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Николай Атанасов

Доц. д-р Иван Джамбов

ПРИВЕТСТВИЯ

ЗА ДОЦ. ИВАН ДЖАМБОВ –
НОСТАЛГИЧНО И ОПТИМИСТИЧНО
Проф. д-р Запрян Козлуджов
Ректор на Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“

Съдбата ме срещна с доц. Джамбов преди четвърт век. Запознахме се през далечната 1993 година. Аз съвсем наскоро бях избран за Заместник – декан на Филологическия факултет, а той току-що бе започнал да изнася лекции в новооткритата специалност „Български език и история“.
Запозна ни проф. Иван Чобанов (тогава доцент). Срещата се проведе в неговия кабинет и тогава
за първи път видях Иван Джамбов и разговарях с него. За мен първите впечатления са много важни – те в голяма степен определят мнението и бъдещото ми отношение към дадената личност.
Човекът, който стоеше срещу мен и който тепърва щях да опознавам, излъчваше особена мекота и
благородство. Качества, които той показа и доказа в по-нататъшната ни съвместна работа. Той се
ангажира активно с развитието на историческото направление в ПУ „Паисий Хилендарски“. За нас
то беше изключително важно, защото представя основополагащ дял от универсума на човешкото
знание и познание и олицетворява същността на класическия университет. Иван започна преподавателската си дейност сравнително късно, но изключително успешно. За кратко той се превърна в
харизматична личност и спечели сърцата на десетки студенти, водейки ги през сложните лабиринти
на археологическата наука. Голяма част от тях години наред бяха сред най-активните участници в
организираните от доц. Джамбов летни археологически експедиции и разкопки. Знаменателни в
историята на университетската археология ще останат изследванията на археологическите обекти
край Сопот, крепостта Боровица до язовир „Кърджали“, проучванията край с. Искра и с. Драгойново, Първомайско. Още по-впечатляващи бяха организираните от доц. Джамбов ежегодни еднодневни археологически изложби, които показваха уникални артефакти и цялостните резултати от
студентските проучвания.
Благодарение на ентусиазма и неизчерпаемата енергия на Иван през 2008 година бе разкрита
специалност „Археология“ и приет първият неин випуск.
Винаги съм оценявал високо организаторските способности на доц. Джамбов, способността
му да увлича хората, да постига консенсус между тях. Тези качества той доказа като дългогодишен
(повече от 20 години) ръководител на катедра „История и археология“, като заместник – декан на
Философско-историческия факултет и като директор на филиала ни в гр. Кърджали.
Пенсионирането му през 2016 година маркира промяна в социалния му статус (от работещ в
пенсионер), но не промени ни най-малко високия му професионален статус и престиж.
Доц. Джамбов и до днес преподава и вдъхновява своите студенти. Убеден съм, че още дълго
ще го прави. Говорих за миналото може би малко носталгично, но гледам в бъдещето определено
оптимистично. Основите, които доц. Джамбов постави на направление „История и археология“,
гарантират неговото бъдеще, с което и той ще продължава да бъде свързан!
Да си жив и здрав, Иване!
На многая лета и на добър час към следващите кръгли годишнини!
Археoлогически хоризонти
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ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
През 2018 година нашият колега и приятел доц. д-р Иван Джамбов навърши своята 70 годишнина. Доц. Джамбoв е един от основателите на историко-археологичесто образование в Пловдивския университет и дългогодишен ръководител на катедра „История и археология“. Популярността и престижът на историческото направление се доказват с големия брой дипломирали
се студенти, които намират своята реализация в обществото. Той взе и дейно участие във всички
инициативи и дейности по създаването на Философско-историческия факултет, а като негов първи зам. декан активно подпомагаше първите крачки на новия ни факултет.
Иван Джамбов е високо ценен учен, както в страната, така и в чужбина, за което свидетестват неговите добри контакти с колеги от различни български и чуждестранни научни институции. Колегите от Катедрата по история участват в множество международни научни форуми
и самите те, във връзка с десетгодишнината си, организираха Юбилеен международен научен
симпозиум, в който са включени участници от водещите научни центрове в страната и учени от
Италия, Гърция, Турция, Русия и др.
Във Факултета доц. Ив. Джамбов е уважаван колега. Със своя голям ентусиазъм и радушно
отношение към всички поколения учени, той създаде много приятели сред колегиума.
От името на деканското ръководство искам да поздравя доц. д-р Иван Джамбов с неговата
70-та годишнина и да му пожелая да не губи своя творчески ентусиазъм и да продължава да бъде
радетел за развитието на Факултета, и в частност на историко-археологическото му направление.
гр. Пловдив
2018 г.

Археoлогически хоризонти

Доц. д-р Красимира Кръстанова
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ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ КАТЕДРА „ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ“
Уважаеми доцент Иван Джамбов,
Академичната колегия на катедра „История и археология“ най-сърдечно Ви поздравява по
случай Вашата 70-годишнина и Ви пожелава крепко здраве и дълголетие. Вярваме, че през изминалите повече от две десетилетия под Ваше ръководство поставихме началото не само на
историческото образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, но и на едно
приятелство и на добри колегиални отношения, които ще устоят на превратностите на времето.
Ние, преподавателите, оценяваме приноса и съществената роля, които имате, за формирането и
развитието на нашата катедра в нейния основополагащ период. Вашата дейност позволи да се
създадат нови специалности, да израсне поколение от университетски преподаватели, да се обучат, випуск след випуск, стотици любознателни студенти, горди възпитаници на академичното
историческо образование в Пловдивския университет.
Тези от нас, които участваха в университетските археологически експедиции, с радост и
удоволствие ще споделяме спомените от едно дългогодишно професионално общуване, запленено от духа на откривателство и нескрито младежко дръзновение. Да разкрием тайните на отминалите епохи, да покажем богатото ни културно-историческо наследство, да вдъхновим студентите за история и археология беше и си остава наша обща цел, с надеждата и за нови експедиции.
Далеч от фалшивото търсене на „уникални“ открития, систематично, организирано, с упорство,
в години на криза, и дори и без много пари, студентските археологически експедиции се случваха. Организаторският Ви талант и завидното Ви умение да увличате своите студенти и колеги
направи възможно всичко това.
Уважаеми доцент Джамбов,
Приемете този Сборник с научни доклади и изследвания на колеги, приятели, ученици и
последователи в научните дирения като един скромен дар от всички нас и от катедра „История и
археология“.
Нека има още много години приятелство и нови поводи за радост!
Колегите от катедра „История и археология“
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ПEРСОНАЛИИ

IN HONOREM
Доц. д-р Иван Христов Джамбов
Проф. д.и.н. Виолета Нешева
Археолог – НАИМ при БАН

Иван Джамбов е роден на 9 октомври
1948 г. в Пловдив. Израства в семейството на
Пенка и Христо Джамбови, интелектуалци
от поколението на ентусиастите-романтици
в следвоенните години, което с любов и всеотдайност ще извиси славата на „града на тепетата“ като съвременно национално лоно на
културата и изкуството. Майка му е дългогодишен организационен секретар на Съюза на
учените, а баща му – един от най-изявените
археолози, десетилетия директор на Пловдивския Народен археологически музей, понастоящем Регионален археологически музей. Иван
Джамбов има щастието още от дете да се докосне до загадките на историята и археологията, да усети магията на древността и да бъде
обсебен от нея, съзерцавайки Панагюрското
златно съкровище и други безценни антики
в музея, слушайки пленителни разкази за отминали цивилизации на изтъкнатите по онова
време музейни специалисти – ст.н.с./доц. Петър Детев, ст.н.с./доц. Лилия Ботушарова и др.
Паралелно с това е обладан и от Орфей, който
го съпътства и до днес. Като цигулар и вокален изпълнител в младежките си години той
Археoлогически хоризонти

участва в концерти с видни оперетни, народни,
естрадни и театрални изпълнители като Видин
Даскалов, Стоян Чилингиров, Иван Сивинов,
Христо Кидиков и много други.
Надделява обаче Клио. Иван Джамбов
е сред първите випускници в специалност
„История“ на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“, които се насочват
към археологията. Още като студент от първи
курс през 1969 г. той се включва в разкопките на най-важните обекти в Старопрестолния
град – църквата „Св. 40 мъченици“ под ръководството на н.с./ас. Въло Вълов, църквата „Св. Димитър“ под ръководството на доц.
д-р Янка Николова и хълма Царевец. Тогавашният главен научен ръководител н. с./ас. Никола Ангелов дори му издава заповед за помощник-ръководител. Участва също в разкопки
на Небет тепе в Пловдив, в Асенова крепост
и др., ръководени от Христо Джамбов. Тази
първоначална „закалка“ ще оформи ориентацията му по-нататък в областта на средновековната археология.
След като завършва висшето си образование през 1973 г. за кратко е назначен като екс17

курзовод в Археологическия музей – гр. Хисар, с което се полага началото и на музейната
му дейност.
Пак през същата година той сключва брак
с неговата състудентка Силвия ХалваджиеваДжамбова. Раждат им се две деца – Христо и
Полина. Има един внук – Николай.
Почти половинвековната професионална кариера на Иван Джамбов е изключително
успешна, наситена с дейности и приноси в
полето както на научните изследвания (теренни и кабинетни), така и на университетската
педагогическа дейност.
Важен фактор в научното му съзряване и
израстване е работата му в Българската академия на науките. След отлично представяне
на конкурс през 1975 г. той е назначен в новосъздадения Филиал на Археологическия
институт и музей (сега НАИМ) във Велико
Търново. Това завръщане в старата столица
(както той го нарича – „моят столичен период“) се отразява изключително ползотворно
на младия учен. То съвпада с най-интензивните и продължителни разкопки на хълма Царевец, свързани с две значими исторически
събития – 1300-годишнината от създаването
на българската държава (1981 г.) и 800 години от нейното възстановяване с въстанието
на Асеневци (1985 г.). В резултат на тази дейност днес Царевец е една от най-атрактивните и посещавани дестинации на културния
туризъм в България.
Скромен, морален, етичен, общителен,
любознателен, всеотдаен, винаги усмихнат
Ив. Джамбов бързо се адаптира към работата и колегите си, спечелвайки симпатиите и
уважението им. В онези „луди млади години“
се скрепи прекрасното му приятелство с доц.
д-р Й. Алексиев, с мен, с доц. д-р М. Ваклинова и др. Същевременно той имаше въможността да се поучи от опита на по-възрастни
авторитетни учени както археолози и историци, така и архитекти, изкуствоведи като
доц. Соня Георгиева, проф. Станчо Ваклинов
акад. Димитър Ангелов, проф. Велизар Велков, акад. Ив. Дуйчев, чл.-кор. В. Бешевлиев,
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проф. Д. Овчаров, проф. Златозара Гочева,
арх. Теофил Теофилов, арх. Боян Кузупов,
проф. Лиляна Мавродинова и други. Тези
контакти спомогнаха научното му израстване, последователно като н. с. II ст. (=старши
асистент) и н. с. I ст. (=главен асистент).
Чрез разкритите от него на терена многобройни движими и недвижими паметници
на културата и десетки научни публикации И.
Джамбов допринася за разкриване облика на
средновековната столица Търновград, заради
което още тогава е удостояван с държавни награди, а през 2010 г. – с почетна „Старопрестолна грамота“ от Община Велико Търново
и почетен знак за активна дейност по случай
825 г. от възстановяването на Второто българско царство.
През 1981 г. И. Джамбов се завръща
към Хисар – назначен е с конкурс за научен
сътрудник I ст. (=главен асистент) в Археологическия музей. Там, в новосформирана
научна група – филиал на тази в Народния
археологически музей в Пловдив (РАМ), той
успява да разгърне широко възможностите си
с натрупания в старопрестолния град опит.
Едновременно с разкопките на античния Диоклецианопол под ръководството на ст.н.с.
(=доцент) Костадин Маджаров, на когото е
зам.-ръководител, И. Джамбов започва археологически разкопки и проучвания, както
и обхождания на средновековни крепости –
край Красново, Хисарлъка край Анево и др.
Общо посещава и описва 34 обекта. Съсредоточава вниманието си върху средновековното
селище при Хисар, неизследвано дотогава в
неговата цялост, публикувано по-късно в негов хабилитационен труд „Средновековното
селище над античния град край Хисар“ (монография).
Венец на научноизследователската му работа са разкопките на една от най-забележителните и най-интересни недвижими културни ценности в Подбалканската област, свързани с историята на Второто българско царство – крепостта „Аневско кале“ край Сопот
(1981 – 1993 г.). Давайки си сметка, че това е
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един от най-тежките археологически обекти
у нас с мъчнодостъпно местоположение, Ив.
Джамбов подходи изключително отговорно
към неговото проучване. Той не само разкри
в значителна степен останките на крепостта,
но успя да я идентифицира като цитадела на
„изчезналия“, известен от писмените извори
средновековен град Копсис – седалище на
местния деспот Войсил, брат на българския
цар Смилец от края на XIII в. Археологическите разкрития бяха изложени обстойно в
успешно защитената от него докторска дисертация на тема: „Средновековната крепост
край Сопот. Към проблема за локализацията
на Копсис“. За нея му е присъдена научната
степен Доктор по археология. Въз основа на
тези проучвания по-късно той подготви монографията си „Средновековната крепост край
Сопот“, издадена през 1991 г. В тази своя
дейност Ив. Джамбов показа уменията си и
неоходимостта да се работи в екип с други
специалисти – арх. В. Дочева, антрополози,
изкуствоведи, съветвайки се и с по-възрастни
колеги археолози и историци, доказали опита си – проф. д.и.н. П. Петров, проф. д.и.н.
Д. Овчаров и т. н.
Разкопките на „Аневско кале“ поставиха
за първи път на национално ниво въпроса за
съществуването на замъка като архитектурен
тип в системата на средновековния български
град. Голям принос на Ив. Джамбов е изявата
му като отличен мениджър-археолог в осъществяването на първата и единствена досега
Национална научна конференция през 1985 г.
на тема „Средновековният замък в българските земи XII – XIVв.“, със съдействието на
Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ)
в Сопот, оказано в резултат на неговите лични усилия и умение да убеждава в необходимостта да бъдат подкрепяни научните начинания. Отпечатан беше и специален сборник
с изнесените доклади, направен беше и документален филм. Особен интерес за времето
предизвикаха аерофотоснимките на „Аневско кале“, собственоръчно направени от него,
което беше новост в археологията.
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Нов период в професионалната кариера на Ив. Джамбов започва през 1992 г. Той
получава предложение от ръководството на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да чете лекции по археология, а през
1994 г. е обявен конкурс за асистент, след успешното му представяне на който е назначен
на тази академична длъжност. През 1996 г.
се хабилитира като „доцент“. Така започва
и се развива неговата преподавателска дейност, продължила до пенсионирането му през
2016 г., а и досега.
Периодът от началото на 90-те години на
XX в. и първите десетилетия на XXI в. е белязан с важни събития за по-сетнешното развитие на Пловдивското университетско образование, а оттам и за развитието на историческата наука, археологията и музеезнанието,
на които Иван Джамбов полага крайъгълния
камък. В същото време, наред с продължаващата теренна археологическа работа, Иван
Джамбов показа завидни организационни
способности и прозорливост за висшето образование на идните поколения. Той се зае
с трудната задача да създаде и утвърди университетска специалност „История“, а след
това и „Археология“ в същото направление.
Идеята е продиктувана от ясното съзнание, че
в намиращият се в най-стария град в Европа
Пловдивски университет няма такива специалности, а се полага да ги има заради богатото и представително културно наследство
на града и областта, с множество недвижими
и движими културни ценности с национално
значение от епохите на праисторията, античността, средновековието, Възраждането и от
ново време, както и заради извършващите се
там повече от столетие разкопки и съществуването на втория по богатство на експозицията и фондовете РАМ. Това го накара да се
устреми с пълна сила към реализирането на
тази идея.
Доц. д-р Ив. Джамбов съзнаваше отлично, че начинанието не е по силите само на
един човек. Ето защо си постави като първостепенна задача изграждането на колектив от
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университетски преподаватели и учени. Постепенно в годините броят им нараства до 20
души. Така той създаде катедра „История“,
която след възникването на специалност „Археология“ се преобразува в катедра „История
и археология“, каквато е и до днес, като беше
избран резонно за нейн ръководител. И остана на този пост до пенсионирането си.
Тук следва да се посочи колегиалната подкрепа на университетите с утвърдени
вече традиции като Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ , Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Националния археологически институт с музей
при БАН. Преподаватели и изявени учени
бяха привлечени като съвместители или хонорувани лектори, особено в началния етап на
утвърждаване. Сред тях се открояват имената на чл.-кор. проф. Васил Николов, чл.-кор.
проф. Василка Тъпкова-Заимова, проф. д.и.н.
Петър Ангелов, проф. д.и.н. Георги Бакалов,
проф. д.и.н. Христо Матанов, проф. д-р Иван
Тодоров, проф. д.и.н. Пламен Павлов, проф.
д.и.н. Стефка Петкова, проф. д.и.н. Иван Стоянов, проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова,
проф. д.и.н. Каимир Попконстантинов, доц.
д-р Минчо Минчев, доц. д-р Агоп Гарабедян,
проф. Желязко Стоянов, доц. д-р Ангел Янков,
доц. д-р Владимир Попов, доц. д-р Евгения
Генчева, проф. д-р Константин Дочев, доц.
д-р Бони Петрунова, доц. д-р Крум Бъчваров,
доц. д-р Методи Даскалов и др. Някои от тях
продължават да подпомагат учебния процес и
днес. Тъй като първоначалното историческо
образование е само в специалност „Български
език и история“ към Филологически факултет
в направление „Педагогика на обучението“
бяха необходими специалисти по методика. За
целта са привлечени проф. д-р Румяна Кушева
и хон. ас. Силвия Джамбова.
Помощ на Катедрата оказват и ректорите
проф. д.ф.н. Огнян Сапарев, проф. д.ф.н. Иван
Куцаров и сегашният ректор проф. д-р Запрян
Козлуджов, деканът на ФФ проф. д-р Иван
Чобанов, отправил пръв поканата за работа в
Университета към юбиляра.
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За издигане на още по-високо ниво на
образователната и научна дейност в направление История и археология в Пловдивския
университет доц. Джамбов се насочва към
създаването на ФИФ, доминиран от най-голямата към момента катедра по история, сега
с декан доц. д-р Красимира Кръстанова. Заедно с другите съществуващи катедри по
Етнология, Социология и по-късно Философия, и с дейната помощ на ген.-майор инж.
Нонка Матова, председател на Комисията за
младежта и спорта в Народното събрание и
лично подкрепата на Министър-председателя
(2001 – 2005) г-н Симеон Сакскобурготски,
през 2004 г. Факултетът става факт. За декан е
избрана проф. д.н.к. Мария Шнитер, а за зам.декан – доц. д-р Ив. Джамбов (2004 – 2008 г.).
Още една крачка напред в повишаване нивото на образованието в направление История
и Археология той реализира в акредитирането
на няколко магистърски програми по история
и действащата днес археологическа „Археология и археологическо културно наследство“.
Впоследствие програмите се разработват под
ръководството на доц. д-р Георги Митрев (ръководител на катедра „История и археология“
след пенсионирането на Ив. Джамбов), доц.
д-р Стоян Попов, доц. д-р Румяна Комсалова
и други членове на Катедрата.
В качеството си на ръководител на катедра „История и археология“ към 2015 г. доц.
д-р Ив. Джамбов проведе, заедно с Филиалите на ПУ в Смолян и Кърджали, 51 процедури за академичните длъжности асистент,
главен асистент, доцент, професор, както и
за научните степени доктор и доктор на науките. Естествено, успешното развитие на
Катедрата се реализира с помощта на всички
нейни членове – на първо място нейния сегашен ръководител доц. д-р Георги Митрев,
проф. д.и.н. Камен Гаренов, проф. д.и.н. Иван
Тютюнджиев, проф. д.ф.н. Мирена Славова
(съвместители), доц. д-р Бойко Белегов, доц.
д-р Валентин Петрусенко, доц. д-р Симеон
Кацаров – заместник – декан на ФИФ, доц.
д-р Румяна Комсалова, доц. д-р Тодор Радев,
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доц. д-р Стоян Попов, доц. д-р Пламен Славов, гл. ас. д-р Мина Маринова, гл. ас. д-р Божидар Драганов, гл. ас. д-р Станислав Боянов
и специалист-историк Валентина Атанасова.
Спомагат процеса и онези членове на Катедрата, които днес не са сред живите – проф.
д.и.н. Йордан Николов, доц. д-р Кирил Марков, доц. д-р Тодор Бистрашки.
Друг принос на юбиляра е приобщаването на специалност „Теология“ към неговата Катедра за срок от три години. В нея беше
привлечен изявеният богослов проф. д.т.н.
Димитър Киров и зам.-ректорът на Пловдивската духовна семинария д-р Димитър Мирчев. Тя получи специална благословия на Н.
В. Пр. Митрополит Николай Пловдивски.
Организационните, преподавателските и
научни качества на доц. д-р Ив. Джамбов бяха
оценени от ръководството на ПУ и за периода
2012 – 2014 г. (по решение на АС) той е назначен за директор на Филиала на ПУ „Любен
Каравелов“ в гр. Кърджали. В същото време е
и член на Академичния съвет, Ректорския съвет на университета и член на Факултетните
съвети на Филологическия и Философско-историческия факултет.
Четящият тези редове вероятно би възкликнал: „А какво става с археологията и археологическите разкопки?“
Отговорът на този въпрос се корени
преди всичко в привличането на студентите
и младите преподаватели към нея. Така още
през 1996 г. той инициира и създава Студентския историко-археологически клуб (СИАК)
„Проф. Велизар Велков“. Скоро беше отбелязана 20-годишнина от съществуването му.
Неговите членове са ежегодни участници в
археологическите разкопки, ръководени от
доц. д-р Ив. Джамбов, доц. д-р Г. Митрев,
доц. д-р С. Попов и гл. ас. д-р Б. Драганов.
Важен дял в научната работа на доц.
Джамбов в ПУ заема организацията и съдействието му по провеждане на научни конференции, както и такива с международно участие, повечето от които увенчани с издаването
на сборници с изнесените доклади, на които
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той е автор и редактор. Сред тях се открояват
Международната конференция „Византийското културно наследство на Балканите“
(2001 г.), „100 години музейно дело в Карлово и 20 години археологически разкопки на
средновековната крепост „Аневско кале““
(2003 г.), „10 години историческо образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ и „10 години Катедра по история“ (2004 г.), „Проблеми
и предизвикателства на археологическите и
културно-историческите проучвания (2008)“.
Тя бе посветена на 60-годишния юбилей на
Ив. Джамбов и в знак на уважение към него в
нея участваха с доклади колеги от цялата страна. Последва конференцията „Християнство,
църква и култура през вековете“ (2010 г.) към
създадения от доц. Джамбов Университетски
център за християнска история и култура, под
почетното председателство на Н. В. Пр. Пловдивски митрополит Николай.
Доц. д-р Ив. Джамбов развива и широка международна археологическа и музейна
дейност в рамките на университетското образование и наука. В продължение на почти
две десетилетия след 1995 г. той, съвместно
с колегата си от Русия проф. д. и. н. Евгений
Шинаков и студенти осъществяват ежегодни
музейни и археологически експедиции с теренни проучвания на обекти в околностите
на гр. Брянск (с. Елисеевичи) и Първомайско
(с. Искра и с. Драгойново, област Пловдив).
Те се извършват в рамките на двустранен договор между Брянския държавен университет
и Пловдивския университет. Студентите имат
възможността да участват лично в разкопките в Русия и у нас, още повече, че те са част
от задължителната археологическа практика
по учебен план. Резултатите от това сътрудничество са отразени в два научни сборника
под редакцията на И. Джамбов и Е. Шинаков:
„Труды совместной музейно-археологической экспедиции“, издадени през 2014 г.
Международната археологическа дейност на юбиляра намира израз и в друг крупен
проект в Трансилвания, Румъния, Сигишоара. Групата български студенти, съвместно с
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колегите им от Полша, Румъния и Германия
извършва разкопки на самостоятелен обект,
ръководени от доц. д-р Ив. Джамбов, със замръководител доц. д-р Г. Митрев. Координатори от друга страна бяха проф. Балтак – директор на музея в Сигишуара (Румъния) и проф.
Пинтер.
Едновременно като преподавател по археология и музеезнание Ив. Джамбов ежегодно организира археологически експозиции в
залите на ПУ и в Община Първомай, фотоизложби, посещения (по учебен план) на трите
български столици Плиска, Велики Преслав
и Търново, както и извън страната – в Италия,
Русия, Румъния и др.
Както е известно, в научните звена е особено актуална дейността по проекти. Доц.
Джамбов, съвместно с доц. Митрев разработва и реализира редица проекти на историкоархеологическа тематика, касаеща античната
и средновековната история и археология на
територията на Пловдив и областта, финансирана от Университетския фонд.
Голям принос в тази насока е спечеленият и финансиран от Национален фонд „Научни изследвания“ при Министерството на
образованието и науката през 2010 г. проект
„Християнското културно наследство като
основен фактор за формирането на националната идентичност“. Негов ръководител
отново е доц. д-р Ив. Джамбов. В работния
екип са включени и утвърдени, и млади учени
от Пловдивската Духовна семинария и Академия за музикално и танцово изкуство като
проф. д.т.н. Д. Киров, доц. д-р С. Попов, доц.
д-р С. Кацаров, гл. ас. д-р С. Боянов, гл. ас.
д-р А. Любенова, хон. ас. д-р З. Коркутова,
д-р Д. Мирчев. Резултатите бяха внушителни. Излязоха от печат пет монографии, в две
от които И. Джамбов е водещ автор и редактор („Приноси към Християнското културноисторическо наследство“ , т. I и т. II, 2011 г.,
2013 г.).
Преподавателската дейност на Ив. Джамбов излиза и извън рамките на Пловдивския
университет и страната. Той е желан лектор
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във филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали,
чете лекции и подпомага образователния процес във Варненския свободен университет,
Бургаския свободен университет, Академия
БГ – гр. Кърджали, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в гр. Пловдив.
През 2014 г. е лектор в Тракийския университет в гр. Одрин, Република Турция, в
Румъния и др. Чете лекционни курсове в магистърските програми на направление История и археология.
През последните две десетилетия доц.
Джамбов насочи вниманието си върху археологическите проучвания на Източните
Родопи. Ползотворно е сътрудничеството
му с проф. д.и.н. Н. Овчаров на крепостта
„Боровица“ при устието на р. Арда (1999 –
2004 г.). Доц. Джамбов е зам.-ръководител,
доц. Г. Митрев ръководи студентите от ПУ,
в сътрудничество със сегашния директор на
Музея в Кърджали Д. Коджаманова. Тези
проучвания са ценен принос в изследването
на църковното и манастирско строителство в
Родопите през Средновековието.
Пак в източния дял на Родопите под ръководството на Ив. Джамбов се осъществяват
теренни обхождания и разкопки на няколко
обекти край с. Искра и с. Драгойново, Първомайско, с. Буково и с. Новаково (Асеновградско). Най-значими се оказват проучванията
на късноантичната крепост и средновековен
манастир в м. Хасара (Драгойново), продължили и след пенсионирането му. Те създадват
предпоставка Джамбов да предположи, че известната в изворите средновековната епископия „Буково“ се е намирала именно по тези
места. Сформираният от него колектив излиза с поредна книга „Археологически проучвания край с. Искра, Първомайско“, 2012 г.
(автори Иван Джамбов, Стоян Попов, Георги
Митрев, Румен Иванов, Росен Иванов). Предстои издаването на монография за разкопките
при Драгойново.
Общо през последните 20 години доц.
д-р Ив. Джамбов извършва археологическите проучвания на седем средновековни църкАрхеoлогически хоризонти

ви и параклиси, два манастирски ансамбъла,
два средновековни некропола с повече от деветдесет гроба, със стотици открити артефакти, обогатили фонда на РАМ – Пловдив. С
част от тях той възобнови музейната сбирка в
с. Искра, Първомайско през 2006 г.
Основните теми в научните изследвания
на юбиляра са концентрирани около проблемите на средновековния град и средновековния замък, паметниците на църковната
архитектура, музеезнанието. През последните няколко години, свързано с развитието на
културния туризъм, научният му интерес е
насочен и към т. нар. културни коридори (Via
Adriatika, Via Diagonalia и др.). в културноисторическото наследство на България и на
Балканите, отразено в негови публикации в
престижни издания на чужди езици у нас и
зад граница.
Доц. Джамбов е автор на над 120 научни
трудове – монографии, енциклопедии, сборници, студии, статии и много други. Те са
обнародвани в реномирани издания у нас и в
чужбина. Свидетелство за това са участието
му в различни международни конгреси и симпозиуми по християнска археология, славянска археология, културен туризъм в Гърция,
Франция, Хърватия, Русия, Сърбия, Украйна,
Словакия, Турция и др. Измежду някои специализации в чужбина особено ползотворна
е тази във Франция, където слуша лекции и
участва в семинари в Археологическия институт в Париж при известния професор по
християнска археология Ноел Дювал и директора на кабинета за монети и печати към
Сорбоната проф. Сесил Морисон. Трудноизброими са медийните му изяви – преса, радио, телевизия и др.
Блестящата научна и педагогическа кариера на доц. д-р Ив. Джамбов е ярък пример за
подражание на над 1000-та негови студенти,
завършили специалностите Български език и
история, История и Археология в ПУ „Паисий Хилендарски“, на ред от които е бил и научен ръководител като дипломанти. Ръководи
и докторанти. Някои от възпитаниците му заАрхеoлогически хоризонти

емат висши административно-управленчески
позиции в България, други са директори на
музеи, журналисти в печатни и електронни
медии, преподаватели в университети и средни училища, архиереи и т. н. Малко са учените в България, които са развивали ползотворна археологическа проучвателска дейност в
три планински вериги на територията на Северна и Южна България – Старопланинската,
Средногорската и Родопската.
За високите му постижения в областта
на образованието и културно-историческото
наследство и науката е номиниран за учен на
2000 г. от Английския биографичен институт
в Кеймбридж. Награден е с Почетен диплом
на борда на Американския биографичен институт (2001 г.), Почетен знак на ПУ „Паисий
Хилендарски“, Старопрестолна грамота от
Община В. Търново, Почетна грамота от Пловдивския университет, Почетна грамота от
Съюза на Тракийските дружество в България,
Сертификат от Почетния консул на Кралство
Йордания Н. Пр. д-р Хасан Бармауи за активно сътрудничество в развитието на българойорданските връзки, Икона на Св. Богородица с Младенеца, дар от Н. В. Пр. Пловдивския
митрополит Николай и много други.
В чест на 70-годишния му юбилей и
по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост,
Министерството на културата на Република
България го награди с почетен знак „Златен
век“ – златен печат на Цар Симеон Велики и
с Грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална
идентичност. Честито, доц. д-р Джамбов,
честито, Приятелю!

НА МНОГАЯ ЛЕТА
AD MULTOS ANNOS

23

Публикации
Монографии
– Мегалитите в Тракия. Тракийски паметници,
т. І, София, 1976 (в съавт., резюме на руски и
френски език).
– Средновековното селище над античния град
при Хисар. София, 1985.
– Средновековната крепост край Сопот. Пловдив, 1991 (с приложения; резюме на английски език).
– Средновековното селище над античния град
при Хисар. Асеновград, 2002 (резюме на английски език).
– Приноси към християнското културно-историческо наследство, т. 1., Асеновград, 2011.
– Ив. Джамбов, Ст. Попов, Г. Митрев, Р. Иванов, Рос. Иванов. Археологически проучвания край село Искра, Първомайско. Асеновград, 2012.
– Приноси към християнското културно-историческо наследство, т. 2., Асеновград, 2013.
Студии
– Материали за археологическата карта на Родопите. Експедиция „Бесика“ 73.
– Родопски сборник, ІV. София, 1976, с. 215 –
236.
– Жилищен квартал южно от Патриаршията в
Средновековния Търнов, І. – Научни трудове
на Пловдивския университет, том 39, кн. 1.
Пловдив, 2001, с. 777 – 793.
– Средновековният Пловдив и приносът му в
културно-историческото наследство на Византия и България ХІ-ХІV в. – В: Сб. Византийското културно наследство и Балканите.
Пловдив, 2002, с. 32 – 45.
– Жилищен квартал южно от Патриаршията в
Средновековния Търнов. Каталог на находкитe, ІІ. – Научни трудове на Пловдивския
университет, том 40, кн.1. Пловдив, 2002,
с. 467 – 487.
24

Статии
– Някои характерни особености на средновековната битова керамика ХІІ – ХІV в. – Сб.
студентски изследвания, кн. ІІ. Велико Търново, 1973, с. 301 – 314.
– Град Пловдив през Средновековието (ХІІХІV в.). – В: Тракия, 1977, 2, с. 170 – 175 (в
съавт. с И. Петкова).
– Ценни художествени паметници и свидетелства за връзките на населението от Средногорието с Русия през 60-те години на ХІХ
век. – Научни трудове, т. V. Велико Търново,
1977, с. 69 – 76 (в съавт. с И. Петкова).
– По въпроса за включването на град Пловдив
в пределите на Втората българска държава. – Научни трудове, т. V. Велико Търново,
1977, с. 68 – 73 (в съавт. с И. Петкова).
– Средновековният град на трихълмието в
Пловдив. – Векове, 1978, 4, с. 68 – 73.
– Към въпроса за метателното оръжие през
средновековието (по археологически материали от Хисар). – Военноисторически
сборник, 1978, 4, с. 109 – 112.
– Средновековният Пловдив. – В: Сб. Научна
сесия на младите научни работници. Пловдив, 1980, с. 93 – 103.
– Новооткрити надписи и монограми върху
глинени съдове от Царевец. – Векове, 1978,
6, с. 64 – 68.
– Някои тенденции в средновековното изкуство през ХІІ – ХІV в. (по археологически
паметници от Царевец). – В: Сб. Средновековният български град, 2. София, 1980,
с. 215 – 228.
– Кръстът като завършек на кубето на средновековната българска църква. – В: Българско
средновековие. София, 1980, с. 354 – 361.
– L‘agglomération Thrace sur la collin Tsarevets
a Veliko Tarnovo. – Pulpudeva, III, 1980,
p. 193 – 199 (в съавторство с М. Долмова).
– Някои характерни черти на погребалния
обред в Търново през ХІІІ-ХІV в. – В: Сб.
студии по история. Велико Търново, 1981, с.
177 – 199.
Археoлогически хоризонти

– Средновековната крепост край с. Анево,
Пловдивско (Предварително съобщение) –
Векове, 1982, 4, с. 59 – 63.
– Средновековното селище над античния град
при Хисар. – Известия на българското историческо дружество, ХХХV, 1983, с. 5 – 26.
– Традиции и особености на сградостроителството в Търновград през ХІІ-ХІV в. – В: Сб.
Наука и съвременност, т. ІІ. Велико Търново,
1983, с. 5 – 10.
– Търговските пътища и центрове като белег
за икономическите връзки на столицата Търново през ХІІ – ХІV в. – В: Сб. Велико Търново и Великотърновския край през вековете, т. І. Велико Търново, 1983, с. 194 – 203.
– Средновековната крепост край с. Красново,
Пловдивско. – Известия на музеите в Южна
България, т. ІХ, 1983, с. 79 – 85.
– За възникването на средновековното селище
при Хисар. – В: Юбилеен сборник 100 години Народен археологически музей Пловдив,
т. ІІ. Пловдив, 1985, с. 153 – 157.
– Нови данни за някои крепости и селища в
Същинска Средна гора. – В: Сб. Доклади от
ІІІ-та Национална конференция на младите
български историци. София, 1985, с. 4 – 6.
– Inscriptions et monogrammes chreties du
Patriarcat de Tarnovo (XIVe s.). – Balkan
Studies, vol. 25. Thessalonique, 1985, 1. p. 11 –
24.
– За местоположението на средновековния
град Копсис. (Според историческите сведения и новите археологически проучвания). –
Археология, 1986, 1, с. 19 – 28.
– Един неизвестен надпис от Сопот. – Известия на музеите в Южна България, ХІІ, 1986,
с. 95 – 98.
– Sur l‘apparition de quelques forteresses et
agglomerations dans la montagne de Sredna
gora sur la territoir de deppartement de Plovdiv,
Pulpudeva, V., Sofia, 1986, p. 204 – 209.
– Средновековната крепост Аневско кале край
Сопот. Към проблема за средновековния
град Копсис. Сопот, 1987, с. 9 – 16.
– Цитаделата на Копсис. – В: Отечество, 1987,
ХІІІ, с. 40.
Археoлогически хоризонти

– Средневековая крепость Аневское кале близ
города Сопота. К проблеме о средневековом
городе Копсис. – В: Труды Пятого Международного конгресса славянской археологии,
3. Москва, 1987, с. 34–43.
– Колективна находка от средновековни съдове на Царевец. – Музеи и паметници на културата. 1987, 1, с. 43 – 47.
– Рисунки-графити от средновековната църква
в крепостта Аневско кале. – Археология, 1988,
1, с. 57 – 62.
– Средновековният некропол край Сопот. –
Известия на музеите н Южна България, т.
ХІV, 1988, с. 143 – 160.
– За произхода и първоначалната дейност на
Иво Граматик. – Археология, 1989, 2, с. 44 –
47.
– Un center chretien decouvert recemment en
Thrace. Loppidum pres de Sopot (du V-e au XIII
e siecle) et l‘identification de Kopsis. – In: Actes
du XIe Congres International d‘Archeologie
chretienne, Collection de l‘Ecole Francaise de
Rome 123; Studi di Antichita Christiana XLI.
Pontificio instituto di Archeologia Cristiana,
1989, p. 2511 – 2519.
– Рядък екземпляр – имитация на сребърна
испанска монета от ХVІ в. – Известия на
музеите в Южна България. т. ХVІ, 1990, с.
129 – 132.
– Замъкът в средновековна България. Традиции и влияния. – Археология, 1992, 3, с. 10 –
19.
– Два паметника на изкуството от средновековния Копсис. – Приноси към българската
археология, т. І. София, 1992, с. 243 – 246.
– Орнамент и символ художественной керамики из Търново. – В: ІV Международен конгрес по славянска археология, София, 1993,
т. І, с. 554 – 564.
– Les agglomerations et monasteres en Thrace du
Nord aux Ve – VIe s. – In: Actes du XIIIe Congres
International d‘Archeologie Chretienne. SplitPorec, 1994, p. 859 – 866.
– Les agglomerations et monasteres en Thrace du
Nord aux Ve – VIe s. – In: Actes du XIIIe Congres
International d‘Archeologie Chretienne. SplitPorec, 1994, p. 859 – 866.
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– За етническата принадлежност на населението от Подбалканската област през средновековието (по археологически данни). –
Научни трудове на Пловдивския университет, т. 33, кн. 1, 1995, с. 357 – 361.
– L‘edifice cultuel et sa necropole. Nouvelles
decouvertes pres de la ville de Sopot. – In: Actes
du XIIe Congres International d‘Archeologie
Chretienne. Bonn, 1995, p. 705 – 710.
–П
 риемственост и особености на славянските селища в българските земи. (Сравнителна историографска характеристика). – Научни трудове на Пловдивския университет,
т. 34, кн. 1, 1996, с. 485 – 492 (в съавт. с Р.
Комсалова).
– Развитие на занаятите в средновековното селище при Хисар. – Научни трудове на Пловдивския университет, т. 34, кн.1, 1996, с.
523 – 529.
– Anevsko kale. Kopsis, Bulgaria. – In:
Architecture in the Balkans 1300 – 1500
and its preservations, II. Town fortification.
Θεσσαλονίκη, 1998, p. 122 – 123.
– Aglomerations et monasteres en Thrace du
Nord aux Ve – Vie siecles. Acta XIII Congressus
Internationalis Archaeloguac christianae, Cita
del Vaticano – Split, 1998, p. 860 – 866.
– Някои наблюдения върху погребалния обред през средновековието ХІІ – ХІV в. (по
археологически данни). – Научни трудове на
Пловдивския университет, т. 37, кн.1, 1999,
с. 749-757.
– Теренни археологически проучвания по долината на Средна Арда, 1997 – 1999 г. Предварително съобщение (в съавт. с Г. Митрев). – Научни трудове на Пловдивския университет, т. 37, кн.1, 1999, с. 831 – 833.
– Експедиция Боровица. Резултати, проблеми,
перспективи. (в съавт. с Г. Митрев) – Научни
трудове на Пловдивския университет, т. 38,
кн. 1, 2000, с. 641 – 647.
– Сб. Солун и Пловдив и тяхното успоредно
развитие ХVІІІ – ХХ в. Θεσσαλονίκη, 2000,
σ. 249 – 266.
– Ο Ιστορικός κόσμας μύρτιλου αποστολίδις.
Ιστόρικα, 102, 2001, σ. 34 – 37.
26

– Bronzene Brustkreuze aus der mittelalterlichen
Siedlung bei Hisar, Karasura. Weissbach, 2001,
s. 213 – 215.
– Археологически проучвания в района на с.
Искра, Първомайско (Предварителни резултати). (в съавт.). – Научни трудове на Пловдивския университет, том 39, кн. 1, 2001, с.
777 – 793.
– Сравнителна характеристика на балканския
град и замъка ХІІІ-ХІV в. и мястото на българските паметници. – В: Сб. България, българите и техните съседи през вековете, Велико Търново, 2001, с. 348 – 364.
– Светският и църковният замък в България,
Балканите и Европа през средните векове
(някои нови постановки). – В: Сб. Черно
море между Изтока и Запада. Варна, 2002, с.
146 – 153.
– Новооткрит християнски център в Родопите.
(в съавт.). – В: Сб. Византийското културно
наследство и Балканите. Пловдив 2002, с.
408 – 412.
– Ранновизантийското селище в подножието
на средновековната крепост Аневско кале.
(предварително съобщение). – В: Сб. Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. ВеликоТърново,
2003, с. 48 – 57.
– Нови теренни проучвания в Източните Родопи. (в съавт. с Г. Митрев и П. Калоферова). –
В: Епохи. Велико Търново, 2003, с. 111 – 128.
– Сграфито керамиката от Средновековния
Копсис – орнамент и принадлежност. – В:
Юбилеен сборник „Средновековно Търново“. Археологически проучвания. Велико
Търново, 2004, с. 246 – 250.
– Две новооткрити базилики при с. Искра,
Пловдивско. – В: Сб. Черно море между Изтока и Запада (в съавт. с Г. Митрев и
П.Калоферова). Варна, 2004, с. 291 – 295.
– Ив. Джамбов, П. Калоферова, Г. Митрев.
Археологически разкопки на обект Вакъфа
в с. Искра, Община Първомай. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г.
София, 2007, с. 470 – 472.
– Ив. Джамбов, П. Калоферова, Г. Митрев. Археологически разкопки на обект Църквище в
Археoлогически хоризонти

с. Искра, Община Първомай. – Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, с. 468 – 470.
– I. Djambov, S. Djambova. The Medieval castle
in South – Estern Europe. A phenomenon and
cultural tourism rout. International Shientific
Conferance. Cultural Corridor via Adriatica.
Trogir, Croatia, 2015, p. 96 – 103.
– Две средновековни църкви в землището на с.
Драгойново, община Първомай, (Предварително съобщение). – В: Сб. в чест на проф.
д.и.н. Камен Гаренов, т. I. София, 2016, с.
171 – 182 (в съавт. със С. Попов).
– Археологически проучвания в Източните
Родопи (България) и участието на юбиляра
проф. д.и.н. Е. Шинаков. – Русский сборник
8/2. Брянск, РФ, 2016, с. 12 – 18.
– Неизвестни печати от Първомайско. (Още
за епископията „Буково“). – Годишник на
Националния археологически музей, 13. In
honorem professoris Violetae Volkova-Neševa.
София, 2016, с. 401 – 406 (в съавт. с Р. Иванов)
– Приносът на гръцкия учен Козмас Миртилос
Апостолидис в историческото и културното
развитие на Пловдив през ХVІІІ – ХІХ в.
(Щрихи от неговата книга, на гръцки език).
Θεσσαλονίκη, 2000.
Рецензии и отзиви:
– Хисаря. София, 1988. (К. Маджаров).
– Хисаря. Музеи и паметници на културата.
София, 1986 (М. Маджаров)
– Origine et typologie des baptisteres paleocreties
(A. Khatchatrian). Mulhouse, 1982. – Археология, 1983, 1 – 2, с. 106 – 107.
– Gračanica. King Milutin‘s church and its place
in late Byzantine architecturе. The Pensilvania
state Universiti press, USA, 159 р. (S. Curcic),
Aрхеология, 1994, 2, с. 55 – 56.
– Национална научна конференция „Поселищен живот в Тракия през античността и
средновековието“, Хисар’93. – Археология,
1994, 1, с. 53 – 54; 2, с. 57 – 58.
– Старши научен сътрудник Костадин Маджаров на 60 години. – Известия на музеите в
Южна България, ХІV, 1988, с. 291 – 293.
Археoлогически хоризонти

Научен редактор, съставител
и рецензент на следните мнографии
и сборници
– Средновековният замък в българските земи
ХІІ – ХІV в. Сопот, 1987 (съставител и редактор с проф. д. и. н. Д.Овчаров)
–С
 б. Византийското културно наследство и
Балканите. София, 2001 (с проф. д. и. н. Г. Бакалов).
– Тракийското сребърно съкровище от Борово,
с авт. Зл. Здравкова, Д. Иванов. София, 2002.
– Юбилеен сборник „100 години музейно дело
в Карловско и 20 години археологически разкопки на средновековната крепост „Аневско
кале“. Карлово 6 – 7 юни 2003 г., Пловдив,
2004.
– История на Балканите ХІV – ХХ в., с авт. Жорж
Кастелан, 2002 (рец., с проф. д. и. н. А. Кузманова).
Издадени учебници:
‒‒Енциклопедия България“, т. ІІ, ІІІ, ІV. София, 1981/1982 (авторски колектив)
‒‒Кратък библиографски указател по археология (за студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“), 2011. Екобелан, Асденовград.
Участие в научни форуми
• Международен конгрес по Християнска
археология, Солун, Гърция, 1980. Доклад:
Inscriptions et monogrammes chreties du
Patriarcat de Tarnovo (XIV-e.s.).
• Международен конгрес по християнска археология, Бон, Германия, 1991, Доклад:
L‘edifice cultuel et sa necropole. Nouvelles
decouvertes pres de la ville de Sopot.
• Международен конгрес по християнска археология, Сплит – Пореч, Хърватия, 1994.
Доклад: Les agglomerations et monasteres en
Thrace du Nord aux Ve – VIe s.
• Пети международен конгрес по славянска
археология, Киев, 1985. Тема на Доклад:
Средневековая крепост „Аневское кале“ под
Сопотом. К проблеме о средневоковом городе Копсис.
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Участие в Експертни научни комисии
• Председател на научно жури. Становище
за хабилитационен труд на Димитър Веселинов Димитров на тема „Венеция и Генуа
на Западното черноморие (ХIII – XV в.)“ за
заемане на академичната длъжност „доцент“
по професионално направление 2.2. История
и археология (Средновековна обща история,
Византийска история), обявен в ДВ бр. 65 от
24.08.2012 г., за нуждите на филиал „Любен
Каравелов“ на ПУ в гр. Кърджали.
• Председател на научно жури. Становище
за хабилитационен труд на Стоян Йорданов
Попов на тема „Боздуганите от днешните
български земи (Х – ХVII век)“ за заемане
на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2 История и археология, обявен в Държавен вестник, бр. 49
от 13.06. 2014 г., за нуждите на ПУ „Паисий
Хилендарски“, гр. Пловдив.
• Председател на научно жури. Становище
за хабилитационен труд на Румяна Йоргова
Комсалова на тема „Елит и власт в Средновековна България (VII – XV в.) за заемане на
академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2 История и археология, обявен в Държавен вестник, бр. 49
от 13.06. 2014 г., за нуждите на ПУ „Паисий
Хилендарски“, гр. Пловдив.
• Рецензент, член на научно жури във връзка с обявен в ДВ бр. 101/18.12.2012 конкурс
за заемане на академичната длъжност „професор“ на Стоян Витлянов, област на висше
образование за нуждите на Катедрата по история и археология на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“,
гр. Шумен, 2015 г.

долината на р. Боровица (Източни Родопи),
1999 – 2000 г. – ръководител на Проекта
– Историко – археологически проучвания на
култови средища и обекти от античността и средновековието в Средните Родопи,
2000 г. – ръководител на Проекта
– Етно-религозни процеси в Родопите през
античността и средновековието, 2001 –
2002 г. – ръководител на Проекта
– Културно-историческото наследство в българските земи ІV – ХІV век (Мястото на
Пловдив и Пловдивско), 2003 – 2004 г. – ръководител на Проекта
– Етно-религиозни процеси в региона на Филипопол (Пловдив) през ІV – ХІV в. 2005 –
2006 г. – ръководител на Проекта
– Международен археологически проект от
Центъра за обучение в Сигишуара, Румъния, с участие на студенти от Полша, България, Германия, Румъния и Молдова. (08 –
24.IV.2001 г.) Central Intereting pentru Tineret.
Seminar de arheologie
– Съвместен Руско-български музейно-археологически проект (между катедрата по Отечествена история и средновековие на Брянския държавен университет „Акад. И. Г.
Петровски“ и катедрата по история и археология при ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски“) 2012.
– ДТК02/9 – „Християнското културно-исторически наследство като основен фактор за
формирането и запазването на националната
идентичност“, 2009 – 2013 г. – Сб. колектив,
т. I – 2011, т. II – 2013. Ръководител проект
доц. д-р Ив. Джамбов.

Участие в университетски, национални
или международни проекти, програми
– Историко-археологически проучвания на
комплекс Перперек при с. Горна Крепост,
Кърджалийско, 1998 – 1999 г. – ръководител
на Проекта
– Историко-археологически проучвания и регистриране на паметници на културата по

Лекции в други висши учебни заведения

28

• ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, „Средновековният замък в българските земи XII –
XIV в.“
• ВУАБРР, Пловдив, „Културно-историческото
наследство и развитие на туризма“
• Академия „БГ“ – Кърджали – „Културен туризъм“ в специалност „Икономика на туризма“.
Археoлогически хоризонти

Българската група пред входа на студентското общежитие в Брянския държавен университет,
Русия, по време на музейна и археологическа експедиция (2012 г)

Приветствие на Ректора проф. д-р Запрян Козлуджов по случай 60-годишнината
на доц. д-р Иван Джамбов
Археoлогически хоризонти
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Приветствие на Н.В.П. Пловдивски митрополит Николай
по случай юбилейната 60-годишнина на доц. Ив. Джамбов (2008 г)

Благодарствено слово
на доц. Ив. Джамбов
по повод юбилейната
60-годишнина (2008 г)
30

Археoлогически хоризонти

Приветствие на Ректора на Пловдивския университет, проф. д-р Запрян Козлуджов по повод
откриването на Научната конференция „Проблеми и предизвикателства на археологическите и
културно-историческите проучвания“ (2008 г)

Приветствие от доц. д-р Иван Джамбов по случай откриване
на ежегодна изложба „Археологическо лято“
Археoлогически хоризонти

31

Откриване на ежегодна изложба „Археологическо лято“ в присъствието на Ректора на
Пловдивския университет проф. д-р Запрян Козлуджов и кмета на общ. Първомай г-н Ангел Папазов

Откриване на нова учебна година от декана на ФИФ, доц. д-р Красимира Кръстанова
32

Археoлогически хоризонти

Откриване на научна конференция „Християнство, църква и култура през вековете“
от ректора проф. д-р Запрян Козлуджов (2010 г)

Слово при удостояването с почетното звание доктор хонорис кауза на проф. Николаос Муцопулос
Археoлогически хоризонти

33

Присъждане на почетното звание доктор хонорис кауза на Пловдивския университет
на проф. Николаос Муцопулос

Удостояване с почетното звание доктор хонорис кауза
на проф. Василка Тъпкова-Заимова
34

Археoлогически хоризонти

Заедно със зам. министъра на културата Амелия Гешева по време на получаването
на Държавно отличие Златен век. Май 2018

Получаване на Държавно отличие Златен век и почетна грамота
от министъра на културата Боил Банов, Май 2018
Археoлогически хоризонти

35

На среща с акад. Георги Марков и издателя Иван Гранитски,
като директор на филиала на Пловдивския университет в Кърджали

1967 Солист-вокал ДНА – Пловдив (Военен клуб) по време на редовна военна служба.
Рекламно фото-табло. С Огнян Видев и Радко Начков
36

Археoлогически хоризонти

Конгрес по Християнска археология Солун (1980)
С М. Ваклинова, Ал. Милчева и Блага Алексова

На семинариум в Париж, декември 1988 (Сорбоната),
под ръководството на проф. Ноел Дювал
Археoлогически хоризонти

37

Разкопки на Аневско кале, началото на 90-те години
със студенти от Пловдивския университет

Археологическа експедиция под ръководството на доц. д-р Ив. Джамбов
в гр. Сигишоара, Румъния (2001 г)
38

Археoлогически хоризонти

Извършване на фотодокументация с доц. Георги Митрев

Разкопки край село Искра, Първомайско
заедно с проф. Е. Шинаков, доц. Ст. Попов и гл. ас. Б. Драганов
Археoлогически хоризонти

39

Обща снимка на академичния състав на катедра „История и археология“ (2015 г)

Представяне на научната продукция на Катедрата в библиотеката на ПУ (2015 г)
40

Археoлогически хоризонти

На среща с ректора на Тракийския университет в Одрин
като директор на филиала на ПУ в Кърджали (2014 г)

Представяне на книгите
на проф. Иван Стоянов
като дарение на
библиотеката на ПУ
Археoлогически хоризонти
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ХРОНИКА НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В
ПУ„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ (1995 – 2016)
Доц. д-р Георги Митрев, доц. д-р Стоян Попов, Мария Деянова

Университетските археологически проучвания в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ се свързват неизменно с името
на Иван Джамбов в продължение на повече от
двадесет години. Като професионален археолог и преподавател той ръководи голям брой
студентски археологически експедиции в годините между 1995 и 2016 г. Прелюбопитно е
да се върнем назад във времето, когато с младежки ентусиазъм и вдъхновение Иван Джамбов, заедно с Георги Митрев, Мария Деянова,
Петя Калоферова и Стоян Попов, организират
и провеждат археологическите експедиции на
катедра „История и археология“, които осигуряват научния терен за лятната практика по
археология. Не трябва да забравяме и неизменното участие на студентите от Студентски
историко-археологически клуб „Проф. Велизар Велков“, без които духът на дръзновението и откривателството не би бил възможен.
През лятото на 1995 г. се постави началото на една традиция на университетските археологически проучвания, обусловена от една
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страна от присъствието в учебните планове на
задължителната лятна практика, от друга – от
научните интереси в областта на археологията на няколко щатни и хабилитирани преподаватели към катедрата, а от трета – от желанието на самите студенти. В първите години
студентите бяха единствено от специалност
„Български език и история“. Именно археологическите практики активизираха изключително дейността на СИАК „Проф. В. Велков“
и бяха един от основните фактори за разкриването в ПУ на специалностите „История“
(през 2002 г.) и „Археология“ (през 2008 г.).
1. Разкопките през 1995 г. на средновековния град Копсис – долно подградие, манастирски комплекс, тракийско селище край Сопот
Разкопките се проведоха през лятото на
1995 г. с участието на студенти от специалност
„Български език и история“ в ПУ, под ръкоАрхеoлогически хоризонти
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водството на, тогава, гл. ас. д-р1 Ив. Джамбов.2
Преди няколко години в горното подградие
бяха открити един фрагмент от обречен релеф, вероятно на трите нимфи, желяза шпора
и незначително количество тракийска керамика. Това обстоятелство насочи вниманието ни
върху тракийския културен пласт. За съжаление неговата стратиграфия се оказа силно нарушена от по-късните градежи. Независимо
от това, в резултат на разкопките през 1995 г.
се установи, че поне три от основите на разкритите сгради принадлежат на тракийската
епоха. Освен това и от предишникампании ни
бяха известни следи от тракийска култура западно от манастирския комплекс.
Най-сигурни бяха данните за едно от жилищата, разположено в северния участък на
разкопаваната площ. То е имало правоъгълен
план, като основите са изградени от големи каменни блокове на суха зидария. До него беше
разкрит голям глинен долиум и фрагментирана битова керамика. Установи се също, че
основите са преизползвани през ранновизантийската епоха (V – VІ в.) и Средновековието
(ХІІІ – ХІV в.), както и останалите сгради.
Очевидно беше наличието на тракийско
селище в долното подградие на средновековния Копсис, а неговото светилище може би
се е намирало в горното подградие, в близост
до цитаделата на града, където беше открит
и фрагмент от оброчен релеф. Най-вероятно
селището е възникнало около ІІІ – ІІ в. пр. Хр.
2. Експедиция „Ахридос 97“
Експедиция „Ахридос 97“ се проведе
през м. септември 1997 г. под ръководството
1

Поради летописния характер на публикацията навсякъде научните степени и звания (академични длъжности) на участниците в проучванията са дадени такива,
каквито са били към момента на провеждането им.
2

Ив. Джамбов. Разкопки на средновековния град
Копсис – долно подградие, манастирски комплекс,
тракийско селище край Сопот. – Археологически открития и разкопки през 1995 г. ХХХІХ национална археологическа конференция, 29 – 31 май 1996 година в
Сандански. София 1996, с. 104.
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на доц. д-р Иван Джамбов и с участието на
доц. д-р Николай Овчаров (АИМ при БАН
и Славянски университет – София) и ас. Георги Митрев.3 Експедицията имаше по-скоро опознавателен характер, тъй като нейната
основна цел се свързваше със запознаване
с паметниците на материалната култура по
долината на Средна Арда. В този смисъл тя
бе и една успешно реализирана инициатива
на студентите от СИАК „Проф. В. Велков“.
Бяха посетени едни от най-значимите обекти
в Източните Родопи: крепостите Вишеград,
Моняк, Устра и Перперек, както и манастирът „Св. Йоан Продром“ в кв. Веселчани на
гр. Кърджали. Това обхождане, освен чисто
опознавателния характер обаче, позволи да се
актуализира информацията за съвременното
състояние на обектите, а също така да се набележат и целите за бъдещи задълбочени проучвания. Като такива се очертаха старините при
с. Горна Крепост, Кърджалийско, където бе
локализиран отдавна средновековният Перперек, и безименната крепост при вливането
на р. Боровица в р. Арда, разположена в непосредствена близост до хижа Боровица – база
на експедицията.
3. Експедиция „Средна Арда 98“
Експедиция „Средна Арда 98“ се проведе през м. септември 1998 г.4 Формира се
изследователски екип, който беше ръководен от доц. д.и.н. Николай Овчаров, доц. д-р
Иван Джамбов и Даниела Коджаманова от
ИМ-Кърджали. Освен тях в изследванията
се включиха и студенти от СИАК „Проф. В.
Велков“ с ръководител ст. ас. Георги Митрев и специалистите от ИМ-Кърджали Кичка
3

Ив. Джамбов, Г. Митрев. Теренни археологически
проучвания по долината на Средна Арда 1997 – 1999
година (предварително съобщение). – Сборник научни
трудове на ПУ, т. 37, кн. 1, 1999 – Филология, с. 831 –
832.
4

Ив. Джамбов, Г. Митрев. Теренни археологически
проучвания по долината на Средна Арда 1997 – 1999
година (предварително съобщение). – Сборник научни
трудове на ПУ, т. 37, кн. 1, 1999 – Филология, с. 832.
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Симеонова и Мирослава Замова. В организацията и дейността взеха участие и студенти
от Филиала на ПУ – гр. Кърджали и Славянски университет – София. Основен финансов
обезпечител бе фонд „Научни изследвания“
на ПУ, по проект „Историко-археологически
теренни проучвания на археологическия комплекс „Перперек „при с. Горна крепост, Кърджалийско“ , разработен и защитен от доц.
д-р Иван Джамбов и ст. ас. Георги Митрев.
Освен това активно съдействие и подкрепа
получихме и от Ръководството на ПУ, Филиала на ПУ – гр. Кърджали и ИМ – Кърджали.
Допълнителни средства бяха осигурени и от
спонсори на СИАК „Проф. В. Велков“.
Основната дейност се изрази в провеждането на сондажни проучвания в крепостта при
хижа Боровица и теренни обхождания в района на археологическия комплекс „Перперек“
при с. Горна крепост. В резултат, почти изцяло
се изясни планът на крепостта при хижа Боровица, нейната укрепителна система, техниката на градеж и някои сгради, разположени
във вътрешното пространство. Установи се,
че крепостната стена е била изградена през
IV – VІ в. и е преправена през Средновековието. Разкриха се основите на две отбранителни
кули на северната крепостна стена и стопанска постройка с водохранилище почти в центъра на укрепеното пространство.
Теренните наблюдения при с. Горна крепост позволиха да се направят интересни
предположения относно датирането на найранните укрепления и сгради на хълма „Перперек“ към елинистическата епоха. Освен
това бяха допуснати и някои предположения
относно функционалната им принадлежност.
Формира се мнението за наличието на многофункционален комплекс, в който се забелязваха руините на значителен укрепен център.
Разкритата при доста по-ранни проучвания
площ от около 800 м2 се свързваше с две съседноразположени сгради, всяка, от които, на
три нива, издялани почти изцяло в скалната
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маса. Освен това се проследи почти изцяло
трасето и характеристиките на укрепителните
съоръжения. Локализираха се четири подстъпа и входа, а също и наличието на две кули на
западната стена. В укрепеното пространство
бяха проследени различни постройки, кръгли съоръжения и водохранилище. Правеше
впечатление, че през Средновековието размерите на крепостта са били значително намалени. Античната стена е била разрушена в
значителна степен и била укрепена само най-
високата част на хълма. В близката околност
се наблюдаваха и някои съоръжения с култов
характер – шарапани, улеи, басейнчета и др.
4. Експедиция „Боровица 99“
Експедиция „Боровица 99“ се проведе
през м. септември 1999 г.5 Продължаваше
дейността на изследователския екип от предходната година, ръководен от доц. д.и.н.
Николай Овчаров, доц. д-р Иван Джамбов и
Даниела Коджаманова от ИМ – Кърджали.
Освен тях в изследванията се включиха и
студенти от СИАК „Проф. В. Велков“, с ръководител ст. ас. Георги Митрев, и специалистите от ИМ – Кърджали Кичка Симеонова
и Мирослава Замова. В организацията и дейността взеха участие и студенти от Филиала
на ПУ – гр. Кърджали и Славянски университет – София. И при тази експедиция основните средства бяха осигурени от фонд „Научни
изследвания“ на ПУ „Паисий Хилендарски“
по проект „Историко-археологически теренни проучвания и регистриране на паметници на културата до долината на р. Боровица
(Източни Родопи) „на доц. д-р Иван Джамбов
и ст. ас. Георги Митрев. Продължаваше и активното съдействие и подкрепа от Ръководството на ПУ, Филиала на ПУ – гр. Кърджали
5

Ив. Джамбов, Г. Митрев. Теренни археологически
проучвания по долината на Средна Арда 1997 – 1999
година (предварително съобщение). – Сборник научни
трудове на ПУ, т. 37, кн. 1, 1999 – Филология, с. 832833.
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и ИМ – Кърджали. Допълнителни средства
бяха осигурени отново и от спонсори на
СИАК „Проф. В. Велков“.
Изследванията се изразиха в провеждането на сондажни проучвания на крепостта при
хижа Боровица и теренни обхождания в близката околност. Най-интересната и значима находка през този сезон беше разкриването на
църковна сграда почти в централната част на
укреплението. Установи се, че тя е имала три
строителни етапа, което бе определено като
сигурен показател за непрекъснатост на живота на това място още от тракийската епоха
до периода XIII – XIV в. Допусна се, че найранната църква е изградена вероятно в края на
IV в. и е просъществувала в първоначалния си
вид до VІ в. Представлявала е трикорабна четиристълбна базилика. Претърпяла е основно
преустройство през Ранното средновековие
VIII – XI в., като по същество повтаря плана
на първоначалната постройка, но е възможно
да е имала куполно покритие. През третия период от съществуването си (XIII – XIV в.) църковната сграда рязко е намалила размерите си.
От трикорабна триабсидна, църквата се е превърнала в еднокорабна. Многобройни бяха и
находките в рамките на крепостта. Едни от
тях свързани с домашния бит на обитателите,
други – с военното дело.
Интерес предизвикваха и резултатите от
теренните обхождания в близката околност.
Тази дейност доведе до събирането на ценна информация, която имаше отношение към
изясняването на археологическата карта на
изследвания район. Локализираха се няколко
скални масива с издълбани върху тях ниши,
също така и три шарапани и един скален слънчев часовник, които се свързват с траките и
са продукт на тяхната материална и духовна
култура. Зарегистрира се също така и местонахождението на един средновековен некропол
(с прилежаща малка църква към него), който
трябва да се свърже със средновековната крепост. Установи се и местонахождението на три
Археoлогически хоризонти

некропола от османо-турския период, които се
свързват с поселищната мрежа, която след изграждането на яз. Кърджали е била нарушена.
5. Разкопки на Аневско кале край
Сопот през 2000 г.
В експедицията на ПУ „Паисий Хилендарски“, под ръководството на доц. д-р Иван
Джамбов и хон. ас. Мария Деянова, взеха участие студенти от специалност „Български език
и история“.6 Организира се със съдействието
на ВМЗ – Сопот и ТМТ „Ген. В. Заимов“.
Десетдневните проучвания бяха съсредоточени върху почистване, облагородяване
и укрепване на вече разкрити сгради и укрепителни съоръжения, както и бе извършено видеодокументиране на разкрития терен.
Бяха укрепени зидовете на църкви № 1, 2 и
3, страниците на входове в помещенията и
църквите. Крепостната стена и кулите на
цитаделата бяха почистени от растителност,
както и сградите в подградието. Бе подзидана
апсидата на църква № 1, където преди години бяха документирани графити и останки от
стенописи и която бе започнала да се смъква
по наклона. Накрая бе заснет и видеофилм за
учебния център на ПУ.
6. Експедиция „Искра 2000“. Теренни
археологически обхождания в землището на с. Искра, Първомайска
община, през 2000 г.
Обхожданията се проведоха с участието
на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“, с
ръководител доц. д-р Иван Джамбов и зам. ръководител ст. ас. Георги Митрев.7 Финансира6

Ив. Джамбов, Г. Митрев. Разкопки на Аневско кале
край Сопот през 2000 г. – Археологически открития и
разкопки през 1999 – 2000 г. ХL национална археологическа конференция. София, 2001, с. 135.
7

Ив. Джамбов, Г. Митрев. Теренни археологически
обхождания в землището на с. Искра, Първомайска
община. – Археологически открития и разкопки през
1999 – 2000 г. ХL национална археологическа конференция. София, 2001, с. 135-136; Ив. Джамбов, Г.
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нето се осигури по проект „Историко-археологически проучвания на култови средища и
обекти от Античността и Средновековието в
Средните Родопи“ към Фонд „Научни изследвания“ на ПУ. В м. Гуглеците, разположена на
ок. 7 – 8 км южно от селото, на два скални
масива – Голям и Малък Прешлек, бяха наблюдавани 6 скални ниши. При скалата Голям Прешлек се констатираха и други всичания: басейнчета, улеи и кръгово съоръжение
(диам. ок. 1 м) с отвор в центъра. Допусна се
възможноста, че са част от значим комплекс в
тази местност, развиващ се на изток-североизток от тях, където бяха регистрирани и някои
други скалноизсечени кръгове, полукръгове
и улеи. В м. Пещерите, разположена в близост, се установи скален навес, частично затрупан, със следи от допълнително оформяне
и издялани скални кръгове. На ок. 500 – 600
м североизточно, в м. Оградището, се намира
крепост, чиито стени са изградени от ломени
камъни без спойка. Допусна се възможността,
че се отнася към тракийската епоха, но вероятно мястото е обитавано и по-късно, тъй като
в най-високата част се проследиха частично
основите на църковна сграда. В непосредствена близост се развива християнски некропол,
от който е известен надгробен камък с врязан
кръстен знак.
Друга крепост има в м. Голям Асар, намираща се на хълм на ок. 2 км северозападно от с. Искра. Съществувала е през ранновизантийската и средновековната епоха. В
югозападното и източното подножия се локализираха две селища от същата епоха. На
съседния хълм, т. нар. Скалист Асар, е съществувало светилище от античната епоха.
В южното подножие на тези хълмове се установи и една църква, при съвременното аязмо
„Св. Пантелей“.
Митрев, П. Калоферова. Нови теренни проучвания в
Източните Родопи. – Епохи, 1998 (2003), кн. 3 – 4, с.
111 – 120.
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7. Експедиция „Боровица 2000“
Експедиция „Боровица 2000“ се проведе
от 4 до 17 септември 2000 г. под ръководството на ст. н.с. д.и.н. Николай Овчаров от АИМ
при БАН, доц. д-р Иван Джамбов от ПУ и Даниела Коджаманова от ИМ-Кърджали.8 Участие взеха и студенти от СИАК „Проф. Велизар
Велков“ към ПУ, под ръководството на ст. ас.
Георги Митрев. С геодезическото заснемане
и обработката на откритите материали бяха
ангажирани специалистите от ИМ-Кърджали
Кичка Симеонова и Мирослава Замова. Средствата бяха осигурени от Фонд „Научни изследвания“ към ПУ по проект „Историко-археологически проучвания и регистриране на
паметници на културата по долината на река
Боровица (Източни Родопи)“ на авторски колектив: доц. д-р Ив. Джамбов и ст. ас. Г. Митрев. За база на изследователския екип Ръководството на ПУ предостави хижа Боровица.
В резултат на проучванията се придобиха нови факти за изграждането и съществуването на църквата в рамките на крепостта при
мястото на вливане на р. Боровица в р. Арда.
Монета от периода V – VІ в. потвърди тезата
за възникването ѝ през ранновизантийския
период като трикорабна триапсидна базилика. Преустройствата през VIII – XI в. нямат
голямо отражение върху архитектурата, но са
свързани с промяна в статута на църковната
постройка. Централната апсида е оформена
така, че се е оформил синрон, който се е издигал на ок. 0,20 м над подовото ниво. Той
показва, че става дума за епископски храм.
За значимостта на църквата говорят и някои
8

Ив. Джамбов, Г. Митрев. Експедиция „Боровица
2000“. Резултати, проблеми, перспективи. – Сборник
научни трудове на ПУ, т. 38, кн. 1, 2000 – Филология,
с. 641 – 647. Н. Овчаров, Д. Коджаманова, Ив. Джамбов, Г. Митрев. Археологически разкопки на средновековна църква на хълма „Асара“ при хижа „Боровица“,
Кърджалийско. – Археологически открития и разкопки през 1999 – 2000 г. ХL национална археологическа
конференция. София, 2001, с. 138-139.
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находки: два процесийни кръста и няколко
енколпиона. През втората половина на ХІІІ –
ХІV в. църквата е била отново преустроена.
През този период вероятно вече не е епископски център. Сводовете между централния и
страничните кораби са зазидани, в резултат
храмът е превърнат в еднокорабна църква.
Южният кораб продължава да съществува
като параклис. Северният изпълнява ролята
на крипта, където бяха разкрити 37 погребения на бебета и малки деца.
Бяха проучени и културните напластявания под подовото ниво на църквата. Установи
се обитаване през енеолита, бронзовата и желязната епоха, но с тях не може да се свърже
системен културен пласт. За езическо светилище говорят скалните улеи и следите от глинени замазки под централния кораб.
Иманярски интервенции на ок. 100 м
западно от „Асара“ бяха разкирили средновековен некропол. Установени бяха 4 гробни
камери, в три от които погребаните са възрастни индивиди и едно малко дете. В непосредствена близост до гробовете се попадна на останки от зидове. Установи се, че на
това място е същесвувала дървена постройка.
След нейното опожаряване през V – VІ в. е
била изградена масивна сграда, на север от
която е имало покрита галерия с плочник. От
тази страна е бил и входът. Вероятно става въпрос за църква. Впоследствие и тази постройка е разрушена. Нейните основи са създали
площадка на склона, където през Х-ХІ в. се е
развил некрополът.
8. Археологически семинар и разкопки
в Сигишоара, Румъния, през 2001 г.
От 8 до 22 април 2001 г. се проведе международен археологически семинар в гр.
Сигишоара, в областта Трансилвания в Румъния, с участието на студенти и ученици
от Румъния, България, Полша, Молдова и
Германия. Българската група включваше студенти от ПУ, специалност Български език и
Археoлогически хоризонти

история и членове на СИАК „Проф. В. Велков“ . Нашите студенти извършиха разкопки
на самостоятелен обект, в близост до една от
средновековните порти на крепостта, ръководени от доц. д-р Ив. Джамбов и помощник –
ръководител ст. ас. Г. Митрев. Координатори
от румънска страна бяха проф. Балтак – директор на музея в Сигишоара (Румъния) и
проф. Пинтер от университета в Сибиу (Румъния). Проучванията дадоха информация за
преустройства на входа на крепостта и за поранно тракийско присъствие в тези области,
свързано с племето на даките.
Международният семинар включваше
още интересни лектории на историческа и
археологическа тематика. Доц. Ив. Джамбов
и ст. ас. Г. Митрев представиха нашите проучвания в Източните Родопи. Организаторите
от румънска страна бяха предвидили посещения на забележителни крепости, замъци и
църковни паметници в Трансилвания.
9. Експедиция „Хисарлъка 2001“.
Археологически разкопки на обект
„Хисарлъка“, южно от долното
подградие и манастирски комплекс
на средновековния Копсис (северно
от кв. Анево, гр. Сопот), през 2001 г.
Разкопките се проведоха през м. август
2001 г. под ръководството на доц. д-р Ив.
Джамбов и хон. ас. М. Деянова и с участието
на студенти от ПУ по учебния план на Катедра „История“.9 Бяха подпомогнати от ВМЗ –
Сопот, Техническа гимназия – Сопот и „Магистрали“ АД – Карлово.
9

Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Културноисторическо наследство в българските земи през ІV –
ХІV в. (Мястото на Пловдив и Пловдивско) – Сборник
научни трудове на ПУ, т. 41, кн. 1, 2003 – Филология,
с. 488 – 489; Ив. Джамбов, М. Деянова. Археологически разкопки на обект „Хисарлъка“, южно от долното
подградие и манастирски комплекс на средновековния
Копсис (северно от кв. Анево, гр. Сопот). – Археологически открития и разкопки през 2001, София 2002,
с. 132.
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Беше проучван неизследван до този момент сектор от южната крепостна стена на
укреплението „Хисарлъка“. Разкри се трасето
на вътрешната крепостна стена, запазена в суперструкция до 0.70 м. Установен бе планът
и начинът на градеж на стената. Преправка
на крепостната стена даде възможност да се
предположи времето на функциониране на
крепостното съоръжение в неговия първи период на използване – вероятно да края на VI
в. Разчистени бяха основите на зид от ломени
камъни с калова спойка, разположен напречно
на южната крепостна стена; вероятно по-късен и част от сграда, строена през втория период на съществуване на крепостта – ІХ – Х в.
Находките от битова керамика също говорят за два периода на обитаване: V – VI в.
и Средновековието. Намеренната шлака и обгоряла пръст позволяват предполагането на
производствена дейност до южната крепостна стена.
Укреплението в м. „Хисарлъка“ е изградено синхронно с манастирския комплекс на
средновековния Копсис, разположен на ок. 600
м северозападно. Възможното му предназначение е охрана на околните селища, Подбалканския път (намиращ се в близост) и манастира.
Новите данни (макар и малко) спомогнаха за
изясняване на плана и размерите на селището
и неговата хронология, както и отношението
му със съседните, вече известни обекти (крепости, манастири и Аневкското кале).
10. Е
 кспедиция „Боровица 2001“.
Археологически проучвания
на средновековен християнски
център и крепост над хижа
Боровица, община Кърджали
Разкопките през 2001 г. се проведоха в
периода от 11 до 19 септември под ръководството на ст. н.с. д.и.н. Н. Овчаров (АИМБАН) и доц. Ив. Джамбов.10 При заснемане10

Н. Овчаров, Ив. Джамбов, Д. Коджаманова, Г.
Митрев. Археологически проучвания на средновеко-
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то на обекта техническа помощ оказа екип на
ИМ – Кърджали. В разкопките взеха участие
гл. ас. Г. Митрев и студенти от СИАК „Проф.
В. Велков“, от специалност Български език и
история в ПУ и от Филиала му в гр. Кърджали. Средствата се осигуриха от Фонд „Научни
изследвания „към ПУ, по проект „Етно-религиозни процеси в Родопите през Античността
и Средновековието“ (Джамбов, Митрев).
Разкри се цялата западна фасада на централния кораб на църквата в крепостта до
ниво суперструкции, част от западната фасада
на южния кораб и южната фасада. Проучваният пласт бе примесен с множество камъни –
вероятно паднали при срутването на зидовете. След разчистването му се разкри прага на
централния вход, а под него отстъп за стълба.
Достигна се до материкова скала на дълбочина
около 1 м. В нея, непосредствено пред входа и
южно от южния кораб, се очертаха издълбани
улеи (дълб. 0,5 м, шир 0,3 м), каквито се откриват и под подовото ниво на църквата. Те имат
направление югоизток – северозапад. Трябва
да се свържат с култови практики от предхристиянската епоха. От тях е известна халщадска
керамика и бронзова ритуална брадвичка от
бронзовата епоха.
Втора група студенти, под ръководството
на гл. ас. Г. Митрев, продължи проучванията
и на т.нар. обект Боровица 2, западно от крепостта, свързан с проучените през миналата
година погребения и останки от сграда в близост до тях. Към този етап може да се обобщи,
че на това място първоначално е съществувала
малка сграда, вероятно църква, с приблизителни размери 3 х 6 м и ориентация изток-запад. Входът е от запад, а от изток завършва с
дъгообразен зид, но свързването му с апсида
беше поставено под въпрос, заради слабата завен християнски център и крепост над хижа Боровица,
община Кърджали. – Археологически открития и разкопки през 2001, София 2002, с. 127 – 128.
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пазеност в един ред камъни. Върху тази найранна постройка, след като е била опожарена
и разрушена, е била изградена вероятно друга
църква, частично изместена на северозапад и с
по-големи размери. С нея се свързват няколко
стени, които представляват по сложна архитектурна композиция. Централното помещение,
което се е намирало върху руините на по-ранната сграда, с приблизителни размери 5 х 9 м,
е ориентирано също изток – запад. Все още не
бе проучено изцяло. Входът към него е от север. Пред входа и северно от него е съществувало предверие, подобно на галерия, застлана
с каменни плочи и покрита с керемиди. На запад от централното помещение и предверието
е съществувал двор, застлан с каменни плочи.
Той е бил с приблизителна площ 20 – 25 м2.
Бил е ограден от стена, която сега се открива
само на север и частично от запад. Около нея,
от външната страна на малкия комплекс, също
е имало тясна пътека от каменни плочи.
Трудно може да се каже категорично дали
това е църковна или гражданска постройка, но
все пак присъствието в непосредствена близост на няколко погребения трудно може да
се свърже със сграда с жилищни функции или
друг граждански характер.
Едва през този сезон бяха открити няколко фрагмента ранновизантийска и средновековна керамика.
11. Е
 кспедиция „Искра 2001“. Теренни
проучвания в землището на
с. Искра, Първомайска община
Теренните обхождания в землището на
с. Искра се проведоха през м. юли и м. ноември 2001 г. с ръководител доц. д-р Иван Джамбов, зам. ръководител гл. ас. Георги Митрев,
член на екипа Петя Калоферова, и с участието
на студенти от СИАК „Проф. В. Велков“ при
ПУ.11 Средствата се осигуриха от Фонд „На11
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учни изследвания „към ПУ, по проект „Етнорелигиозни процеси в Родопите през Античността и Средновековието“ .
Бяха обходени местностите Голям и Малък Прешлек, Пещерите, Голям и Скалист Хисар, района на църквата при параклиса „Св.
Врач“, местностите Мандрата, Казлара, Ючкютюк и района около параклиса „Св. Атанас“, с цел регистриране на археологически
паметници.
12. Експедиция „Хисарлъка 2002“.
Археологически разкопки на крепостта „Хисарлъка“, кв. Анево
на гр. Сопот
Археологическите разкопки в крепостта „Хисарлъка“ в кв. Анево на гр. Сопот се
проведоха от 5 до 15 август 2002 г.12 Те се
осъществиха с помощта на студенти от ПУ.
В ръководния екип се включиха доц. д-р Ив.
Джамбов, хон. ас. П. Калоферова и уредникът
в ИМ – Карлово – М. Деянова.
Разкопките през този сезон бяха съсредоточени в непроучван досега сектор във вътрешността на укреплението до южната крепостна стена. Според начина на изграждане, с
ломен камък и използване на бял хоросан, както и по находките от битова керамика от V – VІ
в., датирахме изграждането на крепостта към
ранновизантийския период. Още през първия
археологически сезон през 2001 г. попаднахска община. – Археологически открития и разкопки
през 2001, София 2002, с. 134 – 135; Ив. Джамбов, Г.
Митрев, П. Калоферова. Нови теренни проучвания в
Източните Родопи. – Епохи, 1998 (2003), кн. 3 – 4, с.
111 – 120.
12

Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Културно-историческо наследство в българските земи през
ІV – ХІV в. (Мястото на Пловдив и Пловдивско) –
Сборник научни трудове на ПУ, т. 41, кн. 1, 2003 –
Филология, с. 489; Ив Джамбов, М. Деянова, П.
Калоферова. Археологически разкопки на крепостта
„Хисарлъка“, кв. Анево на гр. Сопот. – Археологически открития и разкопки през 2002. София, 2003, с.
132 – 133.
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ме и на няколко фрагмента от ранносредновековна битова керамика от X в. Разкопките
през 2002 г. категорично доказаха наличието
на ранносредновековно българско поселение,
разположено в чертите на крепостните стени. Проучихме две полуземлянки в близост
до южната крепостна стена. Едната от тях е
с добре запазена на места подова настилка от
преупотребени тухли. Върху нея се откриха
доста фрагменти от средновековна битова керамика със сиво-черен цвят и гребенчата украса, характерна за X в. Стените на землянките
са били направени с плет и обмазани с глина,
фрагменти от които също бяха открити. Целият пласт беше наситен с пепел и въглени. Това
даде основание да предположим, че те са били
опожарени.
Друг категорично засвидетелстван факт
при разкопките през настоящия сезон беше
наличието на керамика от късната бронзова
епоха в близост до разкритите ранносредновековни землянки. Не достигнахме обаче до
културен пласт от тази епоха.
13. Експедиция „Искра 2002“.
Сондажни археологически проучвания в землището на с. Искра,
Първомайска община
Археологическите проучвания в землището на с. Искра, Първомайска община се
проведоха от 10 до 14 юли 2002 г. – обект „Св.
Пантелей „и от 6 до 8 септември 2002 г. –
обект „Оградището“.13 Ръководител на про13

Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Археологически проучвания в района на с. Искра, Първомайско. (Предварителни резултати). – Сборник научни трудове на ПУ, т. 40, кн. 1, 2002 – Филология, с.
507 – 513; Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова.
Сондажни археологически проучвания в землището
на с. Искра, Първомайска община. – Археологически
открития и разкопки през 2002. София, 2003, с. 133;
Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Нови теренни проучвания в Източните Родопи. – Епохи, 1998
(2003), кн. 3 – 4, с. 120 – 122; Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Две новооткрити базилики при
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учванията беше доц. д-р Иван Джамбов,
зам. ръководител – гл. ас. д-р Георги Митрев
и член – хон. ас. Петя Калоферова. Работните групи се сформираха от студенти от СИАК
„Проф. В. Велков“. Средствата се осигуриха
от Фонд „Научни изследвания „към ПУ „Паисий Хилендарски“ , по проект „Етно-религиозни процеси в Родопите през Античността и
Средновековието“ .
Обект „Св. Пантелей „се намира на около 1 км северно от с. Искра. В непосредствена близост съществува аязмо, известно сред
местното население като „Св. Пантелей“ .
Изследваната църквата е разгърната източно
от аязмото. В стратиграфско отношение обектът съдържа само един културен пласт, датиран в периода ІV – VІ в. На дълбочина от
0,40 до 0,60 м. от повърхността на терена бе
регистриран градеж от едри ломени камъни
на калова спойка. На същата дълбочина бяха
регистрирани и множество фрагменти битова
керамика, както и част от подовата настилка
в централната част на наоса. Плочникът е изграден от тухли, на калова спойка.
Извършените проучвания и характерните
особености на терена показаха, че се касае за
значителна по размери църковна постройка,
от която беше разкрита малка част около апсидата и в наоса. Ориентацията ѝ е изток-запад
с отклонение на югоизток. Сигурно установени бяха следните размери: ширина на наоса
5,20 м, диам. на апсидата 4,80 м, дебелина на
с. Искра, Пловдивско. – В: Черно море между изтока
и запада. Река Дунав мост между народи и култури. ІХ
Понтийски четения, Варна, 16 – 17 май 2003 (2004),
с. 291 – 294; Г. Митрев, П. Калоферова. Нови археологически проучвания в с. Искра, Първомайско. – В:
Юбилейна конференция с международно участие „100
години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на средновековната крепост „Аневско кале“, Пловдив, 2004, с. 158 – 165; Ив. Джамбов,
Ст. Попов, Г. Митрев, Рум. Иванов, Рос. Иванов.
Археологически проучвания край село Искра, Първомайско. ИПК „Екобелан“ – Асеновград, 2012, с. 9 – 18.
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южния и северния зид 0,90 м, дебелината на
апсидата ок. 1,20 м.
Вторият обект, който изследвахме през
този сезон, е „Оградището“ . Той е разположен в едноименната местност на ок. 7 км югоизточно от с. Искра, в подстъпите на Източните Родопи. Централно място в него заема
крепост, чиито стени са изградени от ломен
камък без спойка, с дебелина прибл. 2 м. В
северната част на укрепеното пространство
се намира църква. Ориентацията ѝ е изток-запад с отклонение на югоизток. Градежът е от
ломени камъни на калова спойка, с дебелина
на зидовете 0,70 м. Проучванията показаха, че
по план тя е била трикорабна с обща ширина
12,40 м. Централният кораб е с ширина 4,20
м и дължина 12 м, а страничните с ширина 2
м. Входът към наоса е само един – от западната страна на централния кораб и е с ширина
1,50 м, а входовете към страничните кораби
са били от централния кораб, с ширина 1,20 м.
В стратиграфско отношение обектът има
два културни пласта. Първият от тях не бе възможно да се датира, тъй като се разкри незначителна част от него. Той е разположен под
подовото ниво на църквата. Вторият, най-горен в стратиграфско отношение, пласт се датира в периода ІV – VІ в.
14. Експедиция „Хисарлъка 2003“.
Археологически разкопки на крепостта „Хисарлъка“ до с. Анево,
община Сопот
Археологическите проучвания бяха проведени през месец август на 2003 г. В експедицията взеха участие студенти от специалности „Български език и история“ и „История“
на ПУ, под ръководството на доц. д-р Иван
Джамбов, хон. ас. П. Калоферова и Мария
Деянова (ИМ – Карлово). Като член на екипа
беше включен и Стоян Попов (редовен докторант към НБУ). 14
14

Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Културно-историческо наследство в българските земи през
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Разкопките през предходната година доказаха наличието на ранносредновековно българско поселение от IX – X в., разположено
в чертите на крепостните стени. Тогава бяха
проучени две полуземлянки в близост до южната крепостна стена. През настоящия археологически сезон, бяха проучвани още две
жилища тип землянка, принадлежащи на ранносредновековното селище, в квадрати В3 и
В4. Землянките са с подова замазка от трамбована глина, с размери 3,50 х 4,50 м. Стените им са били от плет, обмазан с глина. Били
са едноделни, с един вход. Открити бяха едри
парчета от стенната замазка със ясни отпечатъци от коловете на плета, който са покривали. Добре запазен беше и трамбованият под и
на двете землянки.
Върху трамбования под на едното от
жилищата в кв. В3 открихме добре запазено
огнище, долепено до западната стена на землянката (близо до югозападния ъгъл), с фрагменти от долиуми и животински кости в него,
както и пепел и въглени. При другото жилище
в кв. В4 се откриха голямо количество метални предмети (ножове, върхове на стрели, панти, гвоздеи и др.). Втората землянка е била
вместена в рамките на ранновизантийско жилище с устойчива конструкция, на което принадлежат откритите панти за врати, фрагментите строителна покривна керамика и други
находки.
През настоящия сезон бяха проучени и
нови участъци от основната крепостна стена
на ранновизантийското укрепление – отсечки
от северната и западната крепостна стена (съответно кв. В1 и В2), както и северозападната
кула, която не беше известна до момента.
ІV – ХІV в. (Мястото на Пловдив и Пловдивско) –
Сборник научни трудове на ПУ, т. 41, кн. 1, 2003 – Филология, с. 488 – 489; Ив. Джамбов. Археологически
разкопки на крепостта „Хисарлъка“ до с. Анево, община Сопот. – Археологически открития и разкопки през
2003 г. ХLIII Национална археологическа конференция, София, 2004, с. 193 – 194.
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Откритата керамика във всички проучени
сектори принадлежи на два периода: IV – VI
в. и IX – X в. По всички фрагменти и от двата
периода открихме ясни следи от пожар, което
наведе на мисълта, че и в двата периода на съществуване на крепостта причината за загиване на селищата е бил пожар.
15. Експедиция „Искра 2003“.
Сондажни археологически проучвания на обект „Св. Врач“ при
с. Искра, Първомайска община
Археологическите проучвания в района
на с. Искра, Първомайско, през 2003 г. бяха съсредоточени в района на съвременния параклис „Св. Врач“, под ръководството на доц. д-р
Ив. Джамбов, гл. ас. д-р Г. Митрев и хон. ас. П.
Калоферова.15 Участие в проучванията взеха
студенти от СИАК „Проф. В. Велков“. Финансирането се осъществи по проект „Културноисторическото наследство в българските земи
ІV – ХІV век (Мястото на Пловдив и Пловдивско) „към Фонд „Научни изследвания“ на ПУ.
Бяха заложени няколко сондажа, в резултат на което успяхме да локализираме нова
църковна постройка – еднокорабна по план и с
15

Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Културно-историческо наследство в българските земи през
ІV – ХІV в. (Мястото на Пловдив и Пловдивско) –
Сборник научни трудове на ПУ, т. 41, кн. 1, 2003 – Филология, с. 490 – 492; Ив. Джамбов, Г. Митрев, П.
Калоферова. Сондажни археологически проучвания
на обект „Св. Врач“ при с. Искра, Първомайска община. – Археологически открития и разкопки през 2003 г.
ХLIII Национална археологическа конференция, София, 2004, с. 189 – 190; 36. Ив. Джамбов, Г. Митрев,
П. Калоферова. Новооткрита църква в района на с.
Искра, Пловдивско (предварително съобщение). – В:
Културните текстове на миналото. Носители, символи
и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи.
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест но 60-годишнината на проф. д.и.н.
Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29 – 31
октомври 2003. София, 2005, с. 35 – 39; Ив. Джамбов,
Ст. Попов, Г. Митрев, Рум. Иванов, Рос. Иванов.
Археологически проучвания край село Искра, Първомайско, с. 18 – 26.
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притвор от запад. Общата дължина на сградата
възлиза на 23 м, ширината е 9,30 м, като наосът
е с дължина 17,30 м, пронаосът – 3,50 м, а апсидата – с диаметър 5,20 м. Лицата на стените
са оформени от ломен камък, а вътрешността
е запълнена с по-дребни камъни на хоросанова
спойка. Само на североизточния външен ъгъл
и в един участък на северната стена, от външната страна, са използвани грижливо издялани
каменни блокове. Отвън стените са били фугирани, а от вътрешната страна се откриха на
различни места следи от мазилка.
Постройката е имала два входа – един от
юг с ширина 1,60 м, който води към пронаоса,
и друг от север с ширина 1,80 м, водещ към
наоса. Входът от притвора към наоса е с ширина 1,60 м. При оформянето им строителят е
използвал тухли за правилното очертаване на
страниците, а на праговете е направена хоросанова замазка.
Съществен проблем се оказаха съвременните разрушения, нанесени на постройката.
Цялата южна половина е унищожена до хоросановата подложка на основите. В този смисъл
проследяването на някои архитектурни детайли стана по следите върху фундамента.
Разкритият керамичен материал засвидетелства два периода при функционирането на
сградата – V – VІ в. и Х – ХІІ в.
16. Експедиция „Хисарлъка 2004“. Археологически разкопки на крепостта
„Хисарлъка“ край с. Анево, община
Сопот
Научният екип, който ръководи проучванията, бе в състав: доц. д-р Ив. Джамбов – ръководител, М. Деянова (ИМ – Карлово) – зам.
ръководител и докторант П. Калоферова.16 Работните групи се сформираха от студенти от
специалностите История и Български език и
история в ПУ. В проучванията взеха участие
16

Ив. Джамбов, М. Деянова. Археологически разкопки на крепостта „Хисарлъка“ край с. Анево, община Сопот. – Археологически открития и разкопки през
2004 г. София, 2005, с. 316 – 318.
Археoлогически хоризонти
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и студенти от Брянския държавен университет, под ръководството на проф. д.и.н. Евгений
Шинаков, по силата на спогодба между двата
университета. Разкопките бяха подпомогнати от ПУ – фонд „Научни изследвания“, по
проект „Културно-историческото наследство
в българските земи ІV – ХІV век (Мястото на
Пловдив и Пловдивско)“, ВМЗ АД – Сопот и
Професионална гимназия – Сопот.
През настоящия сезон проучванията ни
продължиха в три сектора: D1, в североизточната кула; D2, сектор, в който предполагахме
наличието на жилищна постройка и сектор D3,
където също предполагахме наличието на жилищна постройка. Проучванията на квадрат D1
потвърдиха напълно предположенията ни от
миналата година. Разчистихме основите на крепостна кула, която освен като защитно съоръжение е служила и като жилищно помещение. Тя е
с размери 4,45 х 6,40 м. Дебелината на зидовете
е 1 м, а входът е от юг, към вътрешността на
крепостта. За една от стените си, кулата използва северната крепостна стена; отвътре е измазана с фина варова мазилка, което потвърждава и
обитаемия ѝ характер. Кулата е обитавана както
през V – VІ в., така и през ІХ – Х в. Датировката
е подкрепена от многобройния керамичен материал от двата периода.
Проучванията в квадрат D2 също потвърдиха очакванията ни. Разчистихме жилищна
постройка с каменни основи на калова спойка и с дебелина на зидовете 0,70 м. Вътрешността ѝ бе богата на керамичен материал и от
двата периода на обитаване на крепостта, както и с множество животински кости, железни
фрагменти от оръдия на труда и битови предмети. Най-интересният от тях е една бронзова
апликация, вероятно за сандъче. В културния
пласт открихме и една ранновизантийска медна монета, силно овъглена, вероятно от Юстиниан І (527 – 565) или Юстин ІІ (565 – 578),
което за пореден път потвърди, че крепостта
е загинала в следствие на силен пожар. Това е
времето на най-интензивен живот в нея. ВъзАрхеoлогически хоризонти

можно е същата участ да е сполетяла и ранносредновековното селище. Тук бяха открити и
фрагменти от подовата и стенната замазка на
землянката, изградена през втория период върху ранновизантийското жилище. Тази е петата
поред полуземлянка, на която попадаме в крепостта Хисарлъка. Всички са с подова замазка
от трамбована глина и приблизителни размери
3,50 х 4,50 м. Стените им са били от плет, обмазан с глина, били са едноделни, с един вход,
подът е бил трамбован.
При проучванията в сектор D3 разкрихме жилищна постройка с големи размери и
дебели 0,90 м зидове. Тя се развива в посока
север-североизток покрай крепостната стена.
Входът ѝ е от запад. Може да се предполага, че
е имала по-представителен характер. Тя също
има два периода на обитаване (V – VІ в. и ІХ –
Х в.). Градежът е от средно големи и едри ломени камъни споени с калов разтвор. Жилищният ѝ характер е вън от съмнение. Тя също
е загинала в следствие на пожар. И тук бяха
открити две ранновизантийски медни монети:
едната на Юстиниан І (527 – 565), а другата
недатирана, поради силна повреда от пожар.
Откритата керамика във всички проучени
сектори, принадлежи на посочените две епохи
и е два вида: строителна и битова. Битовата от
своя страна е тънкостенна и дебелостенна, добре пречистена. По някои фрагменти се откриват повече примеси. Средновековната е с характерната за периода врязана гребенчата украса
и сиво-черен цвят, а устията са профилирани.
По всички предмети се откриват ясни следи от
пожар, което навежда на мисълта, че и в двата
периода на съществуване на крепостта, причината за загиване на селищата е бил пожар.
17. Експедиция „Искра 2004“.
Археологически разкопки
на обект „Църквище“ край
с. Искра, община Първомай
Археологическите проучванията в землището на с. Искра през м. септември 2004 г.
се проведоха от научен екип в състав: доц. д-р
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Ив. Джамбов (ръководител), гл. ас. д-р Г. Митрев (зам. ръководител) и докторант П. Калоферова.17 Работните групи се сформираха от
членовете на СИАК „Проф. Велизар Велков“
към ПУ, ученици от с. Искра и няколко работника по програмата „Обществена заетост“ при
кметство с. Искра. Изследванията се проведоха с финансовата подкрепа на Фонд „Научни
изследвания“ към ПУ, по проект „Културноисторическото наследство в българските земи
ІV – ХІV век (Мястото на Пловдив и Пловдивско). Съдействие оказаха и частни дарители и
община Първомай.
През настоящия сезон работихме в подножието на хълма Голям Хасар, в м. Църквище.
Предварителната информация даваше основания за наличието на църковна постройка.
Съсредоточихме работата си предимно върху
изясняване плана на паметника, неговата строителна техника, периодизация и датировка.
Установи се, че обект „Църквище“ представлява средновековна църковна постройка
с каменна конструкция на хоросанова спойка.
Тя е еднокорабна едноапсидна базилика, вероятно с притвор от запад. Към северната фасада
на тази църква е бил пристроен параклис със
същата конструкция както основната сграда.
Размерите на храма са следните: дължина
на наоса 13,40 м; ширина 5,85 м; диаметър на
апсидата 3,85 м; дълбочина на апсидата 2,12
м; дължина на северната стена, до рамото на
апсидата на параклиса – 10,95 м. Размерите
на параклиса бяха проследени частично: дължина на апсидното рамо 1,96 м; диаметър на
апсидата 2,20 м; ширина на наоса 3,40 м. Не
можа да се установи общата дължина на параклиса, защото северният му зид бе проследен само на разстояние 3 м в посока запад.
17

Ив. Джамбов, Г. Митрев. Археологически разкопки на обект „Църквище“ край с. Искра, община Първомай. – Археологически открития и разкопки през
2004 г. София, 2005, с. 312 – 314; Ив. Джамбов, Ст.
Попов, Г. Митрев, Рум. Иванов, Рос. Иванов. Археологически проучвания край село Искра, Първомайско,
с. 26 – 34.
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Допусна се, че това строителство е първият период от съществуването на църквата,
който условно датирахме в ХІ – ХІІ в. През
втория си период, с предполагаема датировка ХІІІ – ХІV в., църквата променя частично,
както конструкцията си, така и техниката на
строителство. Регистрирани са предимно калови градежи, които намаляват обема на сградата. Единият от тях бе установен до западното лице на западния хоросанов зид на наоса, а
вторият до вътрешното лице на северния зид
на църквата. Параклисът през този втори строителен период също е бил преустроен вероятно в баптистерий с кръгла форма като за източната му дъга (конха) се използва извивката на
по-ранната апсида на параклиса, а западната
е изградена допълнително отново с калов градеж. Диаметърът на писцината е 2,20 м.
Керамиката в обект Църквище се отнася
към двата основни периода от съществуването на паметника. Бяха открити и фрагменти
тракийска керамика, работена на ръка, но предимно от повърхността на терена.
18. Експедиция „Новаково 2004“.
Археологически разкопки на църквата „Св. Атанас“ в м. Селището
във вилната зона на с. Новаково,
община Асеновград
Археологическите проучвания в с. Новаково, община Асеновград през 2004 г. се проведоха от екип в състав: доц. д-р Ив. Джамбов
(ръководител), гл. ас. д-р Г. Митрев (зам.-ръководител) и докторант П. Калоферова.18 Работните групи се сформираха от студенти от
СИАК „Проф. Велизар Велков“ към ПУ и
няколко работника по програмата „Временна заетост“, които ни осигури кметството в
с. Новаково. Археологическите проучвания в
18

Ив. Джамбов, Г. Митрев. Археологически разкопки на църквата Св. Атанас в м. Селището във вилната
зона на с. Новаково, община Асеновград. – Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005,
с. 314 - 316.
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района се проведоха с финансовата подкрепа
на Фонд „Научни изследвания“ към ПУ по
проект „Културно-историческото наследство
в българските земи ІV – ХІV век (Мястото на
Пловдив и Пловдивско). Помощ ни оказаха и
частни дарители и община Асеновград.
Основания за нашите проучвания тук намерихме през 2003 г., когато след обхождане
на терена открихме следи от каменен градеж
на хоросанова спойка, чиято форма ни доведе
до предположението, че става въпрос за апсида
на църковна сграда. Археологическите проучвания потвърдиха тези предположения. Обект
„Св. Атанас“ се оказа средновековна църковна постройка с каменен градеж на хоросанова
спойка. Църквата беше проучена в значителна
степен като архитектура, но за съжаление само
на ниво фундамент, тъй като обектът се намира
в рамките на селото и с годините останките му
са били силно разрушени.
Установи се, че в архитектурно отношение „Св. Атанас“ представлява еднокорабна
едноапсидна базилика, с едноделен скъсен
притвор от запад и вход към притвора от юг.
Общата дължина на наоса и притвора възлиза на 15,80 м, дължината на наоса – 13,80 м и
ширина на наоса – 6,60 м. Към северната фасада е бил прилепен параклис със същата конструкция, който е достъпен чрез вход от юг,
през наоса на основната църква. Параклисът
е с размери: дължина – 5 м и ширина – 3,50
м. Вероятно е изпълнявал функциите на баптистерий. Параклисът е долепен до северната
фасада на църквата към притвора на фуга, но
вероятно е едновременен с нея.
Събраният керамичен материал по време
на разкопките е най-вече от периода ХІ – ХІІ
в. Открихме и няколко фрагмента тракийска
керамика от ранножелязната епоха и късноримска керамика (ІІІ – ІV в.), което ни наведе
на мисълта, че на това място е имало вероятно
и тракийско селище или светилище. Към трако-римския период принадлежи и една трудно
определима бронзова монета с диаметър 5 мм.
Археoлогически хоризонти

За наличието на втори културен пласт се допусна основно по керамичния материал, датиран в рамките на ХІІІ в., предимно фрагменти
сграфито керамика.
Установи се също, че теренът около църквата е бил зает от християнски некропол, който
е продължил да се използва и след като църквата вече не е била действаща. Това се доказа
от разположението на някои гробове върху зидовете.
19. Експедиция „Хисарлъка 2005“. Проучвания на крепостта „Хисарлъка“
край с. Анево, община Сопот
Научният екип, който ръководи проучванията бе в състав: доц. д-р Ив. Джамбов – ръководител и М. Деянова (ИМ – Карлово) – зам.
ръководител. Като член на научния екип бе
включена и Радослава Николаева – магистрант
в университета „Мишел дьо Монтеня“ в Бордо, Франция. Работните групи се сформираха
от студенти от специалностите „История „и
„Български език и история“ . Разкопките бяха
подпомогнати от община Сопот, ВМЗ – гр. Сопот и ПГ „Ген. Заимов“ .
Бяха проучвани два сектора: Е 1 – сектор,
в който през изминалия сезон установихме наличието на жилищна постройка (сондаж D 3 за
2004 г.), намиращ се на съвременния коларски
път, в непосредствена близост до северната
крепостна стена (на 6,30 м южно от нея); Е 2 –
нов сектор, с размери 3 х 3 м, във вътрешността на крепостта, на 24 м от югоизточната кула
и на 15 м от източната крепостна стена.
Проучванията в сектор Е 1 бяха свързани
с по-нататъшното разкриване на жилищната постройка, открита през изминалия сезон.
Сградата се развива в посока север-североизток покрай крепостната стена с вход от юг.
Предположенията за характера и предназначението ѝ се потвърдиха. Тя също, както и крепостта, има два периода на обитаване – ІV – VІ
в. и ІХ – Х в. Нейният жилищен характер е вън
от съмнение; загинала е вследствие на пожар.
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В рамките на тази сграда, открихме керамика
от Х в. с гребенчата украса, както и керамика
от периода ІV – VІ в., фрагменти от питоси,
амфоровидни съдове и др. Сектор Е 1, както и
сектор Е 2 са с нарушена стратиграфия, което
може да се обясни с наличието на използваемия коларски път, минаващ през крепостта.
Предположението ни е, че през втория период
на обитаване, основите на сградата в сектор Е
1 са били преизползвани за землянка, чийто
под, регистриран на дълбочина 1,20 м, е бил
изграден с тухли и извити керемиди от покривната конструкция на ранновизантийската
сграда. Върху тази подова настилка открихме
и по-голяма част от средновековната керамика
(ІХ – Х в.) в сектора. В рамките на очертанията на сградата бе открита каменна пота за метал. Тя, заедно с фрагментите шлака и другите
открити метални предмети, дават основание
да се предположи извършването на производствена дейност вероятно металопроизводство.
Работата ни в сектор Е 2 даде керамика от
двата периода на обитаване на крепостта (ІV –
VІ и ІХ – Х в.); метални фрагменти, шлака и
животински кости. По терена и находките са
ясни следите от пожар.
20. Експедиция „Искра 2005“.
Проучвания в м. Църквище и теренни обхождания в землището
на с. Искра, община Първомай
Археологическите проучванията в землището на с. Искра през 2005 г. се проведоха от 1 до 11 септември.19 Научният екип бе
в състав: доц. д-р Ив. Джамбов – ръководител; гл. ас. д-р Г, Митрев – зам. ръководител
и докторант П. Калоферова – член на екипа.
В разкопките се включиха студенти от СИАК
„Проф. В. Велков“ и специалностите „Исто19

Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Проучвания в м. Църквище и теренни обхождания в землището на с. Искра, община Първомай. – Археологически
открития и разкопки през 2005 г. София 2006, с. 319
- 321.
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рия“ и „Български език и история“ към ПУ.
В проучванията взеха участие и ученици от
училището в с. Искра и местни жители. Финансовата обезпеченост на експедицията се
пое основно от фонд „Научни изследвания“
към ПУ по проект „Етно-религиозни процеси
в региона на Филипопол (Пловдив) през ІV –
ХІV в.“. Съществена помощ и съдействие
оказаха Читалището в с. Искра, Община Първомай и Кметство с. Искра.
С проучванията през 2005 г. имахме за
цел да доизясним планировката на еднокорабната църква и параклиса северно от нея, регистрирани и частично проучени предходната
година. Трябваше да се уточни още характерът и предназначението на преустройствата и
стратиграфията на културните наслоявания.
Сравнително бързо се доразкри пълната планировка на параклиса. Общата му дължина
възлиза на 7,80 м, а ширината на 4,20 м. Разполагал е с вход от север с шир. 1,10 м. Понесигурно изглеждаше съществуването на
втори вход от юг, който води към църквата.
Ясно се установи, че параклисът и църквата
са изградени по едно и също време.
Работата по разкриването на северната
стена на църквата показа, че тя достига на
дължина до 19,20 м. Така общата дължина
на църковната постройка възлиза на 22,30 м,
като се има предвид дълбочината на апсидата
(2,15 м) и деб. на апсидния зид (0,95 м). Западната стена бе разкрита на 1,60 м от север
на юг, след което прекъсва. Видимо тя е очертана като страница на вход. Тези данни дадоха основание да се допусне, че входът към
църквата е от запад.
През 2005 г. положихме съществени усилия и за проучването на вътрешното пространство на църквата. Най-добре стратиграфията
бе проследена в апсидата и в предапсидното
пространство. Първия (най-горен) културен пласт е с тъмен до черен цвят и съдържа
ясни следи от пожар и фрагменти от обгоряла
сграфито керамика. Той се свързва с периода
Археoлогически хоризонти
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ХІІ – началото на ХІІІ в.20 Под него следва
слой, в който открихме фрагменти строителна керамика и късове хоросан. Той се е формирал при разрушаването на първоначалната
постройка с хоросанова спойка. На места има
и голяма дълбочина със следи от обрушени
зидове. Третият слой има кафеникав цвят и
също запазва следи от пожар. Битовата керамика и другите находки го датират към ХІ –
ХІІ в. Следва слой с жълтеникав цвят, в който
бяха открити единични фрагменти от груба
тракийска керамика, работена на ръка. Този
слой не се свързва с църковната постройка, а
с по-ранно тракийско присъствие.
При проучването на наоса попаднахме
на каменно струпване в централната му част.
Внимателното разчистване показа, че са запазени основите на две стени на калова спойка,
оформящи прав ъгъл. По-дългата прегражда
наосното пространство. По средата ѝ е поставен голям плочест камък, който оформя стъпало към по-ниско ниво на изток към апсидата. По-късата е успоредна на северния зид
и го следва от вътрешната му страна. Касае
за подравняване на терена. Предстои да се
изясни по какъв начин тези стени на калова
спойка се вписват в преустройството на църквата през ХІІ – началото на ХІІІ в.
През настоящия сезон бяха разкрити и
три вторични погребения на възрастни индивиди под и пред прага на северния вход към
параклиса. Препогребването им би трябвало
да се датира към ХІІ – началото на ХІІІ в.
Проучванията през 2005 г. се свързваха
и с провеждането на теренни обхождания в
западните склонове на хълмистите местности
Голям Хасар и Малък Хасар, и разположената на запад от тях м. Вакъфа. Установи се, че
непосредствено на запад от средновековна20

Датировката се различава от тази в първичните публикации и се дължи на данните от обработката на керамичния материал. Срв. Ив. Джамбов, Ст. Попов, Г.
Митрев, Рум. Иванов, Рос. Иванов. Археологически
проучвания край село Искра, с. 33.
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та крепост в м. Голям Хасар е разположено
значимо поселение (подградие) вероятно от
ХІ – ХІV в. Характеризира се със средна степен на находките и многоцентрично групиране на площ над 100 дка. Наблюдаваха се над
10 центъра на концентрация, които трябва
да се свържат с отделни жилищни и стопански постройки. Личаха каменни струпвания
и късове кирпич. Отделни находки дадоха
основание да се говори за градски облик на
материалната култура. В западна посока и на
северозапад от м. Вакъфа има следи от погребения, които свидетелстват за наличието на
средновековен некропол.
21. Експедиция „Новаково 2005“. Проучвания на обект „Св. Атанас „в
с. Новаково, община Асеновград
Експедиция „Новаково 2005 „се проведе
през м. септемри 2005 г.21 Изследователският
екип беше формиран от: доц. д-р Ив. Джамбов – ръководител; гл. ас. д-р Г. Митрев – зам.
ръководител и докторант Петя Калоферова –
член на екипа. В проучванията взеха участие
студенти от СИАК „Проф. В. Велков“ към
ПУ. Финансовата обезпеченост на експедицията беше осигурена от фонд „Научни изследвания“ към ПУ по проект „Етно-религиозни
процеси в региона на Филипопол (Пловдив)
през ІV – ХІV в.“.
През настоящия сезон продължихме проучванията в района на средновековната църква „Св. Атанас“ и средновековния некропол,
който се развива около нея и върху руините ѝ.
Бяха проучени още две погребения. Те са извършени по християнски обред, с ориентация
запад – изток и скръстени в коремната област
ръце. При едното от тях ситуацията бе твърде интересна. Оказа се, че в „прегръдките „на
мъртвеца (вероятно жена – майка) е било по21

Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Проучвания на обект „Св. Атанас“ в с. Новаково, община
Асеновград. – Археологически открития и разкопки
през 2005 г. София 2006, с. 323.
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ложено малко дете. В този гроб бяха открити
и украшения – две мъниста с украса от бяла
паста и две малки пръстенчета. Установи
се още, че погребенията са извършени след
разрушаването на църквата. Недалеч от „Св.
Атанас“, открихме и капак от мраморен съркофаг, вероятно от гроб от същия некропол.

северната стена обаче попаднахме на особености в градежа, които предполагат наличието вероятно на вход в протейхизмата.

22. Експедиция „Хисарлъка 2006“ . Археологически разкопки на обект Хисарлъка – с. Анево, община Сопот
Археологическите разкопки на обект
„Хисарлъка „се проведоха през м. септември
2006 г. с участието на студенти от специалност „История“ , СИАК „Проф. В. Велков
„при ПУ и студенти от Брянски държавен
университет – Русия. Ръководител беше доц.
д-р Иван Джамбов. Участие в изследователския екип взеха и докторант Петя Калоферова
и проф. Дубровски (Брянски държавен университет – Русия).22
Проучванията през 2006 г. позволиха понататъшното разкриване на отделни сектори
от разположените в кастела съоръжения. Ситуацията в новоразкритото жилище повтаря
напълно, както структурата на градежа, така
и находките, открити в ранносредновековните жилища, които сме проучвали в крепостта през изминалите сезони. Установихме, че
това жилище е разрушено в следствие на пожар (и при двата периода на съществуването
си), което потвърждава тезата ни, че причината за изоставянето на крепостта, съответно
през VІ в. и през Х в., е опожаряване.
През настоящия сезон проучихме и отсечка от протейхизмата на северната крепостна стена. Втората защитна стена се намира на
16 м северно от основната. Притежава основните характеристика на източната протейхизма, която е проучвана в предишни години. На

23. Експедиция „Искра 2006“. Археологически разкопки на обект Църквище и обект Вакъфа в с. Искра,
Община Първомай
Изследователският екип през 2006 г. се
състоеше от студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ и студенти от Брянски държавен
университет – Русия, по силата на договор за
сътрудничество между двата университета.
Ръководители на работните групи бяха: доц.
д-р Ив. Джамбов (ПУ) и докторант П. Калоферова (ПУ). Участие взеха и проф. Евг.
Шинаков (БДУ – Русия) и гл. ас. д-р Г. Митрев (ПУ).23 Финансирането на експедицията
беше осигурено от фонд „Научни изследвания“ към ПУ, по проект „Етно-религиозни
процеси в региона на Филипопол (Пловдив)
през ІV – ХІV в.“
Работата в обект Църквище край с. Ис
кра, общ. Първомай, беше съсредоточена в
пет квадрата от проучваната площ в и около
средновековния християнски храм, c цел да
се открие западната фасада на църквата; да
се изясни функцията на каловите градежи и
каменното струпване в центъра на наоса; и да
се проучи още един сектор от некропола, който се развива около църквата.
В резултат на предприетата дейност успяхме, в известна степен, да уточним липсващата досега западна част от архитектурата на
храма. Сградата е била с едноделен притвор
и вход от запад. За съжаление не можахме да
уточним точната форма на входа, може само
да се предполага наличието на двуделна арка
с ширина около 2,5 м (тъй като в основата му
разчистихме структури, приличащи на три

22

23

Ив. Джамбов, П. Калоферова. Археологически
разкопки на обект Хисарлъка – с. Анево, община Сопот. – В: Археологически открития и разкопки през
2006 г. София, 2007, с. 465 – 468.
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пиластъра). Запазена бе само хоросановата
подложка на входа и несигурни отпечатъци
върху нея от южната му страница. Установихме също, че освен долепения от север параклис, сградата е имала долепено помещение
и от юг, с неясни функции. Западният зид на
това южно помещение е изграден на фуга до
основния зид на църквата. Той е от по-малки
ломени камъни, споени с хоросан, примесен
с едро счукана тухла. До вътрешния югозападен ъгъл на притвора, се наблюдава горяло петно с диаметър 0,90 м, а в самия зид на
ъгъла, открихме оформена с хоросан ниша
(размери: 0,47 – 0,52 м). Предназначението ѝ
остана неизяснено, както и това на вградената в зида каменна бойна топка.
Проучванията потвърдиха предположението от предишния сезон, че каменното
струпване в наоса, до каловия градеж, е било
направено с цел подравняване и преодоляване на денивелацията под подовата настилка,
която е била тухлена.
Бяха проучени и още два гроба от некропола, развиващ се около църквата. Гроб № 7 е
редовно единично погребение с християнски
обред, очертан с каменна рамка от ломени камъни, без следи от ковчег и какъвто и да е погребален инвентар. Гроб № 8 се оказа вторичен с 5 ясно разграничими черепа и части от
скелетите. В този гроб също липсваха следи
от инвентар, както и от съоръжение.
През 2006 г. извършихме проучвания и
на обект Вакъфа край с. Искра, общ. Първомай.24 Обектът се намираше в обработваем
лозов масив, на около 800 м западно от Голям Хасар и на около 1 км западно от обект
Църквище. Свързва се с локализираното през
предходната година средновековно селище,
датирано в периода ХІ – ХІV в.; неукрепено
подградие на крепостта на връх Голям Ха24

Ив. Джамбов, П. Калоферова, Г. Митрев. Археологически разкопки на обект Вакъфа в с. Искра, Община
Първомай. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, с. 470 – 472.
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сар, което е загинало в следствие на пожар.
На 300 м западно от м. Вакъфа е разположен
параклиса „Св. Атанас“, граден върху стари
основи, а на 500 м северозападно, в лозята,
се откриват следи от некропола на селището.
В рамките на проучваната площ попаднахме на останки от жилище с под от трамбована пръст, покрит с рогозка, която при изгарянето си е оставила голямо горяло петно,
покрито с фрагменти керамика. Запазени са
и следи от изгорели дървени колове, които са
поддържали покривна конструкция вероятно
от нетрайни материали, а стените на жилището са били обмазани с глина. Не бяха открити
ясни следи за планировката на му, но допуснахме, че е едноделно помещение с навес, с
обща площ около 20 – 25 м2.
Открихме и каменни структури, вероятно зид, както и плочести камъни (пясъчник)
за подова настилка. Тези каменни основи дават данни за жилища от друг тип в същата
местност.
Керамиката е преобладаващо от ХІ – ХІІІ
в. Повърхността ѝ е червена на цвят, кафеникава или охра, с врязана вълнообразна украса,
златиста ангоба или излъскани ивици. Откриха се и фрагменти от двулицево сграфито с
датировка ХІІ – нач. на ХІІІ в.25
24. Теренни обхождания в землищата
на селата Искра, Брягово, Драгойново и Буково, община Първомай,
Пловдивска област, през 2007 г.
Обхожданията бяха проведени под ръководството на доц. д-р Иван Джамбов, гл. ас.
д-р Георги Митрев и гл. ас. д-р Стоян Попов,
с участието на студенти от ПУ. Те се осъ25

Предложената датировка се отличава от първоначалната и се основава на допълнителни анализи. Срв.
Ив. Джамбов, Ст. Попов, Г. Митрев, Рум. Иванов,
Рос. Иванов. Археологически проучвания край село
Искра, Първомайско, с. 38.
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ществиха на два етапа: 23 – 25.07.2007 и 22 –
26.08.2007 г.26
На 500 – 600 м от с. Буково, Първомайско, в засети с тютюн площи бяха намерени
фрагменти от дебелостенна (устия и стени
на питоси) и тънкостенна, ситно натрошена
керамика вероятно средновековна (XII – XIV
в.). Те са разпръснати на голяма площ и заедно с тях се откриват металургична шлака и
крици. На терена се виждаха плитки иманярски изкопи. В един от тях бе намерен глинен
капак на съд (XII – XIV в.). На повърхността
има и керамика от IV – VI в.
На вр. Малка Драгойна при с. Буково бе
регистриран неизвестен досега на науката
надпис, труден за определяне като епоха и съдържание. Той се състои от 13 реда, изсечен
е с длето върху хоризонтална сиенитна скала. В СИ склон на върха, на 7 м от билото бе
фиксиран иманярски изкоп 2 х 2,5 м. Наоколо
бяха разхвърляни ломени камъни и груба, работена на ръка керамика, вероятно тракийска.
Беше направено обхождане на крепостта
при с. Буково, Първомайско. Тя е разположена западно от селото, в подножието на вр.
Малка Драгойна. Крепостта е с неправилна
многоъгълна форма. Изградена е от ломени
камъни. Не се откриха следи от хоросанова
спойка. Стените на повечето места са скрити под насип, който е широк около 4 м. Крепостта е ориентирана по световните посоки
като дългите страни са северната и южната.
Най-достъпното място е от север. Крепостта е разделена на два двора като по-малкия е
източният. Източната стена е дълга ок. 50 м.
От СИ ъгъл на крепостта, на 54 м в западна
посока има прекъсване на стената. Вероятно
тук е била разположена портата. Тук с посока
С – Ю е изградена разделителната стена меж26

Ив. Джамбов, Г. Митрев, Ст. Попов. Теренни обхождания в землищата на селата Искра, Брягово, Драгойново и Буково, община Първомай, Пловдивска област. – В: Археологически открития и разкопки през
2007 г. София, 2008, с. 774 – 775.
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ду двете части на крепостта с приблизителна дължина 90 – 100 м. В северна посок, на
ок. 30 – 35 м от северната крепостна стена, е
построена в същия градеж втора стена с приблизителна дебелина 2,80 – 3 м.
В източния двор на крепостта бяха наблюдавани множество иманярски изкопи.
Керамиката, която произхожда от тях се датира към IV – VI в. Бяха намерени множество
хромелни камъни (ок. 10 бр.), керемиди, 2 бр.
железарски крици. В ЮЗ част на източния
двор на крепостта, в иманярски изкоп бяха
открити фрагменти от средновековна керамика (X – XI в.).
Бе направено обхождане на крепостта
южно от с. Драгойново. Тя е разположена
върху заравнен връх на малко възвишение.
Стените следват очертанията на терена. В
източната ѝ част иманяри бяха направили няколко изкопа и бяха разкрили две помещения
и отрязък от крепостната стена. Градежът на
крепостта и помещенията в нея е от ломени
камъни с бял, здрав хоросан. Не се забелязва
наличието на сантрачи. Керамиката, намирана на този обект е средновековна XII – XIV в.
Беше посетена крепостта в м. Сейди бунар при с. Искра, Първомайско. Съоръжението е с предполагаема четириъгълна форма.
Очертанията на крепостните стени се различават трудно. Иманяри са разкрили малка
част от северната крепостна стена. Установи
се наличието на зид успореден на северната
крепостна стена. Той е граден от камъни на
калова спойка и е открит на дължина 1,70 м.
Този зид вероятно е северната стена на кула.
Насипът е наситен с фрагменти от битова и
строителна керамика от Късната античност.
Откриват се фрагменти от питоси. Вероятно
кулата е била покрита с керемиди. Има голяма вероятност в близост до кулата да е била
разположена портата. Иманярите бяха извадили на повърхността каменни блокове от
страниците на порта, в които са издълбани
жлебове и дупки. Това даде основание да се
Археoлогически хоризонти
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изкаже предположението, че портата е била
фланкирана от две кули. В южна посока, на
разстояние от 15 м се забелязва наличието на
втора крепостна стена, изцяло скрита под насип. Тя се проследява на разстояние от 55 м.
В рамките на проучванията бе извършено и геодезическо и архитектурно заснемане
на църквата в м. „Църквище“ при с. Искра
(арх. Сл. Мерджанов и колектив).
25. Археологически проучвания на обект
„Църквище „в землището на с. Искра, община Първомай, през 2008 г.
В периода 27.07. – 23.08.2008 г. бяха проведени археологически проучвания на обект
„Църквище „в землището на с. Искра, общ.
Първомай.27 Те се извършиха под ръководството на доц. д-р Иван Джамбов и зам. ръководител – гл. ас. д-р Стоян Попов. В разкопките взеха участие студенти от Пловдивския
университет от специалности История, Български език и история и Балканистика, а също
и студенти от Брянския държавен университет, гр. Брянск, Русия.
Проучванията през този сезон бяха насочени към изясняване на археологическата ситуация в западната част от останките на църковната сграда и долепения до нея параклис.
В южната част на притвора беше открито помещение с почти квадратна форма и
размери 2,72х2,57х2,50х2,42 м. Градежът на
стените е изпълнен посредством камъни споени с кал. Стените са небрежно построени
и разкривени. За западна стена е използвана
западната стена на църквата. Няма данни за
вход. Беше потвърдено наличието на притвор
на църквата – бе открит зида, разделящ наоса
от притвора. Този зид е с градеж като този на
църквата и е конструктивно свързан с южния
зид на храма. Върху разделителния зид ляга
27

Ив. Джамбов, С. Попов. Сондажни археологически проучвания на обект „Църквище“ в землището на
с. Искра, община Първомай, област Пловдив. – В: Археологически открития и разкопки през 2008. София,
2009, с. 736 – 738.
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източният зид на кал на помещението в притвора.
Параклисът, долепен от север към църквата е разполовен от преграден зид на кал. Запазен е в няколко реда като лицева зидария
има само на западното (вътрешно за образуваното помещение) лице. Западната стена отвътре е измазана с хоросан. Вероятно за вход
е бил използван входът на параклиса в северната му стена.
По камъните от най-горния запазен ред
от зидарията на западната и южната стени на
помещението в притвора се откриха множество рисунки-графити. Има композиция, изобразяваща орач и рало, на друг камък е издълбан по особено изящен начин галопиращ
кон, на трети е изобразена къща с двускатен
покрив, а от другата му страна – комбинация
от букви, наподобяваща „цр“. Върху други
камъни са издраскани само отделни букви.
Помещенията в притвора на църквата и в
параклиса са функционирали след прекратяване на използването на църквата (или поне
на притвора) и параклиса. Те са били използвани за жилищни или за складови нужди.
26. Проучване на късноантичната
и средновековна крепост и средновековен манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2008 г.
През 2008 г. започна проучването на
късноантичната и средновековна крепост и
средновековен манастир в землището на с.
Драгойново, община Първомай, Пловдивска
област. Разкопките се проведоха в периода от
28.07.2008 г. до 23. 08. 2008 г. под ръководството на доц. д-р Иван Джамбов и с участието на гл. ас. д-р Стоян Попов и д-р Иво Топалилов, като проучванията се осъществиха
съвместно с РАМ – Пловдив.28 Проучената
28

Ив. Джамбов, С. Попов, И. Топалилов. Спасителни
археологически разкопки на обект: руини на късноантична и средновековна крепост в землището на с. Драгойново, община Първомай, Пловдивска област. – В:
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площ се намира в приблизителния център на
скалното възвишение.
Най-ранните разкрити структури са две,
направени от ломени камъни, суха зидария,
разположени непосредствено върху скалите,
запазени почти изцяло в субструкция. И двете
структури са в заравнителния слой на скалното възвишение, което се извършило вероятно
през ІV в. Във втората се откри малък сектор
от пласт с горели деструкции, паднал керемиден покрив и глинобитно ниво и монета на
Юлия Мамея, сечена в Деултум (222 – 224 г.).
В заравнителния пласт, наред с колониална бронзова монета от ІІ – ІІІ в., се откриха и фрагменти керамика от къснобронзовата
епоха.
През ІV – V в. скалното възвишение е
било укрепено със солидно фортификационно съоръжение, изградено от ломени камъни,
споени с бял хоросан и счукани фрагменти
тухла. Дебелината на това съоръжение достига до 1, 80 м., като се разкри малък сектор
от източната стена. Във вътрешността на крепостта са били построени сгради, като се разкри частично градеж в opus mixtum, спойка
от хоросан със счукана тухла.
Предполагаме, че крепостта е била разрушена в края на VІ – началото на VІІ в., както можем да съдим от откритата върху пода
монета на Фока (602 – 610 г.), след което животът тук замира.
Хиатусът продължава вероятно до втората половина – края на Х в., когато скалното
възвишение отново става обитаемно. По това
време продължава да се преизползват останалите градежи от късната античност, като се
зачиства изцяло площта от деструкциите на
по-ранните сгради.
Освен това се изграждат и нови сгради
от ломени камъни с различни размери, споени на бял ронлив, сивкав хоросан. Частично
е проучена една такава сграда, ориентирана в
Археологически открития и разкопки през 2008. София, 2009, с. 638 – 641.
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посока изток – запад, с издължена планировка, установиха се следи от обмазка от двете
страни със стенописи с геометрични орнаменти. От вътрешността на сградата е проучен малък сектор от нейния приземен етаж с
глинобитен под. Единствената средновековна
монета, открита до момента, е коруба от времето на Комнините, а керамиката се отнася
към ХІІ в.
Впоследствие тук се развива некропол,
като до момента са разкрити девет погребения. Всичките те са извършени чрез трупополагане по гръб, глава на запад, горните
крайници са свити в лактите и скръстени на
гърдите или положени покрай тялото. При
някои от гробовете долните крайници са свити. Част от погребенията са извършени в ями,
други – в оградени с плочести камъни ями, а
трети – в оградени с късноантични керемиди
или тухли ями. Като инвентар в гробовете се
откриха бронзови обеци. С едно изключение
размерите на погребаните показват, че тук са
положени основно деца.
27. Археологически проучвания на християнски храм в м. Църквище при с.
Искра, Първомайско, през 2009 г.
През 2009 г., под ръководството на доц. д-р
Ив. Джамбов и зам. ръководител – гл. ас. д-р Ст.
Попов, продължи изследването на християнския
храм в м. Църквище.29 Проучванията бяха съсредоточени южно от църквата. Тук бяха разкрити
9 гроба, три от които – детски. Погребенията са
извършени съобразно християнския ритуал. В
гробовете не се откри гробен инвентар. В насипа на гроб № 10 бе намерена добре съхранена
анонимна византийска медна монета, датирана в
края на Х – ХІ в.
29
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28. Проучване на късноантичната и
средновековната крепост и средновековния манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2009 г.
Проучванията на късноантичната и средновековната крепост в м. Хисаря при с. Драгойново, Първомайско, се провеждат за втора година под ръководството на доц. д-р Ив.
Джамбов и зам. ръководител – гл. ас. д-р Ст.
Попов.30 Усилията бяха съсредоточени върху
проучването на открита през 2008 г. сграда
от средновековната епоха. Бе установено, че
това е християнски храм с една апсида и един
кораб. Църквата е имала стенописна украса,
за което свидетелстват откритите във вътрешността ѝ разноцветни фрагменти от стенописи, някои от които с букви. След прекратяване на използването на храма, в него възниква
некропол. През тази година бяха разкрити 4
гроба, с които известните гробове от този некропол стават 13. Всички гробове разкрити
тук през 2009 г. са детски.
29. Проучване на късноантичната и
средновековната крепост и средновековния манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2010 г.
Проучванията в м. Хисаря при с. Драгойново през 2010 г. се проведоха в периода 07.
07. – 18. 07. под ръководството на доц. д-р Ив.
Джамбов и зам. ръководител – гл. ас. д-р Ст.
Попов.31 Проучването през този сезон бе на30

Ив. Джамбов, С. Попов. Сондажни археологически
проучвания на късноантична и средновековна крепост
в местността „Хисаря“ при с. Драгойново, община
Първомай, област Пловдив. – В: Археологически открития и разкопки през 2009. София, 2010, с. 557 – 559.
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сочено към изясняване на ситуацията в и западно от откритите през 2008 – 2009 г. църква
№ 1 и в по-късната, намираща се във вътрешността ѝ църква № 2. От църква № 2 е регистриран южният зид. Тя е била с еднокорабен
план и притвор.
През 2010 г. при опит да бъде установена
западната стена на църква № 1 попаднахме
на трети християнски храм (църква № 3). На
този етап това е триконхална църква (до момента сме разкрили южната и източната конхи). До този момент от юг е достигната обща
дължина на храма 11 м. Дебелината на южната стена е 0,85 м, а разкритата и дължина
е 3,50 м. Тук бе открита страница, вероятно
от вход. Опитът за локализиране на западна
страница от входа на този етап е неуспешен.
В близост до страницата, във вътрешността
на храма бяха намерени железни части от механизъм за затваряне на вратата. Предполагаемото разстояние между южната и северната
стени при сливането им със съответните конхи е ок. 5,50 – 5,60 м.
Бе установено, че западната крепостна
стена е с дебелина 1,30 м. По цялата дебелина
на стената се забелязват отпечатъци от тухли
(opus mixtum).
В югоизточната част на хълма бе разкрита стена с деб. 1,30 м, изградена от ломен
камък със спойка от бял хоросан. В хоросана
не се забелязват фрагменти от керамика. Зидът има две лица, съставени от по-едри и с
по-правилна форма камъни и пълнеж от подребен каменен материал. Разкрити са три
реда зидария от източната (външна) страна и
1 ред от западната (вътрешна страна). На места зидът стъпва върху скалата и върви между
скални издатини. Ориентиран е в посока север-юг. Строителната техника на този зид се
различава от останалите разкрити отсеци от
късноантичните крепостни стени. Вероятно
това е част от средновековна стена.
През този сезон бяха разкрити 15 погребвания, с което гробовете до момента стават
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30. По-голямата част от гробовете са на индивиди в детско-юношеска възраст. 7 от гробовете са разположени във вътрешността на
църква № 1 като на този етап се различават
два хоризонта на погребване с разлика в дълбочините на откриване около 0,50 м. Единият
от тези гробове е ограден с тухли.
Във вътрешността на конхалната църква № 3 бяха открити 8 гроба. На този етап те
се локализират главно във вътрешността на
източната конха. Някои от тях са разрушили
нейната стена. Три от гробовете са оградени с
камъни, тухли и буци хоросан. В един от гробовете са положени един до друг два скелета.
Базирайки се на резултатите от досегашните проучвания считаме, че с голяма вероятност сме попаднали на манастир, съществуващ най-рано от края на Х – ХІ в.
30. Проучване на късноантичната и
средновековната крепост и средновековния манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2011 г.
Проучванията в м. Хисаря при с. Драгойново през 2011 г. се проведоха в периода
04. 07. – 14. 07 под ръководството на доц. д-р
Ив. Джамбов и зам. ръководител – гл. ас. д-р
Ст. Попов,.32 През този археологически сезон усилията бяха насочени към изясняване
ситуацията в западната част на църкви № 1
и № 2 и южно от тях. Продължи работата и
по разкриването на конхалната църква (№ 3).
На разстояние 0,60 м южно от южния зид на
църква № 2 бе разкрито северното лице на
южния зид на църква № 1. Между южните
зидове на църкви № 1 и № 2 се попадна на настилка от тухли. Във вътрешността на църква
№ 1 бяха открити няколко по-големи фрагменти от стенописи в два слоя. Беше открит зид
32

Ив. Джамбов, С. Попов. Археологически разкопки
на обект късноантична крепост и средновековен манастир в м. Хисаря, землище на с. Драгойново, община
Първомай. – В: Археологически открития и разкопки
през 2011. София, 2012, с. 446 – 448.
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от ломени камъни на калова спойка с посока
север-юг и деб. 1,40 м. – западната стена на
църква № 2. Южният зид на кал на църква №
2 е конструктивно свързан със западния зид
на църквата. Част от този западен зид стъпва
върху западния зид на кораба на църква № 1,
който на това място е силно обрушен. Този
западен зид на църква № 1 в южна посока е
запазен на малко по-голяма височина и продължава докато стигне до хоросановия южен
зид на църква № 1. В тази му част има следи от хоросанова мазилка. Срещу този южен
зид с посока север-юг се откриха останките
от северен такъв, който обаче е на хоросан
и е силно обрушен. Непосредствено до него
от запад се откри част от подова хоросанова
замазка върху слой от пръст, запълваща неравностите на материковата скала. На място
върху хоросана е запазена тухла от настилката. Непосредствено от запад на новооткрития
западен зид на църкви № 1 и № 2, на дълб.
0,85 м от повърхността, излезе подложка от
пясък, върху която има запазени фрагменти
от тухлена настилка. На нивото на тухлената
настилка излезе бронзова корубеста монета
от ХІІ – ХІІІ в. Според нас тя бележи горната
граница на използване на църква № 1, с която
свързваме споменатите тухлени настилки.
Като обобщение на данните до този момент свързани с църкви № 1 и № 2 можем
да кажем, че църква № 1 е била значително
по-голяма по размери от църква № 2. Тя е едноапсиден, еднокорабен храм с притвор. Градежът е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Корабът и притворът са били настлани
с тухли, поставени върху пясъчна подложка.
Тази настилка е премахната при строежа на
църква № 2 и част от нея е вложена в зидарията на новия храм. Църква № 1 функционира
до ХІІІ в. След това е построена църква № 2,
чиито размери са по-малки. Тя също е едноапсидна, еднокорабна с притвор, но е изградена от ломени камъни, фрагменти от тухли и
керемиди и големи парчета хоросан, споени с
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червеникава глинеста кал. В градежа на места са използвани дървени греди. Тя е функционирала със сигурност в първата четвърт
на ХІV в., от което време са фрагментите от
сграфито съд с подглазурен надпис, намерени
от нас през 2009 и 2010 г. при западната стена
на кораба на църква № 2. Още три фрагмента
от този съд открихме и през 2011 г.
31. Проучване на късноантичната и
средновековната крепост и средновековния манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2012 г.
През сезон 2012 г., под ръководството на
доц. д-р Ив. Джамбов и зам. ръководител – гл.
ас. д-р Ст. Попов, продължи разкриването на
конхалната църква с № 3 в м. Хисаря при с.
Драгойново.33 Разчистена бе северната конха
на църквата, както и вътрешността на южната
и източната конхи. Северната конха е претърпяла по-късни преустройства. В средата на
нейната стена е отворен вход. Той води към
друго помещение или сграда посредством ръкав-коридор. Бе регистриран източният ъгъл
на тази сграда. Нейната югоизточна стена е с
дълж. 1,30 м. От другата страна на коридора,
в западна посока, се разкри лице на друг зид,
огледален на югоизточния, който е с разкрита
до момента дълж. 1,10 м. Подът на коридора
е залят с хоросан. Югоизточният зид на помещението, свързано със северната конха, има
от вътрешната си страна останки от сива мазилка.
Във вътрешността на църквите продължи
разкриването на възникналия тук некропол.
През този сезон в рамките на църква № 1 бяха
разчистени 4 гроба, а в конхалната – 8. Така общата бройка гробове от некропола, открити до
този момент, е 42. Скелетите са ориентирани с
33
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глава на запад. Долните крайници са изпънати.
Горните са в различни позиции и комбинации.
В някои от гробовете при краката, при ръцете
или при черепа се откриват дребни въгленчета.
Някои гробове са частично оградени с камъни.
По правило гробовете са празни с две изключения. Първото е гроб № 10 открит през 2009 г.,
който имаше гривна на дясната ръка, а второто
е тазгодишният гроб 33, открит непосредствено
до вътрешното лице на южната стена на конхалната църква. В него открихме бронзова обеца-халка, под дясната ръка бронзов пръстен и
вита бронзова гривна с полепнала по нея тъкан.
Твърде интересни са още два гроба, открити
през този сезон. Гроб № 32 е разположен между
южните зидове на църкви № 1 и № 2. Ограден е
с камъни. Скелетът е на жена на възраст 30 – 35
години. Ръцете са свити в лактите, китките са
поставени в областта на шията като дясната е
върху лявата. Над дясната ръка се разкри част
от дървена талпа, а над лявата ръка се откриха останки от дърво. И двете талпи стоят във
вертикала над огражденията с камъни. Другият
интересен гроб е с № 41. Скелетът е мъжки, на
възраст 40 – 45 години. Върху дясната му ръка
от черепа до таза се откриха останки от дървена. Останки от дърво се откриха и в насипа
върху гръдния кош и при черепа. Над черепа и
върху гръдния кош беше поставен голям камък.
Дясната ръка е сгъната под прав ъгъл в лакътя
и е поставена в коремната област. Костите на
лявата ръка са разместени, но вероятно е била
изпъната покрай тялото.
32. Проучване на късноантичната и
средновековната крепост и средновековния манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2013 г.
Проучванията в м. Хисаря при с. Драгойново през 2013 г. се проведоха в периода 12. 07. –
22. 07. под ръководството на доц. д-р Ив. Джам65
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бов и зам. ръководител – гл. ас. д-р Ст. Попов.34
От тази година към археологическия екип се
присъедини и ас. д-р Божидар Драганов. През
този археологически сезон усилията бяха насочени към изясняване ситуацията при южните
зидове на църкви № 1 и № 2 и в пространството
южно от тях. Продължи работата по разкриване
на северната конха на конхалната църква (№ 3)
и на помещението свързано с нея от север.
Беше извършена работа по отнемане на
културните напластявания в средната част на
притвора на църква № 1. В тази част от притвора тухли не са се запазили, само на места
много слабо личи пясъчната им подложка.
Продължи работата по разкриване на южния
зид на църква № 1. В отсечката при притвора южната стена на църква № 1 е градена в
opus mixtum. На една линия с източния зид
на притвора на църква № 2, беше разкрит
хоросанов зид с посока север-юг, конструктивно свързан с южния зид на църква № 1.
Той е част от средновековния градеж, стъпващ върху късноантична стена opus mixtum.
На дължина 3,53 м се разкри ъгъл и стената
продължава в западна посока като по този начин огражда помещение, наречено условно
помещение № 1. Градежът на помещение № 1
е от ломен камък с бял хоросан и добре оформени лица. Достигнатата дължина на южния
му зид е 1,80 м и има деб. 0,79 м. Външната
дължина на източния му зид e 3,53 м, с деб.
0,84 м. Може би след като църква № 1 престава да функционира това помещение е било
използвано за жилищно, тъй като в близост
до югоизточния му ъгъл, от вътрешната страна, се открива горяла пръст и замазка. Освен
това в близост до южната стена и югоизточния ъгъл и до обгорената замазка се откри34
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ха къса желязна верига с две куки в двата си
края и издължен железен предмет. По-късно
некрополът е разрушил останките от пода на
това жилищно помещение.
През този сезон се работи и в пространството между църква № 1 и конхалната
църква. На дълб. около 0,10 – 0,20 м излизат рушевини от керемиди и камъни. В това
пространство беше намерен фрагмент от оловен печат.
Продължи работата в конхалната църква
№ 3. В центъра ѝ, на 1,65 м северозападно от
тухлената настилка, разкрита през 2011 г., се
откри единична тухла на същото ниво. На 0,35
м под това ниво, в близост, се откри бронзова
монета от средата на VІ в., вероятно на Юстин ІІ. Под нивото на тухлената настилка се
откриха късноантични керамични фрагменти
и железен правоъгълен предмет.
Едновременно с това продължи проучването на помещението свързано с вход и малък
коридор със северната конха на църква № 3.
Беше разкрит югозападният зид на помещението с дълж. 1,45 м и неговият ъгъл. Тук, на
разстояние 0,75 м от вътрешното лице на този
югозападен зид, излезе страница на вход. В
източната част на това помещение беше разкрита извивката на апсида. Откриха се и двете ѝ лица по протежение на около 2 м.
Във вътрешността на църквите и в непосредствена близост до тях продължи разкриването на възникналия тук некропол. Общата
бройка гробове от некропола, открити до този
момент е 60. През тази година се разкри гроб,
който заслужава внимание – гроб № 43. Той
е разположен непосредствено до стената на
северната конха. Скелетът е непосредствено
пред входа в северната конха. Подбедриците
разрушават част от зида на северната конха.
Останките от тялото са в антропологически
порядък, в изпънато положение, с ориентация
запад-изток. От лявата страна на черепа, под
тилната област се откри триъгълно парче желязо. Лявата ръка е свита в лакътя. Китката
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е поставена към дясното рамо. Фалангите се
намериха при лакътя на дясната ръка. Дясната
ръка е свита в лакътя под прав ъгъл. Китката е
поставена върху лакътя на лявата ръка. Върху таза и бедрата имаше натрупани камъни.
Върху дясното коляно е поставен фрагмент от
тухла. Тазът е разположен в специално направена дупка и се намира в най-ниската точка
на гробната яма. Под гръбначната и кръстна
област имаше пръст, които ги поставят в полулегнала позиция. Костите на левия крайник
са в по-висока позиция от десния. И двете
подбедрици са на по-високо ниво от бедрата
и таза.
В детските гробове № 47 и № 54 (непосредствено от изток на източната стена на помещение № 1 при църква № 1) се откриха две
бронзови обеци, съответно с приплесната от
двете страни куха сферична висулка и с назъбена триъгълна висулка. Те се отнасят към
ХVІ – ХVІІ в. и ни позволяват да датираме
тази част от некропола.
33. Проучване на късноантичната и
средновековната крепост и средновековния манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2014 г.
Проучванията в м. Хисаря при с. Драгойново през 2014 г. се проведоха в периода
08.07. – 18.07. под ръководството на доц. д-р
Ив. Джамбов, зам. ръководител – гл. ас. д-р
Ст. Попов, член на екипа ас. д-р Божидар Драганов.35 В разкопките взеха участие студенти
от Пловдивския университет от специалност
Археология в рамките на утвърдена по учебен
план задължителна археологическа практика.
През този археологически сезон усилията бяха насочени към изясняване размери35

Ив. Джамбов, С. Попов, Б. Драганов. Късноантична крепост и средновековен манастир в м. Хисаря,
землище на с. Драгойново, община Първомай. – В: Археологически открития и разкопки през 2014. София,
2015, с. 727 – 730.
Археoлогически хоризонти

те на църква № 1, разкриването на притвора,
нейната западна стена, както и помещение №
1 от южната ѝ страна. Продължи работата по
разкриване на помещението свързано със северната конха на конхалната църква (църква
№ 3). Усилия бяха съсредоточени и във вътрешността на църква № 3 и към регистриране на западната ѝ стена.
Беше изцяло разчистен притвора на
църква № 1. Западната стена на притвора
на църква № 1 от изток има цокъл с ширина
10 – 12 см. Зидът е граден с ломени камъни
и хоросан. Цокълът е изграден от по-дребни
камъни с хоросанова спойка.
Беше установен входът към вътрешността на църква № 1. Той е отворен в западната
стена на притвора. Запазена е южната страница на входа, която е градена с тухли. Тук
се откриха силно фрагментирани стенописи.
Северната страница на входа на църквата е
разрушена от гроб № 72.
Бяха установени пълните очертания на
помещение № 1, разположено до южната стена
на църква № 1. Южната стена на помещението
е разрушена до основи в близост до югозападния му ъгъл. Тъй като в останалите му стени,
както и в южната стена на притвора на църква № 1 не бяха регистрирани данни за отвори,
предполагаме, че това разрушение е индикация за наличието на това място на врата.
През тази година бяха разчистени изцяло
останките от северната и западната стени на
конхалната църква. Те са изцяло в субструкция, намират се под нивото на откритата хоросанова подова замазка и от тях са запазени
по един-два реда камъни. Поради тази причина не бяха регистрирани данни за вход на
църква № 3 в тези ѝ части. Близо до северозападния ъгъл на конхалната църква и срещу
част от северната ѝ стена беше разкрита подова хоросанова замазка.
Откриха се северната част на апсидата
и част от северната стена на параклиса при
конхалната църква. Част от апсидата и мно67
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го от северната стена са в субструкция и се
намират под подовото ниво на съоръжението.
Изградени са от ломени камъни, споени с бял
хоросан.
Във вътрешността на църквите и в непосредствена близост до тях продължи разкриването на християнския некропол, познат ни
и от предните сезони. Общата бройка гробове, открити до този момент е 74. През тази
година беше открит един гроб, носещ интересни характерни черти. Той е с № 73 и разрушава част от северозападния ъгъл и част
от северната стена на църква № 1. Гробът е
ограден и покрит с каменни плочи. Ориентиран е по християнски обичай, без никакъв
гробен инвентар. Скелетът е положен в изпънато положение. Лявата ръка е свита в лакътя
с китка върху дясната долна част на гръдния
кош. Костите на предмишницата на дясната
ръка са разнесени: едната е върху гръдната
кост, а другата върху долната част на корема.
Твърде интересна е позицията на черепа. Той
е изместен, поставен легнал настрани, с теменна част на север, лицева на запад. Долната
челюст беше открита in situ върху вратните
прешлени.
34. Проучване на късноантичната и
средновековната крепост и средновековния манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2015 г.
Проучванията през 2015 г. се проведоха
в периода 10.07. – 20.07. под ръководството
на доц. д-р Ив. Джамбов и доц. д-р Ст. Попов
и с участието на ас. д-р Божидар Драганов.36
През този археологически сезон усилията бяха
насочени към изясняване ситуацията във вътрешността и южно от църкви № 1 и № 2. Про36
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дължи работата по разкриване на параклиса,
северно от конхалната църква (църква № 3).
Започна отстраняване на насипа в притвора на църква № 2. Той се състои от червена глинеста пръст, примесена с камъни и
дребни фрагменти строителна керамика. В
насипа се откриха още пет фрагмента от съда
с подглазурен надпис, парчета от който имаме
от предишни сезони. Както през предходните
години, така и през настоящата, във вътрешността на църква се откри голямо количество
фрагменти от стенописи. При проучването на
северозападната част на притвора на църква
№ 2 беше намерено парче от стенописната
украса на храма, което има два слоя стенописи. Възможно е първият слой да е синхронен с църква № 1, а вторият да е нанесен при
построяването на църква № 2. Нека припомним, че северната стена на църква № 1 е била
използвана за такава и при построяването на
втория храм.
Във вътрешността на църква № 2 беше
разчистен правоъгълен зид, граден от фрагментирани тухли със спойка от бял хоросан.
Разположен е в средната част на нейния притвор, пред входа. Възможно е тази структура да
е била началото на стълбище за преодоляване
на денивелацията между притвор и наос на
църква № 2. На същото ниво беше разкрита и
подова замазка от бял хоросан в северозападната част на притвора на църква № 2 (наос на
църква № 1), върху която лежеше гроб № 77.
В непосредствена близост до западния
вход на църква № 1, западно от него, беше
регистриран издялан в материковата скала
кръст.
На 0,50 м източно от помещение № 1 на
църква № 1 беше разкрит двулицев зид, изграден от ломени камъни и фрагменти строителна керамика с калова спойка, дебел 0,94 м.
Зидът е с посока север-юг и се допира на фуга
до южната фасада на южната стена на църква
№ 1. Тук се разчисти преходът между суб – и
суперструкцията на южната стена на църква
Археoлогически хоризонти
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№ 1. Зидарията на субструкцията е без лице
за разлика от градежа на суперструкцията.
На 1,04 м източно от този новооткрит зид
на кал, in situ беше разкрита горната част на
вкопан в земята питос. По всяка вероятност
това помещение е имало стопански функции
и е съществувало заедно с църква № 1, макар
и построено скоро след нейното изграждане.
Нямаме данни в полза на съществуването му
заедно с църква № 2. От това помещение произхожда бронзов енколпион от ХІІ – първата
половина на ХІІІ в.
През този археологически сезон беше
изяснен планът на параклиса северно от конхалната църква. Беше разкрита чупката на
вътрешната, североизточна част на параклиса, при прехода на апсида към северна стена.
Разкрити бяха северният и западният зидове
на параклиса. Те са запазени в основи и стъпват върху материковата скала. Градежът и е
от ломени камъни, споени с хоросан и малко
примес от счукана строителна керамика, като
в основите е по-грубо оформен и без лица.
В сектора северно от параклиса на конхалната църква започна разкриването на нова
сграда. Бяха установени два строителни периода, разграничими по градежа и други белези.
Първият трябва да бъде отнесен към времето
на Късната античност, а вторият към Средновековието. Тук през първия етап от строителството е изградена от ломени камъни и хоросанова спойка, многоъгълна сграда. На този
етап от проучването бяха установени четири
от ъглите, като считаме, че сградата вероятно е осмоъгълна. От следващия строителен
период открихме зидове, следващи очертанията на първата сграда, но долепени на фуга
към основата на северния зид на параклиса
към конхалната църква. Самата южна стена
на първата многоъгълна сграда е на разстояние 0,20 м от северната стена на параклиса.
Това разстояние е запълнено от хоросанова
подложка, свързваща втората сграда с параклиса. Синхронността на втората многоъгълАрхеoлогически хоризонти

на сграда и комплекса на конхалната църква
и нейният параклис се подкрепя косвено и
от еднаквостта на строителните им техники.
Градежът е от ломени камъни, споени с хоросан и слаб примес от счукана строителна керамика. Във вътрешността на многоъгълната
структура, при източната и част беше открита настилка от седем тухли. Върху нея имаше животински кости и нападала строителна
керамика. Непосредствено над нападалата
строителна керамика се откриха стенописи,
натрошени на дребни фрагменти. В западната стена на многоъгълната сграда беше разкрита, оформена с тухли, страница (вероятно
вход).
Проучванията позволиха да се формулира следното работно заключение относно ситуацията при църква № 3, параклиса
северно от нея и многоъгълната структура:
през късноантичната епоха е построена сграда (ІV – VІ в.). Средновековната (Х – ХІ в.)
периодизация изглежда така: първи период –
построяване на конхалната църква; втори период – отваряне на вход в стената на нейната
северна конха и свързването и с новоизграден
параклис; трети период – на фуга към северната стена на параклиса е долепена сграда,
повтаряща очертанията на съществувалата
тук през късната античност структура. Многостенната средновековна сграда е имала
(нова или преизползвана) тухлена настилка,
стенописна украса и керемиден покрив.
Във вътрешността на църквите и в непосредствена близост до тях продължи разкриването на християнския некропол, познат от
предишните години. С новите 6 гроба, общият им брой се увеличи на 80.
През 2015 г. усилията бяха съсредоточени
в допроучване на параклиса и многостенната
сграда, разположени северно от триконхалната църква. Бяха изчерпани до скала наслояванията във вътрешността на параклиса. Беше
установено, че сградата е осмостенна отвън и
кръгла отвътре. Сградата има вход от запад.
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Основите започват с 9 см цокъл, изградени от
ломени и речни камъни, споени с обилно количество хоросан в зидария без лице и стъпват върху материковата скала. На този етап от
проучванията може да се каже, че осмостенната сграда е част от комплекса на конхалната
църква, датиран във втората половина на ІХ –
ХІ в. Вероятно тук, след разрушаване на комплекса, е имало лека постройка от ХІІ – ХІІІ в.
Беше установена още една отсечка от източната крепостна стена на късноантичната
крепост, разположена северна от църква № 1.
Тя беше разкрита на дължина 2,80 м. Дебела е
ок. 1,80 м. Изградена е от ломен камък, споен
с хоросан с примес на счукана керамика. Стената стъпва непосредствено върху скалата.
Тук се попадна на зид с посока северозападюгоизток, изграден от ломени камъни с хоросан със слаб примес на счукана строителна
керамика.
Северно от църква № 1 се установи трасе
на зидове от сграда с най-малко 3 помещения.
Те са градени от ломени камъни, споени с хоросан със слаб примес на счукана строителна
керамика. Тя вероятно е синхронна на крепостната стена на късноантичната крепост.
Продължи проучването на открития през
2014 г. зид с посока север-юг, източно от помещение № 1 на църква № 1. Тук, на разстояние 4,65 м от южната стена на църква № 1
се попадна на нов зид с посока изток-запад,
граден със сравнително едри камъни на кал.
Градежът е небрежен, с разкривено лице. При
разчистване на връзката между двата се установи, че вероятно този с посока изток-запад
стъпва върху зида север-юг. Този зид би могъл да се свърже с късноантичната крепост,
а новооткритият зид, който го застъпва с времето ХІІ – ХІІІ в.
В югоизточното подножие на обекта
беше регистрирана стена, чието трасе в северна посока беше засечено в предишен сезон. Тя е градена от ломени камъни, малко
количество хоросан и счукана строителна
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керамика. Дебела е 1,40 м и беше проследена на дължина 3,80 м, където прави чупка и
продължава в посока югозапад. Дебелината
на зида при чупката е 1,60 м.
35. Проучване на късноантичната и
средновековната крепост и средновековния манастир в землището на
с. Драгойново, община Първомай,
Пловдивска област, през 2016 г.
През 2016 г., под ръководството на доц.
д-р Ив. Джамбов и доц. д-р Ст. Попов и със
зам. ръководител гл. ас. д-р Божидар Драганов, продължи проучването37 на откритото
през 2015 г. помещение № 2 на сграда № 1.
Разкриха се изцяло северната, западната и
южната му стени. Стените са били измазани отвътре с фина бяла хоросанова мазилка.
Западната стена на помещение № 2 е силно
разрушена. Стените на сграда № 1 са фундирани върху материковата скала. Във вътрешността на помещение № 2, в централната му
част, беше разкрита подова замазка с петно от
пепел. Тази подова замазка не беше открита
на други места в помещението. Беше разчистен североизточният ъгъл на помещението,
образуван от северната му стена и източната
крепостна стена на късноантичната крепост.
Стената на помещението е долепена на фуга
към вътрешното (западно) лице на крепостната стена. Тук беше разкрит ок. 1 м от това
западно (вътрешно) лице на крепостната стена в посока юг. Тази източна крепостна стена
се явява като източна стена на помещение №
1 и № 2 на сграда № 1. Беше разкрита по цялата дължина южната стена на помещение №
2, както и нейното сливане с източната крепостна стена. При опита да се намери външния (северозападен) ъгъл на сграда № 1 беше
37
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с. 631 – 633.
Археoлогически хоризонти

Хроника на университетските археологически проучвания в...

установено, че северната стена продължава
на запад, където е запазена на места на височина 1,20 м. Имайки предвид откритата през
2015 г. малка част от стена, продължение на
южната стена на помещение № 2 на сграда №
1, беше достигнато до извода, че тук се попадна на помещение № 3 на сграда № 1. В
рушевините от двете страни на северната стена на помещение № 3 се откриха струпвания
от тегули и имбрици, с които е била покрита
сградата. На този етап от проучванията може
да се каже, че сграда № 1 е част от комплекса
на късноантичната крепост и функционира
през V – края на VІ в. С голяма вероятност е
била използвана и през ХІ – ХІІІ в., за което
свидетелстват голямото количество керамични фрагменти от това време и новооткритият
оловен печат.
Беше направен опит да бъде проследена
източната крепостна стена на късноантичната крепост в северна посока. В западната
част на заложения сондаж беше открита ядка
за вито стълбище, изградена от сегментни
тухли с хоросанова спойка. Част от лицето
на северната страна на ядката е обрушено,
което навежда на мисълта, че тук вероятно
е започвало стълбището. На 3 м източно от
ядката беше разкрит фрагмент от силно обрушена стена, вървяща в направление север-юг.
Стената е изградена от ломени камъни с хоросанова спойка и е фундирана върху материковата скала. Имайки предвид посоката на
трасето на стената, както и наличието в непосредствена близост на стълбищна ядка, считаме за възможно тук да е имало кула, част от
късноантичната укрепителна линия.
През сезон 2016 продължи проучването
на сондажа от 2015 г. при южното лице на зида
изток-запад при помещение № 1 на църква №
1, в западна посока, за разкриване на ситуацията около откритата тогава опалена пръст
и зид. Зидът изток-запад е по-ранен от опалванията. Той е от ломени камъни на кал, като
спойката е опалена. В западната част на сонАрхеoлогически хоризонти

дажа при зида изток-запад при помещение №
1 на църква № 1 се попадна на зид от камъни,
хоросан и тухли с посока север-юг. Изглежда
зидът на кал с посока изток-запад се допира
до новооткритата хоросанова стена. Зидът е с
деб. 0,50 – 0,60 м. От запад и север зидът има
добре изграден ъгъл и лица. Хоросановият
зид север-юг е прекъснат на мястото на кореспонденцията му с каловия зид изток-запад
от гроб № 83, поради което съотношението
между двата зида предстои да бъде изяснено.
От западната страна на този зид се откриха
две тухли положени една до друга (възможна
настилка).
През този сезон се попадна на три християнски гроба, с които броят на гробовете
в некропола достигна до 84. Единия скелет
беше открит в помещение № 1 на сграда № 1,
а другите два са при зида изток-запад при помещение № 1 на църква № 1. В гробовете не
се откри инвентар.
Беше заложен сондаж № 1 в северозападния склон на хълма за установяване част от
трасето на крепостната стена в подножието.
Отсечки от тази крепостна стена бяха регистрирана през 2015 г. в югоизточната част на
хълма. На повърхността се виждат средноголеми ломени камъни от външното лице на
крепостната стена. Открива се силно фрагментирана средновековна керамика. Стената
е изградена от две лица от средноголеми ломени камъни споени с кал и пълнеж от ломени камъни със спойка от бял хоросан. Беше
установено наличието на чупка със североизточна посока. Дебелината на стената е 1,60 –
1,65 м, а при чупката 1,90 м. Крепостната стена е фундирана върху материковата скала. По
скалата има видими следи от изсичане. При
разчистването на вътрешното лице се попадна на зид от камъни споени с кал. Тя е с дебелина 0,90 м и беше проследена на дължина 2
м. Структурата е на фуга спрямо крепостната
стена. Твърде възможно е това да е основа на
стълбище към стената.
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На 25 м южно от сондаж № 1 на повърхността се виждат следи от стената в протежение на 3 м. Тук беше заложен сондаж № 2 и
беше разкрито само западното лице на стената. На 100 м югоизточно от сондаж № 2
беше заложен сондаж № 3 за проследяване
крепостната стена на склона на хълма. Тук
на повърхността се виждат 12 м от трасето на
крепостната стена. Ясно личи чупка, отклоняваща стената в югоизточна посока. Разчистено беше западното лице и част от пълнежа
на стената на дължина 3,10 м.

***
В продължение на над двадесет години
в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се наложи традицията на археологическите проучвания. Под формата на летните
практики, стотици студенти от специалностите Български език и история, История и
Археология имаха възможността да вземат
участие в теренни проучвания на голям брой
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обекти. Тази практическа дейност позволи
формирането и сплотяването на студентите
в Студентски историко-археологически клуб
„Проф. В. Велков“, научното израстване на
някои от преподавателите в катедра „История
и археология“ и установяването на ценни научни контакти в национален и международен
план. Теренните археологически проучвания
на преподавателите и студентите от ПУ имат
и безспорни научни приноси за българската
археология. Тематично те се свързват преди
всичко с изследването на укрепителните съоръжения и църковната архитектура в Родопската и Старопланинската области през ранновизантийската и средновековната епохи.
През 2016 г. се проведоха последните, засега, археологически проучвания с участието
и под ръководството на доц. д-р Иван Джамбов. Пожелаваме му крепко здраве и дълголетие, които да му позволят продължаване на
научните дирения на терен и в кабинета!
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ПЪЛНОТАТА НА ЕДИН ЖИВОТ
Генерал майор инж. Нонка Матова
Председател на тракийско дружество „Войвода Руси Славов“

„Искрите весело се гонят,
раждат се, умират пак,
макар и малко да живеят,
в живота не допускат мрак.“

Когато военният министър на Великобритания отива по време на Втората Световна война при лорд Чърчил, за да го моли за
пари за военна техника, Министър – председателят задава въпрос: „Откъде препоръчвате
да се вземат?“. Маинистърът е готов с отговора: „От културата“. Лорд Чърчил се обръща,
поглежда го и казва: „Е, за какво водим тази
война тогава?“.
През 2003 година при мен, тогава Народен
Представител, водач на листата на „Национално Движение Симеон Втори“ за Пловдив
Регион, дойде делегация от няколко човека:
проф. Огнян Сапарев, доц. Иван Джамбов,
доц. Агоп Гарабедян. Инициаторът беше доц.
Иван Джамбов, обосновката бе на доц. Агоп
Гарабедян, а проф. Огнян Сапарев бе Ректор
Археoлогически хоризонти

на ПУ „Паисий Хилендарски“ и мой колега в
39 Народно Събрание.
Поставеният въпрос бе: „Как да се сформира Факултет по история и археология на
ПУ?“.
И децата знаят, че китна Тракия е пълна с
история и археология. Знаят, че тя е запаметена и в гените ни. Но това е мълчаливата история, а явната следва да се пази, изучава и предава на поколенията на Университетско ниво.
Световната история и подредба е една.
Ние не правим изключение от нея.
Поради тази причина започнахме да сглобяваме нещата.
Министър Председателят Симеон Сакс
кобургготски, широко скроен човек, наблюдавайки делегацията ни и размишлявайки върху
задачата: „В ПУ да бъде разкрит Факултет по
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история и археология“, припомни някои факти. Не само знаменитите думи на лорд Чърчил, но и решението на Япония след Втората
Световна война, за нулеви средства за отбрана, поради прехвърлянето им за образование.
Знайно е, че образованието оформя културата на индивида. Знайно е и какво е нивото
на Англия и Япония. А ние сме страна, която
уважава себе си. Уважава и другите, поради
което не следва да се дели от нивото им.
Министър Председателят даде зелена
светлина „В ПУ да бъде разкрит Факултет по
история и археология“.
Делегацията, все в този успешен формат,
посети Министърът на образованието, тогава
г-н Игор Дамянов, който кротко и делово разписа съответните документи.
Излизайки последен в коридора и затваряйки вратата на Министерския кабинет,
проф. Сапарев изгледа подписаните и подпечатани документи в ръцете си, погледна ни
странно и процеди: „Е, аз четири години какво ли не правих, а сега стана...без бой...“!
Предложението на развеселената и от успеха група беше: „Да ти отворим вратата...“
Такова бе началото.
После възникна преобразуването във факултет по философия и история. В края на
краищата всичко е философия, дори начинът
на живот. Такъв е, какъвто го осмислим, че
трябва да бъде и какъвто го направим да е.
След това, в Катедрата по история и археология сформирахме дисциплината „История
на оръжията“. Дадох идеята, знаейки факта,
че писаната история на света е история на
войните. За неписаните факти историята мълчи. Но артефактите говорят. Крещят дори. И
само чакат някой да разбере какво му казват.
Дадоха ми да съставя и ръководя програмата
и курса „История на оръжията“. Нашата задача бе да бъдат изучавани и разкривани все
нови части от пъзела, наречен „Българска история“.
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Някои смятат, че основното в нея са ритоните, фиалите, могилите. Някой е разделил
и културното ни наследство на „материално“
и „нематериално“. Но ако допуснем да се замислим, ще се досетим, че всъщност основен
двигател в нея е човекът. Нашият предтеча, с
неговите мисли, стремежи, култура, бит, нрави, обичаи. Факторът...
„Искрите...колко безутешни
са всъщност малките звезди,
когато жалки и бездетни,
оставят приказни следи.“
Днес, когато доцент Иван Джамбов, потомствен историк и археолог отбелязва своя
70 годишен юбилей, се замисляме за пълнотата на този живот. Но каквото и да кажем,
дори само фактът на реализацията на Историко – философския факултет е достатъчен.
Този факт даде пълнотата на универсума. А
Пловдив заслужава.
„Искрите...кой ли ги цени,
когато пламъци бушуват
и само пагубни развалини
над този свят мъдруват
... искрите кой ли ги цени...“
Никога не сме се замисляли, дали някой
ни цени.
Всъщност няма значение.
Мненията винаги са разнопосочни.
Но винаги идва ден, в който някой си
спомня. И казва. А може и да напише.
Тогава ставаме част от историята.
И вече отдавна сме там...
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Пълнотата на един живот.

Барутник от музейната сбирка на Тракийско дружество Пловдив

Барутник от музейната сбирка на Тракийско дружество Пловдив (детайл)
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ПРИНОСЪТ НА ДОЦ. Д-Р ИВАН ДЖАМБОВ
КЪМ КУЛТУРНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРОДУКТИ НА СРЕДНОРОДОПСКАТА ЯКА
Проф. д-р Златка Григорова
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР, Пловдив)
ФИУ, р-л катедра „Регионално развитие и туризъм“

През последните години стана традиция
да отбелязваме празниците на изтъкнати български учени с юбилейни сборници – такъв
е ѝ настоящия повод, 70 годишнината на доцент доктор Иван Христов Джамбов, с който
ме свързва повече от двадесет години колегиално и лично приятелство, инспирирало у
мен поредица от творчески търсения и новаторски идеи, пример за ползотворно интегриране между фундаменталното и практичното,
между археологията и туризма.
Настоящият тест е резултат на изследователските дирения на археолога доц. Джамбов
в Среднородопската яка и желанието ми те
да се популяризират като част от културното
наследство на Родопите, чрез социализация
и превръщането им в обект за културен туризъм – туристическа атракция, пораждаща
силни родолюбиви чувства и повод за национална гордост.
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Безспорен принос в средновековната археология са проучванията на църковното и манастирско строителство през Средновековието
в източния дял на Родопите на доц. Джамбов,
но за мен и студентите, вдъхновяващи бяха
теренните издирвания и разкопки на няколко
обекти, църкви и манастири край с. Искра и
с. Драгойново, Първомайско, които ни вдъхновиха да ги превърнем в атрактивен туристически маршрут на дестинация Първомай.
Обобщената картина на приносите в археологическите проучвания на доц. д-р Джамбов само през последните 20 години сочи
повече от седем средновековни църкви и
параклиси, два манастирски комплекса, два
средновековни некропола с повече от деветдесет гроба и стотици движими паметници на
културата, обогатили фонда на РАМ – Пловдив и музейната сбирка на с. Искра. Те ни
вдъхновиха и послужиха за фундамент на
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един от атрактивните днес специализирани
туристически маршрути за културно-исторически туризъм в Среднородопската яка.

Въведение
Туризмът е един от основните стопански
отрасли на страната, показващ стабилни темпове на развитие. Той обединява комплекс от
дейности за задоволяване на културните потребности, за възстановяване, укрепване на
здравето на хората. Туризмът дава добри икономически резултати и стимулира развитието
на други отрасли от националното стопанство
като: земеделие, лека индустрия, транспорт,
търговия. Той оказва благоприятно влияние
върху облика и инфраструктурата на много
наши села и градове.
България, като една от най-старите европейски държави, разположена на кръстопът на култури и цивилизации, пази в земите
си богато културно-историческо наследство.
Тук през хилядолетията се извършва динамичен обмен на културни ценности, срещат се
обекти от различни исторически пластове със
забележителен диапазон във времето: праистория, античност, средновековие, ново време.
Общите исторически корени са формирали
културни феномени с уникални локални разновидности, който днес са фундамент за развитието на културния туризъм.
Обектите на културно-историческото наследство у нас са над петдесет хиляди и оценъчното им диференциране е основа за добри
туристически практики, както на национално
така и на регионално ново.
В настоящата разработка са очертани
приносите на археологическите разкрития в
Среднородопската яка (централните части на
северния родопски склон между р. Мечка и р.
Банска) направени от доц. Джамбов за включването им в културния туризъм на региона.
Този ресурсен потенциал, дава възможност за
диверсификация на туристическия продукт,
като обект на научно търсене са предизвикаАрхеoлогически хоризонти

телствата пред културния туризъм във връзка
с разкритите културно-исторически обекти
при археологическите проучвания в Среднородопската яка – землищата на селата Искра
и Драгойново, община Първомай. Цел на изследването е чрез пълноценно използване на
наличните културно-исторически и природни ресурси да се предложи работещ модел
за повишаване на конкурентоспособността и
ефективността на дестинацията, за диверсификация на туристическия продукт и повишаване качеството на предлаганите туристически услуги.

Материали и методика
В Европа има много високи обширни
гористи и стари като геология планини, но
няма планински масив с такова богатство на
биоразнообразие, реликтни видове, с толкова превратна и продължителна история като
планината Родопи. Тук като в огледало се оглеждат цялата древност и съвремие на Стария
континент. Родопите са люлка на европейската цивилизация.
Краткият исторически преглед показва,
че първите следи от човешко присъствие са
от ХХ – ХV хил. пр.н.е. (Ягодинска, Харманлийска пещера, Человечница и др.). През II
хил. пр.н.е., Родопите са развойна територия
на тракийската цивилизация. Открити са множество крепости, селища, некрополи и светилища. Многобройни са археологическите паметници от епохата на римското владичество
(в района има останките от римски пътища,
свързали градовете на Егея с Тракия). През
VII век тук се установяват южнославянски
племена. Постепенно тракийското население
приема езика им, а славяните и прабългарите
наследяват тяхната високо развита култура.
Християнството се утвърждава в Родопите три века преди покръстването на България
(865 г.). През Средновековието планината е
част от Византия и България. Много крепости са пазели оживените търговски пътищата
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през планината при продължителните феодални междуособици (Лютица, Устра, Цепина, Мезек, Асенова). Останки от крепости
от Второто Българско царство са открити и
по северните склонове на Средните Родопи,
край с. Искра и с. Драгойново.
Към края на ХIV век Родопите падат под
Османско владичество. Поставя се началото
на най-мрачното време от историята не само
за Родопа планина, но и за целия Балкански
полуостров. Според Берлинският договор
значителна част от планинския масив остава
в пределите на Османската империя. Северните Родопи се освобождават през 1878 г.,
но са под автономията на Източна Румелия
до Съединението им с Княжество България.
Едва след Балканските войни – 1912 г., част
от българската територия на Родопите окончателно получава своята независимост.
Родопите са регион, през който са преминали и оставили следи много и различни култури. В тази история има местни герои и събития. Конструира се една особена отворена
локалност, която се интерпретира през наднационални реалии като интересен антропогенен туристически ресурс. Локалното започва
да разказва собствената си история и да търси
нови различни туристически адресати. Това е
начин малкият свят на Среднородопската яка
да се впише в едно по-голямо общо пространство със съседните държави, Европа и света.
Да се открият нови възможности за културен
туризъм, нови потребители на локални туристически продукти по Виа Диагоналис – вечният път между Европа и Азия.
Археологическото проучване в Среднородопската яка започва като „спасителна
акция „за късноантичната и средновековна крепост в землището на с. Драгойново
през 2008 г. и продължава до днес. За периода 2008 – 2009 г. по ръководството на доц.
Джамбов са разкрити редица археологически
обекти разположени върху естествено скално възвишение с надморска височина между
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324 – 327 м, на около 1 км южно от селото,
на билото с изложение север-юг и размери
110/45 м. От север, запад и изток склоновете
са стръмни с достъп от юг през удобна седловина1. От същия период са проучванията на
обект „Църквище „при с. Искра2 и крепостта
в местността „Хисаря „на с. Драгойново3.
Проучените обекти са късноантична и
средновековна крепост, манастирски комплекс от три църкви:
– обект №1 е едноабсиден, еднокорабен
храм с притвор просъществувала вероятно до ХIII в.;
– обект № 2 е църква с по-малки размери,
функционирала до първата четвърт на
ХIV в.;
– обект №3 е комплекс от конхална църква, параклис, жилищни помещения, некропол с над 60 гроба и др.
Открити са фрагменти от стенописи, графити, накити, монети и керамика с различна
датировка – основните стратиграфски напластявания са от късно бронзовата епоха до
ХVIII век.
От методологична гледна точка представените археологическите разкрития притежават необходимата значимост и визуалност за
туристическа атракция.4 Направената от нас
идентификацията на паметника (хронология, морфология, функция, културна принад1

Джамбов, И. и др. Спасителни археологически разкопки на обект: руини на късноантична и средновековна крепост в землището на с. Драгойново, община
Първомай. АОР - 2009
2

Джамбов, И., С. Попов. Сондажни археологически
проучвания на обект „Църквище“ в землището на с.
Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив. АОР 2009; 2010;
2011.
3

Джамбов, И., С. Попов. Сондажни археологически
проучвания на обект късноантична и средновековна
крепост в местността „Хисаря“ при с. Драгойново,
общ. Първомай, обл. Пловдив. 2010; 2011; 2012.
4

Чобанов, Т., С. Станилов. Културен туризъм и регионално развитие. 2006
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лежност) го оценява като силно атрактивен за
смесен природен и културно-исторически туристически маршрут. Артефактите (движими
и недвижими) са максимално достъпни за наблюдателя/туриста – спазено е главното изискване във връзка с използването на паметника
в сферата на културния туризъм – максимално
съхраняване и бързо предоставяне за консервация и реставрация, както и необходимото
опазване на естествената околна среда (конфигурация на терена, растителност и пр.). На общинско ниво предстои социализация на обектите чрез проектно финансиране и вписването
им в обществения живот. Тя включва мерки
за достъпност на туристите до паметника, изграждане на инфраструктура (път, паркинг,
електроенергия и вода). Това е най-съществената част от популяризирането на маршрута за
посетители и постигне на непосредствен визуален контакт с обекта. Подходящият екстериор – алеи, площадки, стълбища, облагородяване на ландшафта чрез устройване на паркова
среда са от изключителна важност за туристическата дестинация, както и осигуряване на
безопасност, охрана и др.
Характерна историческа особеност на
паметниците на Средновековието е тяхната
непосредствена връзка с културата на Възраждането, с идентичността на нацията. Като
дестинация за културен туризъм средновековните обекти са със слабата наситеност на
единица площ, сравнително нисък коефициент на монументалност и голямо разнообразие на форми.
Експозиционната стойност в сравнение с
паметниците на античната култура в българските земи е несравнимо по-малка, от което
следва, че представянето на средновековните
паметници трябва да е с активен характер. Туристическият маршрут представя средновековна крепост и манастирски комплекс с локално значение, но новите археологическите
паметници на Средновековието имат изключително значение в съвременния свят, особено по отношение идентичността на България
Археoлогически хоризонти

в рамките на ЕС. В този смисъл идентификацията на самите паметници, а най-вече тяхната социализация трябва да се има предвид
подчертания интерес на българските граждани към археологията на Средните векове.
Този интерес трябва да премине и към онези
граждани на ЕС, които идват у нас с различна
туристическа мотивация...
Анализирайки ползите, които туризмът
носи за община Първомай и новите възможности за развитие на културен туризъм съчетан със селски, екологичен и винен туризъм,
можем да обобщим, че устойчивия алтернативен туризъм води до диверсифициране на
регионалната икономика. Този вид туризъм
минимизира вредите за околната среда и допринася за опазването на природното и културното наследство и поддържа оригиналността и традициите на местното население.
По този начин, може да се постигне баланс
между икономическото развитие и запазеното културно наследство.
Община Първомай е обособена като самостоятелна структурна единица. На територията ѝ попадат следните населени места:
Първомай с кв. Дебър и кв. Любеново, и селата Брягово, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор,
Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Пилашево, Поройна, Православен, Татарево.
Релефът на общината е много разнообразен – от равнинен в северната част, през
хълмист в централната, до ниско планински в
южната и югоизточната. Територията ѝ попада в пределите на:
‒‒ Горнотракийската низина с надморска
височина от 200 м на север до 400 м на
югозапад,
‒‒ Хасковската хълмиста земя;
‒‒ крайните северозападни части на Източните Родопи – рида Драгойна,
който има форма на изпъкнала на северозапад дъга, като изцяло попада в
пределите на общината.
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Рид Драгойна е ориентиран от югозапад
на североизток с дължина 17 – 18 км между
долините на реките Каялийка на запад и север
и Банска на юг. Югозападно от село Буково,
на границата с община Черноочене се намира най-високата му точка вр. Соуджик 839 м,
която е и най-високата точка на общината.
Основна водна артерия на община Първомай е река Марица, която протича в северната ѝ част от запад на изток, на протежение
от 23 км с част от средното си течение.
Местната икономика е с аграрно-промишлен профил, като по-голямата част от
стопанските субекти са малки, развиващи
дейност предимно в областта на хранителновкусовата, леката промишленост и услугите.
От земеделието най-добре са застъпени зеленчукопроизводството, лозарството и животновъдството.
От хилядолетното битуване на човека
в района са останали селищни и надгробни
могили, антични селища и некрополи, средновековни населения и крепости, езически и
християнски храмове. Това провокира и засиления интерес към туристическите маршрути
на община Първомай през последните години.
Туристическата инфраструктура в общината за съжаление тепърва следва да се
изгражда. Наченки на тази инфраструктура

има в с. Искра и отчасти в с. Буково. В град
Първомай не може да се говори за добра туристическа инфраструктура. Обслужването
на специфичните туристически изисквания е
размито в съществуващите обекти на търговията, общественото хранене и хотелите.
По данни на Министерството на туризма5
община Първомай разполага с 11 средства за
подслон от 1-ва категория с общо 119 легла,
от които 4 хотела – таблица 1; с 81 заведения
за хранене с около 5000 места, от които само
две са 2-ра категория6. Има регистрирани 8
туристически фестивала и събития7 – таблица 2 и 9 туристически атракции, от които 4 туристически маршрута/екопътеки8 – таблица 3.
Предпоставка за това са и интересните
природни ландшафти, активното земеделие и
винарската изба „Реджина Естейт“. Тя се намира в с. Искра, община Първомай, разполо5

Регистър на „Mеста за настаняване и заведения за
хранене и развлечения“
6

Регистър на „Mеста за настаняване и заведения за
хранене и развлечения“
7

Регистър на туристическите фестивали и събития http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
8

Регистър на туристическите атракции – http://rta.
tourism.government.bg/TARegister.aspx

Таблица 1. Mеста за настаняване в община Първомай
№

Вид
Стаи за гости
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Име
на обект

Първомай

Населено
място
Първомай

Община

Хотел

Цариград

Първомай

Първомай

Къща за гости
Стаи за гости
Къща за гости
Къща за гости

Европа
Брягово
Красимир
Маргарита

Първомай
Първомай
Първомай
Първомай

Първомай
Брягово
Брягово
Брягово

Семеен хотел

Европа

Първомай

Първомай

Хостел
Семеен хотел
Семеен хотел
Къща за гости

България
Марти
Финест
Донна

Първомай
Първомай
Първомай
Първомай

Първомай
Първомай
Първомай
Брягово

Адрес

Категория

Капацитет

ул. Димитър Благоев 1
кв. Дебър,
ул. Цариградска 15А
ул. Синчец № 3
язовир Брягово
Брягово
Брягово
кв. Дебър,
ул. Цариградска №100
ул. Орфей 16
ул. Ангел Войвода 2
ул. Орфей 30
ул. 4-та № 4

1

4

Срок на
валидност
16.5.2018

1

25

27.7.2018

2
1
1
1

5
3
4
3

25.10.2019
7.1.2018
29.5.2018
29.5.2018

1

7

24.8.2020

1
1
1
1

18
20
24
6

22.10.2020
27.11.2022
2.2.2023
2.2.2023
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№

№

Община Първомай и кметство Дълбок извор

Организатор/и
Община Първомай
и НЧ „Св.с св. Кирил и Методий – 1894“

екопътека

Планинска
пътека Лъвът

винарна-дегустация

екопътека

Винарска
изба Загрей

Планинска пътека Жълтата
пещера и слънчевият часовник

Археологически археологичеразкопки
ски обект

Вид на
атракция

-

частна

държавна

Местоположение

безплатно, целогодишно, без
около
екскурзовод, без предварителвръх Драгойна
на заявка, пеша

Достъпност за посещение

безплатно, целогодишно, без
планинска
екскурзовод, без предварителпътека
на заявка, пеша

главен път

до с Драгойново
асфалт, след с. Драгойново черен път

до с. Буково – асфалот с. Буково в
тов път, черен път,
южна посока след това – планинска
пътека

между гр. Първовинарска целогодишно, с предварителна май и с. Поповиизба
заявка, с екскурзовод
ца на главен път
Е 80

–

Статут

Май

Октомври

Ежегодно
Ежегодно

Октомври

Май

Февруари

Септември

Юни

Май

Месец

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Периодичност

природна

има
указателни
табели

природна

много добра
видимост, има
природна
указателни
табели

има
указателни
табели

Транспорт/
Видимост
Среда
достъпност и връзки и ориентация
безплатно, целогодишно, без
до с. Буково – асфалима
планинска
от с. Буково
неустановена
екскурзовод, без предварителтов път, след това –
указателни природна
пътека
в южна посока
на заявка, пеша
планинска пътека
табели

Собственост

Таблица 3. Туристически маршрути/екопътеки в община Първомай

Община Първомай
и НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1894“
Община Първомай
Празник на виното
Първомай Регионално
и НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1894“
Литературен конкурс за поезия
НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1894“, гр. Първомай,
Първомай Местно
и проза Димка Янчева
централна общинска библиотека Стефан Янчев
Връчване на национална литературна
Съюз на българските писатели, община Първомай
Първомай Национално
награда за проза Георги Караславов
и НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1894“
Община Първомай
Есенни празници Първомай
Първомай Местно
и НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1894“
Община Първомай
Празник на града
Първомай Регионално
и НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1894“

Име
на атракция

1 Май

01.10 –
20.10.
01.10. –
30.10.

10 Май

Февруари

Септември

Значение

Първомай Общинско

Място

Творческа среща на групи и изпълните- Дълбок
Национално
ли на тракийска народна музика
извор
Празник на тракийската народна музика
Първомай Национално
и песен

Майски културни тържества

1 – 31 Май

Юни

Културна проява

Дата

Таблица 2. Туристическите фестивали и събития в община Първомай
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жена на 50 км югоизточно от гр. Пловдив, в
полите на Родопите.
Винарската изба разполага с 4 000 дка
собствени лозови насаждения за производство на вино, от които над 1000 дка Мавруд9.
Избата е изградена през 2004 година. Тук за
първи път в България се прилага щадяща
природата технология за пълна и безотпадна
обработка на гроздето.
Вината на „Реджина Естейт“ са с разнообразно изразяване, структура, хармония и ин
дивидуалност10. Винарската изба произвежда
висококачествени червени, бели и розе сухи
вина. Разполага с възможности за производство при заявка на полусухи, полусладки,
ликьорни и десертни вина, производство на
високоалкохолни напитки – гроздови и плодови ракии, винено бренди, както и спиртни
напитки11.

За успеха и устойчивото развитие на тази
локална дестинация е необходимо поддържане на туристическите маршрути, разработване на нови и атрактивни нисшови туристически продукти за специализиран туризъм,
които да отговарят на изискванията на настоящите пазарни характеристики и актуалните
търсения и предпочитания както на българските, така и на чуждестранните туристи използвали трасето на Виа Диагоналис в участъка на Среднородопската яка.

Изводи и препоръки
Наличните туристически ресурси и изградените туристически маршрути са добра
предпоставка за развитие на устойчив алтернативен туризъм и за диверсификация на регионалната икономика.
В основата си устойчивият туризъм се
свежда до:
– минимум вредите за околната среда и
културата,
– опазване на природното и културно-историческоте наследство,
– запазване на самобитността и традициите на местното население,
– дългосрочен на икономическия растеж,
– баланс между икономическо развитие,
просперитет, чиста природа и съхранено културно-историчско наследство.
9

http://infojoker.bg/cgi-bin/index.pl?_state=Info_
free&dtype=broadcast&id=17676
10

http://www.panairenvestnik.com/docs/VINARIA_2008

11

http://beborani.spravka-bg.com/catsel.
php?sid=41&ssid=1012&cid=1031
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CONTRIBUTION
OF ASSOC. PROF. DR. IVAN DJAMBOV
TO THE CULTURAL TOURIST PRODUCTS
OF THE MIDDLE RHODOPES
Zlatka Grigorova
Summary
The report analyzes the resource potential, outlines the perspectives for the diversification of
the tourism products in the Middle Rhodopes collar based on archaeological discoveries of assoc.
prof. Ivan Djambov. The object of scientific inquiry are the opportunities for development of tourism
in relation to discovered Heritage Sites by drilling archaeological research on the northern slope of
the Rhodope Mountains – the villages of Iskra and Dragoynovo, Parvomai municipality. Examined
are a late antique and a medieval fortress, monastery complex and others.
Analyzed are the benefits that tourism brings to the region. Highlighted is the role of the
sustainable alternative tourism to diversify the regional economy. This type of tourism minimizes the
damages to the environment and also contributes to the conservation of natural and cultural heritage
and maintains the originality and traditions of the local population. Thus creating a long-lasting
economic growth a balance between economic development and preserved cultural heritage can be
achieved.
The need for the development of niche tourism products is demonstrated meeting the
requirements of current market characteristics and current demands and preferences of Bulgarian and
foreign tourists. The study investigated the relationship between destination management, preservation
of cultural heritage and enhancing attractiveness as a basis for improving the sustainability and
competitiveness of the region.
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АРХЕОЛОГИЯ

МАГИЯ ИЛИ ОБРЕДИ.
ЕДНА ИНТЕРЕСНА НАХОДКА ОТ КАРЛОВСКО
Мария Деянова
Исторически музей – Карлово

Находката се състои от 105 броя цели и
фрагментирани глинени, каменни и дървени
предмети с различна форма и размери: фрагменти от алабастър, украшения от миди, антропоморфни, зооморфни фигури, миниатюрни модели на предмети. Тя е конфискувана от
иманяри и предадена в Исторически музей –
Карлово от доц. д-р Иван Джамбов. Според
оскъдната информацията, дадена от „откривателите“, предметите са били разположени
в могила. Артефактите са с общи стилови и
технологични белези, което представлява категорично доказателство за принадлежността
им към една находка, като е допустимо броят
им да е бил по-голям.
Тълкуването на загадъчните предмети е
хипотетично, а обосновката е базирана основно върху типологични аналогии с подобен вид
материали. Те са изработени на ръка, глината
е груба, изображенията са примитивни, с ясни
следи от вторично обгаряне върху част от тях.
Предметите могат да се обособят в следните групи, условно определени като:
* „Поти за отливане на метал“ или малки
калъпи с различни форми: елипсовидни, правоъгълни, цилиндрични форми –
30 бр. В три от тях има запазени късчета
Археoлогически хоризонти

бронз и тънка бронзова нишка, излизаща от отвора. (Обр. 1)
* Предмети с антропоморфни изображения – 2 броя. Единият е само долна част
от женска фигура, моделирани са само
крака, очертани схематично чрез врязани линии. Другият е с цилиндрична
форма като очите, косата, устата са предадени схематично с врязвания.
* Зооморфните фигури са 10 бр. Животинските изображения са представени
схематично. Това затруднява определянето на вида им, въпреки, че е очевиден
стремежът да се предадат различни животни: змия чрез усукване на глината и
очи, риба, глави на животни чрез оформени муцуни, уши, опашка и др. (обр. 2)
* Глинени предмети с геометрични форми – 37 бр.: топчета, конусчета, ромбове,
с цилиндрична, с овална форма, правоъгълни, квадрати, кръгове, предмети с
отвори подобни на цедилки, зарче.
* Предмети с форми подобни на „пинтадери“ – 8 бр.
* Миниатюрен модел на култова масичка.
* „Вулва“, керамика.
* Глинен прешлен – 1 бр.
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* Каменните предмети са три: тесла и два
с правоъгълна и овална форма.
* Фрагменти от алабастър – 4 бр.
* Артефакти от дърво – 2 бр. Единият вероятно фрагмент от краче на гробно легло е с форма на пресечен конус с кръгъл
цилиндричен отвор, изящно украсен
с четири пояса врязана украса: палмети, полупалмети, спираловидна украса,
„бръшлянов повлек“. На места върху
дървото личат следи от бяла и червена
боя и малки късчета бронз. По другият фрагмент, вероятно част от краче на
дървено столче, също личат следи от
врязана украса1. (обр. 3, 4)
* Миди – 5 бр., които имат малък отвор в
единия край. Едната от мидите е „спондилус“.
* Чернофирнисова солница с капак, недобре запазен, отчупен, IV – III в. пр. Хр.2
(обр. 5)
Накратко маркираните характеристики
сближават глинените фигурки с материали с
изключително широк хронологически диапазон, с датировка от крайните столетия на късния бронз до римската императорска епоха.
Предметите са изработени на ръка, глината е
груба, изображенията са примитивни, с ясни
следи от вторично обгаряне върху част от тях.
Тези особености ги сближават с поредица от
материали с широки хронологически рамки,
но типологическите сходства ги отнасят към
1

Тонкова, Милена. Тракийска надгробна могила от
първата половина на V в. пр. Хр. в м. Белишка чука
край гр. Белица; Михайлов, Св., Костов, Г. Консервация и реставрация на дървения саркофаг от могилата в
м. Белишка чука край гр. Белица. – В: Тонкова, Милена, Гоцев, Алексей. Тракийското светилище при Бабяк
и неговата археологическа среда, С., 2008, 243, 247,
248, 256.
2

Кисьов, Костадин. Тракийски некрополи край с.
Стойките, Пловдивска област. – Археология, 1989, 4,
13 – 17; Кисьов, Костадин. Тракийската култура в
региона на Пловдив и течението на р. Стряма през
втората половина на I хил. пр. Хр. С., 2004, 61.
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групата паметници от края на бронзовата и
началото на ранно-желязната епоха, открити в
различни археологически комплекси на територията на България.3
Вероятна датировка на нашата находка
е от края на V – III в. пр. Хр. Що се отнася
до функциите им, интерпретациите варират,
но всички автори са единодушни с определението „култови“, с приложение в народната
медицина, изключвайки напълно евентуалната им практическа употреба4. Условното
им назоваване като „Загрееви играчки“, е въведено и развито през последното десетилетие въз основа на орфическия мит за детето
Загрей, разкъсано от Титаните и умението на
учителя-просветител със знанието си да въведе вярващите в идеята за безсмърността5.
С отрицателните си конотации, това умениепознание е ангажирано в обслужването и на
далеч не толкова възвишени цели, за да бъде
окончателно дефинирано и заклеймено от
официалната християнска църква като магьосничество. В устна реликтова среда обаче,
практикуването му изглежда продължава, за
3

Пейков, Атанас. Фрагменти от безписмена Тракия.
Пл., 1999, 194 – 195. Конова, Любава. Магическите
образи. Глинени култови фигурки от района на с. Конево, Елховско. – В: Известия на Националния исторически музей, XIV, 2004, 17.
4

Конова, Любава. Магия и погребален обред. Глинени култови фигури от некропола на Аполония Понтика. – В: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubaе
Ognenova-Marinova, 2005, 148 – 164; Нехризов, Георги, Миков, Румен. Спасителни археологически проучвания на обект „Ада тепе“ при гр. Крумовград през
2001 г. – Археологически открития и разкопки през
2001, С., 2002, 42 – 44; Нехризов, Георги, Миков,
Румен. Теренни обхождания и спасителни разкопки
във водосборния район на река Бяла. – Археологически открития и разкопки през 2001, С., 2002, 76 – 78;
Нехризов, Георги. Спасителни археологически проучвания на обект „Ада тепе“ при гр. Крумовград през
2002 г. – Археологически открития и разкопки през
2002, С., 2003, 67 – 68.
5

Фол, Александър. Тракийският Дионис. Книга първа. Загрей, С., НБУ,1991, 116.
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Магия или обреди. Една интересна находка...

което свидетелства наблюдаваната и описана
в литературата жива обредност, чийто израз
са магическите ритуали и баяния от кръга на
фолклорната старина6.
Най-ранното споменаване на обредните
предмети (конус, ромб, астрагал и огледало),
хвърлени в кошницата сред т.нар. „елевзински“ инвентар е от ІІІ в. пр. Хр. Списъкът на
играчките (кукли с подвижни части, астрагал
(ашик, зарче), кълбо (сфера), ромб, огледало,
ябълки и остригана вълна), с които титаните
примамили детето Загрей, са характеризирани
като „символи на орфеевите тайнства“ 7.
Конусът се сближава с формата на шишарката, което впоследствие ще достигне до
символното му изравняването с фалоса8. Не
по-малко затруднения поражда и идентификацията на предметите, приличащи на „пинтадери“. Формите им и стилът на изработка са
подобни на тези още от халколита и са устойчиви през следващите столетия.
Опитът за тълкуването на загадъчните
дребни глинени предмети очертава още един
проблемен кръг, засягащ контекста на откриването им. Невъзможно е да се реконструират
всички детайли – дали те са част от гробния
инвентар, или от т.нар. обреден цикъл около
погребението, свързан с изграждането на могилния насип9. Друг проблем при интерпретацията на предметите, произтича от грубото
6

Миков, Васил. Народна медицина у старите траки. –
В: Сборник Изследвания в чест на акад. Д. Дечев, С.,
1958, 657 – 671.
7

Фол, Александър. Тракийският Дионис. Книга първа. Загрей, 116.
8

Пак там, с цитирана литература.

9

Конова, Любава. Магия и погребален обред. Глинени култови фигури от некропола на Аполония Понтика. – В: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubaе
Ognenova-Marinova, 2005, 148 – 164; Нехризов, Георги, Миков, Румен. Спасителни археологически проучвания, 42 – 44; Нехризов, Георги, Миков, Румен.
Теренни обхождания и спасителни разкопки, 76 – 78;
Нехризов, Георги. Спасителни археологически проучвания, 67 – 68.
Археoлогически хоризонти

оформяне на зооморфните фигурки. Причината за небрежното изпълнение едва ли може
да се обясни единствено с липсата на технологични умения. Възможно е, определена
роля да е изиграл целенасоченият стремеж
към неразпознаваемост на „тайните неща“ в
обреда10. Вероятно е смисълът да е кодиран в
самия акт на моделирането, чиято знаковост
е приоритетна пред търсенето на реализъм в
изображенията. В този случай тяхната сила се
състои не в изобразеното, а в самото действие – моделиране, подреждане и полагане на
фигурите в свещеното място, което може да
бъде и гробът. Материалът за изработването
на фигурите също едва ли е случайно подбран.
Евентуален литературен аналог може да се открие в старогръцкия термин pelos, метафорично обозначаващ глината, от която бил изваян
първо-човекът. Мотивът е с дълбока древност
и добре познат в обширните културно-исторически пространства на Средиземноморието11.
Този вид предмети спорадично се появяват в някои гробни комплекси в България като
част от погребалния инвентар в богати могилни погребения на тракийски аристократи и е
несъмнено белег за връзката им с определена
категория хора, обозначени по този начин като
вещи в познанието на божествените същности
и на пречистването-посвещението в „магическа
Тракия“12 с корени в устна среда, а принадлежността им е към вярванията и обредността на
тракийското население в Стремската долина.
Изказвам благодарност на археолозите
Иво Тавитян и Мартин Христов (НИМ), които ме насочиха към нужната литература.
10

Конова, Любава. Магическите образи, 17.

11

Венедиков, Иван. Поезия на древния Изток. С.,
1980, 18 – 19; Венедиков, Иван. Раждането на боговете. Аргес, С., 1990, 22.
12

Фол, Александър. Тракийският Дионис. Книга
втора. Сабазий. Университетско издателство „Св.
Климент Охридски“, С., 1994, 244 – 247.

89

Мария Деянова

Образец 1. „Пота за отливане на метал“
със запазен бронз на дъното

Образец 2. Зооморфна фигурка

Образец 3. Артефакт от дърво
със запазени следи от бяла и червена боя
и малки късчета бронз

Образец 4. Врязана украса върху артефакта
от дърво: палмети, полупалмети, спираловидна украса, „бръшлянов повлек“

Образец 5. Чернофирнисова солница с капак
IV – III в. пр. Хр.
90

Археoлогически хоризонти

Магия или обреди. Една интересна находка...

MAGIC OR RITES.
A CURIOUS DISCOVERY IN KARLOVO REGION
Maria Deyanova
Summary
The finding consists of 105 intact and fragmented pieces made of clay, stone and wood of various shapes
and sizes. There are fragments made of alabaster, seashell jewellery, anthropomorphic and zoomorphic figurines, miniature models of various items. All were confiscated from looters and delivered to the museum by
Ivam Dzhambazov, Assoc. Professor. According to the scarce information provided by the ‘discoverers’, all
items were found in a tumulus. All artifacts share common stylistic and technique patterns which are irrefutable evidence of pertinence to a single finding while their number was greater, perhaps.
Interpretation of these mysterious items is hypothetical while argumentation is generally based on typological equivalences to similar kind of items. The features, thus briefly outlined, approximate the clay figurines
to materials of extremely wide chronological range – dating back to the late bronze centuries to the Roman
Imperial Period. As far as their everyday use goes, authors are unanimous in the definition ‘cult objects’ used
in traditional medicine and totally eliminating their practical use.
Such items are occasionally found in some tombs in Bulgaria as part of the burial items in rich tumulus
burials of Thracian aristocrats and, undoubtedly, they suggest a link to certain class of people. The objects
are thus designated as part of the knowledge of divine entities and the rites of purification – Initiation in ‘the
magic of Thrace’. They are rooted in the oral tradition, and belong to the beliefs and rituals of the Thracian
population in the Stryama Valley.
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ОТРАЖЕНИЕТО НА КУЛТА КЪМ
ХЕРМЕС-МЕРКУРИЙ В КАМЕННАТА ПЛАСТИКА
ОТ ПРОВИНЦИИ ДОЛНА МИЗИЯ И ТРАКИЯ
Божидар Драганов
Катера „История и археология“, ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски“

Каменната пластика е важен елемент от
изучаването на даден религиозен култ, като
същевременно с това, трябва да бъде възприемана и като съществена част от античния
сакрален и архитектурно-декоративен облик.
Достигналите до нас паметници на каменната пластика от провинции Долна Мизия и
Тракия, свързани с култа към Хермес, могат
да бъдат условно разделени на три главни
групи – статуарни паметници, архитектурно-декоративни паметници (пиластри и релефи) и т. нар. херми. Въпреки че като цяло,
паметниците на каменната пластика повтарят познатите ни иконографски схеми от нумизматиката, глиптиката, дребната бронзова
пластика, оброчните плочи и т. н., те носят в
себе си по-специфична култово-религиозна
натовареност. Предназначението им често не
е свързано с олицетворение на интимния религиозен живот на отделната личност, а е насочено по-скоро към възприятията на широк
кръг от хора, изпълнявайки архитектурни или
декоративни функции. Този тип паметници
произхождат основно от обществените комплекси на големите градски центрове (фору92

ми, терми, стадиони и т.н.) и от декорацията
на писцините или имплувиумите в някои от
луксозните римски вили.
Достигналите до нас статуарни паметници на Хермес, от разглежданите две провинции, не са запазени в добро състояние. Повечето от тях са силно повредени, но все пак
могат да бъдат определени като римски копия
на гръцки оригинали (Кат. №№7,8,11). Сходна количествена и иконографска тенденция
се наблюдава и в съседната провинция Горна
Мизия1.
Основните типове статуарни паметници
на Хермес са възприемани като римски копия
на гръцки (най-често бронзови) оригинали.
Повечето нумизмати изказват предположението, че щом един реверсен тип, представящ
статуя на дадено божество, е уникален или
често срещан в монетосеченето на дадена
провинциална монетарница, то най-вероятно такъв паметник съществува и в предели1

Gavrilović, Nadežda. A Contribution to the Study of the
Cult of God Mercury in Moesia Superior. – Archaeologia
Bulgarica, 14, 2010, 1, 59 – 61, №№ 3 – 5.
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те на града. Това съждение изглежда резонно, но все пак не бива да се предоверяваме
на нумизматичните паметници, без да имаме
допълнителни археологически или изворови
доказателства, още повече, че много от градовете използват едни и същи реверсни печати.
Ето защо, при анализа на каменната пластика
е коректно да се спазва известна дистанция
от нумизматичните данни и да се акцентира
единствено върху наличния археологически
материал.
От тепидариума на римските терми в
Odessus произхожда балюстрадна статуя на
Хермес (Кат. №8). Запазени са торсото и
част от краката на статуята, като върху раменете ѝ е преметната хламида, която е закопчана отдясно с кръгла тока. Основание да
твърдим, че статуята представя изображение
на Хермес, ни дават запазените следи от опирането на кадуцея върху лявото рамо2. От канализацията на термите произхожда и част от
кадуцей (Кат. №10), който може да се свърже
с разглежданата статуя3.
По начина на представяне на тялото, разглежданата статуя прилича твърде много на
едно мраморно торсо, открито в термите на
Diocletianopolis (Кат. №7), и определено от
Ив. Велков, като „вероятна част от статуя
на Аполон“4. От въпросния паметник е публикувана единствено рисунка като не са запазени никакви атрибути, които биха помогнали
за точното идентифициране на скулптурата. И все пак, поради близостта със статуята от термите на Odessus и иконографският
модел, който е присъщ на римските копия,
представящи творбите на Праксител, може
да се предположи, че това е част от статуя на
2

Георгиев, Петко. Непубликувани скулптурни паметници от Римските терми във Варна. – Известия на
Народния музей във Варна, 15, (30), 1979, с. 145, № 8,
табл. ІV, 3, 4.
3

Пак там, с. 98, № 18, табл. V, 18.

4

Велков, Иван. Новооткрити старини. – Известия на
Археологически институт при БАН, 1, 1921 – 1922, с.
249, обр. 148.
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Хермес. От термите в Odessus произхожда
и фрагмент от малка мраморна статуетка на
Хермес (Кат. №9). Откриването на статуарни
паметници на Хермес-Меркурий в термите на
Odessus и Diocletianopolis е предпоставка за
предположението, че той е възприеман и като
покровител на здравето и термалните извори.
От Perinthus произхожда торсо на младо
божество, отличаващо се със своето слабо,
но атлетично тяло (Кат. №11), което е интерпретирано от Kalinka, като римско копие на
Лизиповия „Хермес, връзващ сандала си“5. За
съжаление този паметник ни е познат единствено от рисунка, но до нас са достигнали
четири прекрасно запазени римски копия,
съхранявани в музеите в Копенхаген, Париж,
Мюнхен и в античния Pergé, Турция6.
Другите два скулптурни паметника, от
Антична вила №1 край Montana (Кат. №1)
и от Nicopolis ad Nestum (Кат. №6), се характеризират с белезите на провинциалното
каменоделско изкуство. Паметникът от Montana е останал недовършен и впоследствие е
преизползван като сполия при изграждането
на раннохристиянската църква край вилния
комплекс7, а мраморната статуя от Nicopolis
ad Nestum впечатлява със специфичната си
иконографска схема, представяща ХермесМеркурий, държащ кантарос в дясната ръка,
вместо кесия с пари, под който доста грубо е
пресъздаден дънер на дърво. В своята иконография Хермес рядко е представян с кантарос
или ойнохое в ръка. И все пак, в гръцката религия, една от първичните функции на бога е
като покровител на плодородието. Той е считан за божество, подпомагащо вегетативния
5

Kalinka, Ernst. Antiken zu Perinth. – Jahreshefte des
Österreichischen Archäologischen Instituts, 1898, 1, Beiblatt, 119 – 120, № 21, fig 32.
6

Siebert, Gérard. Hermes. – In: Lexicon Iconographicum Mythologicae Classicae. Zyrich – München, 5, 1990,
1, 368 – 369, № 958.
7

Александров, Георги. Антична вила №1 край Михайловград. – Известия на музеите в Северозападна
България, 8, 1983, 64 – 65.
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растеж в природата, като често и лозарството
попада в неговия обсег. От него е измолван
добър гроздобер, затова, наред с Ганимед, е
виночерпец на боговете. Във връзка с тези
функции, е възможно понякога в иконографията на божеството да откриваме, както кантарос, така и ойнохое8.
Най-голям интерес предизвикват статуарните паметници, представящи сложното
взаимодействие на преплитащите се иконографии на Хермес и Тракийския конник. Тук
става въпрос за една плоска оброчна мраморна статуетка, открита при разкопките на
античната Serdica (Кат. №5), върху която е
пресъздадено божество, което на пръв поглед
силно наподобява Тракийския конник. При
по-подробния анализ на паметника обаче се
откриват множество характерни елементи,
които го отличават и характеризират като
Хермес – той язди не на кон, а на овен и в
дясната си ръка държи кесия с пари (marsupium). Под краката на овена се виждат две
птици, интерпретирани от Г. Кацаров като кокошки9, но е възможно да бъдат възприети и
като петли – свещените птици на Хермес през
римската епоха. Същата иконографска схема
има и една друга оброчна статуарна композиция от с. Мламолово, Дупнишко, попадащо
в административната територия на Pautalia
(Кат. №4). На нея вече овенът е представен
съвсем ясно с къдравото си руно и извити
рога. Ездачът е облечен с къс хитон и развята
зад гърба му хламида и ендромиди на краката. В дясната си ръка държи кесия, а в лявата
кадуцей10. Често към паметниците, третира8

Младенова, Янка. Необнародвани паметници на
Хермес. – Археология, 9, 1967, 4, 40 – 41, 47, №1, обр.
1а-в.
9

Kazarow, Gawril. Neue Denkmäler zur Religions-Geschichte Thrakiens. – Archäologicher Anzeiger, 44, 1929,
3 – 4, 322 – 323, № 5, abb. 31.
10

Гочева, Златозара. Култът на Хермес в Тракия и
сведението на Херодот V. 7. – В: Studia Archaeologica.
Supplementum I. Сборник в памет на д-р Петър Горбанов. София, 2003, 144 – 145.
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щи тази иконографска схема, се причислява
и фрагментът от малка мраморна статуарна
група, открит при разкопките на светилището на Зевс и Хера при с. Копиловци, Кюстендилско – административната територия на
Pautalia (Кат. №3)11. Тук аз съм по-склонен
да се присъединя към мнението на Я. Младенова, която анализирайки разположението
на хламидата, стига до извода, че статуетката
представя друг иконографски тип, а именно
този, който се среща най-често върху оброчните плочи – Хермес, прав, със застанал до
него овен12. От светилището край Копиловци,
Кюстендилско, произхожда и още един фрагмент от малка мраморна статуетка на Хермес,
от която е запазено само торсото и преметнатата през левия лакът хламида (Кат. №2).
При анализа на разгледаните досега статуарни паметници може да бъде извършено и
едно вторично разделение. Статуите с Кат.
№№1,6,7,8,11 в оригиналното си състояние
са били сравнително големи, с височина около 1 м или приближаващи човешки ръст, като
най-вероятно са експонирани на обществени
места (това със сигурност се знае за статуите,
произхождащи от термите на Diocletianopolis (Кат. №7) и Odessus (Кат. №8). Другата група паметници (Кат. №№2 – 5,9) са с
доста малки размери, ненадвишаващи 20 см,
което води до предположението, че те най-вероятно произхождат от светилища (това със
сигурност се знае за паметниците от Копиловци (Кат. №№2,3)) или са тясно свързани
с религиозните възприятия на някоя отделна
личност, което като предназначение силно ги
доближава до същността на оброчните паметници.
Разгледаните до момента примери на каменната пластика от провинции Долна Мизия
и Тракия имат предимно декоративен или кул11

Кацаров, Гаврил. Светилище на Зевс и Хера при
Копиловци (Кюстендилско). – Известия на Българското археологическо дружество, 4, 1914, с. 105, №
9, табл. ХVІІ, 6.
12

Младенова, Янка. Цит.съч., с. 45.
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тово-религиозен характер. За разлика от тях
пиластрите, облицовъчните релефи и голяма
част от хермите, произхождащи най-вече от
писцините или имплувиумите на луксозните римски вилни комплекси, се отличават с
ясно изразения си декоративно-архитектурен
характер. Така например, дебелината (над 60
см) на релефния блок от Oescus (Кат. №12)
подсказва, че освен за украса на интериора
или екстериора на някоя голяма обществена
сграда в colonia-та, най-вероятно изпълнява и
конструктивни функции.
От входа на стадиона във Philippopolis
произхождат общо девет пиластъра – цели
или на части (Кат. №№13 – 20), които са били
прикрепени с метални скоби към стените.
Двете съседни страни на всеки от пиластрите
са грубо издялани, което подсказва, че именно те са вградени. Другите две съседни страни са обработени във форма на вдлъбнати
полета, обградени с двойни профили, полирани и украсени. Върху страничните повърхности са ситуирани в релеф атрибутите на
Херакъл – изправен кривак, поставен върху
цилиндрична база (камък, скала?), а над него
и до него – кожата на убития Немейски лъв с
предните лапи, главата и гривата en face. Над
тях са изобразени колчан със стрели и лък.
Централните повърхности на пиластрите са
украсени с итифалически Хермесови херми
върху специална основа (βάτρον), наподобяваща цилиндричен жертвеник, профилиран
отдолу и отгоре. В центъра на жертвеника е
възможно да бъдат изобразени глава на бик
(βουκράνιον) (Кат. №№13,14), дъбова вейка,
върху която е представена изправена птица
(кукувица?) (Кат. №16), кръгъл щит и копие
(Кат. №20) или да няма никаква орнаментация (Кат. №17). Над главата на бога е представена амфора, като от върха ѝ се издига
клонче от финикова палма.
Според интерпретацията на Д. Цончев,
те се разделят на „леви“ и „десни“, като изображенията на Хермесовата херма са винаги en face, докато атрибутите на Херакъл са
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разположени съответно от вътрешната лява
или дясна страна13. Релефите на една част от
пиластрите са третирани обемно и пластично, докато при други, изпълнението е почти
графично, като чертите на лицето на Хермес
са силно схематизирани, което е атестат за работата на различни майстори14.
Без съмнение, съществува връзка между
декорацията на публичните здания и предназначението им – в този случай – стадиона. От
една страна, Херакъл е персонификация на
физическата сила – покровител на гимнастическите упражнения и атлетически борби,
както и основател на Олимпийските игри. От
друга – Хермес е покровител на съревнованията и е възприеман като бог на палестрите,
младите атлети и физическите упражнения,
като много често негови изображения са поставяни в гимназионите, палестрите и стадионите, а пред техните входове – статуи и
жертвеници. Когато описва гимназиона в Месена, Павзаний споменава, че: „…установил
се е обичай сред всички елини, а вече и сред
варварите, те тримата (Хермес, Херакъл и
Тезей) да бъдат почитани в гимназионите и
палестрите“ (Paus. IV, 32, 1). В Древна Елада
статуи и олтари на Хермес и Херакъл са засвидетелствани още в гимназионите на Атина
(Paus. I, 2, 5; I, 17, 2), стадиона в Олимпия
(Paus. V, 14, 9), стадиона в Мегалополис, Аркадия (Paus. VIII, 32, 3) и гимназиона във Фигалия, Аркадия (Paus. VIII, 39, 6). Ето защо
не е случайно, че именно съвместните изображения на тези две божества са представени върху пиластрите, фланкиращи входа на
стадиона във Philippopolis15. Изображенията
на основните атрибути на Хермес и Херакъл
13

Tsontchev, Dimitar. Contributions à l’histoire du stade
antique de Philippopolis. Materiaux pour l’histoire de
Plovdiv. Livre II. Sofia, 1947,22 – 23.
14

Маразов, Иван. Култура и изкуство през І – ІІІ в.
Художествени занаяти. Изкуство. – В: История на
България. Том І. София, 1979, с. 350 сл.
15

Цончев, Димитър. Приноси към старата история
на Пловдив. София, 1938, 73 – 74.
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изразяват популярната им функция на покровители на спортни игри и състезания, както
и на победителите в тях – вазата с палмово
клонче, като награда за победителя16. От друга страна, „Пратеникът на боговете“ е възприеман като покровител на игрите, които
са се провеждали в града, включително и на
съревнованията между глашатаи (хералди)17.
Сред паметниците на каменната пластика може да се обособи и една отделна група,
обединяваща т. нар. херми. Техният античен
произход е пряко свързан с култа към Хермес.
От териториите на провинции Долна Мизия
и Тракия произхождат над 40 херми, чиято
датировка варира от края на І – началото на
ІІ в. сл. Хр. до началото на ІV в. сл. Хр. Те
могат да представят изображения, както на
Хермес, така и на Асклепий, Хигия, Дионис
или неговия тиас (Пан, сатир, силен), портрети на атлети, готи и други18. От тях по-малко
16

Рабаджиев, Костадин. Херакъл (Херкулес) в Тракия
(ІV в. пр. н. е. – ІV в. от н. е.). Дисертация за присъждане на научна степен „Кандидат на историческите
науки“. София, 1991, 535 – 536, № 200.
17

Sharankov, Nikolai, Slavka Cherneva-Tilkiyan.
The Life of Ancient Philippopolis in Lucian’s dialogue
„Runaways“. – Archaeologia Bulgarica, 6, 2002, 3, p. 47.
18

Машов, Спас. Римска вила рустика при с. Долна
Кремена, Михайловградско. – Известия на музеите в
Северозападна България, 14, 1988, 32 – 33, №№ 2, 3,
обр.2, 3; Дончева, Иванка. Култът към Хермес в Никополис ад Иструм и неговата територия. – Известия
на Регионалния исторически музей – Велико Търново,
17 – 18, 2002 – 2003, 216 – 218; Маразов, Иван, Гергана Кабакчиева, Гавраил Лазов, Татяна Шалганова.
Колекция Васил Божков. София, 2005, с. 132, № 125;
Кирова, Надежда. Херми от една римска вила в кв.
Филиповци, София. – В: Изкуство и контекст. Текстове от Четвърта младежка научна конференция.
София, 2008, 242 – 249, обр. 2 – 4; Кацаров, Гаврил.
Антични паметници из България. – Известия на Българския археологически институт, 8, 1934, 53 – 55, №
16, обр. 38, 39; Иванов, Марио. Херма с надписи от
Сердика. – Археология, 52, 2016, 1 – 2, 67 – 72; Цончев, Димитър. Херми в Пловдивския Археологически
Музей. – В: Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев. София, 1958, 529 – 532, №№ 6 – 10; Буюклиев,
Христо, Минчо Димитров, Димитър Николов. Ок-
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от половината са определени със сигурност
от проучвателите си като херми на Хермес.
Останалите произхождат главно или от луксозни вилни комплекси („Армира“19; „Долна
Кремена“20; „Филиповци“21, или са преупотребени сполии от представителни сгради в
урбанизационен контекст (Serdica22, Philippopolis23, Augusta Traiana24). Проучвателите на тези паметници, извършили подробен
стилов анализ, не се наемат да определят със
сигурност кой точно е изобразен върху посочените херми, съдейки по портретните черти.
И дори това да не е Хермес, а някое друго божество или реално съществувал човек (собственикът на вилата или някой негов роднина, историческа личност, магистрат и т. н.),
то в своето естество, посочените паметници
запазват като цяло апотропейната същност
на Хермесови херми, като показват и съществени белези, съпътстващи хронологическото
им развитие през римската епоха.
Сред най-често срещаните статуарни
паметници в Долна Мизия и Тракия са тези,
при които се редуцира размерът на оригинаръжен Народен Музей Стара Загора. Старо изкуство. София, 1965, № 58; Кацаров, Гаврил. Принос
към религията на многоглавите божества. – Известия
на Археологически институт при БАН, 17, 1950, 2 – 3,
обр. 1, 2; Младенова, Янка. Античната вила Армира
край Ивайловград. София, 1991, 47 – 49, №№ 8 – 10,
обр. 72 – 74, табл. 4, 5, реконстр. 4 – 7; Попова-Мороз, Ваня. Бележки върху използването на ксоаноните
и хермите през римската епоха в България. – Годишник на Департамент Археология – НБУ, 1, 1994, с.139,
обр. 5 – 14; Колева, Марина. Двуглавата херма от
колекцията на Националния Археологически Музей –
съчетание на архаични, класически и римски черти. –
В: Изкуствоведски четения. София, 2006, 206 – 210.
19

Младенова, Янка. Цит.съч., 47 – 49, №№ 8 – 10,
обр. 72 – 74, табл. 4, 5, реконстр. 4 – 7.
20

Машов, Спас. Цит. съч., 32 – 33, №№ 2, 3, обр.2, 3.

21

Кирова, Надежда. Цит. съч., 242 – 249, обр. 2 – 4.

22

Иванов, Марио. Цит. съч., 67 – 72.

23

Цончев, Димитър. Цит. съч., 529 – 532, №№ 6 – 10.

24

Буюклиев, Христо, Минчо Димитров, Димитър
Николов. Цит. съч., № 58.
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ла, но се съхранява кръглата му форма. Често
срещано е и репликирането, при което кръглата форма се заменя с релеф, което се явява
своеобразно допълнение на еклектичността,
характеризираща римското провинциално изкуство.
Статуите в римските провинции са едно
от основните средства, чрез които населението на Империя визуализира боговете. Вероятно може да се говори за разпознаване на
иконографията, но това не означава, че се разпознава определен статуарен модел. От друга страна, самите богове от гръко-римския
пантеон са възприемани не само чрез своята
иконография, но и чрез своите атрибути. Те
са асоциирани със съответния бог, не само
когато се използват със стандартната му иконографска визуализация. При синкретизираните божества се добавят атрибути на едно
божество към изображението на друго25.
Малкият брой скулптури, представящи
изображения на Хермес-Меркурий от разглеждания ареал, не подпомагат напълно цялостния анализ, свързан със способностите,
които притежава божеството във възприятията на местното население. Въпреки това, контекстът на откриване на паметниците от Diocletianopolis – провинция Тракия (Кат. №7),
Odessus – провинция Долна Мизия (Кат. №8)
и Mediana-Naissus – провинция Горна Мизия,
предполагат, че Хермес-Меркурий е почитан
като здравеносно божество и покровител на
термалните извори. Фактът, че разглежданите
паметници са откривани заедно със скулптури
на божества като Асклепий, Хигия и Херакъл,
както и произходът им в близост до термални
извори, насочват към възможността, те да са
били част от сакралния комплекс на храм или
светилище, където Хермес-Меркурий е почитан заедно с друго здравеносно божество.
Известно е, че той е покровител на извори25

Колева, Марина. Римска идеална скулптура от
България. София, 2017, 304 – 307.
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те в Пелопонес и по-специално в Аркадия, а
присъствието на херми посочва на пътниците
близостта до вода. Възможно е Хермес-Меркурий да има типичните функции на здравеносно божество, поради факта че е почитан
като такова, заедно с Асклепий, Хигия и Трите нимфи в по-слабо романизираните ареали
на тракийските римски провинции26.
Цялостният иконографски анализ на
изображенията на Хермес-Меркурий, произхождащи от територията на Долна Мизия и
Тракия, не показва различия от представата за
бога, изградена в гръцкия и римския свят. Изключение прави рядко срещаният мотив Хермес-Меркурий в иконография, наподобяваща
Тракийския конник. Счита се, че този модел
е уникален за провинция Тракия, като го откриваме в каменната пластика (Кат. №№4,5),
оброчната плочка от (Горна) Ковачица, Берковско27, глинения модел за калъп от вилния
комплекс „Чаталка“28, монетните емисии на
Pautalia29 и Philippopolis30. Въпреки това могат да бъдат открити иконографски сходства
с някои паметници от съседните провинции
26

Gavrilović, Nadežda. Op. cit., 68 – 69.

27

Филов, Богдан. Новооткрити старини. – Известия
на Българското археологическо дружество, 3, 1913,
с. 332, обр. 261; Filow, Bogdan. Archäologische Funde
im Jahre 1913. Bulgarien. – Archäologicher Anzeiger, 29,
1914, s. 424, abb. 7.
28

Буюклиев, Христо. Паметници на Хермес от Старозагорско. – Известия на Археологически институт
при БАН, 33, 1972, Сборник в чест на Д. П. Димитров,
191 – 193, № 4, обр. 4.
29

Мушмов, Никола. Античните монети на Балканския полуостров, и монетите на българските царе.
София, 1912, 4356; Ruzicka, Leon. Die Münzen von
Pautalia. – Известия на Българския археологически
институт, 7, 1932 – 1933, 781; Varbanov, Ivan. Greek
Imperial Coins. Vol. ІІ. Thrace (from Abdera to Pautalia).
Bourgas, 2005, 5379.
30

Мушмов, Никола. Античните монети на Пловдивъ. – Годишник на Пловдивската Народна библиотека, 1924, 460; Varbanov, Ivan. Greek Imperial Coins.
Vol. ІІІ. Thrace (from Pautalia to Trajanopolis). Bourgas,
2005, 1563.
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Горна Мизия и Долна Панония. Оттам произхождат няколко бронзови статуетки на Хермес-Меркурий, при които долната част на
тялото наподобява това на ездач. Тази поза е
често срещана в иконографията на Тракийския конник, пресъздавана върху паметниците на бронзовата пластика. За съжаление,
в нито един от случаите не е запазено животното, възседнато от Хермес-Меркурий31. В
Aquincum, Долна Панония (дн. Будапеща) е
открит и глинен калъп, който силно наподобява този от „Чаталка“32.

Във вила в близост до античната Urba
(дн. Orbe, Швейцария) е експонирана in situ
серия от мозайки, изобразяваща дните от седмицата под формата на митологичните им покровители – Луна – понеделник; Марс – вторник; Меркурий – сряда; Юпитер – четвъртък;
Венера – петък; Сатурн – събота и Сол – неделя. В този цикъл Хермес-Меркурий е представен, възседнал овен, но като цяло иконографията е подвластна на западните традиции
и трудно би могла да се идентифицира с тази
на Тракийския конник33.

31

Величковић, Миливоје. Римска ситна бронзана
пластика у народном музеjу. – Антика, 4, 1972, 29 – 30,
№№ 27 – 29.
32

Буюклиев, Христо. Цит. съч., 191 – 193, № 4, обр. 4,
5; Владкова, Павлина. Античен производствен център при Павликени (Долна Мизия) – периодизация и
производства. Част първа. – Археология, 50, 2009, 1 – 2,
48 – 49
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Simon, Erika, Gerhard Bauchhenss. Mercurius. –
In: Lexicon Iconographicum Mythologicae Classicae.
Zyrich – München, 6, 1992, 1, s. 544, № 457.
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Каталог:
Статуарни паметници

Тракия

Долна Мизия

2. Копиловци, Кюстендилско. Хермес. Фрагмент от статуетка. Ситнозърнест мрамор.
Вис. 8 см; шир. при гърдите
5 см. Датира се във ІІ – ІІІ
в. сл. Хр.
Главата, дясната
ръка и краката са
отчупени. Върху
левия лакът е преметната хламидата му.
Кацаров, Гаврил.
Светилище на Зевс и Хера
при Копиловци (Кюстендилско). – Известия на Българското археологическо дружество, 4, 1914, с. 105,
№ 10, табл. ХVІ, 3.

1. Montana. Хермес. Статуя. Мрамор. Недовършено високорелефно изображение на Хермес,
счупено на две части около кръста, с обща вис.
57 см. Отчупени са главата, дясната ръка и долната част на краката със стъпалата. Цялата
фигура е била висока около 80 см. Открита сред
рушевините на раннохристиянска еднокорабна
църква в „Антична вила №1“ край Монтана. Датира се във втората половина на ІІ в. сл. Хр.
Хермес е представен гол, en face, тежестта на тялото е повече на десния крак, левият е леко отпуснат. На плещите му има късо наметало, най-вероятно хламида, чийто край е преметнат на лявата
му ръка, в която държи кадуцей, горната част,
на който е отчупена. Недовършването на релефа
личи особено в грубата и неясна моделировка на
лявата ръка.
Александров, Георги. Антична вила №1 край
Михайловград. – Известия на музеите в Северозападна България, 8, 1983, с. 68, № 1.
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3. Копиловци, Кюстендилско.
Хермес, прав, с изобразен до
него овен. Фрагмент от статуарна група. Едрозърнест
мрамор. Вис. 12 см; шир. 6
см. Датира се във ІІ – ІІІ в.
сл. Хр.
Запазена е само главата на
овена с извити рога и предната част на тялото, както и
част от хламидата на бога.
Първоначално, г. Кацаров
изказва предположението,
че фрагмента принадлежи
към статуетка на Хермес, яздещ
овен, базирайки се на аналогичните
паметници от Мламолово (Кат. № 4) и Serdica
(Кат. № 5). По-късно, Я. Младенова, анализирайки разположението на хламидата, стига до извода,
че статуетката представя друг иконографски тип,
а именно този, който се среща най-често върху
оброчните плочи – Хермес, прав, със застанал до
него овен.
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Кацаров, Гаврил. Цит. съч., с. 105, № 9, табл.
ХVІІ, 6; Младенова, Янка. Необнародвани паметници на Хермес. – Археология, 9, 1967, 4, с. 45.
4. Мламолово, Дупнишко. Хермес, яхнал овен.
Част от оброчна статуарна композиция. Мраморна статуетка. Вис. 15 см; дълж. 18 см. Намерена в „градище“ край река Разметàница. Датира се в края на ІІ – началото на ІІІ в. сл. Хр.
Статуетката представя един от редките и оригинални типове на Хермес, яздещ овен. Богът е изобразен младолик, обърнат en face. Облечен е с къс
хитон, който е препасан с къса хламида. Тя е закопчана на дясното му рамо и се развява зад гърба
му. Хермес е гологлав, без типичния петасос. Косата му е накъдрена в правилни къдрици, завити
така, че изглеждат като дребни топчици. Краката
му, от които се вижда само десния, са обути в ниски обувки (ενδρομίδες). Богът държи в дясната си
ръка кесия, а в лявата кадуцей, опрени в шията
на виторогия овен, който е възседнал в ход надясно. Руното на овена образува завити къдрици, подобни на косата на бога. Долната част от главата,
както и опашката на овена, са отчупени заедно с
подставката, която навярно е съдържала оброчен
надпис.
Добруски, Вацлав. Материали по археология на
България. Надписи и паметници от Тракия. – Министерски сборник, 18, 1901, 785 – 787, № 97, обр.
56.

5. Serdica. Хермес, яздещ овен. Оброчна плоска
статуетка. Мрамор. Вис. 16,5 см; шир. 15 см,
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деб. 3 см. Открита е в София при строителството на Съдебната палата, на бул. „Витоша“. Главата на бога е отчупена. Съхранява се в
НАИМ – София. Датира се в края на ІІ – началото на ІІІ в. сл. Хр.
Хермес е изобразен, яздещ овен. Предният и задният крак, както и муцуната на животното, са отчупени, но въпреки това ясно се вижда единият
от роговете. Богът е облечен с хламида, която се
развява назад. В протегнатата напред дясна ръка
държи кесия. Върху задната страна на статуетката, само са загатнати грубо някои от характерните
черти. Под овена има две птици (петли?), изобразени една срещу друга.
Kazarow, Gawril. Neue Denkmäler zur
Religionsgeschichte Thrakiens. Archäologicher
Anzeiger, 44, 1929, 3 – 4, 322 – 323, № 5, abb. 31.

6. Nicopolis ad Nestum. Хермес. Статуя. Мрамор. Намерена в м. Керацата. Вис. 66 см. Главата и лявото ходило са отчупени. Съхранява се в
Исторически музей Гоце Делчев. Датира се във
втората половина на ІІ в. сл. Хр.
Хермес е облечен в къс до колената хитон, с ръкави до лактите и е наметнат с хламида, която
е закрепена на дясното рамо с аграфа. В лявата
ръка, свита до тялото, държи кадуцей, а в дясната,
Археoлогически хоризонти
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спусната надолу, кантарос. Под кантароса е представен грубо дънер на дърво.
Младенова, Янка. Цит.съч., 40 – 41, № 1, обр.
1а – в.

7. Diocletianopolis. Хермес. Статуя. Мрамор.
Фрагмент. Запазено е само торсото. Датира се
във ІІ в. сл. Хр.
От паметника е съхранена единствено рисунка.
Първоначално Велков определя торсото, като
принадлежащо на Аполон, но по-късно П. Георгиев го свързва с Хермес.
Велков, Иван. Новооткрити старини. – Известия
на Археологически
институт
при БАН, 1, 1921 –
1922, с. 248, обр. 184;
Георгиев, Петко. Статуи от римските терми
във Варна. – Известия
н
а
Народния музей във Варна, 11
(26), 1975, с. 145, № 8.
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Западнопонтийски градове
8. Odessus. Хермес. Статуя. Мрамор. Фрагмент.
Произхожда от тепидария на римските терми.
Вис. 65 см. Съхранява се в Археологически Музей
Варна. Инв. № ІІ 5514. Датира се във втората
половина на ІІ в. сл. Хр.
Запазени са торсото и част от краката на статуята. Богът е представен прав, обърнат насреща.
Левият крак е облекчен. Върху раменете лежи
наметка, която оставя гърдите открити. Наметката е закопчана при дясното рамо с кръгла
тока. Запазени са следи от опирането на кадуцея върху лявото рамо. При левия хълбок личи
и мястото, където ръката, отпусната надолу и
изнесена леко напред, е придържала кадуцея.
Пак там, с. 145, № 8, табл. ІV, 3, 4.

9. Odessus. Хермес. Фрагмент от статуетка.
Мрамор. Произхожда от района на Римските
терми. Вис. 11,3 см. Съхранява се в Археологически Музей Варна. Инв. № ІІ 5445. Датира се във
втората половина на ІІ в. сл. Хр.
Запазена е главата на статуетката. Върхът на носа
е отчупен, а повърхността на лицето и косата на
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места е очукана. Косата е представена като гъста
маса от охлювообразно завити къдрици. Сред тях,
на темето, са скулптирани двете крила на Хермес.
Лицето е с правилен овал. Носът е прав, следващ класическата линия. Ирисът и зениците не
са маркирани. Ушите остават открити. Устните и
брадичката се издават напред. Гладките части на
лицето са полирани.
Георгиев, Петко. Непубликувани скулптурни паметници от Римските терми във Варна. – Известия на Народния музей във Варна, 15, (30), 1979,
с. 98, № 16, табл. ІV, 16.
10. Odessus. Кадуцей. Фрагмент от статуя. Мрамор. Произхожда от канализацията на Римските терми. Дълж. 15 см; шир. 8,5 см. Съхранява
се в Археологически Музей Варна. Инв. № ІІ 5319.
Датира се във втората половина на ІІ в. сл. Хр.
Запазена е средната част на кадуцея, принадлежала очевидно на статуя на Хермес. Липсват дръжката и върхът. Отзад мраморът не е
обработен. Вероятно скулптурата е била поставена така, че да се вижда само отпред.
Пак там, с. 98, № 18, табл. V, 19.

от присвитите линии на корема. Дясната ръка се е
спускала ниско надолу по дължината на бедрото.
Над десния крак се е спускала хламида. Формите
на тялото са силни и сухи.
Kalinka, Ernst. Antiken zu Perinth. – Jahreshefte
des Österreichischen Archäologischen Institutes.
1898, I, Beiblatt, 119 – 120, № 21.

Пиластри и релефи
Долна Мизия
12. Oescus. Хермес. Релефен блок. Варовик. Вис.
165 см; шир. 90 см; деб. 61 см. Релефът е доста
повреден. Съхранява се в НАИМ – София. Инв. №
2233. Датира се във ІІ в. сл. Хр.
Хермес е представен прав, насреща, облегнат на
десния крак. Главата, дясната ръка над лакътя и
части от краката са отчупени. На лявото рамо е
преметната хламида, която се спуска надолу около лявата ръка, с която държи кадуцей. Китката на
ръката и част от кадуцея са отчупени.
Младенова, Янка. Цит. съч., с. 43, № 11, обр. 11.

Градове по тракийското крайбрежие
на Пропонтида
11. Peinthus. Хермес. Статуя. Мрамор. Фрагмент. Запазено е само торсото. Главата, лявото
рамо, заедно с ръката, дясната ръка до лакътя и
двата крака до бедрата са отчупени. Датира се
във ІІ в. сл. Хр.
Най-вероятно статуята представлява римско копие на
Лизиповия оригинал
„Хермес,
връзващ
сандала си“. Като
цяло, запазеният
торс е предаден
с голяма живост.
Левият крак е бил
изправен, а дясното бедро е било високо
повдигнато нагоре. Горната част на тялото е била
наклонена надясно, което личи
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Тракия
13. Philippopolis. Пиластър. Хермес и Херакъл.
Мрамор. Произхожда от античния стадион във
Philippopolis (при старата аптека „Чипев“). Четириъгълна форма. Вис. 290 см; деб. 57 см; шир.
51 см. Съхранява се в РАМ – Пловдив. Инв. №
1152. Датира се във втората половина на ІІ в. сл.
Хр., съобразно общата датировка на стадиона.

„Десен“ пиластър по интерпретацията на Д. Цончев. Двете съседни страни са грубо издялани,
което показва, че именно те са били вградени.
Другите две съседни страни са обработени във
форма на вдлъбнати полета, обградени с двойни
профили, полирани и украсени. Върху дясната
повърхност се проследява права вертикална линия, върху която са ситуирани в релеф атрибутите на Херакъл – изправен кривак, поставен върху
цилиндрична база (камък, скала?), а над него и до
него, кожата на убития Немейски лъв с предните
лапи, главата и гривата en face. Над тях са изобразени колчан със стрели и лък. Повърхността на
лявата страна на пиластъра е украсена с итифалиАрхеoлогически хоризонти

ческа Хермесова херма върху специална основа
(βάτρον), наподобяваща цилиндричен жертвеник,
профилиран отдолу и отгоре. В центъра на жертвеника е изобразена глава на бик (βουκράνιον).
Върху жертвеника от всяка страна има по един
пламък. Хермес е представен с къса прическа,
фланкирана от двете страни с крилца. Откроява
се и петасос. Над главата на бога е представена
амфора, като от върха ѝ, вляво, вертикално се издига клонче от финикова палма.
Цончев, Димитър. Приноси към старата история на Пловдив. София, 1938, 73 – 74, обр.
86; Tsontchev, Dimitar. Contributions à l’histoire
du stade antique de Philippopolis. Materiaux pour
l’histoire de Plovdiv. Livre II. Sofia, 1947, p. 23, №
1, pl. XI, 1.
14. Philippopolis. Пиластър. Хермес и Херакъл.
Мрамор. Произхожда от
античния стадион във
Philippopolis (при старата
аптека „Чипев“). Вис. 264
см; деб. 51 см; шир. 47 см.
Пиластърът е повреден в
двата края. Основата е
реставрирана с цимент.
От лявата страна липсват
горната част от клончето на финиковата палма,
а от дясната – стрелите,
лъка и една част от колчана на Херакъл. Съхранява
се в РАМ – Пловдив. Инв. №
1153. Датира се във втората половина на ІІ в. сл. Хр.,
съобразно общата датировка на стадиона.
„Десен“ пиластър по интерпретацията на Д. Цончев.
По своята изработка наподобява предишния пиластър
(Кат. № 13) с някои малки отлики. Основата на
Хермесовата херма е грубо изработена, без орнаменти. Прическата на Хермес е представена пообемно, с големи къдрици, върху които са закрепени крилца.
Ibid., p. 23, № 2, pl. XI, 2.
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15. Philippopolis. Пиластър. Хермес и Херакъл.
Мрамор. Произхожда от
античния стадион във
Philippopolis (при старата аптека „Чипев“). Запазена е горната част на
„десен“ пиластър. Вис.
90 см; деб. 53 см; шир. 21
см в сегашното състояние. Съхранява се в РАМ –
Пловдив. Инв. № 1154.
Датира се във втората
половина на ІІ в. сл. Хр.,
съобразно общата датировка на стадиона.
От лявата страна на пиластъра са запазени горната половина от Хермесовата херма, с амфората
и клонката от финикова
палма, а от дясната –
част от кожата на Немейския лъв и част от колчана на Херакъл.
Ibid., p. 24, № 3, pl. XІI, 2.
16 Philippopolis. Пиластър. Хермес и Херакъл.
Мрамор. Произхожда от античния стадион във
Philippopolis (при старата аптека „Чипев“).
Счупен на три части и леко повреден на места
„ляв“ пиластър. Вис. 300 см (в сегашното състояние); деб. 54 см; шир. 51 см. Съхранява се в
РАМ – Пловдив. Инв. № 1151. Датира се във втората половина на ІІ в. сл. Хр., съобразно общата
датировка на стадиона.
Двете полирани лица са орнаментирани по еднакъв начин и с еднакви орнаменти, както при
предходните пиластри, но с обърнати позиции.
Върху лявата страна е представена кожата на
Немейския лъв, както и атрибутите на Херакъл –
кривакът, изправен върху база и колчанът със
стрели и лък. Върху дясната страна е изобразена
Хермесова херма с амфора и клонче от финикова
палма върху ѝ. Основата на жертвеника е профилирана, както отдолу, така и отгоре. Орнаментирана е с по една дъбова вейка, върху която е представена изправена птица (кукувица?). Прическата
на Хермес е предадена чрез големи къдрици. На
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върха и в центъра на пиластъра има четвъртити
отвори за метални скоби, с които е бил окачен.
Ibid., p. 24, № 6, pl. XІІI, 3
17. Philippopolis. Пиластър. Хермес и Херакъл.
Мрамор. Произхожда от античния стадион във
Philippopolis (при старата аптека „Чипев“). Запазена е дясната част от долната половина на
„ляв“ пиластър. Вис. 151 см; деб. 55 см; шир. 17
см в сегашното състояние. Съхранява се в РАМ –
Пловдив. Инв. № 1154а. Датира се във втората
половина на ІІ в. сл. Хр., съобразно общата датировка на стадиона.
От лявата страна на пиластъра са запазени част
от кривака на Херакъл, както и лапата на Немейския лъв. От дясната страна са съхранени долната
половина на Хермесовата херма, с профилиран
жертвеник в основата, без орнаментация. Върху
дясната страна, на 130 см височина от основата, се намира грубо изработен отвор за метална
скоба, който е служил за окачване на пиластъра.
Ibid., p. 24, № 7, pl. XІV, 1.
18. Philippopolis. Пиластър. Хермес и Херакъл.
Мрамор. Произхожда от античния стадион във
Philippopolis (при старата аптека „Чипев“). Запазена е дясната част от долната половина на
„десен“ пиластър. Вис. 146 см; деб. 50 см; шир.
в сегашното състояние макс. 17 см. Датира се
във втората половина на ІІ в. сл. Хр., съобразно
общата датировка на стадиона.
От лявата страна на пиластъра са съхранени малка
част от профилирания цилиндричен жертвеник,
върху който е била поставена хермата на Хермес.
От дясната страна са запазени кривакът на Херакъл, чиято основа е повредена и предните лапи на
Немейския лъв. По пиластъра се откриват следи,
които подсказват репарации още през античността.
Ibid., p. 24, № 4, pl. XІІІ, 2.
19. Philippopolis. Пиластър. Хермес и Херакъл.
Мрамор. Произхожда от античния стадион във
Philippopolis (при старата аптека „Чипев“).
Част от лявата страна на орнаментиран „десен“ пиластър. Вис. 78 см; деб. макс. 28 см; шир.
20 см. Датира се във втората половина на ІІ в. сл.
Хр., съобразно общата датировка на стадиона.
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Върху вдълбаната част е запазено само лявото крилце, фланкиращо прическата на Хермес.
Ibid., p. 24, № 5, pl. XІІІ, 1.
20. Philippopolis. Пиластър. Хермес и Херакъл.
Мрамор. Произхожда от античния стадион във
Philippopolis (при старата аптека „Чипев“). Долната част на „ляв“ пиластър. Вис. 86 см; деб.
54 см; шир. 50 см. Датира се във втората поло-
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вина на ІІ в. сл. Хр., съобразно общата датировка
на стадиона.
От лявата страна на пиластъра е запазен долният край на Херакловия кривак, с основата, върху която е стъпил. От дясната страна
е съхранен профилираният жертвеник, орнаментиран в средата с кръгъл щит и копие, върху който се е издигала хермата на Хермес.
Ibid., p. 24, № 8, pl. XІV, 2.
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THE REFLECTION OF THE CULT
OF HERMES-MERCURY IN THE STONE
SCULPTURE OF THE PROVINCES
OF MOESIA INFERIOR AND THRACE
Bozhidar Draganov
Summary
The article presents an overview of the stone sculpture monuments, dedicated to Hermes-Mercury, from
the territory of the Roman provinces Moesia Inferior and Thrace. Sculptures are among the most important
evidence indicating the spread of imperial, official or particular cults in the Roman provinces. The visual language of Roman art was a form of communication among the heterogeneous population of Thracian provinces,
of various ethnicities, some of them locals, but using this same language. Sculptures of Hermes-Mercury are
ranging widely from copies of classical and Hellenistic originals to Roman artworks in Greek or local Thracian style.
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ЗА ИНИЦИАЦИЯТА, ПОДЗЕМИЯТА
И ТРАКИЙСКАТА РЕЛИГИОЗНА ПРАКТИКА
Златоживка Здравкова
Русенски университет „Ангел Кънчев“,
Факултет Природни науки и образование,
катедра „Педагогика, психология и история“

Различните религиозни доктрини винаги
са разглеждали живота в отвъдното като несъмнен факт. Това разбира се е поддържало
любопитството на хората от древността до
наши дни. Определена роля в това отношeние
е играла въведената инициация. Именно чрез
нея посветени жреци са успявали да поднесат
малко знания и да удовлетворят желанието
на определени духовно чисти хора да се докоснат до отвъдното. Повече от ясно е, че не
всеки е бил привилегирован да достигне тайното знание, не всеки е могъл да се докосне
до плода от „дървото на познанието“.
Естествено едва ли можем някъде да прочетем подробностите и обясненията за самата
мистерийна същност. Може със сигурност да
се каже, че независимо къде са организирани
мистериите: в Индия, Халдея, Египет, Гърция, Тракия и т.н., знанието, което се поднасяло от посветените на посвещаваните, имало еднаква характеристика. Мистериите се
извършвали в тъмнина и тишина.
Археoлогически хоризонти

Вероятно най-старите инициации са организирани в древна Индия1. Като задължителен елемент в подготвителния период при
тях били молитвата, постът и обучението.
Същината на изпитанието била отправянето
на преминаващия изпитанието към подземна
пещера, където бил сподирян от ужасяващи
викове, стонове и призраци. Едва след това
изпитание достигал до помещение с благовония, светлина и песнопения, където го очаквали жреци, които го приемали за вече посветен и в този смисъл за неофит (новороден).
Подобна церемония представлява и инициацията при египтяните2. Там кандидатът за
посвещение трябвало да се спусне в кладенец
и да продължи по тунел, където имало страшни фигури, които трябвало да го изплашат до
смърт. В изпитанието влизало и преминаването през огън и вода и едва тогава се приемало, че неофитът е издържал посвещението.
1

Блаватска, Е. Разбулената Изида, т. І, кн. 2, Астрала, 1995, 337 – 385.
2

Дершен, Ф. Египетската религия. – В: История на
религиите, т. І, Прозорец, 1996, 132 – 158.
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В Египет тайнствата най-често се обвързвали с легендата за Изида и Озирис, умиращият и възкръстващ бог, символизиращ по
всяка вероятност природните сезони. Основната идея, която се внушавала на вярващите
е, че трябва да умреш, за да се възкресиш и
да поддържаш природния кръговрат. Мистериите протичали в продължение на няколко
дни. В началото те започвали с народно тържество, при което всички изпращали кандидатите за посвещение. През втория ден вероятно следвало пречистване на посвещавания,
който получавал в резултат на това и бяла
дреха, символизираща, че процесът е завършил. На третия ден следвали изпитанията и
проверката дали няма да се откаже от опасното „пътуване“. На следващия ден вече кандидатът попадал в подземно светилище3 за
няколко (два) дена в пълна тъмнина и самота и под скритото наблюдение на йерофанта.
Там вероятно се инсценирало убийството, за
да се създаде впечатлението, че посвещаваният, преминал успешно инициацията, „умира“
за светския живот и се „ражда“ за духовния,
превръщайки се в неофит (новороден).
Тайнствата по своя характер са церемонии за посвещаване, което по същество означава въвеждане в един по-висш свят, давайки
възможност да се развият определени духовни опитности у посвещавания, реализирано в някакво „надиндивидуално вътрешно
състояние“4. Посветителският ритуал винаги притежава символичен характер, защото
всички действия имат за цел да поставят посвещавания в определно изпитание. Така му се
дава възможност да изживее смъртта и новото си рождение, при което определена роля
изиграва и идеята за земята като Велика богиня-майка, от която ние всички символично
сме създадени. Както казва Аристотел (може

би изгонен от страната си именно, защото е
разкрил тайната на мистериите): „Тези, които
преминават обряд на посвещение, не толкова
ще узнаят нещо ново, колкото ще придобият
опит в някои чувства и ще започнат да мислят
по особен начин“.
Древногръцките мистерии5 имат сходен
характер с вече разгледаните дотук. Същината и в този случай е символиката и обредите,
които подлагат на изпитание посвещавания.
Инициациите започват с пътешествие в мрака, в който е подложен на ужасни изпитания,
които трябва да предизвикат у него усещането за умиране. Замисълът е ученикът да
вникне в божията промисъл за създаването
на света, за възникването на нещата. Идеята
е инициацията6 да повлияе на духовната му
еволюция, за да се постигне истината в разума, добродетелта в душата и чистотата в тялото. Това с особена сила касае инициацията
при питагорейците.
Принципно не по-различни са елевсинските мистерии, свързани с почитането на
Деметра и Персефона. Тук преминалите малките мистерии след продължително физическо и духовно пречистване чрез пост и молитви, са допуснати до пещерата на Персефона
и преминават в подземията през различни
ужасии и изпитания. Всъщност митът за Персефона се схваща очевидно като „образ на
човешката душа, окована в материята в този
живот“7.
При древните елини изглежда инициацията и смъртта са били тясно обвързани, а
това проличава и в терминологията. Τελετή
представлява едновременно завършване,

3

Цитирано по Блаватска, Е. Тайната доктрина, т. 3,
кн. 1, С. 1995, 327.

6

4

7

Ютен, С. Тайните общества. Кама, 2001, 7.
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5

Nilsson, M. The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age. Lund, 1957, 66 – 99; Wasson, R.
G., Hofmann, A., Ruck, C. A. P. The Road to Eleusis.
Unveiling the Secret of the Mysteries. Harcourt Brace
Javonovich, 1978, 57 – 63.
Шаре, Е. Великите посветени, т. ІІ, Евразия Абагар,
1991, 233 – 238.
Ibidem, т. ІІІ, 51.
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свършек, край (смърт), както и посвещаване в
тайнства, мистерии, тайни обреди. Очевидно
по същия начин са възприемали инициацията
и в останалите древни общества. За това свидетелства описанието на този процес в храмовете на Изида в Египет от Луций Апулей8,
за когото това е лично изпитание: „Аз се приближих до границата на смъртта и достигайки прага на Прозерпина, се върнах, преминавайки през всички елементи: елементарните
духове на земята, водата, въздуха и огъня. В
дълбоката нощ аз видях греещото с великолепна светлина слънце, а също и боговете от
горния и от долния свят и приближавайки ги,
аз им отдадох благоговейното си обожание“.
Плутарх, който сам е бил посветен в
Делфийските мистерии и става жрец, описва9
египетските храмове, но същевременно разказва и за помещения, които очевидно имат
отношение към мистериите: „А в друга част
имат тайни помещения в подземния мрак,
прилични на параклиси или на килии. „Авторът добавя, че по стените им имало гравирани йероглифи и символични изображения.
Естеството на самото изживяване по време на
мистериите Плутарх свързва с усещането за
смърт, последвана от ново възраждане: „Душата в момента на смъртта изпитва същото
усещане като хората, посветени във Великите мистерии. На първо място това са игри на
случайността, мъчителни завои, опасни и безкрайни стъпала през мрака. След това, преди
края, ужасът е в своя връх; потръпване, треперене, студена пот, безпокойство... Но след
това една прекрасна светлина се разкрива
пред очите, преминава се в чисти места и поляни, където отекват гласове и танц; свещени
думи, божествени появи вдъхват религиозна
почит. Тогава човекът, съвършен и посветен
от този момент, става свободен, разхожда се
8

Apuleius, Metamorphoses, NI, 23, 340.

9

Plutarch, Isis and Osiris, cap. XX, 51.
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без затруднения и условия, прославя Мистериите...“ 10
Очевидно замисълът в основата на мистериите е пречистването на участниците чрез
„смъртта“ на нечистите им желания, получаването на просветление, т.е. достигането до
тайното знание и накрая до получаването на
онези умения, които човечеството е притежавало в началото преди грехопадението. Самият Аристотел11 по повод Елевсинските мистерии отбелязва, че главното за участващите е
не да възприемат основното от мистериите и
тайното знание, а да внимават за своите чувства: „не заучавай, а изпитвай“.
Друг философ в един по-късен период – Ямблих от Апамея, показва също добро
познаване на тайните учения, тези в Египет.
Интересна е неговата мисъл, че учениците е
по-добре да знаят, а не просто да вярват. В
тази връзка той показва убеденост, че душите
на египетските жреци са можели да се отделят
от съзнанието, притеглени от боговете. Всъщност авторът12 твърди, че именно последните
са тези, „които ги приучват, докато са още в
тялото, да бъдат разделени от тялото“, за да
достигнат до своя първоизточник. Едновременно с това Ямблих дебело подчертава, че
посветените са получили знанието за божествените селения „само със силата на разума“.
Така авторът13 утвърждава идеята, че египетските жреци знаят как да пътуват в отвъдното
(„те обявяват, че са способни да се извисят до
по-възвишена и универсална реалност“). Подобна алюзия се открива и в някои текстове
по стените на египетските саркофази и т.нар.
„текстове на пирамидите“.
10

Цитирано по Ютен, С., цит. съч., 12 – 13.

11

Цитирано по Croissant, J. Aristote et les mystères,
Liège, 1932, 32.
12

Iamblich, On the Mysteries of the Egyptians, 1:12, 37 –
38.
13

Ibidem, 8:4, 139.
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Опознаването на основните знания за
определени лица ставало чрез посвещенията.
Чрез тях било възможно посвещаваните да се
запознаят с наука, изкуство, етика, законодателство, пиетет към природата и истината и
всичко това през призмата на всемирната любов. Именно това дава основание на Климент
Александрийски14 по повод на мистериите
да каже: „Тук свършва цялото учение. Човек
вижда Природата и всичко съществуващо“.
Очевидно преминаващите инициацията
през мрачните подземия остават с усещането,
че са достигнали селенията на сенките, т.е че
са надникнали в смъртта.
Вероятно нещо такова е представлявало
посвещението и при траките. Тук очевидно
идеята за земната утроба като възможност за
сериозно изпитание заема централно място в
нагласата за инициацията. Всъщност знайно
е, че преки писмени сведения по този въпрос
няма и че цялата информация, макар и доста
ограничена, дължим на елинските автори.
Алюзия за подобно духовно изпитание
откриваме в думите на Херодот15, който описва действията на Залмоксис, известен като
философ, лечител, жрец, цар и бог на гетите, обитаващи в древността най-общо казано
днешна Североизточна България и значителни територии на Източна Румъния и Молдова: „тоя Салмоксис... си съградил зала, в която
приемал на гости първите граждани, угощавал ги и ги учел, че нито той сам, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но ще отидат на едно място, гдето
ще живеят вечно и ще имат всичките блага.
Докато вършел и говорел това, накарал да му
направят подземно жилище и, когато било
готово, изчезнал за траките и слязъл долу в
подземното си жилище, гдето прекарал три
години. А те тъгували за него и го оплаквали
като умрял. Но на четвъртата година той от14

Пак там, 332 и сл.; Ютен, С., цит.съч., 20.

15

HRD, IV, 95.
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ново се явил между тях и така те повярвали
в това,което им говорил“. Античният автор
по-нататък в текста изказва известни съмнения, типично в негов стил, че колкото вярва
на това, толкова и не вярва.
Подобна информация откриваме и у
Страбон16: „Разказва се, че един гет, на име
Залмоксис, служил на Питагор като роб и научил от него нещо за небесните работи; други неща пък научил от египтяните, до които
се добрал в скитанията си. Като се върнал
у дома си, бил високо почитан от водителите и народа, защото им тълкувал поличбите.
Най-после убедил царя да го приеме като другар в управлението, понеже бил способен да
оповестява волята на боговете. И отначало
той бил назначен за жрец на бога, който наймного се почитал у тях; след това и сам бил
наречен бог. Той се поселил в една пещера,
недостъпна за други, и живеел там, без да се
сношава често с външни хора, с изключение
на царя и на неговите слуги. Царят дружал с
него, защото виждал, че откакто почнал да
издава заповедите си по съвета на боговете,
хората му се покорявали много повече, отколкото по-рано. Тоя обичай траял дори до наши
дни...“
Вероятно със същата символика е и епизодът за слизането на Орфей в подземията, за
да търси душата на Евридика. Там той достига до царството на Хадес и на практика се
осъществява тази среща с боговете на подземията и светлината, за която говори и Луций
Апулей.
Тези податки за осъществяването на
свещените мистерии, свързани с известните
тракийски божествени фигури Орфей и Залмоксис, вероятно са били еталон за всички останали духовно извисили се тракийци, които
сами на свой ред са преминавали през посвещението. Дълго време тази информация беше
16

Strabo, Geogr. VII 3, 5.
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откривана само в изворите, докато в края на
80-те години на миналия век бяха открити и
публикувани особено интересни археологически паметници, открити по територията на
русенския хинтерланд.
Недалече от мястото, където е открито
Боровското съкровище, се намира една забележителна по своя характер археологическа
находка – подземните галерии17 в землището на с. Долна Студена. Това са тунели сред
полето под земята с различна дължина, събиращи се в кошеровидни камери, напомнящи
формата на кръглите камери на зиданите тракийски гробници. Всяка камера е снабдена с
вертикален кръгъл отдушник, посредством
който се е осъществявала връзка с повърхността. Повечето от тези своеобразни кумини днес са запълнени с пръст. В камерите са
открити огнища, тракийска, римска и ранносредновековна керамика. Преобладават обаче
древнотракийските керамични фрагменти,
сред които се откриват и две цели съдчета.
Проходимостта е доста затруднена, тъй като
тунелите, които са с различна дължина, имат
приблизителен диаметър около 70 см., за разлика от камерите, в които човек може да стои
в изправено положение. Археологическите
изследвания на района свидетелстват, че вероятно над тези подземни съоръжения или в
непосредствена близост е имало древно тракийско селище.
Същата ситуация се открива и в близко
разположеното село Брестовица, където в
древността са живели траки18. Под него също
17

Иванов, Д. Проучване на землените галерии при с.
Долна Студена, Русенски окръг, – ХІІ национална археологическа конференция, 4 – 7 VІ. 1976, Смолян, 54 –
55; Zdravkova Z., Ivanov, D. Contribution to Thracian
religious Practice. – Acta Associationis internationalis,
Terra antique balcanica, Sofia, 1990, 101 – 112.
18

Стефанов, С. Старините по долния басейн на р.
Янтра. С., БАН, 1956, 13 – 14, обр. 6; Дремсизова Цв.,
Иванов, Д. Археологически паметници в Русенски окръг, С., 1983, 30.
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е имало прокопани галерии, от които изследователите19 са попаднали на кръгло помещение (камера), с отиващ в дълбочина коридор,
в който през 1975 г. се открива питос.
Има сведения и за подземни тунели в
близост до град Борово, Русенско, недалече
от който през 1974 г. беше намерено знаменитото Боровско тракийско съкровище20.
Подземното съоръжение не е изследвано, тъй
като днес районът е залесен и не се открива
входното отверстие.
Макар че е изследвана само една неголяма част от подземните галерии при цитираните по-горе селища в Русенско, поради значителните трудности и опасността от срутване
на земната маса, може със сигурност да се
каже, че в камерите се подхожда посредством
няколко тунела, което вероятно е давало възможност в античността по време на инициацията да се организират неочаквани за неофита появи, които допълнително да изострят
сетивата му и да предизвикат редица емоционални състояния и изпитания за него. Това ни
навежда на мисълта за значителната идейна
и организационна близост на инициациите в
19

Здравкова, Зл., Иванов, Д. Тракийското сребърно
съкровище от Борово. Абагар, В. Търново, 2002, 8 – 9.
20

Иванов, Д. Сребърното съкровище от с. Борово. –
Изкуство 3 – 4, 1975, 10 – 13; Иванов, Д. Тракийското
сребърно съкровище от село Борово. – Годишник на
музеите от Североизточна България, VІІІ, 1982, 30 –
31; Здравкова, Зл., Иванов, Д. Към въпроса за характера и предназначението на Боровското съкровище. –
В: Североизточна България – древност и съвремие, т.
ІІ,....; Здравкова, Зл., Иванов, Д. За семантиката на
трите ритона от Боровското съкровище. – Годишник
на музеите от Североизточна България, ХV, Варна,
1989, 15 – 25; Здравкова, Зл., Иванов, Д. Към характера на Боровското съкровище. – Векове, 1990, кн. 6,
19 – 24; Здравкова, Зл., Иванов, Д. Тракийското сребърно съкровище от Борово. – В: Алманах за историята на Русе, т. І, Русе, 1996, 12 – 41; Здравкова, Зл.,
Иванов, Д. Тракийското сребърно съкровище от Борово. Изд. Абагар, В.Търново, 2002, 80 с.
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рамките на античния свят, задължително извършвани в подземия.
В подкрепа на това следва да припомня съществуването на една народна легенда
от по-стари времена, според която в района,
където се намират подземните съоръжения,
имало два затрупани манастирски комплекса.
Сведението кореспондира с етимологията на
по-старите наименования21 на селищата Борово и Волово – Горна и Долна Манастирица,
но освен легендата и алюзията в имената, манастири в района няма и не са откривани. Възможно е те да отразяват спомена именно на
тези подземни съоръжения, описани по-горе.

Подземните съоръжения, използвани от
древните траки и открити в русенския ареал,
очевидно не са единствените. Специалисти
от различни краища на страната в неофициални разговори са споделяли с мен, че са попадали на подобни подземни съоръжения, но
доскоро не са имали възможност да обяснят
предназначението им.
Наличието на подобни места в тракийските земи внушава идеята, че мистериите и инициациите са били част от религиозния живот на
древните траки и в това отношение те по нищо
не се отличавали от съществуващите мистерийни практики на народите от древния свят.

21

Откриват се у Иречек, К. Пътувания по България.
С., 1974, 329 и бел. 14.
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За инициацията, подземията и тракийската религиозна...

FOR THE INITIATION, UNDERGROUND
AND THRACIAN RELIGIOUS PRACTICE
Zlatozhivka Zdravkova
Summary
The article addresses the connection between the religious practice, the initiation and the sacred places
where they take place. Based on the historical sources revealing the Thracian religious practice, it is clear
that the mysteries and initiations of Ancient Thrace are not different from the existing mystery practices of the
peoples of the ancient world.
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СРЕБЪРНИ МОНЕТИ
НА ИМПЕРАТОР ИРАКЛИЙ (610 – 641)
Дочка Владимирова-Аладжова
Национален археологически институт с музей при БАН, София

Между ранновизантийските императори Ираклий (610 – 641) е владетелят, чиито
действия будят нееднозначни оценки, а резултатите от политиката му остават не докрай разбрани и дискусионни. Това е логично
след като управлението му е съпроводено от
военни конфликти, от които зависи съдбата
на Балканите и Близкия изток, допълнително усложнена от появата на исляма в края на
античността1. През есента на 610 г. Ираклиймладши успява да свали император Фока от
престола и да завземе властта. В първите години от управлението на новия василевс персите успяват да завземат Сирия и Палестина и
стигат чак до Халкедон, близо до Босфора, а
през 619 г. успяват да превземат Александрия.
Междувременно на Балканския полуостров
продължават да нахлуват авари и славяни.
Византия губи редица градове, както и областта Мизия – между Дунав и Стара планина2.
Същевременно вестготи и лангобарди завзе-

мат редица територии на запад. През 626 г.
се стига дори до обсада на Константинопол.
Ираклий съумява да се измъкне от тежкото
военно положение. В края на 629 г. успява
да нанесе тежък удар на Сасанидска Персия,
което довежда до възстановяване на византийските територии в Сирия, част от Месопотамия, Палестина, Армения и Египет3.
Въпреки това към края на управлението на
Ираклий голяма част от тези територии падат
в ръцете на арабите. Военните сблъсъци на
изток оставят северната византийска граница
недостатъчно защитена, което позволява постепенното заселване на варварски племена в
тези територии. Монети и печати на император Ираклий откривани у нас очертават важна
хронологическа граница при археологически
проучваните обекти4, което засилва интереса
към тези паметници5.

1

4

Подробно за вътрешната и външна политика на
император Ираклий вж.: Haldon, J. Byzantium in the
Seventh Century. The Transformation of a Culture. 2.
Aufl. Cambridge 1997; Kaegi, W. E. Heraclius – Emperor
of Byzantium. Cambridge 2003; Queiroz de Souza, G.
Heraclius, emperor of Byzantium. – Revista Digital de
Iconografía Medieval, vol. VII, nº 14, 2015, 27 – 38.
2

Ангелов, Д. История на Византия. С., 1978, 175.
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3

Ангелов, Д. Цит. съч., 177.

Владимирова-Аладжова, Д. Печат на император
Ираклий (610 – 640) от Сердика. – Bulgaria Mediaevalis,
4 – 5, 2013 – 2014, 19 – 23; Лазаренко, Иг. Нумизматични данни за датиране опожаряването на Одесос по време
на император Ираклий. – Известия на Народния музей –
Варна, 34 – 35 (49 – 50), 1998 – 1999, 2003, 150 – 260.
5

Михайлов, Ст. Рядък тип бронзова монета на император Ираклий (610 – 641). – Нумизматика, сфрагисАрхеoлогически хоризонти

Сребърни монети на император Ираклий...

През VI – VII в. на паричния пазар във
Византия основно циркулират монети от злато и мед, а сребърните следват традицията
от предходните векове6, те са в ограничено
количество и имат по-скоро представителни
и церемониални функции, отколкото значим
икономически ефект7. Въпреки това за вандалите в Северна Африка и за остготите в Италия среброто остава с голямо значение8, но
на наша територия тези монети се откриват
по-рядко.
След около един век, през който сребърните номинали не играят съществена роля в
монетосеченето на западните територии на
Византийската империя, император Ираклий
въвежда нов монетен номинал9. Сребърната
монета влиза в обращение през 615 г., като е
наречена хексаграм (гр. ἑξάγραμμα)10 заради
тика и епиграфика 3, ч. 1, 2006, 191 – 193; Марков,
Н. Неизвестен фолис от консулското монетосечене
на Ираклий от 610 г. – В: Eurika. In honhrem Ludmilae
Donchevae-Petkovae. София, 2009, 137 – 140; Владимирова-Аладжова, Д. Цит. съч., 19 – 23.
6

Adelson, H. A Note on the Miliarense from Constantine
to Heraclius. – American Numismatic Society, Museum
Notes (ANS MN), 1957, 125 – 135; Adelson, H. Silver
Currency and Values in the Early Byzantine Empire. –
Centennial Publication of the American Numismatic
Society. New York 1958, 1 – 26.
7

Grierson, Ph. The role of silver in the early Byzantine
economy. – S. Boyd, M. Mango (ed.). Ecclesiastical silver
plate in sixth century Byzantium. Washington 1992, 137 –
146; Harl, K. Coinage in the Roman Economy, 300 B. C.
to A. D. 700. London 1996, 177.
8

Hahn, W. Das Römerreich der Byzantiner aus
numismatischer Sicht. West-östliche Währungspolitik
im 5. – 8. Jahrhundert. – Schweizerische Numismatische
Rundschau (SNR) 65, 1986, 176 – 178; Raeder, J. Die
byzantinischen Münzen im Kestner-Museum Hannover.
Hannover 1987, 10; Morrisson, C., Sodini, J. The Sixth –
Century economy. – A. Laiou (ed.). The Economic History
of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth
Century. Washington 2002, 215.
9

Grierson, P. Byzantine coins. California, 1982, 102.

10

Kazhdan, A. P. (ed.) Oxford Dictionary of Byzantium.
Oxford University Press, 1991, 927.
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теглото си от 6 скрипула = 6.82 г11). Хексаграмът продължава да се емитира при наследника на Ираклий, император Констанс
II (641 – 668)12, при Константин IV (668 –
685) и първото управление на Юстиниан ІІ
(685 – 695)13. При следващите церемониални емисии хексаграма се подпечатват с типовете на солидите. Тази деноминация губи
икономическата си роля след 680 г.14 Сведения за нововъведената монета се намират в
Пасхалната хроника, дело на съвременник
на събитията15. Отсичането на хексаграма е
тясно свързано с финансирането на войната
с персите16, затова върху гърба на монетата е
изобразен кръст върху глобус, поставен върху
три стъпала. Множеството военни конфликти
довеждат до поставянето на надпис върху
гърба на монетата – „Dues adiuta Romanis“
(„Господи, донеси помощ на ромеите“).
Обект на настоящата статия са шест непубликувани до сега сребърни монети на император Ираклий (610 – 641) от фонда на Националния археологическия музей (НАИМ-БАН).
За техния произход и местонахождение няма
данни в инвентарните книги на музея17. Според някои изследователи за монетите без известно местонамиране, постъпили във фонда
11

Grierson, Р. 1982, Op. cit.,103; Hahn, W. Moneta
Imperii Byzantini. Teil III. Von Heraclius bis Leo III (610 –
720) (MIB III). Wien 1981, 17 – 18, 98.
12

При Констанс ІІ се секат още и редките сребърни
монети (известни до сега 3 екземпляра) половин милиаренсия или силиква (2,02 гр.) see: Bendall, S. A New
Silver Ceremonial Coin of Constans II. NumCirc CXIII.5
(October 2005), 305 – 306.
13

Hahn, W. 1981, Op. cit, no. 40.

14

Grierson, Ph. Catalogue of the Byzantine Coins in
the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore
Collection. Vol. II/1. Phokas to Theodosius III (602 – 717).
Washington, 1968, 18.
15

Hahn, W. Op. cit. 1981, 17.

16

Hahn, W. Op. cit. 1981, 99.

17

Тази информация, както и снимки на монетите ми
предостави гл. ас Мирослава Доткова, за което и благодаря.
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на даден музей като дар или откупка, може да
се предположи, че произхождат от околността. За да е пълен прегледа на изследваните
монети е необходимо да бъдат анализирани
всички известни находки, които са участвали
в монетния поток18, особено това е задължително за редките емисии монети. В детайлното си изследване на монетната циркулация
през VI – VII век в земите на днешна Югоизточна България Алена Тенчова констатира,
че тук са открити общо 3 хексаграма, което
представлява 0,1% от всички монети19. Това
е в унисон с малкото екземпляри съхранявани
в нумизматичната колекция на НАИМ – БАН,
но и подкрепя мнението, че тези монети се
използват по-рядко в източната част на империята, отколкото в западната20.
Монетите на император Ираклий, обект
на настоящото изследване, са от типа:
Лице: dd NN hERACLIUS Et hERA
CONSt Ираклий в ляво и Ираклий Константин в дясно седят на двоен трон, всеки държи
кълбо с кръст в дясна ръка, малък равнораменен кръст помежду им21.

Опако: dEUS AdIUtA RomANO(IS) Кръст
върху кълбо поставено върху три стъпала. В
ляво и дясно поле може да има буквени различни знаци, най-често буквени. Тези монети
се секат в периода 615 – 638 г.22

18

Krmnicek, St. Fundmünzen vs. Museumssammlung.
Ein Auswertungsversuch anhand der griechischen und
römischen Münzen des Landesmuseums Kärnten ohne
bekannten Fundort. – In: Vindobona Docet. 40 Jahren
Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität
Wien 1965 – 2005. Wien 2005, 85 – 86; Тенчова, А. Монетна циркулация през VI – VII век в земите на днешна
Югоизточна България. – Дисертация за получаване на
образователната и научна степен „доктор” (непубликувана). София, 2012, 83.
19

Тенчова, А. 2012, Цит. съч. 238.

20

Grierso, Ph. 1968, Op. cit.,104.

21

Представянето на двама и повече императори върху монетите е по стриктен протокол. Когато са двама,
старшият е поставен отляво, а когато са трима – старшият е по средата, в центъра, в дясно от него е следващия по старшинство и младшия в ляво. Различията
във възрастта и старшинството е подчертано с разлика
в големината на фигурите, естествено най-малкия е с
най-малък размер, а най-високопоставения е най-голям. Вж. Grierson, Ph. Byzantine coins. (Second Edition).
Dumbarton Oaks, Washington, D. C. 1999, 26.
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Grierson Ph. 1968, Op. cit.,104.
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Каталог:
1.	Лице:........ ERACLIUS Et hERA....
Ираклий в ляво и Ираклий Константин
в дясно седят на двоен трон, всеки държи кълбо с кръст в дясна ръка, малък
равнораменен кръст помежду им.
Опако: ...US AdIUtA RomA... Кръст върху кълбо поставено върху три стъпала. В дясното поле – К.
Печатите върху лицето и опакото са изместени спрямо ядрото.
Сребро, 25/28 мм; 6,65 г
Инв. № 124 – НАИМ-БАН. (Обр. 1а, б)
2.	Лице: dd NN hE........... CONSt. Изображението е като горе.
Опако: dEUS AdIUtA ROmANIS. Изображението е като горе.
Сребро, 22 мм; 6,63 г. Пробита.
Инв. № 125 – НАИМ-БАН. (Обр. 2а, б)
3.	Лице: dd NN hERACLIUS Et.......... Изображението е като горе.
Опако: dEUS AdIUtA ROmANIS. Като
горе.
Сребро, 26 мм; 6,19 г. Пробита.
Инв. № 368 – НАИМ-БАН. (Обр. 3а, б)
4.	Лице: dd NN hERACLIUS Et hERA
CONSt Изображението е като горе.
Опако: dEUS AdIUtA ROmANIS Изображението като горе, в лявото поле венец с две
ленти ; в дясно V.
Сребро, 21 мм; 5,95 г. Пробита.
Инв. № 564 – НАИМ-БАН. (Обр. 4а, б)
5.	Лице:........ERACLIUS Et hERA CONSt
Изображението е като горе.
Опако:.......... A ROmANО Кръст върху
кълбо поставено върху три стъпала. В дясното и ляво поле не личат букви или знаци.
Сребро, 20 м; 6,32 г;
Инв. № 1010 – НАИМ-БАН. (Обр. 5а,б)
6.	Лице: dd NN hE....... Изображението е
като горе.
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Опако: dEUS AdIUtA ROmANО (буквите са с много нисък релеф). Изображението е
като горе. В дясното поле К.
Сребро, 22 мм; 6,21 г;
Инв. № 4311 – Колекция Васил Аврамов – НАИМ-БАН. (Обр. 6а,б)
Описаните монети са доста изтрити, което предполага, че са били дълго време в употреба. Три от тях (№№ 2, 3, 4) са пробити и
вероятно след излизане от циркулация те са
използвани като накит. Върху реверса в дясното поле преобладава буквеното означение
К. Само при един екземпляр (№ 4) има символи в лявото и дясно поле – венец с две панделки и буквата V.
Във фонда на НАИМ-БАН се съхранява още една монета – хексаграм на император Ираклий, която е част от съкровището от
Акалан23, което съдържа общо 18 монети на
императорите24:
Маврикий Тиберий – 1 тремис;
Фока – 4 солида;
Ираклий – 12 солида;
Ираклий – 1 хексаграм. Той е със същите
типове, както и горе описаните монети.
Представените тук за първи път сребра
на император Ираклий от фонда на НАИМБАН от номинала хексаграм са от редките
монети, които нямат определено значение за
търговския обмен, а са церемониални монети сечени в ограничени серии за сравнително
кратък период от време.

23

В НАИМ – БАН се съхраняват общо 18 монети от
това съкровище, което по първоначални данни е съдържало няколко стотин екземпляра. Вж. Филов, Б.
Находка при Акалан. – Известия на българското археологическо дружество. ІІІ, 1912 – 1913, 324 – 325.
24

Юрукова, Й. Съкровището от Акалан. – Нумизматика и сфрагистика. 1992, 1 – 2, 11.
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Дочка Владимирова-Аладжова
a)

б)

Обр. 1 а, б. Монета, сребро,
на император Ираклий
(лице и опако).
a)

б)

Обр. 2 а, б. Монета, сребро,
на император Ираклий
(лице и опако).

a)

б)

Обр. 3 а, б. Монета, сребро,
на император Ираклий
(лице и опако).

Обр. 4 а,б. Монета, сребро,
на император Ираклий
(лице и опако).
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Сребърни монети на император Ираклий...

Обр. 5 а, б. Монета, сребро,
на император Ираклий
(лице и опако).

Обр. 6 а, б. Монета, сребро,
на император Ираклий
(лице и опако).
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Дочка Владимирова-Аладжова

SILVER COINS OF HERACLIUS (610 – 641)
Dochka Vladimirova-Aladzhova
Summary
The work presents 6 silver coins – hexagrams of Heraclius (610 – 641) kept in the NAIM – BAS.
The hexagrams were much more important. They were first struch in 615 by Heraclius. The coin took
its name from the fact it weighed 6,82 g. The obverse shows the seated figures of Heraclius and his son. The
reverse type for almost the whole of its history was a cros potent above a globe on three steps, with inscription Deus adiuta Romanis („O God, bring help to the Romans“). The type having been struck over the whole
period 615 – 38.
The use of the hexagram was in the main limited to the eastern half of the Empire but rare speciments are
knoun which were struck in Italy.
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БОЛГАРСКИЙ КОНТЕКСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЛУЧЕВЫХ ГОЛОВНЫХ КОЛЕЦ
Е. А. Шинаков
Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского,
гр. Брянск, Русия

Приведем три предварительных пояснения.
Под «болгарским контекстом» мы понимаем, во-первых, элементы не только
славяно-болгарской дунайской, но и праболгарско-пастырской, салтово-маяцкой, поволжско-болгарской и, возможно, волынцевской культур и «кругов древностей».
Во-вторых, «контекст» означает в данном случае не только происхождение данных
привесок или их прототипов, отдельных элементов ремесленниками этих культур, но и
посредническую миссию последних.
Третье, и самое главное – о причинах
выбора именно этой категории украшений.
Их также три. Во-первых, исполняется 120
лет со времени начала исследований этнокультурной принадлежности именно этого
типа – лучевых или лопастных височных
колец, сопоставленных тогда с радимичами
и вятичами.1 Ни одному, ни другому типу
этноопределяющих головных привесок вос1

Сизов, В. О происхождении и характере курганных
височных колец и преимущественно т. н. московского
типа – АИЗ. Москва, 1895. №6, 177 – 188. Спицын,
А. А. Радимичские курганы. Вещи из раскопок П. М.
Еременка в курганах Новозыбковского и Суражского
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точных славян (ромбощитковым, спиралевидным, браслетообразным, трехбусинным
зерненным, «волынским») не уделялось вместе взятым столько внимания, и настолько не
трансформировалась точка зрения ни на их
происхождение, ни на этапы развития, ни на
этнокультурную атрибуцию.
Истории их типологического и этнокультурного изучения уделялось внимание автором дважды – в 1980 и в 1995 гг.,
последние же публикации (2016, 2018) в
большей степени были посвящены происхождению, этапам выработки форм в контексте кросс-культурных связей. Их типологии, отчасти происхождению, уделяли
внимание и другие авторы как в ХХ в.,2
уездов – В: ЗРАО, т. VIII, вып. 1 – 2. Новая серия, кн.
1, 1895. СПб., 1896.
2

Рыбакоу, Б. А. Радзмчи. – В: Працысэкцыархеолег.
Т. III. Менск, 1932. Musianowicz, K. Kablaczkiskroniowe – proba typologii I chronologii – In: Swiatowit, XX,
Warszawa, 1949. Недошивина, Н. Г. К вопросу о связях
радимичей и вятичей – В: Труды ГИМ. Вып. 37, 1960.
Левашева, В. П. Височные кольца – В: Очерки по
истории русской деревни X – XIII вв. Труды ГИМ. Вып.
43. Москва, 1967, 7 – 54. Соловьева, Г. Ф. Семилучевые височные кольца – В: Древняя Русь и славяне. Мо-
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так и в XXI в.3 Однако все они имели эмпирический характер, и в итоге классификация автора 1977 – 1980 гг. остается пока единственной,
основанной на статистико-комбинаторных методах (анализ на основе коэффициента сопряженности
и, хотя после ее создания
количество известных лучевых колец более
чем удвоилось, ее выводы находят только новое подтверждение. Что касается происхождения лучевых (а, значит, и лопастных и так
называемых «деснинских») колец, то к «восточному» варианту, известному уже более ста
лет,4 «западнославянскому», впервые постулированному 50лет назад,5 а также насчитывающему «всего» 40 лет «великоморавскому»
конкретно,6 добавился византийско-иранский
сква, 1978,171 – 178. Багамольнiкау, В. В. Радзiмiцкiя
скроневыекольцы – В: Помнiкi гiсторыii культуры Беларусi. 1977, 4(32). Богомольников, В. В. О близости
радимичей, вятичей и северян (по письменным и археологическим данным) – В: Cтарожитностi Пiвденноi Русi. Матерiали iсторико-археологiчного семiнару
«Чернiгiв i його округа в IX – XIII ст.». Вiд. ред. П. П.
Толочко. Чернiгiв, 1993, 167 – 169.

(или «ближневосточный»)7 и начал вырисовываться болгарский.8
Именно последней теме посвящается
данная статья. А. В. Григорьев, крупнейший
восточнославянский исследователь роменской культуры конца ХХ – начала XXI вв.,
писал о происхождении лучевых (а, значит, и
лопастных – вятичских) височных колец буквально следующее: «Украшения раннего этапа [роменской культуры – Е. Ш.] необычайно
близки к изделиям VII – VIII вв. Нижнего Дуная. Не исключено, что в середине – второй
половине IX в. прошла волна миграции из
указанного региона, пока не зафиксированная по другим показателям».9 Вполне солидаризируясь с точкой зрения Григорьева в той
ее части, которая связывает происхождение
лучевых колец роменской культуры IX в. с
Нижним Подунавьем, т. е. – для VII – VIII
вв. – славяно-праболгарским ареалом, причем не благодаря культурным или торговым
связям, а прямым миграциям этнически схожего населения, позволим себе ее несколько
конкретизировать. Во-первых, в Дунайской
Болгарии того периода существовало, по
7

Сизов, В. О происхождении и характере курганных
височных колец и преимущественно т. н. московского
типа – АИЗ. Москва, 1895. №6, 177 – 188. Arne, T. La
Suede et l’Orient. Uppsala, 1914.

Айбабин, А. И. К вопросу о происхождении сережек пастырского типа – СА, 1973, 3. Жилина, Н. В.
Восточные и западные славяне: этнические традиции.
Связи и влияния (по археологическим материалам ювелирных украшений) – В: Интеграция археологических
и этнологических исследований. Одесса – Омск, 2007,
95 – 102. Жилина, Н. В. Средневековый ювелирный
убор IX – X вв. Общие тенденции и своеобразие мировых регионов (Византия, Западная Европа и Русь) –
В: Памятники средневековой археологии Восточной
Европы. К юбилею М. Д. Полубояриновой. Отв. ред. А.
В. Чернецов. Москва, 2017, 157 – 187. Макарова, Т.
И. Зарайский клад и проблема наследия в ювелирном
деле восточных славян в XI столетии – В: Русь в IX –
XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга. Москва, 2005,
126 – 131.

5

8

3

Григорьев, А. В. Северская земля в VІІІ – начале
ХІ вв. по археологическим данным. – Труды Тульской
археологической экспедиции. Вып. 2. Тула, 2000. Григорьев, А. В. Славянское население водораздела Оки
и Дона. Тула, 2005. Григорьев, А. В. Лучевые серьги (височные кольца) культур роменского круга древностей – В: Верхнедонской археологический сборник.
Вып. 5. Липецк, 2010, 219 – 226. Шпилев, А. Г. Височные кольца Курского края (2-я половина VIII в. – первая половина IX в.) – В: Верхнее Подонье: Археология.
История. Тула, 2009, 5 – 33.
4

Левашева, В. П. Височные кольца – В: Очерки по
истории русской деревни X – XIII вв. Труды ГИМ. Вып.
43. Москва, 1967, 26.
6

Соловьева, Г. Ф. Семилучевые височные кольца – В:
Древняя Русь и славяне. Москва, 1978, 177.
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Григорьев, А. В. Лучевые серьги (височные кольца)
культур роменского круга древностей – В: Верхнедонской археологический сборник. Вып. 5. Липецк, 2010,
219 – 226.
9

Григорьев, А. В. 2010, 225.
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Болгарский контекст происхождения лучевых головных...

крайней мере, три типа серег («обеци») (из
всего 6 бытовавших тогда по В. Григорову10
типов II, III, V, которые по отдельным элементам могут расцениваться как предшественники не только лучевых привесок восточных
славян, но и так называемых «серег волынского типа», позднее, распространенных, как
и лучевые кольца, не только у восточных, но
и у западных славян (Великая Моравия).
Во-вторых, кроме раннего варианта типа
II, все остальные варианты как этого типа,
так и типов III и V существовали здесь не ранее конца VII в., а то и (тип III) – VIII в. Таким
образом, их возникновение можно связать не
столько с византийским, сколько (по датировке и форме, по крайней мере) – праболгарским
воздействием на местных славян. В-третьих,
вряд ли можно датировать ранние варианты
лучевых колец роменской культуры только
серединой IX в. и с этим периодом связывать
миграцию из Нижнего Подунавья. Большое
количество пяти – и даже трехлучевых колец
с двусторонней имитацией зерни в последнее
время найдены в верхнем Поочье, особенно
на Чертовом городище, в слое, документируемом многочисленными находками дирхемов
конца VIII в. – начала IX вв.,11 и ни одного –
середины, тем более второй половины IX в.
Кстати, и сам А. В. Григорьев в другой
работе писал о серьгах с Чертова городища
(и их аналогах из Воротынцево, также в Поочье), что они «практически полностью сохраняют основные элементы зерненных и
псевдозерненых серег Подунавья VII – VIII
вв.».12 Вывод: тот импульс из этого региона,
наличие которого предполагал данный исследователь, был, однако не в середине – второй
10

Григоров, В. Метални накити от средновековна
България (VIII – XІ в.). София, 2007, 136 – 137.
11

Прошкин, О. Л. Чертово городище. Освоение славянами Верхнего Поочья. Калуга, 2011, 111 – 113.
12

Григорьев, А. В. Славянское население водораздела
Оки и Дона. Тула, 2005, 89.
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половине, а в начале IX в.13 Что, кстати, как
мы покажем ниже, является и более логичным с исторической точки зрения. И четвертое: этот «болгарский» импульс был и не
первым, и не последним в процессе создания
и трансформации лучевых височных колец.
Именно последнему вопросу и посвящается
в основном данная статья.
Для первого этапа («предыстории») лучевых колец в Дунайской Болгарии характерны варианты 1 и 2 типа II и варианты 4 и 5
типа V по В. Григорьеву.
Первые изначально представляют собой
пирамидку из трех шариков зерни, припаянную снизу к несомкнутому кольцу (конец
VII в. и позднее) и ее дальнейшее развитие
в «гроздевидный» отросток внизу, и почти
аналогичный ему «противовес» с внутренней
стороны несомкнутого кольца. В середине
дужки появляются зерненные пояски. Этот
вариант (II.2), появившийся к середине VIII
в., получил дальнейшее развитие в варианте
II.3 в самом конце VIII в., в котором нижний
(внешний) отросток удлинился и усложнился, а верхний (внутренний) уменьшился, превратившись в небольшую пирамидку. Сохраняются пояски из зерни в середине кольца.
Абсолютно аналогичные варианты этого
типа, причем не грубые дериваты, а оригинальные произведения, встречены на другом
конце Европы – в Ломоватовской культуре Западного Урала (Верхнее Прикамье) (Рис. 1).
Присутствует, в частности, самый ранний,
исходный вариант V.1 – с лучом из трех ша13

Что не означает отнесения к этому же периоду
(первая треть IX в.) начала бытования первого полностью сформировавшегося типа роменских лучевых
височных колец (группаI по нашей классификации
1977/1980 гг. ), как это делают другие исследователи
(Шпилев, А. Г. Височные кольца Курского края (2-я
половина VIII в. – первая половина IX в.) – В: Верхнее
Подонье: Археология. История. Тула, 2009, 7). Типологически кольца этой группы отделены от более ранних (в т. ч. и найденными на одних памятниках, там же
в Новотроицком городище, например), хоть и немногими, но все же десятилетиями.

123

Е. А. Шинаков

риков зерни. Правда, здесь сразу наблюдается два отличия: зубчик – противовес в виде
шариков зерни здесь присутствует сразу, а не
является плодом развития, как на Дунае, и на
большинстве экземпляров данного варианта
присутствует элемент, абсолютно отсутствующий на Балканах, зато весьма характерный
для специфических серег (но не типа V, а III)
салтово-маяцкая культуры – боковой отросток на дуге, состоящий также чаще из трех
зерен зерни. Это позволяет предположить наличие контакта с салтово-маяцкой культурой
при начале формирования серег типа V.1 в
Ломоватовской культуре, но никак не прямое
заимствование, т.к. у салтовцев такие украшения отсутствуют. Поэтому возможно предположить только какой-то общий исток привесок типа V в Болгарии и на Урале, однако, их
дальнейшее развития, и там, и там шло хоть и
сходными, но все различными путями и явно
самостоятельно. Это видно, например, при
сравнении весьма распространенных на Урале серег с бипирамидальными гроздевидными зерненными привесками или литыми им
подражаниями (рис. 4:1 – 8) со схожими либо
по форме, но выполненными в иной технике
привесками типа III.6,14 либо сделанными в
той же «многозерненой» технике, но иными
по форме луча и зубчика (Тип. III: 3,9,5).15
Кроме того, элемент плоских зерненных
лучей-пирамидок, напаянных на полые шаровидные и грушевидные привески к кольцам, присутствует на многих «височных
подвесках» Ломоватовской культуры, а в некоторых случаях объемные зернистые конусы напаяны на полые привески снизу.16 Если
исключить этот элемент, то в остальном эти
14

Григоров, В. Метални накити от средновековна
България (VIII – XІ в.). София, 2007, Обр. 13:1,2; в данной статье – рис. 4:9,10.
15

Григоров, В. Там же, oбр. 5,6,7.

16

Голдина, Р. Д. Ломоватовская культура в Верхнем
Прикамье. Иркутск, 1985, табл. I.
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«височные подвески» близки, а то и идентичны, «серьгам» типа IV.1, в небольшом количестве встреченным в Нижнем Подунавье, и
типа IV.2, гораздо больше распространенного
как на Нижним, так и на Среднем (панонском
и словацко-моравском) Дунае. Возникают эти
варианты типа IV в середине – второй половине VII в. и доживают почти до конца IX в.
На базе этого же типа, но не ранее конца VIII
в., возникают многобусинные серьги, чуть
позднее (в начале IX в.) проникающие в салтовскую культуру и получающие дальнейшее
развитие именно в ее пределах, а не на Дунае,
а также серьги «волынского» типа у древлян,
дреговичей и волынян.17 Серьги «салтовского типа» к лучевым кольцам отношения не
имеют, но этот экскурс в инотипологичные и
более поздние (IX в.) украшения здесь важен
потому, что серьги «салтовского» типа полностью отсутствуют в Ломоватовской культуре.
«Височные подвески», близкие к типу IV.2 по
Григорову, но с напаянными треугольниками
зерни,18 с другой стороны, хронологически
сосуществуют с «серьгами салтовского типа»
и даже попадают в Родановскую культуру, в
которую в IX в. на той же территории Прикамья перерастает Ломоватовская культура.
В чем же причины изначального распространения в обоих регионах – Подунавье и
Прикамье – первых вариантов типов серег
II.1 и IV.1,2 и последующем расхождении направлений их типологического развития?
По мнению Р. Д. Голдиной19 большинство
типов «височных подвесок», в т. ч. самые характерные – с привеской в виде виноградной
грозди – возникают в VII – VIII вв., а некоторые
17

Шинаков, Е. А. Клад «серег волынского типа» в
Брянской области и межславянские взаимоотношения в
X веке – Вестник Брянского государственного университета. №2, 2011. Отв. ред. А. В. Антюхов,147 – 157.
18

Голдина, Р. Д. 1985, табл. I.

19

Голдина, Р. Д. Могильники VІІ – ІХ вв. на верхней
Каме – В: Вопросы археологии Урала. Вып. 9. Свердловск, 1969, 68, 69.
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(с полыми бусинами) – еще раньше. Таким образом, их очевидное сходство с придунайскими образцами никак не может быть обусловлено салтово-маяцким «посредничеством»,
и лишь частично – расселением праболгар в
конце VII – VIII вв., в частности, с возможным
постепенным переселением отдельных групп
«серебряных болгар» орды хана Котрага с
Дона на Среднюю Волгу в VIII в.
Однако формирование Ломоватовской
культуры связывают не с тюрками, а с процессом двухэтапной ассимиляции уграми,
пришедшими из Западной Сибири, местного
финно-язычного населения.20 В этой связи в
качестве «рабочей гипотезы» можно предположить вариант ранних контактов угорских и
праболгарских кочевых групп еще в процессе их продвижения в Восточную Европу (VI
в.?), выработавших схожие формы украшений, некоторые из которых и стали отдаленными предшественниками (не единственными, впрочем) лучевых височных колец.
Встречены серьги с лучом из трех шариков зерни и на Северном Кавказе, возможно,
в аланских древностях VII в.,21 однако, из
славянских регионов, как уже говорилось,
они встречены только в Дунайской Болгарии.
Во всяком случае, в началеIX в. контакты тюрок-болгар и угров (конкретно – прамадьяр) фиксируются в Среднем Поволжье
в Больше-Тиганском могильнике, принадлежавшем «орде», формировавшейся из местных угорских элементов, пришлых тюркских
выходцев из Сибири и, несомненно, частично
из болгар. В результате слияния этих элемен20

Розенфельдт, Р. Л. Прикамские финны – В: Финно –
угры и балты в эпоху Средневековья. Отв. ред. В. В.
Седов. Москва, 1987, 153.
21

Ковалевская, В. Б. Северокавказские древности –
В: Степи Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред.
С. А. Плетнева. Москва, 1981, рис. 62:98.
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тов сложилось, очевидно, новое образование – венгерский племенной союз.22
Однако чуть южнее Ломоватовской
культуры, на втором этапе Караякуповской
культуры Среднего Поволжья (именно ее
население составило «местный» компонент
Больше-Тиганского могильника) произошла
встреча типично «ломоватовских» (серьги с
зерненными виноградовидными привесками) и салтовских артефактов, что, впрочем,
естественно. Но здесь же обнаружен и третий
элемент, отражающий иные – болгаро-славяно-византийские и аваро-славянские контакты – грубые, искаженные, но все же подражания «серьгам пастырского типа» или типа V.4
по Григорову.23
Крупнейшие современные (второй половины ХХ в.) исследователи тюркоязычных
кочевников западной Евразии – С. А. Плетнева, Г. А. Федоров-Давыдов – отмечают именно VII в. как переломный в их социальном
развитии. Это отражалось и в их искусстве.
В частности, описывая сюжеты Сулекской
писаницы тюрок Алтая, Г. А. Федоров-Давыдов считает, что в них «…воплотился образ степного воина, который во главе своих
отрядов – совершал грандиозные завоевании
и образовал в VI – VII вв. огромный каганат,
а затем серию государств, таких, как Кыргызская держава, Хазария, Болгарское и Аварское объединения, и т. п. Из мира древних
мифов, тотемных представлений, магии и
производственно-бытовых сцен мы попадаем
в мир аристократического быта знати и предводителей кочевых орд».24
22

Плетнева, С. А. Ранние болгары на Волге. – В:
Степи Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред. С. А.
Плетнева. Москва, 1981, 80.
23

Григоров, В. Там же.

24

Федоров-Давыдов, Г. А. Искусство кочевников и
Золотой Орды. Очерки культуры и искусства народов
евразийских степей и золотоордынских городов. Москва, 1976, 82
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Конечно, в Восточной Европе нет таких
монументальных произведений, отражающих новый менталитет кочевой знати, как на
Алтае – за исключением «Мадарского всадника» и в какой-то степени «каменных баб»,
однако, и здесь к середине VII в. создается
свой набор «престижных», отражающих статус, украшений ханов, беков и их жен. Вначале, в пост-гуннский период, но до середины
VII в., это «могилы группы III», в набор украшений которых входят полихромные золотые
или позолоченные многолучевые колты, концы лучей которых завершаются шариками и
зерненными пирамидками, а поверхность покрыта треугольниками зерни.25
Уже в них заложена идея как формы,
так и техники, а также назначения лучевых
женских височных колец. Встречаются украшения группы III на обширных территориях
от Киргизии до Болгарского Поморья (Варна), западнее, в Аварском каганате, характер
украшений меняется. Территориально группа
III в основном совпадает с Западнотюркским
каганатом, из недр которого в конечном итоге
вышли как хазары, так и болгары, и родственные им и входившие в их объединения оногуры, кутригуры, утигуры, савиры, барсилы и
т. д., имевшие и своих ханов. И. П. Засецкая,
впрочем, относит колты с лучами из 18-ти –
26-ти трубочек исключительно к «гуннской
эпохе» и считает, что они символизировали
солнце.26 Встречены в древностях группы
III и полулунные «дутые» серьги,27 по форме восходящие к римским образцам, позднее

повторенные в изделиях как Балкан (тип V по
Григорову) и Моравии,28 так и Прикамья.29
Но, пожалуй, главным элементом престижного набора украшений вождей кочевых орд (причем и их самих, а не только их
жен), датирующихся уже однозначно второй
половиной VII – началом VIII вв., и относящихся к группам IV и V так называемой
«перещепинской эпохи» (болгаро-хазарских
войн), являются золотые серьги в форме перевернутой зерненной пирамидки. Практически никто не сомневается в их изначально
византийско-крымском происхождении, о
чем говорит находка таких серег в «могильниках крымских готов», но также и в их кочевническо-ранговом предназначении. Они
полностью копируют, но в более четких геометрических формах, зернено-коническое завершение лучей золотых или позолоченных
инкрустированных «колтов» из погребений
группы III и отражают вкусы тюркской кочевой знати. Древнейший, начала VII в. золотой
образец подобной «пирамидальной» серьги,
выполненной в технике «перегородчатой инкрустации»,30 встречен в богатом аварском
женском захоронении в Cентэндрев центральной Паннонии.31
Серьги второй половины VIIв. встречены они по одному экземпляру и в богатом
пойменном захоронении в низовьях Днепра

25

29

Засецкая, И. П. Золотые украшения гуннской эпохи. По материалам Особой кладовой Государственного Эрмитажа. Ленинград, 1975, табл. I, c. 35 – 37,
40 – 41; в данной статье – рис. 6:1.
26

Засецкая, И. П. Там же, 16.

27

Засецкая, И. П. 1975, рис. 5. Амброз, А. К. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V – первой
половиныVIII в. – В:Степи Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред. С. А. Плетнева. Москва, 1981, рис. 7=
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Dekan, J. Velka Morava. Doba a umenie. Bratislava,
1976.
Голдина, Р. Д. Ломоватовская культура в Верхнем
Прикамье. Иркутск, 1985. Мажитов, Н. А. Южный
Урал в VI – VIII вв.; в IX – начале X вв. – В: Степи Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред. С. А. Плетнева.
Москва, 1981, 23 – 28; 80 – 83.
30

По Засецкая, И. П. Там же, 24 – 26.

31

Археология Венгрии. Конец тысячелетия до н. э. –
тысячелетия н. э. Отв. ред. В. С. Титов, И. Эрдели.
Москва, 1986, рис. 131.
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(Келегейские хутора)32 и в поминальном храме Глодосы. 33
Серьги с «пирамидками» явно украшали
уши представителей высшей тюркской кочевой знати «перещепинского этапа» или даже
«культуры»,34 но вот болгарской или хазарской? Краткая историография вопроса также
приводится у А. В. Комара, сторонника «хазарской» версии.35Добавим сюда Й. Вернера,
безусловно связывающего Перещепинский
«клад» с основателем Великой Болгарии Кубратом,36 согласного с ним М. М. Казанского,37 А. К. Амброза, делающего это более
осторожно,38 и С. А. Плетневу, связывающую
и захоронения, и поминальные храмы «перещепенского этапа» все же с хазарами, вторгшимися и на Днепр, и в Крым, преследуя болгар, и захватившими часть их сокровищ.39
Формально и Келегейские хутора, и Глодосы находились в VII в. на территории одного из болгарских объединений – кутригу32

Плетнева, С. А. Кочевники южнорусских степей
в эпоху Средневековья IV – XIII века. Воронеж, 2003,
33 – 34, рис. 8.
33

Плетнева, С. А. 2003, 39 – 40. Жилина, Н. В. Средневековый ювелирный убор IX – X веков. Общие тенденции и своеобразие мировых регионов (Византия,
Западная Европа и Русь) – В: Памятники средневековой археологии Восточной Европы. К юбилею М. Д.
Полубояриновой. Отв. ред. А. В. Чернецов. Москва,
2017, рис. 2: I,12.
34

Комар, А. В. Исторические предпосылки возникновения легенды о полянской дани хазарам по археологическим данным – В: Хазары. т. 16. Евреи и славяне.
Под ред. В. Я. Петрухина, В. Московича. Иерусалим,
Москва, 2005,2 09.
35

Комар, А. В. 2005, 209.

36

Вернер, Й. Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат – хан на Българите. София, 1987.
37

Казанский, М. М. Археологическая ситуация в
Среднем Поднепровье в VII в. – В: Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху великого переселения народов. Раннеславянский мир: археология славян и их соседей. Вып. 15. Москва, 2014, 75.
38

Амброз, А. К. Там же, 20 – 22.

39

Плетнева, С. А. 2003, 30 – 31, 36.
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ров. Третье, самое северное кочевническое
погребение, содержащее серьгу с зерненой
пирамидкой,40 находится вообще на северной
оконечности узкого степного языка, который
вдоль Дона поднимался почти до среднего течения Оки (район «Куликова поля»), вклиниваясь в VII в. в тогда еще будущую «Землю
Вятичей». Либо, как считает С. А. Плетнева,
здесь мог быть захоронен умерший в первом
«разведочном» походе на север хазарской военачальник.41 Но это мог быть и отступивший
далеко на север бек (для хана погребение, относящееся к группе рядовых могил – IV-й, а
не V-й («перещепинской») – слишком «бедное») из орды хана Котрага, ушедшей в конце
VII в. на Дон.
Другие находки серег с «пирамидками»
только еще более запутывают ситуацию. Четыре разных золотых серьги этого типа найдены в «могильниках крымских готов» VII
в.,42 здесь же – серьга типа II по В. Григорову
с тремя шариками зерни.43 Две серьги с «пирамидками» встречены в политическом центре
Хазарии, но в многоэтничном Дагестане VII –
начале VIII вв.44 Исследователи отмечают наличие в это время захоронений не только хазар
(курганы), но и болгар, савиров, алан (разные
типы бескурганных могильников).45 Встречена такая же серьга и в катакомбе 117 аланского
могильника у с. Мокрая Балка на Централь40

Амброз, А. К. Там же, рис. 7:16.

41

Плетнева, С. А. 2003, 42.

42

Могильники Крымских Готов – В: Археологические известия и заметки, вып. 19. СПб, 1906, Табл. I:
3,7,9,11.
43

Григоров, В. Там же, Табл. I:4.

44

Ковалевская, В. Б. Северокавказские древности –
В: Степи Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред. С.
А. Плетнева. Москва, 1981, 96.
45

Ковалевская, В. Б. Там же, 97. Плетнева, С. А.
2003, 45.
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ном Кавказе,46 где также датируется по комплексам и монетам второй половиной VII в.
Конечно, то, что древнейшие и самые
роскошные серьги принадлежали верхушке
Аварского каганата, может указывать на их
заимствование в упрощенном варианте скорее праболгарами, чем хазарами, тем более,
что существует версия о приходе части аваров
в Паннонию вместе с болгарами – оногурами
орды хана Кувера47 а также о более раннем,
еще в конце VI в., переселении в Паннонию
части кутригуров и о зависимости хана Кубрата от аваров до 634 – 640г.48 Впрочем, в
погребальном обряде паннонских аваров исследователи находят черты, сближающие его
и с Поволжьем, и с Приаральем.49 Нельзя исключить возможность заимствования такой
формы статусного украшения представителями рода Дуло для определенной степени легитимизации своей власти в степях на основе
демонстрации преемственности и причастности к аварскому суверенитету.
Впрочем, возможно, такая этническая
неопределенность имеет не субъективный
(недостаток исследований), а объективный
характер. Данные серьги византийского, вероятно, конкретно херсонесского происхождения, несли не этноопределяющую, а социально-стратификационную, статусно-ранговую
информацию и являлись отражением «интернациональной моды».50 В этом плане они
служили не украшениями, а своеобразными
«знаками различия», выполнявшими ту же
роль, что и золотой византийский солид-при46

Гравитухин, И. О., А. М. Обломский. Гапоновский клад и его культурно – исторический контекст –
В: Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Вып. 3. Москва, 1996, рис. 87:12.
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Археология Венгрии. Конец тысячелетия до н. э. –
тысячелетия н. э. Отв. ред. В. С. Титов, И. Эрдели.
Москва, 1986,322 – 323, по И. Боне.
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Казанский, М. М. Там же, 51,53,59.
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Археология Венгрии, 324.
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веска 610 – 641 гг. и грубое подражание ему,
также служившее медальоном, в тройном
разрушенном, но явно роскошном, подкурганном захороненииу с. Шиловка на Средней Волге.51 Здесь нет «пирамидкообразной»
серьги, но, возможно, это связано с хронологией (они были заимствованы явно только в
конце VII в.), либо с возрастом погребенных:
здесь не было мужчины-воина (хотя оружие
было), а только юноша, девушка, мальчик.
Искусство, отраженное на предметах всаднического снаряжения, в частности, костяных
накладках седла, явно отражает новый этап
развития менталитета военной элиты – сцены битв и охоты, драконы, животные – персонажи эпоса. Шиловский курган находился на
Волге, сравнительно недалеко от устья Камы,
и являлся свидетельством тех же процессов
продвижения кочевников, создателей «памятников перещепинского круга»,52 на север, что
и Арцыбашево, только не по Дону, а по Волге.
В этой связи вряд ли будет удивительным появление на Каме, в Ломоватовской культуре,
разной степени точности литых подражаний
серьгам с «пирамидками».53 Их немного, что,
возможно, лишний раз подтверждает «статусный» характер данных серег.
В дальнейшем, при формировании образа
собственно славянских височных колец, данный элемент формы – зерненый треугольник
с шариками на конце (в плоскостном варианте
чаще их было три, иногда один), мог оказать
влияние на дальнейшие творческие поиски
уже «пастырских» мастеров, тем более, что
был связан с «престижем» его носителя.
Это же касается и «пастырского круга древностей» конца VII – середины VIII
вв. С позиции возможности воздействия на
51

Плетнева, С. А. 2003, 41.

52

Плетнева, С. А. Кочевники южнорусских степей в
эпоху Средневековья IV – XIII века. Воронеж, 2003, 42.
53

Голдина, Р. Д. Ломоватовская культура в Верхнем
Прикамье. Иркутск, 1985,табл. III: 13,15.
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формирование лучевых привесок (в территориальном аспекте), наибольший приоритет имеют «звездчатые серьги» пастырского
типа (вариант 4 типа V по Григорову). Этот
вид головных украшений в конце VII – VIII
вв. встречается весьма широко – в виде полумесяца, северо-западный «рог» которого
начинается на юге Моравии (рис. 2), проходит через Паннонию54 и Трансильванию до
Дунайской Болгарии и загибается здесь на
северо-восток, через регион Пастырского городища (рис. 3:6,7,8) доходя до Брянского Подесенья (рис. 3:9,10).
Они встречены только в кладах и на самом Пастырском городище и также принадлежали к «статусному» набору украшений
правящей элиты. Последняя в этнокультурном отношении явно отличалась от основной
части местного славянского населения Среднего Поднепровья и в тот период могла быть
только праболгарской, либо относилась к ираноязычным группам, болгарами тюркизированными,55 либо связана со славянами, ушедшими с Дуная на рубеже 680-х гг. в связи с
приходом туда праболгар.56 В любом случае,
связаны ли «серьги со звездообразной привеской» (по О. А. Щегловой) с тюрками-болгарами, либо «болгаризирующимися» славянами, их попадание в среднеднепровские клады
(Пастырский, Зайцевский, Харьевский) свя54

Археолгия Венгрии, рис. 124, 125.

55

Артамонов, М. И. Етническата принадлежност
и историческото значение на пастирската култура –
Археология, 1969, 3. Артамонов, М. И. Болгарские
культуры Северного и Западного Причерноморья – В:
Доклады Географического общества СССР, 15, 1970.
Третьяков, П. Н. Что такое пастырская культура. –
СА, 1971, №4. Щеглова, О. А. О двух группах кладов «древностей антов» в Среднем Поднепровье – В:
Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья. Под ред. Р. В. Терпеловского. Курск,
1990, 180 – 182.
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Комар, А. В. Что такое «пастырская культура»? – В:
Проблеми на прабългарската история и култура. Том
4 – 1. Сб. в памет на Д. И. Димитров. София, 2007, 49.
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зано со вторжениями в этот регион хазар (не
ранее 705 г., но не позднее 740-х гг.), совершавшего, возможно, в несколько этапов.
В любом случае, контакт элиты дунайской и среднеднепровской праболгаро-славянской общностей является для конца VII –
начала VIII вв. абсолютным археологическим
фактом (вопрос о векторе движения – отдельный). У местных ремесленников и их
потомков даже под властью Кагана могла
сохраниться «технологическая память», да и
образцы «серег со звездчатой привеской», на
которой, кстати, плоских зернистых лучей (а
были не только такого типа отростки на круге) было именно либо 3, либо 5. 57
Серьги со «звездчатыми» привесками
появляются только после периода, зарытия
«кладов антов» первой группы, т. е. «мартыновского» типа, в которых данный тип украшений отсутствует. О. В. Щеглова вполне
обоснованно относит этот период к правлению хана Кубрата и максимальной экспансии
«Великой Болгарии» на север в 641 – 668 гг.58
в славянские (антские) земли Пеньковской
культуры.
«Звездчатые» серьги появляются в Среднем Поднепровье только в кладах второй
группы и древностях пастырского типа в целом, только после событий середины VII в.
Тогда же они появляются и в Подунавье, как
в Нижнем, так и в Среднем, что можно связать с движениями орд не только Аспаруха,
но и Кувера. Если это и украшения славян,
то только тех, которые находились под властью аваров и праболгар, но не исключена их
первоначальная принадлежность в качестве
«статусного индикатора» и самим праболгарам. Об этом косвенно свидетельствует факт
концентрации привесок варианта V:4 именно в северо-восточной части Болгарии конца
57

Гравитухин, И. О., А. М. Обломский. Там же, рис.
61:1,3; 10 – 15.
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Щеглова, О. А. 1990, 181.
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VII – VIII вв. (рис. 3:1 – 5),59 а также отсутствие этих украшений в более ранние время.
В таком контексте вполне понятно дальнейшее развитие традиции серег данного
типа в Нижнем Подунавье, ее видоизменение
и обогащение под влиянием византийско-славянского ювелирного дела, и ее «обрыв» в
Среднем Поднепровье к середине VIII в. н.э.,
когда, собственно, и попадает в землю основная масса «кладов антов» второй группы.60
Постоянный «пересмотр» этнического содержания Пастырской культуры и даже
полная ее «отмена» дела не меняет, т.к. всегда является лишь частичной и малообоснованной.61 Присутствие праболгарского компонента в этой, если не культуре, то «круге
древностей», представляется более убедительным (Артамонов и др.).62
Косвенным аргументом в пользу того,
что создавался окончательно и затем трансформировался тип «звездчатых серег» именно в Дунайской Болгарии, а не Среднем
Поднепровье, Трансильвании или Паннонии
являются находки из Градешниды, Твердицы
и Шивачево.63 В них раскрывается изначальная семантика ажурного расширения в нижней части дужки типов V:7,8 и заостренно-луновидного элемента этой же части привесок
типа V. В подвеске из Шивачево64 явственно
«читается» трехглавый ящер с чешуей: по
три ряда чешуи ложной зерни на каждой из
«шей», на головах – по 2 глаза. В образце из
Твердицы чешуя-зернь уже остается только в
виде каймы, в серьге из Градешницы семантический смысл уже теряется, при повторении общего контура изображение становится

абсолютно декоративным, «головы ящерам»
заменяют плоские пирамидки из трех-пяти
шариков зерни.65 В дальнейшем на серьгах
этого же типа и варианта (V.4) ажурное расширение дуги превращается в лунничное с
заострением вверх в центральной части, потом верх лунницы становится гладким. Элемент «лунница» встречается и на других вариантах и даже типах головных привесок, а
вот «трехглавый ящер» – более нигде.
Впечатление, что он попал на данный
тип украшений случайно, без понимания сюжетики изображения (от другого этноса?) и,
породив декоративные ажурные подражания,
сразу же исчез. Семантически сюжет «ящера» близок к так называемым пальчатым фибулам конца VI – середины VII вв. н. э. из круга «древностей антов» (первая группа кладов
по О. В. Щегловой), но на самом деле являющихся характерным украшением и многих
германских племен. В этой связи интересным
представляется наблюдение М. Ю. Брайчевского и О. М. Приходнюка о сходстве пастырского керамического набора с черняховским,
а не салтовским.66
Вероятно, какие-то сюжетные элементыгермано-антского происхождения были
восприняты без понимания семантики изображения этническим и инокультурным населением (аварами, праболгарами, склавинами), и получили развитие в контактной между
кочевниками и славянами зоне.
«Ящеры» превратились в ажурные арочки, затем просто в зубчики, встреченные и
на других вариантах типа V (№№ 6,7,8), как
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Брайчевский, М. Ю. Исследования Пастырского
городища в 1955 г. – КСИА АН УССР. 1957, №7, 94 –
96. Брайчевский, М. Ю. Пастырское городище (памятник VII – VIII вв. н. э. в среднем Поднепровье) – В:
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на Нижнем и Среднем Дунае, так и в Поднепровье («волынцевский круг древностей»).
Что касается серег со «звездчатыми» привесками в целом, то контакт середины – конца
VII в. между Нижним и Средним Дунаем и
Средним Поднепровьем также налицо. Здесь
задействован уже «пастырский круг древностей», однако, вектор движения этого типа
украшений в рамках очень узкого периода
неясен. Есть точка зрения о продвижении
славян, «носителей» этих украшений, с Дуная на Днепр под ударом Аспаруха (А.В. Комар вслед за О.М. Приходнюком),67 но вряд
ли она обоснована: ведь славяне вступили с
праболгарами в союз. Скорее, возможен отход еще одной части праболгарского населения на юго-восток, на Дунай. Какая-то часть
его ушла и далее на север, в Брянское Подесенье и смешалась с местным «венедским»
(колочинская культура) и более новым уже
«чисто» славянским (сахновские древности)
населением, оставив достаточно многочисленные находки «пастырских» звездчатых серег на юге Брянского Подесенья (рис. 4:9,10),
и став одной из основ волынцевского круга
древностей.
Второй контакт Подунавья и Поднепровья в аспекте взаимомоделирования головных
(ушных или «височных») привесок зафиксирован в середине – второй половине VIII в., и
связан во втором регионе с возникновением
«волынцевского пласта древностей» (по терминологии А. В. Григорьева).
Последний же, по мнению ряда исследователей, своим происхождением частично
«обязан» кушкаренковско-караякуповскому
компоненту Именьковской культуры Среднего Поволжья, который О.А. Щеглова называет «именьковско-раннеболгарским»,68 В.В.
67

Комар, А. В. 2007,47.
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Щеглова, О. А. Салтовские вещи на памятниках
волынцевского типа – В: Археологические памятники
эпохи железа восточноевропейской лесостепи. Отв.
ред. А. Д. Пряхин. Воронеж, 1987, 77 – 85.
Археoлогически хоризонти

Приймак, обращая внимание на «кушнаренковский» элемент, который некоторыми исследователями контаминируется с кочевническим угорскими (в т. ч. «ранневенгерскими»)
и тюрко – болгарскими (но не салтовскими)
группами населения.69
У вышеприведенных авторов речь шла
об особом типе керамики, в данной же статье
важно не идентичность, но сходство серег с
виноградовидными зерненными привесками,
происходящими из Ломоватовской культуры, но представленных и во 2-м этапе Караякуповской с серьгами «фативижского типа»
«волынцевского круга древностей» (рис. 5).
На этот раз хронологически (но не типологически) более древние серьги-привески присутствуют именно в Среднем Поднепровье
(Фативижский клад, Битицкое городище).70
Наиболее обоснованное время появления вещей «фативижского круга», в т. ч. и особого
типа «гроздевидных привесок» с волютообразным элементом внутри кольца, по О. А.
Щегловой – вторая четверть – середина VIII
в. н. э.71
Серьги «фативижского» типа точных
аналогов ни в Дунайский, ни в Волжской Болгарии, ни в салтово-маяцкой культуре не име69

69. Приймак, В. В. Територiальна структура межирччя Середньоi Десни I Середньоi Ворскли VIII –
поч. IX ст. Суми, 1994, 76. Плетнева, С. А. Ранние
болгары на Волге – В: Степи Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред. С. А. Плетнева. Москва, 1981, 80.
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Шпилев, А. Г. Височные кольца Курского края (2-я
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1:1а,4:11,12,13. Комар, А. В., М. А. Стрельник. «Репрессированный» клад: комплекс ювелирных изделий
VIII в. из находки у с. Фотовиж – Stratum Plus, №5,
2011,143 – 164.
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ют, однако их верхний (с внутренней стороны
кольца) «ажурный» отросток позднее (судя
по датировкам В. Григорьева) нашел отражение в некоторых вариантах (№№ 7,8) типа V
или «третьего типа» и варианта 2 «четвертого
типа». 72
А вот в Поднепровье серьги этого типа
дальнейшего развития не получили, если не
считать находки в верховьях этого региона
(поселение Гнездово) в слое селища одного
такого кольца.73 Это свидетельствует, скорее
всего, не о торговых связях, а об участие в
формировании этнокультурного облика этого
многоэтничного «вика» каких-то групп населения, пришедших с юга, причем в самый
ранний период при создании этого центра в
IX в. (более ранних слоев, артефактов, погребений здесь просто нет). Гнездовская серьга
является оригинальным произведением, безусловно, того же круга и даже типа, что и фативижско-битицкие артефакты.
На среднем Сейме (Рыльский район) обнаружен как грубый дериват (отливка с оттиска без проработки деталей) с одного из фативижско-битицких вариантов,74 так и более
качественное изделие, более оригинальное
по форме, с зарождающимися тремя лучами
разной длины, развитие того же типа в сторону упрощения,75 напоминающее одно из колец Фативижского клада (рис. 4:13).
В Дунайской же Болгарии развитие вариантов 7 и 8 типа V привесок, начавшееся по
72

Въжарова, Ж. Славяни и прабългари (по данни от
некрополите от VI – XI в. на територията на България). София, 1976, 355 – 366.
73

Пушкина, Т. А. Височные кольца Гнездовского комплекса – В: Труды V Международного конгресса славянской археологии. Т. III. Вып. 1б. Москва, 1987, рис.
1:7. Шинаков, Е. А. Клад «серег волынского типа» в
Брянской области и межславянские взаимоотношения
в Xвеке – Вестник Брянского государственного университета. №2, 2011. Отв. ред. А. В. Антюхов, рис. 2.
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Шпилев, А. Г. Там же, рис. 1:3.

75

Шпилев, А. Г. Там же, рис. 1:1.
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Григорьеву в конце IX в., шло явно в сторону
усложнения и проходило в основном в северных, придунайских ее регионах,76 т. е., скорее
всего, было контаминировано с тюрко-болгарской частью населения, причем со знатью.
При этом развитие данного типа привесок шло от одного источника, но явно в ином
направлении, чем, например, кольцо из Рыльского Посемья. Если там наметились три
луча снаружи и один зубчик внутри кольца
(рис. 4:13), то здесь луч был один, но с очень
сложной формой, а филигранное украшение
в виде арочки на внутренней стороне кольца
все более усложнялось,77 а не упрощалось
до простого литого зубчика как на Сейме.78
Именно последний по своей конструкции
(три внешних отростка еще не лучевой, правда, формы, один внутренний) в наибольшей
степени напоминает самые ранние трехлучевые волынцевско-роменские кольца-привески с Верховьев Оки («Чертово городище»).79
Отличие – в форме отростков-лучей, однако,
последнюю могли в начале IX в. позаимствовать от привесок иных типов, также уже ранее бытовавших как в Дунайской Болгарии,
так и в «пастырском круге древностей» (некоторые варианты типа V.5 (рис. 4:14)80 и
«звездчатые серьги»), а также и абсолютно
оригинальная привеска из фативижского клада, семь ложнозерненых лучей и один зубчик
которой напоминают голову, хвост и ракинутые в стороны лапы «ящера» (рис. 4:14). В
этой связи стоит вспомнить германо – антских «ящеров», скрытых в форме пальчатых
фибул, и их отражение на оформлении нижней части дужки некоторых серег с звездчатыми привесками из Болгарии (Шивачево и
76

Григоров, В. Там же, обр. 54.

77

Григоров, В. Там же, обр. 19,20.
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Шпилев, А. Г. Там же, рис. 1:1.

79

Григорьев, А. В. Славянское население водораздела
Оки и Дона. Тула, 2005, рис. 2:1,10.
80

Григоров, В. Там же, обр. 19:1,2,3.
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др.). Данная фативижская подвеска может
говорить о том, что треугольные и несколько
иных форм лучи на дужках – не символ солнца, как на более ранних золотых колтах тюркской аристократии VII в., а ассоциируются с
распластанными лапами и хвостами каких-то
мифических ящеров или земноводных. Очевидно, что именно Среднее Поднепровье в
ранневолынцевскую (фативижско – битицкую) эпоху было регионом творческих поисков и инноваций, вероятно, именно здесь создается то арочное оформление нижней части
дужки, которые позднее – не ранее конца IX
в. по В. Григорову (Обр. 30, тип V.6,7,8)81 широко распространяются на Балканах.
Примечательно, что этот элемент отсутствует и в салтово-маяцкой культуре, и в
тюрко-угорских древностях Поволжья и Приуралья, на Кавказе и в достоверно более ранних византийских изделиях. В итоге можно
предполагать зарождение этого декоративного элемента у одной из групп праболгарского населения Поднепровья (ранний этап волынцевских древностей), которая по какой-то
причине на рубеже VIII – IX вв. переселяется
на Дунай, а частично – и на север (Гнездово).
Середина – вторая половина VIII в. – второй период существовавших этнокультурных
изменений в Среднем Поднепровье эпохи
раннего Средневековья. Он, безусловно, и по
мнению многих специалистов, и по исторической логике, связан с хазарской экспансией на
север после окончания войн с мусульманскими в 735 – 737 г. и урегулирования отношений с Византией в Крыму. Хотя хазары, после
своего разгрома арабами и отвергли ислам, но
проводить более активную политику на Кавказе возможности не имели, тем более обострить отношения со своим антимусульманским союзником – Византией. Укрепление
позиций в северном тылу Каганата – славянских и финно-угорских землях – стало есте81

Григоров, В. Там же, обр. 30, тип V. 6,7,8.
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ственным. Единственным геополитическим
соперником здесь могли быть остатки «Великой Болгарии» в Среднем Поднепровье, отражаемые «пастырским кругом древностей».
Частичное смещение элементов последнего
на юго-восток, на Дунай, в этой связи представляется вполне естественным. Обратное
движение могло бы быть, но уже в связи с событиями начала IX в., однако, этому противоречат абсолютные даты серег с «арочными»
расширениями в нижней части дужки, более
ранние для Среднего Поднепровья, более
поздние (не ранее конца IX в.) – для Дунайской Болгарии.
Возможно, «носителями» этих серег были
представители круга военной элиты, переселенные правительством Каганата после окончания войн с арабами в 735 – 737 гг. сначала
на Кавказ, а оттуда, уже во второй половине
VIII в. – на вновь подчиненные славянские
земли с целью замены там предшествующей
элиты – «носителей» серег со звездчатыми
привесками (пастырского типа).82
В политико-культурном аспекте третий
«сдвиг» в процессе выработки типа лучевых
височных колец мог произойти в первой четверти IX в., когда в результате разгрома Аварского каганата Карлом Великим и ростом
недовольства властью кагана Хазарии со стороны подчиненного ему тюрко-болгарского
и славянского населения, вызванного принятием хазарской верхушкой иудаизма, к северу от Дуная образовался «вакуум власти». И
болгары вернулись на Днепр к 824 году, как
считает, например, И.Андреев.83 Еще ранее,
при Круме, произошло «возвращение» на
Средний Дунай, в Восточную Паннонию, «по
следам» хана Кувера. Трансильвания напря82

Шинаков, Е. А., А. А. Чубур. Волынцевские древности Брянского Подесенья и их место в историческом
контексте VIII – IX веков на юге Восточной Европы (в
печати).
83

Андреев, Й. Българските ханове и царе VII – XIV
век. София,1994, 38.
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мую соединила две крайние части расширившихся владений хана Омуртага в границах
на конец первой четверти IX в. Именно это,
вероятно, и обеспечило свободный проход
посольства «хакана Рос» в Константинополь
в 838г., но сделало невозможным его возвращение тем же путем из-за прихода на Днепр
венгров.84 И через все эти земли, а отчасти и
за их северо-западными и северо-восточными
пределами, от Блучина в Моравии до «Чертова городища» на Верхней Оке, проходит
цепочка находок хоть и ранних по типам, но
уже трех – и пятилучевых ложнозерненых височных колец, с одним или тремя зубчиками
с внутренней стороны дуги.85 При этом допускалась некоторая комбинация ранее существовавших в зоне славяно-тюрко-угорских
контактов «наработок» и элементов с византийскими (через посредство Дунайской Болгарии) инновациями(например, рис.5:1 – 3),
но в рамках одной композиционной схемы.
Встречена, в частности, ажурность трех центральных лучей из пяти с напайкой зерни на
4 колечка под дугой (Голубица, рис.5:4); кре84

Шинаков, Е. А., И. Джамбов. Болгарские аспекты «посольства хакана Рос» 838 – 839 гг. – В: Труды
совместной музейно – археологической экспедиции.
Международное издание. Вып. I. Под ред. Е. А. Шинакова, И. Джамбова. Брянск; Пловдив, 2012/2013,10 –
12.
85

Григорьев, А. В. Северская земля в VІІІ – начале
ХІ вв. по археологическим данным. – Труды Тульской
археологической экспедиции. Вып. 2. Тула, 2000, рис.
46:18, 21 – 24. Григорьев, А. В. Славянское население
водораздела Оки и Дона. Тула, 2005, рис. 38:1 – 4. Григорьев, А. В. Лучевые серьги (височные кольца) культур роменского круга древностей – В: Верхнедонской
археологический сборник. Вып. 5. Липецк, 2010, рис.
2:1 – 12. Прошкин, О. Л. Чертово городище. Освоение славянами Верхнего Поочья. Калуга, 2011, рис. 20,
21, 22. Прошкин, О. Л. Чертово городище и Супруты – яркие памятники роменской культуры на Верхней
Оке. – В: Русский сборник. Вып. 8, том 1. К 60-летнему
юбилею Е. А. Шинакова. Брянск, 2016, рис. 4,5. Шпилев, А. Г. Височные кольца Курского края (2-я половина VIII в. – первая половина IX в.) – В: Верхнее Подонье: Археология. История. Тула, 2009, рис. 1:2.
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пление пяти ложнозерненых лучей к луннице
(Простеа Маре;86 использование «арочного»
декора внутри дуги, причем на трехлучевом
кольце (Рыльский район на р. Сейм, рис.5:6).
На «Чертовом городище» обнаружен литейный брак – следы именно местных творческих исканий (рис. 5:12,13). В единичных
экземплярах на Новотроицком и Супрутах
имеются и «экспериментальные» варианты
с округлыми («сосцевидными») очертаниями только центрального, или всех лучей без
зерни,87 дальнейшего развития не получившие – не исключено, что они «маркировали»
какой-то редкий, недолго просуществовавший «статус». Восьмилучевая подвеска из
Новотроицкого имеет особое значение: она
была найдена в составе клада Ш2, скорее всего, – ювелира, вместе с салтовскими серьгами
разных типов IX в. и десятью аббасидскими
дирхемами, с младшей монетой 819 года чеканки.88
Создается впечатление, что в социальном аспекте эти украшения служили своеобразным статусным индикатором или уже
подчиненной, или выразившей желание подчиниться Болгарской державе Крума и Омуртага верхушки отдельных славянских племен.
Привесок подобного типа с тремя и пятью ложнозернеными лучами в восточнославянском ареале известно 13, причем большая их часть (12 экземпляров) – в Верхнем
Поочье («Чертово Городище») и Воротын86

Григорьев, А. В. Северская земля в VІІІ – начале
ХІ вв. по археологическим данным. – Труды Тульской
археологической экспедиции. Вып. 2. Тула, 2000, рис.
46:24.
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Ляпушкин, И. И. Городище Новотроицкое. О культуре восточных славян в период сложения древнерусского государств. МИА СССР. №74. Москва – Ленинград, 1958, 29, рис. 15:3, табл. XCII:3. Григорьев, А. В.
Славянское население водораздела Оки и Дона. Тула,
2005, рис. 38:4.
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Ляпушкин, И. И. Там же, 28.
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цево (рис.5:7 – 13),89 и только один экземпляр – на юге северянской земли, на городище Новотроицкое в составе клада в кв. У3.90
На Десне ранних типов лучевых колец пока
не обнаружено, однако болгарское «присутствие» в IX – XI вв. отмечено несколькими
артефактами, имеющими как салтовское, так
и дунайско – болгарское происхождение.91
Навести изготовителей данных колец
(судя по бракованным изделиям из «Чертова
Городища» – местных жителей)92 на идею использования плоских ложнозерненых пирамидок вместо объемных «гроздевидных» отростков могли три варианта (№№ 4,5,9) типа
V по В. Григорову. Все они не только имеют
элемент такой формы, но и использован он
«множественно» – лучей несколько, от 3-х
до 8-ми. С точки зрения хронологии повлиять на творческие решения создателей лучевых привесок могли только варианты 4 и 5,
бытовавшие с середины VII в. (№ 4) и конца
89

Прошкин, О. Л. Чертово городище. Освоение славянами Верхнего Поочья. Калуга, 2011, 12,13,21. Григорьев, А. В. Славянское население водораздела Оки
и Дона. Тула, 2005, рис. 38. Григорьев, А. В. Лучевые
серьги (височные кольца) культур роменского круга
древностей – В: Верхнедонской археологический сборник. Вып. 5. Липецк, 2010, 219 – 221, рис. 2.
90

Ляпушкин, И. И. Там же, 24, 26, Табл. XCI, рис. 13.
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Шинаков, Е. А., Д. М. Селиверстов, В. В. Гурьянов. Болгары IX – X вв. в Хотылево? – Вестник
БГУ, 2012, №2. Шинаков, Е. А. Болгарские тамги из
средневековых сел на р. Десна – В: Труды совместной
российско – болгарской музейно – археологической экспедиции. Вып. 2. Под ред. Е. А. Шинакова, И. Джамбова. Брянск; Пловдив, 2014, 20 – 27. Шинаков, Е. А.,
Гурьянов, В. Н. К вопросу о пятиконечных геральдических знаках на предметах из Среднего Подесенья –
В: Восточная Европа в Древности и Средневековье.
Письменность как элемент государственной инфраструктуры. XXVIII чтения памяти В. Т. Пашуто. Москва, 2016,307 – 312.
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Прошкин, О. Л. Там же,рис. 20. Прошкин, О. Л.
Чертово городище и Супруты – яркие памятники роменской культуры на Верхней Оке. – В: Русский сборник. Вып. 8, том 1. К 60-летнему юбилею Е. А. Шинакова. Брянск, 2016,рис. 4,5.
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VII в. (№5), но не вариант 9, существовавшей
только с середины Х в.93 Но это, во-первых,
не исключает его влияния на дальнейшее развитие не только лучевых, но и лопастных височных колец, во-вторых, находки в будущем
более ранних его экземпляров (пока их зафиксировано только пять у Григорова) (Обр.
21:2, 4 – 7) и еще трех за пределами Болгарии
у Григорьева.94 Кстати, последний относит
их к IX в. и даже к VII – VIII вв.95 Судя по
самой сложной технике, распространенности
вплоть до восточной Сицилии (Таормина) и
надписи на греческом языке на экземпляре из
Сирмиума,96 изделия варианта 9 были преимущественно византийского производства.
Преимущественно византийской версии происхождения лучевых височных колец в последнее время придерживается Н. В. Жилина,97 считая именно ювелирное дело империи
источником инноваций для славян.98
Однако византийско-болгарские образцы (тип V.9 по В. Григорову) все же доста93

Григоров, В. Там же, обр. 29, 30.
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Григорьев, А. В. Северская земля в VІІІ – начале
ХІ вв. по археологическим данным. – Труды Тульской
археологической экспедиции. Вып. 2. Тула, 2000, рис.
46:17,19,20.
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Музейнi Читання. Матерiали науковоi конференцii
«Ювелiрне мистецтво – погляд крiзь вiки». Ред. Строкова Л. В. и др. Киiв, 2007.
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точно далеки типологически от восточнославянских лучевых колец, а датируются они
не ранее середины Х в.99 В итоге они могут
представлять «ответвление» на том же пути
развития, что и лучевые кольца, но никак не
служить прототипами последних. Впрочем,
некоторые авторы относят кольца данного
типа и варианта (V.9) к IX в., а то и к VII –
VIII вв.,100 хотя здесь же данный исследователь относит их все же к IX – X вв. (экземпляр из Мишевско, Болгария).101Кроме того,
к VI – VII вв. относит некоторые экземпляры
колец этого типа (где короткие зерненые лучи
чередуются с колечками) и Н. В. Жилина,102
на основе правда только одного кольца, найденного в погребении в базилике в Тигани,103
основная же масса экземпляров этого же типа
относится к Х в. Возможно, такой большой
хронологический разрыв вызван отсутствием внутренней классификации колец данного
типа. Впрочем, отрицать влияние ювелирного
дела Византии на украшения не только славян, но и тюркоязычных кочевников бессмысленно – вспомним золотые серьги с зернеными пирамидками-привесками из захоронений
кочевой элиты VII – начала VIII вв. Правда,
эти «пирамидки» вряд ли могли послужить
прототипом многолучевых колец, хотя одно
из элитных кочевнических захоронений с
ними – Арцыбашево – было совершенно в
будущих славянских (вятичских) землях – у
истоков Дона в Рязанской области. Другое
дело, что пирамидки из зерни завершали так99

Григоров, В. Там же, обр. 30, 21.
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Григорьев, А. В. 2000, рис. 46: 17,19,20.
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Григорьев, А. В. 2000, 128.
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Жилина, Н. В. Средневековый ювелирный убор
IX – X веков. Общие тенденции и своеобразие мировых регионов (Византия, Западная Европа и Русь) – В:
Памятники средневековой археологии Восточной Европы. К юбилею М. Д. Полубояриновой. Отв. ред. А. В.
Чернецов. Москва, 2017, 174.
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Everyday Life in Byzantium. Ed by D. Papanikola –
Bakirtz. Athens, 2002, № 769.
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же лучи драгоценных многолучевых колтов
с цветными вставками, служившими, вероятно, «опознавательными» знаками не просто
знати, а правящих (или претендовавших на
власть) родов Западно-Тюркского каганата.
Среди них наиболее напоминает будущие лучевые височные кольца десятилучевая височная подвеска из Алая (Киргизия) (рис. 6:1),104
где находились родовые владения племенного объединения Нушиби, в состав которого
входил и род Ашина, так и (чуть севернее, в
Семиречье) – Дулу.105
Возможно, традиции изготовления таких
многолучевых подвесок сохранились в Средней Азии и после ухода на запад обоих родов,
закрепивших власть над хазарами и болгарами. Во всяком случае, в этнографических
материалах XIX – XX вв. (а, скорее всего,
более ранних, ибо украшения передается по
наследству несколько поколений) Таджикистана и Самарканда встречены многолучевые
(в т. ч. и семилучевые) височные кольца типа
«кашгари» и «махак», выполненные в тонкой филигранной технике.106 Многолучевые
104

Амброз, А. К. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V – первой половины VIII в. – В:Степи
Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред. С. А. Плетнева. Москва, 1981, 99, рис. 10:14.
105

Могильников, В. А. Сибирские древности VI – X
вв. (Тюрки) – В: Степи Евразии в эпоху Средневековья.
Отв. ред. С. А. Плетнева. Москва, 1981, 29.
106

Чвырь, Л. А. Таджикские ювелирные украшения.
Москва, 1977, Табл. 5:5,6,7. Шинаков, Е. А., А. А. Чубур. Меж Моравией и Мавераннахром: вновь о происхождении лучевых височных колец и гетерогенности
русской культуры – В: Модернизация культуры: от человека традиции к креативному субъекту. Материалы V Междунар. Науч.-практ. конф., Самара, 2017 г.:
в 2 ч. / под ред. С. В. Соловьевой, В. И. Ионесова, Л. М.
Артамоновой. Самара, 2017, Ч. I,51 – 58. Шинаков.
Е. А. Лучевые височные кольца в контексте кросс –
культурных связей Восточной Европы раннего Средневековья. – В: Восточная Европа в Др и. евности и
Средневековье. XXX Юбилейные Чтения памяти В.
Т. Пашуто. Материалы конференции. Отв. ред. Е. А.
Мельникова. Москва, 2018, 342 – 347.
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привески есть и в других концах мусульманского мира – в частности, с 9-ю лучами в Тунисском кладе IX в. Однако лучи – короткие,
имеют форму равностороннего треугольника,
а зубчиков нет вообще. Данная форма напоминает тип V.9 по В. Григорову, ближайший
экземпляр которого был найден недалеко от
Туниса – Таормина на Сицилии и Рагуза.107
Височные кольца с жесткими лучами
вытянуто-треугольной формы отсутствуют в
Византии, только зарождаются в славяно-болгарским мире IX в., и ранее – в роменской
культуре восточных славян, но с Х в., обретя
завершенную семилучевую форму, постепенно получают все большее распространение
среди северян, радимичей, вятичей. Именно
в конце IX – начале Х вв. устанавливается
стабильный и массовый трафик арабского серебра из эмирата Саманидов в Средней Азии.
И если по политическим причинам Хазария
часто старалась его перекрыть для Киевской империи, то племенным объединениям
Юго-Востока («севериям», радимичам и вятичам) эти перебои не угрожали, особенно
после их возможного временного перехода
из-под власти Киева под протекторат Волжской Болгарии в 30-е гг. Х в.108
Обоснование подобной возможности –
не тема данной статьи, отметим лишь установление связи протобалто-славянской («венедской») киево-колочинской культуры со
Средним Поволжьем и Приуральем (Именьковская и даже Турбаслинская и Бахмутинская культуры) через Мощинскую и Рязанско-Окскую в концеV – VI вв. н.э. По этому
«мосту» через Среднее Подесенье и Верхнее
Поочье проходили германо-гуннские древно107

Григорьев, А. В. 2000, рис. 46:19,20.
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Шинаков, Е. А. Еще раз об «альтернативном»
восточнославянском предгосударственном образовании Xв. (по данным археологии и нумизматики) – В:
Верхнедонской археологический сборник. Вып. 8. К
60 – летнему юбилею А. М. Обломского. Отв. ред. А.
Н. Бессуднов. Липецк, 2017,203.
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сти, а, возможно, и группы населения из Паннонии и Трансильвании после распада там
державы Аттилы, а также, возможно, после
разгрома «королевства» гепидов лангобардами и аварами уже в середине VI в.109 Возможно, после завершения «Великого переселения
народов» и смены населения в Подесенье и
Поочье, связанного с приходом «чистых»
славян, заменивших венедов, постоянные
контакты и пути прервались, но не забылись.
Характерный факт: на важнейшем участке перекрестков нескольких вариантов пути
между Десной и Окой в районе г. Севска и
Карачева Брянской области встречены римские и ранне-византийские монеты от II – III
вв. н. э. (в кладе с «эмалями») до Юстиниана
I (527 – 565).110 Интересно, что монеты последнего принадлежат херсонесскому производству, что говорит о прямых связях региона
с Византийским Крымом.
Затем следует «безмонетный период»
вплоть до начала поступления в регион дирхемов Аббасидского чекана в самом конце
VIII – начале IX вв. Впрочем, в IX в. поступление дирхемов в регионах можно сравнить
с прерывистым «ручейком», который превратился буквально в «поток» только в Х в.
109

Шинаков, Е. А. Конская упряжь и детали шпангенхельма «темных веков» из Брянского Подесенья –
В: Археологические исследования в Еврорегионе «Днепр» в 2013 г.: Научный ежегодник. – Брянск, 2015,
111 – 125. Шинаков, Е. А. «Мост» между Средним
Поднепровьем и Поочьем в позднеримское время – В:
Русский сборник. Вып. 8. Т. 1. Брянск, 2016. Shinakov,
Е., A. Fedosov. Military Evidences of Great Migrations
in Eastern Europe (The Desna Region) – In: Abstracts
of the International Conference „Interethnic Relation in
Transylvania. MilitariaMediaevalia in Central and South
Eastern Europe”(Sibiu, Romania, 2015). р. 7. Shinakov,
E., S. Popov, A. Fedosov. An Archaeological Assemblage
with a Spangenhelm from Southwest Russia – In: Acta
Militaria Medievalia. Tom XIII. Krakow-Sanok-Wroclaw,
2017, 111 – 124.
110

Зайцев, В. В. Новые находки античных монет на
Брянщине – В: Нумизматический альманах. №1(42).
Москва, 2011, 42 – 43.
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В промежутке же между серединой VI в.
и концом VIII в., в отличие и от предыдущего, и от последующего периодов, в регионе
от Десны и практически до верховьев Дона,
включая бассейн верхней Оки, абсолютно отсутствуют не только монетные, но и вещевые
клады, а также многочисленные – как до, так
и после этого местонахождения, предметы
вооружения и воинского снаряжения. На всем
Левобережье Среднего (Брянского) течения
Десны была найдена одна пальчатая фибула,
относящаяся к 1-й группе «кладов антов» (по
О. В. Щегловой), две «звездчатые» привески
из 2-й группы.111
В волынцевское время эти контакты, если
следовать наиболее убедительной «именьковско-кушнаренковской» (или праболгаро – угорской) версии происхождения элиты
носителей этого «круга древностей», вновь
были восстановлены. Вначале, вероятно, через территорию Салтово-Маяцкой культуры,
по инициативе и под контролем Хазарского
каганата. В конце первой трети IXв., судя по
появлению здесь общих с Подунавья типов
лучевых височных колец, а в Салтово-Маяцкой культуре – многобусинных серег (тип
IV.5 по В. Григорову) также болгаро-дунайского происхождения, – земли Днепровского
Левобережья, как лесостепные, так и степные, вновь установили прямой контакт с Дунайской Болгарией. Однако далее на восток,
за Саркелом на р. Дон, находилось ядро Хазарии, «домен» каганов. И если болгары дунайские хотели восстановить связи с желавшими
отделиться от Каганата булгарами волжскими, надо было «идти в обход», т.е. восстановить лесостепной Деснинско-Окский путь.
Во всяком случае, было ли это или не было,
но именно в IX в. предметы финно-угорского
111

Шинаков, Е. А., В. Н. Гурьянов, А. А. Чубур.
Археологические исследования в Брянске и области в
2012 г. – В: Ежегодник НИИ фундаментальных и прикладных исследований за 2012 г. Брянск, 2013. № 1 (4),
91, рис. 4:3,4.
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происхождения начинают все сильнее проникать на территорию роменской культуры по
Окскому пути. 112
Постепенно, с конца IX в., после обострения отношений Руси с Хазарским каганатом, на этот путь стали переходить и поставки
дирхемов на Юго-Восточные восточнославянские земли, особенно когда их главным
поставщиком стал эмират Саманидов, на территории которого и были найдены как более
ранние тюркские VII в., так и позднее, таджикские многолучевые с жесткими лучами
привески. К сожалению, ювелирных украшений саманидской эпохи, как и в целом эпохи
среднего Средневековья, в Средней Азии не
сохранилось. Однако возможные грубые им
подражания, с орнаментом, напоминающим
арабскую куфическую вязь, либо неумело
скопированные изысканные филигранные
узоры, встречены на лучах височных колец
Железницкого клада конца IX в., зарытого на
южном притоке Средней Оки – реке Осетр.113
Попасть сюда он мог только через
Среднее Поволжье, затем вверх по течению
р. Ока, т.е. через территорию Волжской Бо(у)
лгарии. Она тогда еще не освободилась от хазарской зависимости и не приняла для этого
ислам, но стремилась к этому и установила
прямые, через заволжские степи, связи с Хорезмом, затем эмиратом Саманидов и даже
Багдадом. Результатом этих контактов мог
стать не только независимый и от Хазарии,
и от державы Рюриковичей поток дирхемов,
но и поступление других товаров исламского
112

Григорьев, А. В. 2000,122.
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Левашева, В. П. Височные кольца – В: Очерки по
истории русской деревни X – XIII вв. Труды ГИМ. Вып.
43. Москва, 1967,рис. 5:3. Шинаков, Е. А. Классификация и культурная атрибуция лучевых височных колец – Советская археология, 1980, №3, рис. 2:7. Макарова, Т. И. Зарайский клад и проблема наследия в
ювелирном деле восточных славян в XI столетии – В:
Русь в IX – XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга. Москва, 2005, рис. 4:1.
Археoлогически хоризонти

Болгарский контекст происхождения лучевых головных...

мира, включая украшения. Кстати, русы, составлявшие высшую правящую корпорацию
формирующегося государства, понимали всю
опасность этого и в начале Х в. сожгли главный торговый центр на пути с Оки на Дон,
где перекрещивались пути и в Хазарию, и в
Волжскую Болгарию – Супруты.114
Однако, судя по всему, это вызвало обратную реакцию северянско-вятичской элиты, и с 20-х гг. Х в. в местных кладах появляется все больше монет булгарской чеканки
(подражания дирхемам), а затем и местной
денежно-весовой системы.115В этой связи
не столь уже неправдоподобно звучат сведения Булгарской летописи ХIII в. в изложении
1680 г. о владычестве булгарских беков, в т.
114

Григорьев, А. В. Славянское население водораздела Оки и Дона. Тула, 2005, 163 – 164.
115

Зайцев, В. В. О топографии кладов куфических
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клад X в.: материалы и исследования. К 125 – летию со
дня рождения Р. Р. Фасмера. Археология евразийских
степей. Вып. 18. Гл. ред. П. Н. Петров. Казань, 2014,
6 – 160; Грачев, С. Ю., В. П. Лебедев. Гордеевский
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В: Нумизматические чтения Государственного исторического музея 2015 года. Памяти Н. А. Фроловой.
Москва, 2015, 65 – 74. Шинаков, Е. А. Еще раз об
«альтернативном» восточнославянском предгосударственном образовании X в. (по данным археологии
и нумизматики) – В: Верхнедонской археологический
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ч. и из рода Дулу, над некоторыми вятичскими племенами в Х в. После 924 г. сын Мардана, правителя провинций Белкак (между
Окой и Волгой) – Хаддат «после неудачного
противостояния хану Великих Булгар Газану
и попытки захватить трон снова вернулся во
владения своего отца к батышцам (вятичам),
которые избрали его своим беком».116
Однако вернемся к лучевым кольцам:
именно на рубеже IX – X вв. происходит решающий, четвертый, шаг в их становлении:
на основе синтеза местных «волынцевских»
традиций, восходящих, в свою очередь, к
болгаро-дунайским и иным кочевническим и
византийским, и прошедших через Волжскую
Булгарию мусульманско-среднеазиатским,
появляются единовременно сразу несколько
полностью сформировавшихся типов пяти –
и семилучевых височных колец (или серег).
Судя по характеру ареала этих типов, они
являлись не племенными, а социально – статусными, а, возможно, и потестарно – ранговыми индикаторами. Они концентрируются
в ключевых с точки зрения путей сообщения
поселениях верхнего Поочья и прилегающих
к нему территорий. Супрутына р. Упа (правый приток Оки) перекрывают (или обеспечивают) стык двух путей – в Поволжье через
р. Остер (на которой обнаружен Железницкий клад) и Подонье, где находился еще один
крупный центр создания лучевых колец –
Титчиха и город Вантит восточных источников. Через Воротынцево на одном из притоков самых верховий Оки – р. Зуша – проходил
короткий путь в Посеймье, где также много
116

Цит. по: Львова, З. А. Князья и бояре Киевской
Руси по данным Булгарской летописи XIII в. – В:
Cложение Русской государственности в контексте
раннесредневековой истории Старого Света. Труды
Государственного Эрмитажа. XLIX. СПб., 2009, 240.
Бахши Иман. Джагфар тарихы. Т. I. Свод булгарских
летописей 1680 года. Изложение текста Джагфар
тарихы на русском языке, сделанное жителем города Петропавловска И. М. – К. Нигматуллиным в 1939
году. Оренбург, 1993, 76.
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аналогичных Поочью лучевых колец. «Чертово городище» обеспечивало сразу два пути
на запад, в верхнее Подесенье – по Жиздре и
Серене и одновременно могло быть перевалочным пунктом на Окский путь на восток.
При этом все эти пункты были достаточно
прикрыты от набегов кочевников (венгров,
затем печенегов) и отстояли далеко от центов
владычества Руси – Киева, Чернигова, Мурома, Смоленска. Впрочем, как раз с последним (точнее, с Гнездовским комплексом в его
окрестностях) прослеживаются устойчивые
связи волынцево – роменских древностей, начиная с «фативижского» кольца и до середины Xв.117 Они быть свидетельством контроля
именно со стороны этого «погоста» Руси над
северянско – вятичско – радимичскими землями, так и походов русов на эти земли по
Окскому пути (разгром Супрут).
Следует добавить к этому еще один элемент, присутствующий на нескольких височных кольцах начала Х в. из Супрутна притоке
Оки – р. Упа, из Посеймья и даже из столицы древлян – Искоростеня, маркирующий,
возможно, одно из направлений влияния северянско – вятичского предгосударственного
образования. Вместо зубчиков на этих кольцах – изображения либо обращенных мордами друг к другу, либо идущих друг за другом,
животных, чаще – птиц, либо одной птицы
(рис.6:3 – 6). Зооморфные, в т. ч. и орнитоморфные мотивы есть и у аланов на Кавказе,118и в Хазарии,119и в византийском, и великоморавском прикладном искусстве, но есть
117

Пушкина, Т. А. Височные кольца Гнездовского
комплекса – В: Труды V Международного конгресса
славянской археологии. Т. III. Вып. 1б. Москва, 1987,
рис. 1:1,2,4 – 9.
118

Ковалевская, В. Б. Северокавказские древности –
В: Степи Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред. С.
А. Плетнева. Москва, 1981, рис. 64.
119

Фонякова, Н. А. Черты иконографии и стиля изображений животных в художественном металле Хазарии VIII – IX вв. – В: Хазары. Евреи и славяне. Том
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они и гораздо ближе – у финно-угров, причем
именно у них «орнитоморфизм» наиболее
распространен. Волжская Булгария «наложилась» на местное финно-угорское население,
распространив свою власть и вплоть до верховьев Камы и Урала.
Поэтому вряд ли правомерно искать
истоки звериного стиля на лучевых кольцах
роменской культуры где-то в Византийской
империи,120 связь с которой Поочья и Посеймьяв начале Х в. представляется весьма
проблематичной, да и стиль изображений абсолютно иной. В исламском прикладном искусстве конца VII – ХII вв. изображения животных и птиц также не были редкостью, что
подтверждают и серебряные серьги с привесками на цепочках из Волжской Булгарии с
объемными птицами вместо зубчиков.121
В Великой же Моравии есть только одна
похожая серьга, но с фигуркой лошади, а не
птицы.122 Весьма стилизованная птица есть
на серьге типа VI:3 из Каварны – 2 (рис.
6:7;),123 но если она и свидетельствует о связях болгар дунайских и волжских, то в данном случае «законодателями мод» явно выступали последние.
Кстати, то, что движение данного типа
колец происходило не с юга-запада («византийского») на северо-восток (финно-угро-мусульманский, волжско-болгарский), а с точ16. Хазарский проект/Biblioteca Judaica. Под ред. В. Я.
Петрухина и др. Иерусалим; Москва, 2005, 372 – 378.
120

Шпилев, А. Г. Височные кольца Курского края (2-я
половина VIII в. – первая половина IX в.) – В: Верхнее
Подонье: Археология. История. Тула, 2009, 9.
121

Смирнов, А. П. Волжская Болгария – В: Степи Евразии в эпоху Средневековья. Отв. ред. С. А. Плетнева.
Москва, 1981, рис. 79:9,10.
122

Dekan, J. Velka Morava. Doba a umenie. Braislava,
1976, tab. 167. Klanica, Z. Praceklenotniku na slovanskych hradistich. Studie Archeologickeho ustavu Ceskoslovenske Akademie Ved v Brne. Rocnik II, sv. 6. Praha,
1974, tab. III:1.
123

Григоров, В. Там же, обр. 23:11.
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ностью до наоборот, подтверждают более
поздние находки лучевых колец с орнитоморфными зубчиками в Искоростене, Гнездово и
Маморницах в Поднестровье.124 Символично,
что в столице древлян Искоростене вместе с
двумя пятилучевыми кольцами с изображениями птицы (рис. 6:5), явно поступившего
с Оки, и синкретичного мифологического существа в духе пермского звериного стиля125
была найдена и ременная бляшка с типичным
тотемом финно – угров – медведем.126
В итоге можно констатировать, что в
окончательном сложении разных типов лучевых восточнославянских височных колец
(серег) роменской культуры на рубеже IХ – Х
вв. главную роль сыграл восточный импульс,
прошедший через Волжскую Болгарию, обогатившийся местными финно-угорскими
мотивами, который «наложился» на уже существовавшие, меньшие по размеру, трех – и
пятилучевые привески «волынцевского круга
древностей». Последние же возникли в начале IХ в. одновременно с однотипными, но
разновариантными подвесками, южно – и западнославянского мира (Великая Моравия),
имевшими в итоге один – болгаро-дунайский
исток. В этой связи представляется более
правильным, например, связывать распространение «придунайских» типов украшений
в Молдове (румынской и независимой)127 не
124

Возний, I. Iсторико-культурний розвиток населення межирiччя верхнього Сiрету та середнього
Днiстра в X – XIV ст. Ч. 2. Матерiальна, духовна культура та соцiально – iсторичний розвиток. Київ – Чернiвцi, 2009, фото. 29:25.
125

Звездецкий, Б. А. Фотографии из раскопок Искоростеня (2002 – 2005 гг.) – В: Славяне и финно-угры.
Контактные зоны и взаимодействие культур. Отв.
ред. А. Н. Кирпичников. СПб, 2006,рис. 5.
126

Звездецкий, Б. А. Там же, рис. 12.

127

Рабинович, А. Р., С. С. Рябцева. Особенности
развития древнерусской культуры в Пруто – Днестровском междуречье – В: Cложение Русской государственности в контексте раннесредневековой истории
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столько с западнославянским,128 сколько (или
«также», по крайней мере) с дунайско-болгарским населением.
Идеи же композиционные и технологические решения, положенные в основу самых ранних многолучевых привесок начала
IХ в., накапливались постепенно на протяжении середины VII – VIII вв. на основе синтеза тюрко-кочевнического (праболгарского
и аварского), византийского, славянского,
в меньшей степени – угорско-приуральского прикладного искусства. В кросс – культурном аспекте129 можно сказать, что лучевые височные кольца явились типичным
«продуктом», порождением так называемой «контактной зоны» по терминологии
выдающегося слависта В.Д. Королюка, где
«проходил синтез автохтонов (романизированных и эллинизированных фракийцев, иллирийцев – пастухов-волохов (в горных районах), пришельцев – земледельцев-славян
и кочевников – тюрок и угров».130 Эта зона
протянулась от Великой Моравии и Хорватии (без Далмации) на западе до Хазарского каганата на востоке, включая Паннонию,
Сербию, Болгарию, Македонию, Валахию,
Трансильванию, Молдову, Салтово – Маяцкую культуру. Огромную причем часто положительную, консолидирующую роль в этой
зоне играла военная организация пришельСтарого Света. Труды Государственного Эрмитажа.
XLIX. СПб., 2009, рис. 1.
128

Рабинович, А. Р., С. С. Рябцева. Там же, 299.

129

Шинаков, Е. А., А. А. Чубур. Меж Моравией и
Мавераннахром: вновь о происхождении лучевых височных колец и гетерогенности русской культуры –
В: Модернизация культуры: от человека традиции
к креативному субъекту. Материалы V Междунар.
Науч.-практ. конф., Самара, 2017 г.: в 2 ч. / под ред.
С. В. Соловьевой, В. И. Ионесова, Л. М. Артамоновой.
Самара, 2017, Ч. I, -51 – 58.
130

Королюк, В. Д. О так называемой «контактной»
зоне Юго – Восточной и Центральной Европе периода
раннего средневековья – В: Юго – Восточная Европа в
Средние века. Кишинев, 1972, 39.
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цев – аваров, «протоболгаров»,131 Венгры
и хазары в этой связи также упоминаются,
но почему-то без положительной оценки их
роли.132 На востоке Европы вместо волохов
вполне можно упомянуть финно – угров, и,
безусловно, в эту картину вполне укладывается и Юго-Восток Руси (северяне, вятичи, радимичи) с их характерными лучевыми
кольцами.
После завершения генезиса многолучевых колец-головных привесок в начале Х в.
их развитие не остановилось. Дополнительным доказательством того, что как для их
носителей, так и для окружения они были
не этническим или племенным, а социально-потестарным, «статусным» индикатором
(будучи при этом, конечно, и украшениями и
деталями костюма), стало их быстрое распространение до середины Х в. на земли древлян
(Искоростень), дреговичей (Хотомель) и радимичей. У первых двух они не закрепились,
вероятно, из-за насильственной ликвидации
их самостоятельных потестарных структур
Русью в середине Х в. У радимичей же, которые к cередине X в. также частично вошли в
это предгосударственное образование, лучевые кольца получили дальнейшее самостоятельное развитие, т. к. не исключено, что они
олицетворяли собой еще «оппозицию» Киеву, а то и независимость от него.
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Рис. 1. Подвески типа II.1из Болгарии и их аналоги с Урала и из Среднего Поднепровья.
1 – 5 – Болгария, по В. Григорову 2007, обр.4;
6 – 10 – Верхнее Прикамье, Ломоватовская
культура, по Р. Голдиной 1985, табл. II; 11, 12 –
Пастырское городище, по М. Казанскому 2014,
рис. 24

Рис. 2. Серьги со звездчатыми привесками
(тип V.4 по В. Григорову 2007) из Моравии и
Словакии (по J. Dekan 1976, tabl. 17 (Zelovce),
18 (Holiare), 19 (Sturovo)).
1 – 2 – cеребро, 3 – бронза.
Археoлогически хоризонти

Рис. 3. Образцы серег со звездчатыми привесками (тип V.4 по В. Григорову 2007, или
«пастырского типа») из Болгарии, Среднего
Поднепровья и Подесенья.
1 – 5 – по В. Григорову 2007, обр. 18; 6 – 8 – по
М. Казанскому 2014, рис. 26,27;9,10 – по Шинакову, Гурьянову, Чубуру 2013, рис. 4. 1 – Батин, 2-Градешница, 3-Твердица, 4-Шивачево,
5-Волчедрым; 6,7-Пастырское городище, клад
1992 г., 8-Ясиноватая; 9,10-Новоямское – 1,
Севского района, Брянской области
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Рис. 4. Гроздевидные подвески с округло – биконическим лучом с Урала, из Болгарии и Среднего
Поднепровья, 1 – 8 по Р. Голдиной 1985, табл. II; 9,10 – по В. Григорову 2007, обр. 13 (тип III.6);
11,12,14 – по А. Комару, М. Стрельник 2011; 13 – по А. Шпилеву 2009, рис.1. 1 – 8 – могильники
Ломоватовской культуры Верхнего Прикамья; 9 – северная Болгария, 10 – Прахово; 11,12,14 –
Фативижский (Фотовижский) клад, Глуховский район Сумской области; 13 (слева) – Рыльский
район Курской области, 13 (справа) – Битицкое городище
144
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Рис.5. Славянские раннелучевые
височные кольца конца VIII – начала IX вв. и их возможные прототипы их Болгарии
1 – 3 – по В. Григорову 2007,
обр. 19;4,5 – прорисовки автора статьи; 6 – по А. Шпилеву
2009, рис. 1; 7 – 11 – по А. Григорьеву 2010, рис. 2; 12, 13 – по
О. Прошкину 2016, рис.4, 5
1 – 3 – Болгария; 4 – западные
Балканы; 5 – юг Моравии;
6 – северское Посеймье;
7 – 13 – Верхнее Поочье.
1 – Средище, 2 – Межден,
3 – Горлица – Остров;
4 – Голубица; 5 – Блучин;
7 – 10, 12, 13 – «Чертово городище», 11 – Воротынцево.
Археoлогически хоризонти
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Рис.6. Возможные «восточные» предшественники и аналоги многолучевых височных колец,
варианты восточно – и южнославянских привесок с орнитоморфными элементами
1 – по А. Амброзу 1981, рис. 10:14; 2 – по Л. Чвырь 1977, табл. 6:7; 3 – 6 – по А. Григорьеву 2010,
рис. 3; 7 – по В. Григорову 2007, обр.23. 1 – золотой колт из могил Киргизии; 2 – серьга типа
«махак» из северного Таджикистана; 3 – Супруты (Поочье), 4 – Маморница (Поднестровье),
5 – Искоростень (земля древлян), 6 – Ишутино (северское Посеймье); 7 – Каварна – 2
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Болгарский контекст происхождения лучевых головных...

BULGARIAN CONTEXT OF THE RADIAL
TEMPORAL RINGS ORIGIN
Evgenii Shinakov
Summary
The radial temporal rings (or ear – rings) and the head decoration derived from it were in the end of the
tenth – twelfth centuries the main ethno-cultural indicator of the Severiane, Radimichi, Vyatichi and earlier –
the Volyntcevo – Romen and some other Slavic cultures. Since the beginning of its investigation on the edge of
the nineteenth – twentieth centuries their origin was associated with Islamic East and Sassanid’s Iran, later –
with Great Moravia on the base of Byzantine technique borrowing. In the twenty first century there appeared
a tendency to connect the origin of this type of head decorations with Danube Bulgaria.
The source of the Bulgarian types of it became the theme for a dissertation of V. Grigorow (published
in 2007), and many other materials included own investigations of the author from different territories from
South – West and Central Europe to the Urals and West Central Asia, and from the Middle Oka and Volga to
the Crimea and North Caucasus.
Chronologically the article covers the period from the middle of the eighth to the middle of the tenth
centuries when the process of appearance of prototypes and creation of quite perfect forms took place. This
period had 4 stages or truly – key points: the middle – the end of the seventh, the middle – the end of the eighth,
the beginning of the ninth and the edge of the ninth – tenth centuries. During this period the forms, semantic
sense, real functions as details of clothes and head decorations changed not once but usually simultaneously
on the giant territories of steppes from Pannonia and north – east Danube Bulgaria to the Middle Volga,
Dagestan and West Central Asia, also the barbarian tribes (the Slavs and Finno-Ugrians) in connection with
the influence of the Byzantine and Islamic civilizations. This fact marks evidently that different prototypes and
early types of the radial rings, starting with the imposing gold examples with many „sun rays“ („colts“) of the
military elite of the West Turk Khaganate including the Dulu and Ashina clans, marked not ethnic but social
status of their owners.
Of course, the directions and grades of influence of different civilizations, peoples, tribes on the process of
introduction of innovations were not identical on the other stages of radial rings genesis, but Bulgarian „presence“ was without doubts the „key point“ of that process. In the beginning of it the North Black See and Danube Bulgaria of Kubrat, Kuver, Asparuh became the main „canal“ for technological and semantic exchange
between Byzantine and the Slavic-Nomadic World. The early types of three – five rays temporal rings appeared
in the Slavic lands from Western Balkans to the Romen culture on the Oka and Seim rivers under the rule or
influence of Krum’s and Omurtag’s Bulgaria, expanded after the Avar Khaganate collapse. On the final stage
of radial rings genesis (the edge of the ninth and tenth cent.) Volga Bulgaria had a role of mediator between
the Islamic civilization (Emirate of the Samanids) and the Finno-Ugrian and East Slavic areas, especially
Severiane – Vyatichi-Radimichi pre-state unit of tribes. Just the synthesis of the native early Romen variants of
radial rings with the Islamic innovations (and some Finno-Ugrian additions) gave birth to the head jewelries
of the pre – state Slavic elite, maybe, under the Volga Bulgaria protectorate (the correlated monetary systems).
To resume: the „final“ types of the multistage process of East Slavic radial rings creation were the result of
multicultural synthesis, based on Byzantine and Islamic models under the mediating and partly creative role
of nomads, especially – the Proto-Bulgarians.
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ПРИНОС КЪМ ДУХОВНАТА КУЛТУРА
НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Живко Аладжов
Национален археологически институт с музей при БАН, София

При археологическите разкопки във Велики Преслав сред открития подемен материал има групи предмети, които са характерни
за епохата и ролята на града като столица на
българската държава. Една от тях са кръстовете, които се откриват по-често тук, в сравнение с други обекти от периода Х – ХІ в.,
нещо повече, сред тях има все още нови, неописани екземпляри в литературата1. С приемането на християнството носенето на кръст
от висши духовни и светски лица е задължително, но резултатите от проучванията на
различни по статус и значение средновековни
обекти показват, че те са носени и от обикновеното население2. Това проличава и от „Отговорите на папа Николай І по допитванията
на българите“, където се отбелязва, че право
да притежава кръст има всеки „чист“ християнин, кръстът трябва да се носи до гърдите,
1

Дончева-Петкова, Л. Средновековни кръстове-енколпиони от България. София, 2011. Тази монография
включва огромен брой кръстове открити на територията на цяла България, подробно описани и анализирани, но мащабните археологически проучвания през
последните години предоставят нов емпиричен материал, който обогатява знанията ни по въпроса.
2

Дончева-Петкова, Л. Цит. съч. 30.
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с най-голямо страхопочитание и никога да
не изчезва от сърцето3. В предишна моя публикация се спрях на кръстовете открити при
проучванията на обект „Улица“ – Преславска
Архиепископия – юг4. Предвид ситуацията
3

Отговорите на папа Николай І по допитванията на
българите. – Латински извори за българската история
(ЛИБИ), 1960, 65 – 125.
4

Аладжов, Ж. Кръстове от Велики Преслав – обект
„Средновековна улица“ южно от Патриаршията. –
Плиска-Преслав, 13, 2018, (под печат). Средновековната улица южно от Патриаршията е основното свързващо звено между южната порта на вътрешния град на
Велики Преслав с дворцовите комплекси и Патриаршията. Досегашните проучвания на улицата показаха,
че тя е главна артерия в средновековен Преслав. Съществувала е в периода ІХ – ХІ в., през което време
претърпява корекции на трасето, на градежа, както и
промяна на техническите параметри (ширина, дълбочина на вкопаване в терена и др.) Вж.: Аладжов, Ж.
Велики Преслав. „Улица южно от Патриаршията. –
Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 414 – 415; Аладжов, Ж. Велики Преслав.
Улица южно от Патриаршията. – Археологически
открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 400 –
402; Аладжов, Ж. Разкопки на обект „Преславска
патриаршия – юг“, сектор „Улица“. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014,
466 – 468.
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Принос към духовната култура на Велики Преслав

на терена и регистрираните археологически
структури предположих, че тези материали
са били в проследената на терена масивна
верижна сграда, която е била със специално
предназначение5 и най-вероятно е представлявала Skeuophylakion – задължително хранилище за даровете на църквата, за църковни
съдове, богослужебни дрехи, книги и др. Това
е и мястото за поднасяне на дарове на висшия
клир и неговото близко обкръжение6. Такава
сграда до сега в Преслав не бе идентифицирана, а съществуването ѝ е исторически и археологически обосновано. Затова предполагам,
че Skeuophylakion-а е разположен до средновековната улица, което е напълно възможно и
археологически подкрепено.
Разгледаните в настоящата публикация
три кръста са открити във Велики Преслав
при изгребването на старата рампа, където се
изхвърляше пръстта от разкопките на обект
Улица“ в периода 2004 – 2014 г. Те се отнасят
към т. нар. плоски кръстове, като два от тях
са изработени от медна сплав и са с изображение само върху едната страна (№ 1 – 2), а
третият е от олово и е с двустранно изображение. (№ 3) Плоските кръстове са по-редки
в сравнение с енколпионите, което се доказва
статистически от изследването на открития
материал.
Първият кръст е отлят от медна сплав
заедно с малка пръстеновидна халка. Върху
лицевата страна релефно е изобразен разпнатия Христос. Тялото на Христос е право
и създава впечатление за стоящо. Ръцете са
разположени по хоризонталното рамо с обърнати насреща длани. Успоредно под ръцете е
представена украса от малки релефни чертички. Главата е наклонена към дясното рамо,
5

Аладжов, Ж., Я. Василев. Преславската Патриаршия – юг, сектор „Улица“, НИАР „Велики Преслав“.
Археологически открития и разкопки през 2014 г. София, 2015, 615.
6

Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. Очерки истории и култур. 2, Харьков, 2005, 718, 776.
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над нея има равнораменен кръст, над който
има украса от релефни чертички. Тази украса
запълва горната част. Късата раздвоена перисома е без украса. Стъпалата са разтворени с
допрени пети7. Обратната страна е гладка без
изображение. (Обр. 1а, б)
Максималната височина с халката –
42 мм; вертикалното рамо – 35 мм; хоризонтално рамо – 25 мм. Рамената са широки
9 мм. Тегло – 7,05 гр.
Образът на разпнатия Христос е най-често срещаното изображение при нагръдните
кръстове. Тази сцена се е появила най-напред
на Изток, който в противоположност на Рим
показва божествеността на Христос, именно
чрез страданието8. Най-ранните паметници
с Разпятието се отнасят към последната четвърт на VI в., а самата сцена се явява удобна
схема за формата на различните кръстове9.
Датировката на описания кръст е края на
Х – началото на ХІ в, което съвпада с останалия материал от обекта.
Вторият кръст също е отлят от медна
сплав заедно с малка халка. Върху лицевата
страна релефно е представена Богородица
Оранта (с вдигнати за молитва ръце). Богородица е права насреща, като тялото ѝ заема помалка част от отвестното рамо (горната половина е почти свободна). Ръцете ѝ са вдигнати
за молитва, разположени са диагонално по хоризонталното рамо на кръста, дланите са несъразмерно големи. Главата е овална с нимб.
Чертите на лицето са добре представени –
очите, носа и устата са означени като точки.
Богородица е облечена в традиционния за нея
дълъг хитон покрит с отвесни линии, с тесни
7

Най-близки до описания кръст са №№ 1064 – 1066
при Дончева-Петкова, Л. Цит. съч. Табл. СLXXVII,
но се различава по украсата към кръстта над главата
на Христос, което прави кръста от обект „Улица“ във
Велики Преслав, като неописан до сега вариант.
8

Дончева-Петкова, Л. Цит. съч., 289 и посочената
там литература.
9

Пак там, 468
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ръкави. Главата и е покрита с мафорий, който
загръща раменете. (Обр. 2а, б)
Максималната височина с халката –
40 мм; вертикалното рамо – 32 мм и ширина
8 мм в средата и 10 мм в края; хоризонтално
рамо е с дължина 26 мм и ширина 10 мм. Тегло – 6,64 гр.
Датировката е края на Х – началото на
ХІ в., което както отбелязах по-горе съвпада с
останалия материал от обекта.
Описаният кръст се доближава до № 1115
от корпуса на Людмила Дончева-Петкова10,
но има разлика в разположението на Богородица спрямо раменете на кръста.
Кръстовете с образа на Богородица Оранта са най-разпространени и са в различни
варианти на Мария Теотокос и Мария земна
църква.11
Третият кръст се различава от предните,
не само по материала от който е изработен,
но и по двустранното изображение. Кръстът
е отлят от олово и е с равностранни рамена.

10

Горната част на вертикалното рамо завършва с малко цилиндърче, което е с отвор,
през който минава връвчицата за окачване.
Върху лицевата страна с двойни линии е вписан релефен кръст, на който в средата има
също релефна окръжност с подчертан център. Върху обратната страна е изписан кръст,
чиито рамене са ограничени от перпендикулярни хасти. Изработката е прецизна, а начина на окачване прави екземпляра елегантен,
различен от познатите ни образци.
Максимална височина на вертикалното
рамо – 38 мм; самото рамото – 30 мм; хоризонталното рамо 30 мм; тегло 13,09 гр.
Датировката може да се отнесе към края
на Х – началото на ХІ в.
Кръст с тези характеристики не е описан
в корпуса на Людмила Дончева-Петкова12,
което още веднъж показва приноса на Велики Преслав в духовната култура на Първото
българско царство и обогатява информацията
ни за този вид паметници.

Пак там, 468.

11

Миятев, К. Палестински кръстове в България. –
Годишник на народния музей, 1922, 75.
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Дончева-Петкова, Л. Цит съч. 429 – 455.
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a)

б)

Обр. 1а,б. Кръст с изображение „Разпятие“
(лице-опако)

a)

б)

Обр. 2а, б. Кръст с изображение
на Богородица Оранта (лице-опако)

a)

б)

Обр. 3а, б. Кръст с двустранни изображения на кръст (лице-опако)
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CONTRIBUTION TO THE SPIRITUAL CULTURE
OF VELIKI PRESLAV
Zhivko Aladzhov
Summary
The work presents three single crosses founded in Veliki Preslav. The single crosses are usually of small
size. On two of the crosses are presented Christ’s crucifixion (Fig. 1a,b) and Virgin Orans (Fig. 2a,b). On the
third cross is inscribed with a cross in the center circle (Fig. 3a, b). This type of cross is not described until
now from Bulgaria.
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НОВЫЕ РАСКОПКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО
КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ЕЛИСЕЕВИЧИ
В. Н. Гурьянов, А.А. Чубур (Брянск)
Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского,
гр. Брянск, Русия

В процессе многолетнего научно-педагогического сотрудничества Университета Паисия Хилендарского в Пловдиве (Болгария)
и Брянского государственного университета
имени академика И.Г. Петровского (Россия)
доктор Иван Христов Джамбов, приезжая в
Россию вместе со своими студентами, коллегами и учениками, участвовал в раскопках
средневекового курганного могильника Елисеевичи близ города Брянска во время полевых сезонов 2005 и 2007 годов (Рис.1).1
В данной статье, посвященной 70-летнему
юбилею нашего уважаемого болгарского друга и коллеги, мы осветим предварительные
результаты раскопок последних сезонов, проводившихся уже спустя некоторое время после совместных исследований.
Курганный могильник Елисеевичи расположен в 0,12 км к северо-востоку от вос1

Джамбов, И. Х. Ползотворно сътрудничество и искрено приятелство (към 10 години от Договора между
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и
ФГБОУ ВПО Брянски държавен университет „Академик
И. Г. Петровски“). – В: Сборник за съвместната музейно-археологическа експедиция. Том 2. – Пловдив –
Брянск, 2014. 9 – 19.
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точной окраины села Елисеевичи. Насыпи
расположены полосой вдоль северного края
широкой балки, впадающей в долину речки
Коростовка (Малая Речка), левого притока
р.Рудка (правого притока р. Десны). Ширина
полосы сохранившихся курганов 25 – 35 м,
длина – около 300 м.2 (Рис.2).
Первые достоверные сведения письменных источников о с.Елисеевичи относятся к
1595 г., когда оно принадлежало Свенскому
мужскому монастырю и насчитывало свыше
50 дворов. Уже тогда территория вокруг села
была распахана настолько, что отсутствовал
не только лес (кроме мелколесья по оврагам),
но и сенокосные угодья.3 Курганы у с. Елисеевичи «Елисеевичской волости Брянского
уезда“ впервые упоминаются А.Г. Пупаревым
под 1877 г. «по левую сторону шоссе из Брянска в Рославль», в 200 саженях от села вдо2

Кашкин, А. В. автор-составитель. Археологическая
карта России: Брянская область. – Москва: Институт
археологии РАН, 1993. – 304 стр. 31 – 32.
3

Крашенинников, В. В. Из истории селений Брянского района. 2-е издание, переработанное и дополненное. – Брянск : БГУ, 2004. 142
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ль полевой дороги на пахотном поле. Это 3
кургана «круглообразной формы“ размерами
7 х 5, 3 х 3 и 3 х 3,5 саженей (1 сажень = 2,14
м).4 Эти же сведения чуть позже повторяет
Н.П. Горожанский5, однако курганный могильник даже при обследовании А.В. Кашкина
в 1984 г. насчитывал намного большее количество насыпей (точнее – 53) 6, что вызывает
сомнения в идентификации.
В 2005, 2006, 2014 годах курганы исследовал Е.А. Шинаков7 при участии авторов (а
в 2005 г. И.Х.Джамбова), в 2007 – 2008 годах
их изучал Д. А. Карпов при участии авторов,
Е.А. Шинакова и, в 2007 г. И.Х. Джамбова.8 К
2017 году было раскопано 9 насыпей. Две из
них содержали трупоположения (ингумации)
на непрогоревшем кострище, еще две – ингумации на горизонте, одна – захоронение в
неглубокой, но широкой яме, и одна – захоронения в двух узких грунтовых могилах. Две
насыпи оказались кенотафами, а еще одна
4

Пупарев, А. Г. Материалы для истории и статистики Орловской губернии Т. I. Орёл: Типография Губернского правления, 1877. – 152 стр.
5

Горожанский, Н. П. Материалы для археологии
России по губерниям и уездам. – Москва: Типография
А. А. Карцева, 1884. – Выпуск первый. – 110 стр.
6

Кашкин, А. В. Отчет о работе Центрально-Черноземного отряда в 1984 г. Ч. 1: Разведки в Брянской
области. Архив Института археологии РАН. Москва.
Р – 1. № 9725.
7

Шинаков, Е.А. Раскопки кургана 39 в группе у села
Елисеевичи Брянской области. – В: Археологические
открытия 2006 года. – Москва: Наука, 2009. 321 –
322; Шинаков, Е.А., Гурьянов, В.Н., Джамбов, И.Х.
Исследования в с. Елисеевичи Брянского района. – В:
Археологические открытия 2005 года. – Москва: Наука, 2007.
8

Карпов, Д.А., Гурьянов, В. Н., Джамбов, И.Х., Шинаков, Е. А. Охранные раскопки курганов в селе Елисеевичи. – В: Археологические открытия 2007 года.
Москва: Языки славянской культуры, 2010. 126 – 127.
Карпов, Д.А., Гурьянов, В.Н., Шинаков, Е. А. Охранные раскопки курганной группы Елисеевичи. – В:
Археологические открытия 2008 года. Москва: «Нестор-история», 2011. 150 – 152.
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насыпь (курган № 41) содержала захоронение
по обряду кремации на месте.9 О нем речь
еще пойдет ниже. Таким образом, в одном
могильнике четко прослеживается эволюция
погребального обряда, связанная с постепенным внедрением христианских элементов в
языческий обряд.
В 2017 году работы проводились одним
из авторов на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований
№ 17 – 11 – 32601 «Погребальные памятники центра Брянского ополья в X – XII вв.
(исследования курганного могильника Елисеевичи)“ (руководитель проекта – В. Н.
Гурьянов). Помимо охранных исследований,
преследовалось решение чисто научных задач – уточнение этнокультурной карты Брянского ополья в X – XII вв. на основе анализа
материалов раскопок курганного могильника
Елисеевичи. Он является в настоящее время единственным сохранившимся курганным могильником древнерусского времени в
ополье и играет ключевую роль в решении и
вопросов эволюции погребального обряда и
проблемы определения племенной принадлежности населения Брянского ополья.
В 2017 году были исследованы насыпи
№№ 40 и 44 в северо-восточной части группы
(Рис.3). Насыпи исследовались единым раскопом площадью 286 кв. м, заложенным вдоль старой полевой дороги. В процессе раскопок выяснилось, что насыпь № 40 оказалась
не курганом, а придорожной насыпью. Тем
не менее, в насыпи были найдены несколько
9

Гурьянов, В.Н. Курган с трупосожжением на могильнике Елисеевичи Брянской области Российской
Федерации. – В: Матэрыялы па археалогіі Беларусі.
Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых
старажытнасцей Беларусі ў 2013 – 2014 гадах. Вып.
27 Мiнск: Беларуская навука, 2016. 164 – 173; Шинаков, Е.А., Гурьянов, В.Н., Чубур, А.А. Погребальный
обряд Среднего Подесенья как источник для исторических реконструкций (Труды кафедры отечественной
истории древности и средневековья БГУ, т. 21) Брянск:
БГУ, 2011. 124 стр.
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фрагментов древнерусской керамики, вероятно попавших туда случайно.
Курган № 44 (сохранена нумерация согласно плану А.В.Кашкина и В.И. Кулакова) располагался в северо-восточной части
группы, отделенной от основной её части
небольшим овражком. Его северо-западная часть частично была разрушена старой
полевой дорогой. Курган достаточно крупный, высотой около 1 и диаметром около 10
метров. С северо-востока, юга и юго-запада
курган окружен ровиками до 4,6 м при ширине около 2 м и глубине до 0,5 м от уровня
материка. Насыпь состояла из желто-серого
суглинка, подстилающегося по материку слоем кострища в виде серого и светло-серого
прозоленного суглинка мощностью до полуметра. По периметру кострище было окружено кольцевой канавкой диаметром 3,6 – 4,5 м,
шириной от 10 до 80 см и глубиной от 5 до
20 см, которая является остатками «огненного кольца» – крады. Заполнение канавки на
разных участках – темно-серый и коричневосерый суглинок (Рис.4).
В южной части бровки по линии «северо-восток – юго-запад“ на глубине 82 см от
вершины кургана в слое кострища зафиксированы остатки погребения. Погребение
представляло собой остатки плохо сохранившихся костей черепа и левой руки, ориентировано головой на запад. К северу от
черепа на расстоянии 7 – 10 см находилась
железная игла с кольцом со следами вторичного пребывания в огне (Рис.5).
Изделие представляет собой железный
стержень длиной 14,7 см (возможно несколько больше, поскольку изделие разломано
на две половины), сечение у основания головки 0,8 см, головка круглая размером 1,5 на
1,6 см. Кольцо железное, диаметром 3 см. В
верхней части на расстоянии 5,2 см от верха
игла инкрустирована бронзовой (?) проволокой, инкрустация, как и сама игла, очень плохо сохранилась. По типологии Л.А.Голубевой
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изделие можно отнести к типу 10 – «иглы
по форме близки к иглам 1 типа; инкрустированы бронзой». Их датировка – XII век.10
Отметим, что предложенная Л.А. Голубевой
типология подверглась справедливой критике в работе О. Вергун.11 Там же отмечается,
что большинство железных игл из погребений IX – XI вв. были принадлежностью мужских дружинных захоронений. Рассматривая вопрос о назначении и использовании
железных игл с кольцами, О.Вергун делает
достаточно обоснованный вывод, что данные
предметы были порождением дружинной культуры и являлись полифункциональными.
Авторы разделяют эту точку зрения.12
Из других находок следует отметить половинку керамического шарика диаметром
1,8 см и фрагменты керамики минимум от
двух горшков, которая по форме венчика (тип
VIII по Е.А. Шинакову) датируется первой
половиной XII века.13
Находка предмета дружинного круга
древностей не первая в курганном могиль10

Голубева, Л.А. Назначение железных игл с кольцами. – В: Советская археология, 1971: 4. 114 – 126.
11

Вергун, О. Железные иглы с кольцами на территории Восточной Европы (постановка вопроса). – В:
Русь на перехрестi свiтiв (мiжнароднi впливи на формування Давньоруської держави) IX – XI ст. Матерiали мiжнародного польового археологiчного семiнару
(Чернiгiв – Шестовиця, 20 – 23 липня 2006 р. ). Чернiгiв: Сiверянська думка, 2006. 27 – 32.
12

Гурьянов, В.Н. Железная игла с кольцом в бронзовом футляре. В: Вопросы археологии, истории и культуры Верхнего Поочья: Материалы XIV Всероссийской научной конференции. Калуга, 5 – 7 апреля 2011 г.
Калуга: Полиграф-Информ, 2012. 68 – 70.
13

Шинаков, Е.А. Керамический комплекс севера
«Русской земли» и возможные источники её заселения
// Проблеми вивчення та охорони пам’яток археології
Київщини. Київ: Управління культури Київського облвиконкому, Рада Київської обласної організації УТОПІК, 1991. 101 – 103; Поляков, г.П., Шинаков, Е.А.
Летописный Рогов. – В: Любецький з’їзд князів 1097
року в історичній долі Київської Русі. – Чернігів: Сіверяньска думка, 1997. 117 – 123.
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нике Елисеевичи. В 2005 году в кургане №
7 было исследовано мужское погребение середины XI в., совершенное по обряду ингумации на кострище. В погребении найдены
фигурная рамчатая пряжка и два кольца, служивших для подвешивания к поясу холодного
оружия (Рис.6).14 Вероятно, оба эти погребения принадлежат представителям княжеской
либо местной сельской администрации.
Таким образом, исследованное в 2017
году погребение относится ко II этапу эволюции погребального обряда – погребение по
обряду трупоположения на непрогоревшем
кострище. Как и во всех исследованных курганах курганного могильника Елисеевичи, в
кургане № 44 фиксируются остатки «огненного кольца» – крады, что может свидетельствовать в пользу местного происхождения
погребенного. Датировать погребение можно
первой половиной XII века. Плохая сохранность костяка, вероятно, объясняется применением современных химических удобрений
на поле, прилегающем к курганам, через которые идет сток в балку.
Если говорить не только о мужских погребениях со статусными находками, то следует вернуться и к раскопанному в 2014 году
кургану № 41. Во время его раскопок было
исследовано погребение I этапа по обряду
кремации. В погребальный инвентарь входил
набор женских украшений и предмет, вызвавший особый интерес – писанка.
Писанка представляет собой керамическую поделку в форме яйца размером 42 на
14

Шинаков, Е.А., Гурьянов, В.Н., Джамбов, И.Х.
Исследования в с. Елисеевичи Брянского района. – В:
Археологические открытия 2005 года. Москва: Наука,
2007; Шинаков, Е.А., Гурьянов, В.Н. Древнерусские
курганы Брянского ополья. – В: Деснинские древности
IV: Материалы межгосударственной научной конференции, посвященной памяти брянского археолога и
краеведа, Заслуженного работника культуры РСФСР
Ф. М. Заверняева (28. II. 1919 – 18. VI. 1994). Брянск:
Издательство Клинцовской городской типографии,
2006. 28 – 41.
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27 мм с гремящим камешком внутри. Она
покрыта зеленой поливой и расписана фигурными скобками, разделенными девятью желтыми линиями, напоминающими стилизованный растительный орнамент, две из которых
соединены петлей (Рис.7). Писанка несёт на
себе следы огня, но термическое воздействие
было слабым и кратковременным, судя по сохранности поливы: инвентарь был положен в
захоронение уже после кремации тела, когда
погребальный костер уже остывал. Изделие
относится к писанкам группы II по типологии
Т.И. Макаровой, которые топографически тяготеют к южнорусским областям с центром
производства в Киеве.15 Прямые аналогии
имеются как раз среди киевских материалов.16 Пик распространения писанок приходится на XI в.17
Согласно сводке В.В. Седова18, до настоящего времени было известно всего две находки писанок в курганных погребениях, сделанные еще в начале ХХ века – в Гочевском
курганном некрополе на р. Псёл (раскопки
Д.Я. Самоквасова)19 и в курганном могильнике Влазовичи близ Суража, раскопанном
15

Макарова, Т.И. О производстве писанок на Руси. –
В: Культура Древней Руси: Сборник статей, посвященных 40-летию научной деятельности Н. Н. Воронина.
Москва: Наука, 1966. 141 – 145.
16

Сушко, А.А. Керамічні вироби спеціального призначення за археологічними матеріалами Києва. – В:
Русский сборник. Выпуск 7. (Труды кафедры отечественной истории древности и средневековья Брянского государственного университета им. акад. И. Г.
Петровского). Брянск: Курсив, 2013. 93 – 103.
17

Розенфельдт, Р.Л. Игры детей. – В: Древняя Русь.
Быт и культура. Москва: Наука, 1997. 114 – 118; Щербаківський, В. Українське народне мистецтво. Книга
3. Орнаментація української хати. Рим, 1980. 104 стр.
18

Седов, В.В. Писанки. – В: Славяне и их соседи: Археология, нумизматика, этнология / Под редакцией А.
А. Егорейченко. Минск: Веды, 1998. Стр. 81 – 85.
19

Самоквасов, Д.Я. Атлас гочевских древностей.
Москва: Синодальная типография, 1915. Таблица
ХСII: 1.
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П.М. Еременко.20 Еще две находки писанок
в погребениях были сделаны А.П. Моцей
при раскопках некрополя Липовое в 1983 г.21
Таким образом, при сотнях исследованных
курганных погребений, находка в Елисеевичах стала лишь пятой, обнаруженной в погребальных памятниках, что на наш взгляд, что
может свидетельствовать о высоком социальном статусе погребённой.
Почему данный артефакт оказался в погребении? Не следует забывать, что само яйцо-писанка и его глиняные копии – изначально не христианские, а языческие символы. Не
случайно глиняные, покрытые поливой писанки-погремушки почти исчезают из обихода
с усилением позиций христианства.
Яйцо – ключевой и многоплановый символ во многих мифологических системах.
Оно – начало мира и модель Вселенной, его
космогоническая функция в мифологии соотносится с ролью в культе плодородия.
Кроме того, яйцо – это воплощение идеи
бессмертия (вспомним место хранения Кощеевой смерти).22 Нанесенный на писанку из
Елисеевичей орнамент типичен для периода
Киевской Руси и традиционно называется
«сосенка».23 Изображение сосенки или первой весенней травы может символизировать
связанные с весной и плодородием воскрешение и бессмертие, усиливая сакральную магию семантики самого яйца.24
20

Рыбакоў, Б.А. Радзімічы. – В: Працы сэкцыі археолёгіі. Т. III. Менск, 1932. Стр. 81 – 152. Таблица II:7.
21

Моця, А.П. Некоторые сведения о распространении
христианства на юге Руси по данным погребального
обряда. – В: Обряды и верования древнего населения
Украины. Киев: Наукова думка, 1990. 114 – 133.
22

Топоров, В.Н. Яйцо мировое. – В: Мифы народов
мира. Энциклопедия, Т. 2 (К-Я). Москва: Советская энциклопедия, 1988. 681.

В линиях «сосенки» можно видеть не
только растительный орнамент – не случайно именно они желтые, а зелёный – фон. Мы
привыкли смотреть на яйцо сбоку, забывая,
что с торцов орнамент писанки образует
уже не линейно-растительную композицию,
а радиальную солярную, в которой желтые
полосы играют роль солнечных лучей. Археолог и исследователь традиционной украинской культуры В. Щербакивський предполагал, что «в древности разговение пасхальной
крашенкой играло в мистериях в честь бога
Солнца такую же роль, что и причастие в
христианстве, а писанка в этих мистериях
могла служить символом воскресшего бога
Солнца, и, покрытая его знаками, имела в
глазах людей добрую и даже, может быть,
чудодейственную силу“.25 Таким образом,
писанка с солярной символикой могла служить для кремированной из кургана № 41
медиатором – «пропуском» в потусторонний мир и оберегом от злых духов и сил на
непростом пути туда (погремушка создает
шум, по поверьям отпугивающий демонов).
Кроме того, писанка в погребении – это шанс
для покойной на реинкарнацию в земном
мире, либо на возрождение и вечную жизнь в
мире потустороннем. На это обстоятельство
указывает В.Я. Пропп: «яйца действительно широко применялись в заупокойном культе всех народов как знак бессмертия». И
далее: «Яйцо представлялось не только как
символ бессмертия и воскресения, но и как
средство, обеспечивающее их».26 Обращает
на себя внимание и сохранившаяся поныне в
некоторых украинских селах традиция класть
писанку в гроб к покойному. Не случайно пи25

Манько, В. УкраЇнська народна писанка. Львів:
Монастир Монахів Студитського Уставу, видавничий
відділ «Свічадо», 2001. 46 стр.

Щербаківський, В. Основні елементи орнаментації українських писанок і їхнє походження. – В: Праці
Українського Історично-Філолоґічного Товариства в
Празі. Т. 1 Прага, 1926. 117 – 147.

24

26

23

Топоров, В.Н. Растения. – В: Мифы народов мира.
Энциклопедия, Т. 2 (К-Я). Москва: Советская энциклопедия, 1988. 368 – 371.
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Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники
(опыт историко-этнографического исследования).
Санкт-Петербург: Азбука, 1995. 174 стр. 27, 106.
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санки семантически легко влились в ритуал
Великдня (Пасхи), где они продолжают символизировать победу над смертью, согласно
христианскому вероучению дарованную людям принявшим распятие и воскресшим из
мертвых Иисусом Христом.
Писанки из натуральных яиц и на деревянной основе дожили местами до современности. Они наиболее распространены в Украине (хотя в советское время писанкарство
как искусство пришло в упадок), а также у
западных и южных славян. В России популярней более примитивные яйца-крашенки.
Орнамент «сосенка» на украинских писанках
встречается нечасто и обыкновенно комбинируется с другим. Однако он может и доминировать, как во времена Киевской Руси.
Такое исполнение современных писанок характерно для полещуков (жители лесной северной Украины и южной Беларуси) и
лемков (Лемковщина – этнический регион в
Карпатах между реками Сян и Попрад, лежит
в пределах Украины, Польши и Словакии), а
также для польских писанок в восточной Польше по Висле.27
Писанки характерны и для пасхальной
этнографии Болгарии, правда для болгарских
писанок характерен геометрический, а не растительный или волнистый орнамент, встречаются также орнитоморфные сюжеты.28
Однако находки керамических писанок здесь
неизвестны: по доступным авторам публикациям самым южным пунктом обнаружения
этой группы киевского импорта стал Гарва-

не (Дигонеция)29 близ устья Дуная на территории современной Румынии. Авторы будут
благодарны коллегам за новую информацию
о возможных болгарских аналогиях приведенных в статье находок из Елисеевичей.

27

Гурьянов, В. Н., Чубур, А. А. Керамическое яйцо-писанка из погребения в курганном некрополе Елисеевичи. – В: Деснинские древности VIII. Материалы
межгосударственной научной конференции, посвященной памяти брянского археолога и краеведа, Заслуженного работника культуры РСФСР Ф. М. Заверняева (28. II. 1919 – 18. VI. 1994). Брянск, 2016. 86 – 91
28

Сумцов, Н. Ф. Писанки. Киев: «Киевская старина»,
1891.
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Ştefan, Gh., Barnea, I., Comşa, M., Comşa, E.
Dinogeţia. – В: Bucur., 1967:. 1; Barnea, I. Dinogetia –
ville byzantine du bas-Danube. – В: Byzantina. 1980 : 10.
237 – 287
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Новые раскопки средневекового курганного могильника...

Рис. 1. Профессор
И.Х. Джамбов и болгарские студенты
на раскопках могильгника Елисеевичи
в России. 2005 год
(фото А.А. Чубура).

Рис. 2. Курганный
могильник Елисеевичи. План.
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Рис. 3. Раскопки курганного могильника Елисеевичи. 2017 г. (фото В.Н. Гурьянова).

Рис. 4. Курганный могильник Елисеевичи. Курган № 44.
Зачистка материка, кольцевой ровик (фото В.Н. Гурьянова).
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Рис. 5. Курганный могильник
Елисеевичи.
Курган № 44. Игла с кольцом.

Рис. 6. Курганный могильник Елисеевичи. Погребение в кургане № 7. В правой части рисунка:
1 – рамчатая пряжку, 2 – 3 – кольца поясного набора (фото А.А. Чубура).

Рис. 7. Курганный могильник Елисеевичи.
Курган № 41. Писанка-погремушка керамическая.
Археoлогически хоризонти
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NEW EXCAVATIONS IN THE MEDIEVAL BURIAL
MOUNDS ELISEEVICHI
V. N. Guryanov, А. А. Chubur (Bryansk)
Summary
The article contains preliminary results of excavations in 2017 of the Eliseevichi burial mound, the largest surviving in the Bryansk in the Bryansk opolie. Excavations of the Kurgan Detachment of the Bryansk
Ancient Russian Expedition in Eliseevichi in previous seasons served as a training ground for cooperation
between the Bryansk State University named after Academician I.G.Petrovsky (Russia) and Plovdiv University
Paisiy Hilendarsky (Bulgaria).
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РАЗВИТИЕ НА ЦЪРКОВНАТА АРХИТЕКТУРА
В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (IX – XI ВЕК)
Жени Танкова
Регионален археологически музей – Пловдив

През 312 г. в похода срещу Максенций,
Консантин І Велики (306 – 337 г.) вижда кръст
на небето, заобиколен с надпис „In hoc signo
vinces“ (С този знак ще победиш). Войските на
Максенций били разбити, а той се удавил близо до Рим, при моста Малвий на река Тибър.
В 313 г. е приет Миланският едикт, с които
се равнопоставят религиите в Римската империя. През 341 г., с императoрски едикт, християнството било обявено за единствена официална религия, вследствие на което настъпват
промени както в духовния, така и в материалния живот на империята. Един от изразите
на тези промени е мащабното строителство на
християнски култoви сгради.
Най-разпространената архитектурна фор
ма на Балканите e елинистическият тип базилика. Тя произлиза от римската форумна
базилика, която е с граждански функции.
Християнската базилика носи различно съдържание, което определя развитието на вътрешното и външното ѝ пространство. Тя е
предимно правоъгълна, едноапсидна сграда,
ориентирана изток – запад; еднокорабна или
трикорабна – разделена от колони (пиластри).
В периода края на ІV – VІ в., са разпространеАрхеoлогически хоризонти

ни и кръстокуполните базилики, тип „латински кръст“. От V в. се наблюдава обогатяване
на църквите, както в архитектурно отношение, така и на интериора им, предимно в
олтарното и предолтарното пространство.
Особено място заемат баптистериите. Обикновено те са странични помещения, където се
извършва обредът (тайнството) кръщение.
Планировката и обликът на базиликите до
голяма степен зависи от местните строителни
традиции, литургични нужди и материалните
възможности на християнската община. На територията на съвременна България са разкрити над 160 базилики от този период.
През VІІ в., когато Балканският полуостров е залят от вълната на езическите племена, голяма част от християнските храмове са
унищожени, но спомена и преданието за вярата продължили да съществуват1.
През последната четвърт на VІІ в., българите начело с Аспарух, отвоюват големи територии от Византийската империя и в 681 г. създават нова държава на Балканите – България.
Първата ѝ столица е Плиска (Абоба).
1

Николова, Б. Православните църкви през българското средновековие (IX – XIV в.). С., 2002, 12 – 16.
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В историята на Българската държава има
много съдбоносни моменти, но най-значителният след създаването ѝ от хан Аспарух е
покръстването и просвещението на българския народ, извършени от княз Борис І (852 –
889 г.). Тези събития са с огромно значение, не
само в онзи исторически момент, а и до днес.
Далновиден политик, българският княз
съзнава, че оставането извън кръга на европейските християнски държави води до изолация и до развитие, което не съответства на
културния контекст на епохата. Във вътрешно политически план приемането на християнството има два аспекта:
1. Премахва религиозните, културни и
етнически различия и обединява населението в единна народност;
2. То е важен фактор за засилване и централизиране на властта;
Първоначално хан Борис води преговори с папа Николай І за покръстването на
българския народ, но притиснат от политическите събития този акт се осъществява от
Константинополската патриаршия, при патриарх Фотий – 864 г. Тази радикална промяна в духовния живот има редица последици в
материалния. За по-бързото приобщаване на
народа към официалната държавна религия
започва изграждането на християнски храмове. Първите възникват в политическите и духовни средища на държавата – Плиска, Преслав, Мадара, Охрид и околностите им. Част
от езическите храмове са разрушени напълно, на местата на други са изградени църкви,
а трети са приспособени за християнското богослужение. Най- величествените и мащабни
по обем църкви в средновековна България са
главно в Плиска, Преслав и западния регион
на държавата. В ранносредновековна България архитектурните форми и художествените
традиции в храмовото строителство, навлизат от Византия, Мала Азия и Западна Европа. Вследствие на тези фактори българските
164

християнски храмове добиват по-сложни характеристики. Църквите са строени както за
задоволяване на религиозните потребности
на обикновеното население, така и на аристокрацията.
По отношение на своите най-общи планово-обемни особености църквите от Първото Българско царство се разделят на три основни дяла:
І. Църкви, чието пространство е развито
около надлъжна ос, насочена към олтара, с
ориентация изток-запад. Това са така наречените елинистически тип базилики или зални
църкви. Те се характеризират с монументалност, просторност и простота на изпълнението. Имат правоъгълен план, разделен на три
надлъжни кораба, завършващи на изток с една
полукръгла или тристенна, по-рядко петстенна апсида. В някои случаи базиликите имат и
напречен кораб – трансепт. В църквата се влиза обикновено от притвора, но в някои случаи
има входове отстрани на апсидата. Средният
кораб, с двускатен покрив, се издига високо
над страничните. Вътрешното пространство,
наосът на базиликата, се разделя по три начина: с колони, със зидани стълбове, с редуващи се стълбове и колони. Те започват от двете
страни на апсидата, с изключение на случаите, когато има обособено предолтарно пространство – деамбулаторий. Колоните и стълбовете имат не само конструктивна функция.
Те дават облика на вътрешното пространство.
Колоните образуват две редици от леки аркади с високи архиволти над капители и кемпфери, които оптически не отделят централния кораб от страничните. Те отвеждат към
идеалния център на постройката – апсидата.
В случайте, когато наосът е разделен от зидани стълбове, непосредствено свързани с
арки, средният кораб изглежда като изолирано пространство. Така оформената колонада
прилича на стена, с проходи към страничните кораби. Базилики със смесена колонада се
Археoлогически хоризонти

Развитие на църковната архитектура в Западна България...

срещат сравнително рядко (с. Абтаат). Често
към основния план на църквите са прибавяни помещения с функционално предназначение – баптистерий, катехумен, стълбища и пр.
Обикновено те са разположени отстрани на
притвора или в края на страничните кораби.2
Към залния тип храмова архитектура
принадлежат и еднокорабните, едноапсидни
църкви. Като план и конструкция те са опростени постройки. Съставени са от наос, завършващ на изток с апсида, полукръгла или
тристенна и не всякога притвор на запад. Покрити са с цилиндричен свод или двускатен
покрив. Те са характерни за по-бедните селища, крепостите, манастирите и некрополите.
От този тип църкви, в западния регион на
България от периода ІХ – ХІ в., са известни
няколко, две от които в Костур.3
ІІ. Кръстокуполни църкви – централната
част е квадрат, над който стои полусферичен
купол, положен върху висок барабан. Последният лежи на кръгла основа, образувана
от четири пандантива, вмъкнати между полукръгли арки. Те стъпват на четири стълбове
или колони, поставени в ъглите на покрития
с купол квадрат. Около централния купол на
църквата се образува кръст от сводове, които
се издигат и проектират във външността на
сградата. На покрива те също образуват кръст
около куполния барабан. Той е прорязан от
прозорци. Пространствата, които се включват
между рамената на кръста и външните стени
на църквата са по-ниски. Отвътре те са покрити със сводчета или калоти. Към оформеното
по този начин ядро на църквата се прибавя
на запад притвор, а на изток олтарна част,
завършваща с една или три апсиди. Според
броя и вида на подпорите, крепящи купола, се
определят четири варианта на кръстокупол2

Миятев, Кр. Архитектурата в средновековна България. С., 1965, 12 – 13.

ната църква: а) преходен тип между трикорабна базилика; б) църкви с четири свободни
подпори; в) църкви с две свободни подпори;
г) църкви с вградени подпори.4
III. Църкви с центричен план. Те са порядко срещани. Това са сгради, чието централно пространство е организирано около
вертикалната ос, увенчана с купол. Около
него се подреждат главните части на наоса.
Този тип постройки могат да бъдат кръгли,
многоъгълни, конхални, кръстообразни и квадратни. Към тях принадлежат и ротондите.
С приемането на християнството са положени и основите на българската църковна
архитектура. Първите храмове възникват в
престолните градове Плиска и Преслав, в североизточна България. Наред с тях през ІХ в.,
се създава и значителен религиозен и културен център и в западния регион на средновековната държава, с центрове Преспа и Охрид. Античният Лихнидос е разположен на
големия римски път via Egnatia, между Драч
и Константинопол, една от причините за неговото процъфтяване през различните епохи.
По време на Първото Българско царство значението му пораства още повече, когато Кириловите ученици Климент и Наум били изпратени там от княз Борис І като християнски
проповедници и учители. При управлението
на цар Самуил (997 – 1014), Охрид е третата българска столица. Най-представителният християнски храм от периода на Първото
българско царство в Охрид е базиликата „Св.
София“ или т.нар. Борисова, една от неговите
седем съборни църкви. Тя е с три строителни периода. В първоначалния си вид е с три
засводени кораба, завършващи с апсиди от
изток и притвор от запад. Централният кораб
е по-висок, без прозорци. В средата на наоса
ритмичната поредица от стълбове е прекъсната от напречен кораб – трансепт, увенчан с
купол. Имала е галерия над притвора и стра-

3

Чанева-Дечевска, Н. Църковната архитектура на
Първата Българска държава. С., 1984, 67 – 68.
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Миятев, Кр. Цит.съч., 105 – 106.
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ничните кораби, до която се е достигало посредством стълба, от помещение долепено до
северната страна на притвора. Вътрешността
на църквата въздейства със строгата си монументалност. Масивните стълбове, разделящи
корабите, минават директно в арки. Липсва
богата пластична украса. Стените са изписани със стенописи. Осветлението е оскъдно – осъществява се само от прозорците на
апсидите и на страничните кораби. Градежът
на църквата е клетъчен, подчертано декоративен, със скрита сантрачна система. Външната
украса на църквата е скромна, изключение
прави само централната апсида, която е разчленена с три реда отвори – долу прозорци,
горе поредица от слепи ниши с корниз над
тях (обр. 1).
Като представителна патриаршеска
църква е издигната и базиликата „Св.Ахил“
на едноименния остров в Преспанското езеро. Епископ Теофилакт Охридски посочва
княз Борис І за неин основател. Според други
автори е изградена от цар Самуил, който пренесъл в нея мощите на св.Ахилий от Лариса в
Преспа. Градежът ѝ е от дялан и ломен камък
и квадратни тухли. В зидарията са включени
и скрити дървени греди. Арките и сводовете са само тухлени. По план, тя е с удължен
трикорабен наос и сложен олтар, състоящ
се от голяма полукръгла апсида със синтрон
и отделени в самостоятелни помещения –
протезис и диаконикон, завършващи също
с полукръгли апсиди. От запад църквата е с
двуетажен притвор. В него е стълбището за
галериите над притвора и страничните кораби. Притворът има входове от север и юг (обр
2). На централната апсидна стена е запазен
ценен епиграфски паметник – изписани са с
български и гръцки букви имената на епископиите, влизащи в границите на българската
държава, когато Преспа е резиденция на цар
Самуил и седалище на българския патриарх.
В южния кораб са разкрити четири гробници,
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една от които според проф. Н. Муцопулос е
на цар Самуил.
Близки като архитектурен тип до базиликата „Св.Ахил“ са църквите във Враница до
Струга и в Сервия. Първата е с издължен трикорабен наос, разделен със стълбове, свързани с арки. Градежът ѝ е от ломени камъни.
Втората е също с дълъг наос, разделен от два
реда аркади. Централният кораб на изток завършва с полукръгла апсида, с богато членение на ниши. На запад църквата е с притвор с
три входа. Покривът вероятно е бил дървен.
Друг значителен паметник на църковната архитектура през ІХ – Х в. е епископската
базилика „Св. Георги“ в с. Старо Нагоричане,
Кумановско. Тя е с втори етаж над притвора, а
вероятно и над страничните кораби. Изградена е от дялани каменни блокчета; използвани
са и сполии от по-ранни градежи. Вътрешното пространство е засводено.
Към същия период се отнасят и базиликите в Призрен и с.Чурлина до Ниш. Призренската епископска църква „Св. Богородица“ е трикорабна, с удължен наос и кораби,
разделени със стени, пробити с аркади. Наосът завършва с апсиди, централната от които е тристенна, а страничните – полукръгли.
Средният кораб е ограничен от запад с два
напречно поставени стълба, носещи галерия.
Градежът на църквата е каменен, със сполии
от антични сгради. Тухли са използвани само
около отворите на арките (обр. 3)
Базиликата в с.Чурлина до Ниш е с голям трикорабен наос, завършващ на изток с
тристенни апсиди, средната от които е със
синтрон. На запад има триделен притвор. От
север, запад и юг, църквата е обградена от
просторни предверия, като тези от север и
юг, на изток завършват с дълбоки полукръгли
апсиди. Градежът в основите е от варовиков
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камък, а стените са от тухли, споени с бял хоросан.5
През втората половина на ІХ в. – до началото на ХІ в. е разпространен и строежът
на малки църкви – базилики. За западния регион най-характерните са трите, сравнително
добре запазени, в гр.Костур – важно културно средище в този период. Това са църквите
„Св. Врач“, „Св. Архангели“ и „Св. Стефан“.
Костурските базилики са малки квадратни
постройки с къси и тесни кораби и олтарни
пространства. При „Св. Врач“ и „Св. Стефан“ корабите действат почти отделно един
от друг, благодарение на масивните им стени,
пробити с отвори (обр. 4). Наосът на „Св. Архангели“ е разделен с по две двойки колони,
което придава еднопространственост. Те и
трите имат много богата фасадна украса от
едностъпални или двустъпални ниши, рамкирани с богати архиволти, разчленяващи
пластично стените. Тези аркирани ниши не
се свързват с вътрешната конструкция. Тимпаните им са изпълнени със сложна тухлена
украса, тухлени геометрични букви и хризма. Корнизите на трите църкви са тухлени,
от типа „вълчи зъб“. Употребеният строителен материал и при трите паметника е камък и тухла, оформени в клетъчна зидария.
Вътрешните стени на църквите са покрити с
няколко пласта стенописи от различни епохи.
Към този тип църкви може да се отнесе
и „Св. Георги“ в Мелник. Тя е трикорабна,
триапсидна, с общ двускатен покрив. Наосът
е разделен от два реда с колони. Предолтарното пространство е засводено, оформено от
зидове, с пробити в тях аркирани отвори. Подобно е оформен и олтара на църквата „Св. св.
Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в Серес.
Северно и южно oт централната сграда има
по една закрита галерия, а на запад е оформен
вътрешен двор с висока ограда. Градежът ѝ е

от камъни и тухли на пояси, без да се спазва
особен ред. Над средната апсида има корниз
от два реда тухлени зъбци, над който с отстъп
следва втори корниз, също от зъбци. Отвътре е
изписана с три слоя стенописи. Вероятно през
Средновековието е служила като митрополитска църква. Използваният строителен метод
при църквата „Св. Георги“ е предшестващ начина на градеж на костурските базилики.6
Наред с базиликалният архитектурен тип
храмови постройки, през периода на Първото
Българско царство се строят също кръстокуполни и центрични, конхални църкви.
Срещат се и преходни варианти между
базиликален и кръстокуполен тип, каквато е
църквата „Св. Герман“ при Преспанското езеро. Тя е с квадратен наос, с три сравнително
къси кораба. Разделителните стени между корабите, в план се проектират като четири квадратни стълба. Напречният и средният кораб
са с еднаква височина и ширина. Над пресечните им точки се издига куполния барабан,
поддържан от равнораменния кръст на четири еднакви свода. В междурамията са разположени силно редуцираните засводени части
на страничните кораби. Германската църква
е с три полукръгли отвън и отвътре апсиди,
без предапсидно пространство. На западната
страна е притворът, покрит с напречен свод и
само един вход на западната стена.7
По своите планови особености кръстокуполните църкви се делят на няколко основни
варианта, като съществуват разновидности
и вътре в тях. Те се отличават с богатото си
фасадно оформление, с нови детайли в плана, интериора и декорацията. Този вид християнски храмове са разпространени както в
североизточните, така и в западните райони
на Средновековна България. Един от найранните представители е църквата при с. Во6

Чанева-Дечевска, Н. Цит. съч., 55 – 58.
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Миятев, Кр. Цит. съч., 108 – 109.

Чанева- Дечевска, Н. Цит. съч., 35 – 40.
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доча, Струмишко, строена по времето на цар
Борис І. Тя се състои от две различни по големина църкви, разположени осово една зад
друга, в посока запад-изток. Западната е по
старата – ІХ в. След като е построена втората, тя започва да изпълнява функцията на
неин притвор. И двете църкви са с трикорабен наос, пресечен с напречен кораб, като в
мястото на пресичане на надлъжния и напречен кораби се образува квадратно пространство, върху което чрез пандантиви е поставен
купол. Подкуполните подпори са стълбове с
правоъгълно сечение. Фасадите на по-старата църква са разчленени от едностъпални аркирани ниши, обрамчени с тухли. Арките на
втората църква са двустъпални, рамкирани с
венец от „вълчи зъби“, а ъглите над тях са украсени с геометрични мотиви. Градежът и на
двете църкви е клетъчна зидария (обр. 5).
Към тази група паметници се отнасят и
църквите „Св. Георги“ в с. Горни Козяк, Щипско и тази при с. Жиглянци, западно от гр.
Кочани. Църквата „Св. Георги“ е с дълбоко
предапсидно пространство, издължена отвътре апсида, силно изпъкваща навън. Рамената на пространствения кръст са пълноценно
развити, като западното е по-късо. В източната и западната стена има издълбани ниши
с полукръгло сечение. Връзката между кръстовидния наос и едноделния притвор се осъществява чрез трибелон. Притворът е имал
външни входове от запад и север, а южният
е водел към долепен от юг параклис, покрит
с купол (обр. 6). Църквата при с. Жиглянци е
с една апсида, предшествана от предапсидно
пространство.
Църквата при с. Мородвиц, южно от
гр. Кочани, е преходна форма към църквите с
вписан кръст и плътни междурамия. Нейното
източно кръстно рамо е долепено до апсида168

та, а западните ѝ междурамия образуват помещения, отворени само към притвора.8
Центричните триконхални църкви през
периода на Първото Българско царство са
съсредоточени предимно в западната половина на страната. Те са няколко разновидности. Представител на една от тях е охридската църква „Св. Архангели“ в манастира
„Св. Наум“. При нея куполът се поема от изток от две арки. Трите конхи не се свързват
пряко, а чрез вдадените ъгли на подкуполния
квадрат. От север и юг куполът се носи направо от страничните конхи, а от запад – от дълъг
цилиндричен свод. Конхите са вградени и завършват фасадно с прави стени, а олтарната
апсида е с външна тристенна форма. В църквата се намира гробът на св. Наум (обр. 7).
При някои еднокорабни триконхални
църкви, конхите са долепени към удължения
и тесен наос, а куполът се носи от полуцилиндрични сводове от изток и запад и от четвърткуполите на конхите от север и юг. Олтарната
конха не участва в системата на равновесие
на купола. Към този тип се отнася църквата
„Св. Пантелеймон“ в Охрид, построена от
Климент Охридски. Тя има голяма тристенна
апсида и по две малки ниши към страничните
си конхи, ориентирани към изток (обр. 8).
Друга група са вградените триконхални
църкви в правоъгълен корпус. Характерно за
тях е, че страничните конхи остават вътре в
страничните зидове и не се очертават на фасадата. Такава е църквата при с. Кулата, Благоевградско. При нея вградените части между наоса и външните стени от изток са били
използвани за пастофории, а тези от запад –
за баптистерий и параклис, достъпни откъм
притвора.
Към този тип могат да се отнесат и църквите в с. Злести и с. Зглавеница край Охрид и
църквата в м. Винени край Малкото Преспанско езеро.
8
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Преходна форма в планово-обемното си
решение е църквата „Св. Богородица Кубелитиса“ в Костур. Вътрешното пространство
е кръстовидно с равни рамене, които се очертават на фасадите с триъгълни фронтони.
Външно има кубичен обем, с три високи конхи. Куполът на храма се носи от арки, които предават натоварванията на конхите на
вградените подпори в ъглите на подкуполния
квадрат и на западната страна на наоса. Църквата е с богата външна тухлена украса. Към
тази разновидност се отнася и църквата при
с. Горица до Охрид (обр. 9).
Триконхални църкви се срещат сравнително често като манастирски храмове.

Повечето от църквите са градени от камък. Тухлите са употребявани главно като декорация.9
Още през ІХ – Х в., съобразявайки се с
каноничните изисквания и с личните предпочитания на ктитора, старобългарските
архитекти утвърждават своите виждания и
разбирания. Те се стремят към органично съчетание на вътрешното пространство на сградите с неговите вътрешни форми, към синтез
на архитектурата с другите изкуства. В резултат на тези творчески търсения и стремежи са
създадени забележителни църковни паметници и манастирски комплекси в ранносредновековна България.

9
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Обр. 1. Охрид. Базиликата „Св. София“ – план и изглед
170
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Обр. 2. Преспа. Базиликата „Св. Ахил“ – план

Обр. 3. Призрен. Църквата „Св. Богородица“. План
Археoлогически хоризонти
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Обр.4. Костур. Базиликата „Св. Врачи“ – план, разрез, изглед
172
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Обр. 5. Църквата при с. Водоча, Струмишко. План

Обр. 6. Църквата „Св. Георги“ в с. Горни Козяк, Щипско. План
Археoлогически хоризонти
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Обр. 7. Охрид.
Манастира „Св. Наум“.
Църквата „Св.Архангел“.
План на старата и новата сграда. Изглед в сегашния ѝ вид
174
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Обр. 8. Охрид.
Църквата „Св. Пантелеймон“. План

Обр. 9. Костур. Църквата
„Св. Богородица Кубелитиса“ –
план, разрез, купол
Археoлогически хоризонти
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НАГРЪДЕН КОСТЕН КРЪСТ
ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХІІІ ВЕК
Мирко Робов
Национален археологически институт с музей – БАН, филиал Велико Търново

Находката е великолепно произведение
на приложното изкуство, вероятно продукт
на водещо столично ателие. Открита е през
1983 г. при разкопките на източното крило на
манастира около църквата Св. Димитър в източното подножие на Трапезица. В предварително съобщение е представена в доклад на
Петия международен конгрес по славянска
археология, проведен в Киев през 1985 г.1
Представлява костен двулицев нагръден
кръст. Неговите размери са: височина 4,5 см;
ширина 2,7 см; дебелина 0,6 см. Напречно,
в горната част на вертикалното рамо е пробит малък отвор за прокарване на конец или
тънък шнур за носенето му като нагръден
кръст. Самата кост е благородна. Релефните
изображения са постигнати от двете страни
на кръста чрез отнемане на фона. Изобразени
са общо 13 фигури, пет от които в цял ръст,
а останалите осем – допоясни. Надписите са
четири – по два откъм лицевата страна и опа1

Робов, М. Произведения мелкой пластики из церкви Св. Димитрия в Тырнове. – Труды пятого международного конгресса славянской археологии. Москва,
1987, 85 – 91
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кото, като трите от тях са врязани, а единият –
релефен (в долната част на лицевата страна).
Полетата с изобразените персонажи, и от
двете страни на кръста, са обрамчени с широк релефен ръб.
Централната композиция е развита върху
лицевата страна на кръста. Изобразен е един
от главните сюжети в християнската иконография – сцената Разпятие. (Обр. 1) Прикованото към кръста тяло на Христос е в леко
издължена пропорция, като е силно извито
наляво. Главата е отпусната върху дясното му
рамо. Голото тяло е прикрито от хълбоците
докъм средата на бедрата с къса препаска (перизома). С врязани линии е подчертан релефа
на гръдните мускули. Анатомичните пропорции като цяло са точно спазени, като че ли с
изключение единствено на ръцете. Прикованите към напречното рамо на кръста длани
са значително уголемени (видимо непропорционално). Нимбът около главата на Христос
е оформен с правилно очертана дъга. Косата
е дълга, като част от нея пада върху раменете
на Христос. В резултат вероятно от продължително носене на нагръдния кръст, някои от
подробностите по лицето на Христос са поАрхеoлогически хоризонти
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изтрити и не личат добре. Очите са загатнати
със сравнително големи, врязани окръжности. Носът е прав. Формата на мустаците не
личи, но брадата е неголяма и е опряна върху
дясното рамо на Христос.
Под хоризонталното рамо на кръста са
изобразени две допоясни фигури. В иконографската композиция Разпятие това са Богородица и Йоан Богослов, като първата се
поставя вляво от разпнатия Христос, а втория – вдясно. Главите и на двамата са леко
приведени към кръста, което подчертава емоционалното им състояние.
Дрехата на Божията майка е загатната
с четири косо врязани щрихи. Главата ѝ е с
мафорий, който покрива по-голямата част от
челото. Дясната ръка е свита в лакъта и е поставено на нивото на гърдите. Моделировката на изображението и малките му размери не
показват ясно положението на лявата ръка, т.
е. дали с нея е подпряла главата си, или пък е
положена върху тялото, малко под брадичката.
С няколко снопчета от успоредни врязани линии, ориентирани под съответния ъгъл,
е предадена дрехата на другата допоясна
фигура, разположена вдясно под напречното рамо на кръста – тази на Йоан Богослов.
Лицето на светеца е голобрадо, извито заедно
с неговото тяло (както и това на Богородица)
в 3/4 към разпнатия Христос. Лявата ръка на
Йоан Богослов се намира под неговата дреха
и е на нивото на гърдите му, а с дясната е подпрял леко приведената си глава.
В художественото предаване на двете
фигури – на Богородица и на Йоан Богослов,
точно е отразено душевното им състояние.
Приведените надолу глави и тела, както и положението на ръцете, издават състояние на
дълбока печал и траур, както и преклонение
към вече мъртвото тяло на Христос.
Интересен и рядко срещан елемент в сцената Разпятие, изобразявана с традиционните
персонажи, са две фигури, поставени в двата
края на полето на напречното рамо на кръста.
Археoлогически хоризонти

Те са в цял ръст, като фигурите им са извити
в 3/4 като също са обърнати към разпнатия
Христос. Телата на въпросните персонажи са
също леко приведени.
Лявата от фигурите е облечена в дълъг
хитон, чиито гънки са предадени чрез снопчета от по няколко врязани линии. Той е изобразен с голям, прав нос. Косата му е неголяма и се спуска над ушите. Брадата е заоблена.
Очите са големи, а по своята форма – елипсовидни. Около главата е оформен нимб. Ръцете са сключени и поставени в областта на
корема.
Изобразената от другата страна на напречното рамо на кръста фигура (лявата),
също е в цял ръст. Тялото е силно приведено
към разпнатия Христос. Носът е прав. Очите
са по-скоро несъразмерно големи. По формата си са елипсовидни. Брадата е дълга и права, а по форма – клиновидна. Около главата е
изобразен нимб. Персонажът е облечен в дълъг хитон, който закрива нозете му. Ръцете са
сключени върху корема. Главата на този персонаж, както и главата на другия се издигат
над напречното рамо на Христовия кръст. Десният от двамата е показан като по-възрастен
(по-скоро като старец).
Описаните иконографски белези на изобразените два персонажа, както и мястото,
където творецът ги е поставил във въпросната композиция, не дават основание те да бъдат
причислени към традиционно присъстващите
в иконографския сюжет Разпятие персонажи.
В случая трябва да се има предвид и обстоятелството, че те са поставени така, че се издигат над напречното рамо на Христовия кръст.
Подобен близък, а най-вероятно идентичен
в иконографския смисъл паралел, откриваме
например в сцената Разпятие в стенописта на
Богородичната църква в Студеница Хвостанска.2 (Обр.2)
2

Кашанин, М.; Корач, В.; Тасич, Д.; Шакота,М.
Студеница. Београд, 1968, 73

177

Мирко Робов

Този паметник датира от началото на ХІІІ
век, а следователно е приблизително синхронен с находката от Търново. От двете страни на напречното рамо на Христовия кръст,
но както при нашата находка, допоясно над
него, са поставени пророците Мойсей (вляво)
и Исая. Фигурите им са изправени, но главите
са леко приведени и в 3/4 обърнати към вече
мъртвото тяло на разпнатия Христос. Към
него са отправени и техните погледи. В ръцете си държат разтворени свитъци с изписани
на тях текстове. Например в свитъка на Исая
е изписано „Као овца би заклан“.3
Пророк Исая е представен като старец с
дълга клиновидна бяла брада и мустаци. Косата му е също дълга, като достига до раменете. Във въпросната сцена в Богородичната
църква, пророк Мойсей е изобразен като помлад и без брада. И двамата пророци са облечени в антични дрехи, както и двете фигури
от костения нагръден кръст.
Иконографската схема от Богородичната
църква в Студеница Хвостанска е важен паралел, който ни подсказва възможност за изясняване на сюжета в сцената Разпятие върху
лицевата страна на костения кръст от манастира при църквата Св. Димитър в Търново.
Изобразени в цял ръст фигури в двата края
на напречното рамо, най-вероятно са именно
старозаветни пророци, чиито предсказания
предричат Разпятието. По своите иконографски белези разположеният вдясно персонаж
може да бъде определен като пророк Исая.
Твърде вероятно е изобразеният вляво да е
пророк Мойсей, който в средновековната иконография се изобразява и като по-млад, и като
по-възрастен, а също така с брада и без брада.
В случая с костения кръст, той е възрастен и
с брада.
Паралелът от Богородичната църква в
Студеница Хвостанска ни показва, че в сцената Разпятие от църквата Св. Димитър в Тър3

Пак там,73,83; Библия, 1982, 868, глава 53, стих 7
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ново е реализирана една много рядко срещана
иконографска идея, което илюстрира неговите несъмнено добри познания в християнското изкуство. Възможно е да е използувал като
първообраз примери от други, недостигнали
до нас художествени паметници на дребната
пластика със сходна или идентична композиция, като тази от Богородичната църква. Безспорно е и завидното умение на средновековния столичен резбар в пластичното решаване
на въпросната композиция в ограничените
пространства предвид малките размери на
самата находка.
Непосредствено над главата на Христос,
с врязан контур и релефен ръб е изобразена
табелата с надпис IC XC. Надписът е с големи
врязани букви.
В горната част на вертикалното рамо
на костения кръст, непосредствено над разпнатия Христос, са двата плачещи ангела.Те
са обърнати надолу и гледат към него. Чрез
снопчета от по две-три успоредни врязани
линии, са изобразени техните крила. Очите са
загатнати с неправилни врязани окръжности.
Предадени са и други допълнителни подробности от иконографията на сцената Разпятие. Така например, под нозете на Христос
символично е загатнат хълма Голгота. Също
символично, под неговите ходила са поставени костите и черепът на Адам, погребан според легендата, на мястото, където е поставен
Христовия кръст. Като ниска преграда е показан и ѝерусалимския зид.
В долната част на вертикалното рамо на
костения кръст, с тънък бордюр е отделено
правоъгълно поле. (Обр. 3) В горната част на
това поле, не с врязани като при всички останали надписи, а с релефни букви е изписано
името „НИКОЛАИ“. Пред него липсва сакралния термин „свети“ (или „о агиос“), изписан
изцяло или в лигатура. Това е важен момент,
защото творецът видимо е изпълнил волята на
поръчителя за да предаде друго значение на
това име, като го отдели от надписите в икоАрхеoлогически хоризонти
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нографските композиции от двете страни на
нагръдния накит. Различен е и по това, че останалите три надписа са в лигатури.
С този надпис най-вероятно е изписано името на притежателя на този нагръден
кръст, който се е казвал Николай. Поставянето му непосредствено под Христовото Разпятие символизира отправената от „раб Божий“
Николай, молба към Христос.
Надписът е в строго ограничено поле с
точна форма на правилен правоъгълник. Буквите са напълно еднакви по височина и ширина, включително и полетата между всяка от
тях. Палеографските особености на буквите и
в четирите надписа имат ясни паралели с надписи, които са в хронологическия диапазон
на находката от източното крило на манастира при църквата Св. Димитър (т.е. костения
нагръден кръст).
В името „Николай“, буквата „Н“ е с коса
съединителна чертичка, която започва почти от горния край на лявата вертикална хаста, като завършва приблизително в средата
на дясната вертикална хаста.4 Буквата „И“ е
изписана два пъти в името „Николаи“ като е
използувана нейната десеторична форма „I“.
Буквата „К“ е доста сходна с начина на нейното изписване от надписа върху Асеневата колона от църквата Св. Четиридесет мъченици.5
Горната и долната извити части са приблизително еднакви и се съединяват приблизително в средата на вертикалната хаста. Краищата
им са оформени със серифи. При буквата „О“
овалът е леко нарушен, като е удължен не по
вертикалата, а по хоризонталата, като по този
начин точно е спазен еднакъв интервал отляво и отдясно към следващата буква „Л“. Двете хасти при буквата „Л“ са с приблизително еднакъв наклон, но все пак наклонът при
4

Попов, А. Средновековни надписи, монограми, букви и знаци от търновската „Велика лавра“. Царевград
Търнов, 4, 1984, 10, обр.7, обр.10
5

Пак там, 10, обр.7, обр.10
Археoлогически хоризонти

лявата е малко по-силно изявен. При буквата
„А“ съединителната чертичка започва малко
над средата на дясната наклонена хаста като
завършва в основата на лявата хаста.
Непосредствено под релефно изписаното
име „Николай“ са представени допоясно две
фигури. Над главите и на двамата са поставени нимбове. Левият е представен с високо
чело и широки слепоочия. Очите са очертани
с неправилни окръжности. Косата се спуска
върху двете слепоочия. С няколко вертикални врязани линии е оформена неголяма, раздвоена брада. Допълнителни подробности от
облеклото на светеца не личат отчетливо, но
върху лявото му рамо е врязана вертикална
хаста – част от кръста върху архиепископската му одежда (върху омофора). Кръстовете
върху омофора много по-отчетливо се открояват при десния от допоясните персонажи.
Неговата брада е по-дълга, като по форма е
„клинообразна“. Той също е изобразен с високо чело, като косата му покрива слепоочията. Това несъмнено е друг от църковните
отци, който също е имал някакво много важно
значцение за притежателя на този нагръден
костен кръст.
Неизбежно по-пестеливите изразни
средства, не толкова поради възможностите
на техниката в художественото пресъздаване
(косторез), колкото поради силно ограничените по размер полета, е лишило изображенията от допълнителните подробности, които
биха дали възможност за по-прецизен анализ
и безспорни изводи. Левият от двамата представени светци най-вероятно е св. Николай,
защото изображението е видимо сходно с
иконографията на този светец.
Всъщност, св. Николай е един от най-почитаните светци през периода ХІІ – ХІV век.6
В подобна поза, но допоясно, той се изобра6

Николова, Я. Домашният бит и въоръжението в двореца на Царевец според археологическия материал.
Царевград Търнов, ІІ, 1974, 275
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зява като благославящ архиепископ, с евангелие в лявата ръка. Св. Николай е с благородна форма на главата, високо чело, оградено с
редки кичури сива коса, която пада по слепоочията; прав, тънък, леко издължен нос; големи кръстове на омофора.7 Строгото му лице
излъчва силна одухотвореност.8
Очевидно е, че именно св. Николай е бил
личният патрон на притежателя (Николаи) на
тази художествена творба, което е причина да
бъде поставен на лицевата страна на костения
кръст, непосредствено под основния иконографски сюжет – сцената Разпятие.
Върху обратната страна на кръста, горната част на вертикалното рамо е обособена като
плоско поле с почти правилна квадратна форма. То е предназначено и изцяло запълнено от
два надписа с врязани букви. Това са „IC XC“
и „МР ΘY“. (Обр. 4) В посочения ред, двата
надписа са поставени един под друг. Буквите
са значително по-големи в сравнение с тези
от лицевата страна на кръста. Изписани са с
опитна и уверена ръка.
Широкото поле и мащабът на буквите е
позволил включването на допълнителни елементи, като серифи в краищата на някои от
хастите – при буквите „Х“, „Y“, „Θ“. При лигатурата „МР“, буквата „М“ е с характерно начертание за края на ХІІ и ХІІІ век.9 Хоризонталната хаста е права. Поставена е в горната
част на буквата, като непосредствено отвежда
към петлицата на буквата „Р“. По същия начин буквата „М“ е изписана върху нагръдната
иконка от стеатит с изображение на св. Ди7

Филатов, В. Портативная мозайка „Св. Николай”
Киевского музея. – Византийский временник, ХХХ,
1969, 229 – 230
8

Лазарев, В.Н. История византийской живописи.
Москва, 1986, 130; Sotiriou, G. Icones du Mont Sinai.
Аthenes, I, ІІ 1956 – 1958, I, fig.165, II p.144 – 147
9

Банк, А. Прикладное искусство Византии ІХ-ХІІ вв.
Москва, 1978, 125; рис.112
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митър като войн от с. Черномасница.10 Тази
художествена творба е поставена в по-широки хронологични граници (ХІІІ – ХІV век),11
което естествено не изключва възможността
и да е близка по време с кръста от църквата
Св. Димитър в Търново.
Изписването на буквата „М“ е идентично с това върху сребърния обков на икона на
Богородица с Младенеца от Третяковската галерия, датирана от края на ХІІІ-началото на
ХІV век.12 Тук лигатурата „МР“ е изписана
по-различно, като буквата „Р“ не е развита
върху дясната вертикална хаста на „М“, а е с
отделна вертикална хаста. По същия начин е
изписана буквата „М“ върху стеатитова икона с обков на св. Димитър,13 която от 1926 г.
е в музея на порцелана в Москва. Счита се,
че е подарък от византийския император на
Великия московски княз Дмитрий Донской
(1359 – 1389). Върху тази икона по напълно
идентичен начин с костения кръст от Търново са изписани буквите „А“ и „Р“. Хронологически тя също е поставена в края на ХІІІ –
началото на ХІV век.14
Към ХІІІ век И. Шляпкин отнася изписването на „Р“ с малка правоъгълна петелка,15,
както и „М“, идентично с това от костения
кръст16 Всъщност, И. Шляпкин го разглежда
не като „М“, а като вариант на „Н“. Към тази
датировка, а дори и по-ранна, но като връзка
10

Ваклинова, М. Паметник на средновековната дребна пластика.- Археология, 2, 1970, 45, обр. 1
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Пак там, 50
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Bank, A. L`art Byzantin. Leningrad, 1985, fig. 252,
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Шляпкин, И.А.
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с орнаменталните мотиви, Карский приема
подобно изобразяване на „М“. 17
Подобни примери в сходно изписване на
„М“ има и от средата на ХІV век, като например сцената Благовещение върху лист 282 от
Томичовия псалтир.18 Лигатурата там „МР“, е
различна от тази върху костения кръст, като
„Р“ е изписана отделно, а не върху дясната
вертикална хаста на „М“. Буквата „Р“ е образувана като в горната част на дясната вертикална хаста на „М“ е добавена несъразмерно
малка петелка. Петелката е с трапецовидна
форма. Като графика е доста близка с някои от
вариантите на изписване на тази буква в надписа от колоната на цар Иван Асен ІІ в търновската църква Св. Четиридесет мъченици.19
Обратната страна на костения кръст от
манастира при църквата Св. Димитър е запазена в по-лошо състояние от това на лицевата. Част от повърхностния слой е разрушена
вероятно при дългото носене на нагръдния
накит, което в най-голяма степен е засегнало
изобразените персонажи в сцената „Богородица с Младенеца и архангелите Михаил и
Гавриил“. (Обр. 5) Това е заличило някои от
детайлите в изображенията – предимно това
на Богородица, както и на Младенеца – лицевите части, положението на ръцете и долните
крайници на малкия Христос; дрехите, както
донякъде и моделирането на двата образа.
Всъщност, поражения на скъпия нагръден накит се установяват единствено в десния горен
ъгъл на напречното рамо (гледано откъм лицевата страна). Отчупената част е малка, като
17

Карский, Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Москва, 1979,195
18

Щепкина, М.В. Болгарская миниатюра ХІV века.
Москва, 1963, табл. LIII – Благовещение (икос 2); Богородица Знамение (кондак 3)м; Джурова, А. 1000 години българска ръкописна книга. С., 1981 обр. 200
19

Попов, А. Средновековни надписи, монограми, букви и знаци от търновската „Велика лавра“. Царевград
Търнов, 4, С., 1984, 11
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не са засегнати изобразените там фигури и от
двете страни на кръста.
Представен е един сравнително рядък
тип на Богородица Одигитрия.20 Божията
Майка е права, в цял ръст. Изображението е
поместено изцяло в полето на вертикалното
рамо на костения кръст. Главата е покрита с
мафорий. Облечена е в дълга стола (роба).
Около главите и на четирите персонажа са
изобразени нимбове. Богородица е обърната
в 3/4 надясно, като главата ѝ е леко наклонена към малкия Христос. В този иконографски
сюжет тя държи Младенеца с лявата си ръка.
Дясната е очертана като релеф в гънките на
дрехата дрехата и с нея най-вероятно придържа малкия Христос. Увреденото изображение
на Младенеца не дава възможност да се установи точно позицията на неговите ръце и
държи ли нещо с лявата (свитък?) и благославя ли с дясната.21
Както вече посочихме, не личат ясни
подробности от изображението на Младенеца, освен очевидното положение на главата
и на част от тялото (като полулежащ).22 Наклонът на главата и шията показват, че найвероятно погледът му е насочен към лицето
на Богородица. В подобна поза Богородица с
Младенеца са изобразени в мраморен релеф
в църквата Св. Марко във Венеция.23 Релефът датира от първата половина на ХІІІ век.
Сходно е и друго изображение на Богородица
с Младенеца датиращо от края на ХІІІ век – в
тимпана над южния страничен вход на църквата Св. Мария Арачели в Рим.24
20

Кондаков, Н.П. Иконография Богоматери. Петроград, ІІ, 1915, 159, 162
21

Пак там, 166

22

Пак там, 250

23

Gabelentz, H. Mittelalterliche Plastik in Venedig.
Leipzig, 1903, 165 – 168; Кондаков, Н.П. Иконография
Богоматери. Петроград, ІІ, 1915, 257, обр.130, 258
24

Кондаков, Н.П. Цит. съч., 258, обр.140
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Двата архангела са изобразени допоясно
в краищата на вертикалното рамо на костения кръст. Обърнати са в 3/4 към Богородица с Младенеца. Архангелите са облечени в
антични дрехи, подчертани с коси врязани
линии. Косите им са дълги и падат върху раменете. Ръцете са сключени върху гърдите.
Телесните пропорции, както и при Богородица, са точно спазени. Полетата на крилата са
запълнени с косо разположени врязани линии
и мрежест орнамент. Левият архангел е с издължен овал на лицето. Носът му е дълъг и
прав. При десния архангел, лицето е по-малко. Косата му е къдрава. Китките на ръцете са
несъразмерно големи и при двамата персонажа. Около главите са очертани нимбове.
Богородица с двата архангела е една от
разпространените през средновековието иконографски композиции, като вляво е Михаил,
а вдясно – Гавриил. За разлика от увреденото
изображение на Богородица и Младенеца, това
на двата архангела е много добре запазено.
Извън композиционната характеристика,
стиловите белези и палеографски особености
на надписите от двете страни на находката, от
важно значение за нейната датировка е и археологическата среда, в която е открита. Както
споменахме вече, кръстът е намерен при разкопките на източното крило на манастира при
търновската църква Св. Димитър. (Обр. 6)
Неговото изграждане датира недълго
след издигането на църквата, т.е. от края на
ХІІ до началото на ХІІІ век, когато подобни
комплекси се създават в западното и северозападното подножие на Царевец, както и върху хълма Трапезица. Съществуването на този
манастир не е засвидетелствано в писмените
извори, в известните пътеписи и ранни описания, в местни предания или като топоним.
В този смисъл той е едно археологическо откритие, направено при завършващите проучвания през 80-те години на ХХ век.
Общата площ на комплекса е 3825 м2,
което го определя като най-големият сред про182

учените засега манастири от столичния период на града. Състои се от три крила, изградени
от юг, изток и запад. Източното крило, където
е открит костения нагръден кръст, се състои
от две отделни сгради, по-малката от които
е южната. Дебелината на зидовете показва,
че сграда е била поне двуетажна. Нейната
близост до манастирския храм, размерите ѝ,
както и обстоятелството, че е била планово
и функционално обособена, показват че това
най-вероятно е манастирската трапезария.
Установената строителна хронология
отнася изграждането на крилото към края на
ХІІ-началото на ХІІІ век, а самото то, както и
манастирът като цяло престават да функционират през третата четвърт на ХІІІ век, като
след това обитаването не се възстановява повече. Т.е. материали от началото на ХІІІ век
до неговото седмо десетилетие датират пласта, в който е открит нагръдния костен кръст.
Според А. Банк, използваният за художествената изработка костен материал не дава
надеждно основание за точното определяне
мястото, където е изработвана самата продукция. Тя приема тезата на А. Голдшмид и
К. Вайцман, че към ХІІ век в повечето случаи
била използвана обикновена кост, а качеството на изработката като цяло се е влошило.25
Това явление, като цяло, не изключва появата на отделни образци с висока художествена стойност, какъвто безспорно е костения
нагръден кръст от търновския манастир Св.
Димитър.
А. Банк приема като възможно функционирането на местни ателиета за художествена обработка на кост,26 каквито най-вероятно
е имало и в столично Търново. Изработката
на костения нагръден кръст показва сигур25

Банк, А. Прикладное искусство Византии ІХ – ХІІ
вв. Москва, 1978, 82; Goldschmidt, A., Weitzmann, K.
Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X – XIII Jahrhunderts, Bd I – II, Berlin, 1930 – 1934, 12
26

Банк, А. Прикладное искусство Византии ІХ-ХІІ вв.
Москва, 1978, 82
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на ръка и изтънчен художествен усет. Висока грамотност, както и добро познаване на
иконографските сюжети (ако, разбира се,
композициите от двете страни на кръста са
творческо решение на майстора-художник, а
не конкретна поръчка, видимо от изобразяване на личния патрон на притежателя на това
уникално произведение). Не може да се изключи и възможността в случая да е копиран
и първообраз най-вече в иконографските ком-
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позиции. Палеографския анализ, обаче, както
и нелишеното от основание допускане, че е
лична поръчка за високопоставен представител на монашеското братство от манастира
при търновската църква Св. Димитър, който
е носел името Николай, и чийто личен покровител св. Николай, показва, че най-вероятно в
случая става въпрос за уникален художествен
продукт създаден в елитно столично ателие, в
изпълнение на конкретна поръчка.

183

Мирко Робов

Обр. 1. Костен нагръден кръст (лицева страна)

Обр. 2. Студеница Хвостанска. Богородична църква. Фреска
на западния зид и на северния пиластър (Разпятие с пророците
Мойсей и Исая – в двата края над
напречното рамо на кръста)

Обр. 3. Костен нагръден кръст (изображение
на св. Никола с надпис „НИКОЛАИ“)
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Обр. 4. Костен кръст
(опако). Надписи върху
горното рамо на кръста.

Обр. 5. Костен нагръден кръст (опако)

Обр.6. Манастир при църквата Св. Димитър в Търново (план)
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PECTORAL CROSS FROM THE FIRST HALF
OF 13th CENTURY
Mirko Robov
Resume
The finding was discovered during the excavations at the east wing of the monastery around the St.
Dimitar church located on the east foot of Trapezitsa. It’s a bone double-faced pectoral cross. The images are
accomplished by relief wood carving. On the cross there are 13 figures and 4 inscriptions – 3 of which are
carved and one is relief.
There is a crucifix on the front side. The prophets Moses and Isaiah are also included in the composition
in full-length on both sides of the transverse line of the cross.
On the lower part of the vertical line of the cross is an inscription with relief letters, saying „NIKOLAY“
but without „Saint“ or „Agios“. Most likely this is the name of the owner of the pectoral cross – Nikolay.
Underneath the inscription there are two half-length figures with halos – the left one is St. Nikolay (as a
patron of the owner of the cross) and the right one is one of the priests.
On top of the opposite side of the cross is an image of Virgin Hodegetria with the Infant Jesus in her left
arm. On both of her sides are the archangels Michael and Gabriel in half-length. On the upper part of the cross
the following inscriptions are carved – „IC XC“ and „МР ΘY“.
The bone pectoral cross is found in a layer of materials from the beggining of the 13th century until its
seventh decade. The iconographic characteristics and the palaeographic analysis leads to this date.
The cross is probably made in the metropolitan workshop at its owner’s request.
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НЯКОЛКО МАНАСТИРА
В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, КАТО ЧАСТ
ОТ СОФИЙСКАТА МАЛА СВЕТА ГОРА
Здравка Коркутова
Регионален исторически музей – Перник
Изследователите приемат, че основната
част от софийските манастири като институция и система са възникнали през ХІ – ХІV
в. По-ранни паметници при изследванията на
терена не са констатирани. В обемно-пространственото им изграждане са установени
три относително самостоятелно изявени части – католикон; централен двор, определен от
манастирските жилищни постройки и сгради, свързани функционално с него; стопански
двор до централния или недалеч от него. Това
са елементите на атонския прототип, заедно
с укрепителната система. От ХV в. нататък
са констатирани промени, дължащи се на
новите обществено-политически условия и
потребностите за адаптиране на манастирите
към нова функция – като средища за съхранение и разпространение на българските народностни традиции1.
Границите на софийската епархия през
средновековието не могат да се определят с
точност. Знае се обаче, че на запад и на север
тя е граничила с Ниш, Велбъжд (дн. Кюстендил) и Видин с техните епархии (области).
1

Нешев, Г. Български довъзрожденски културно-народностни средища. София, 1977, 64.
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Границата с Видинска епархия, според някои
данни, бележела р. Нишава. Софийска епархия включвала и Перник, горното течение на
р. Струма и областта около Трънско – чак до
Врачанско.
През ХІ – ХІV в. на най-живописните
места на нейната територия, в подножията
на Стара планина, Витоша и Люлин планина, Руй и Плана, Драгоманските възвишения,
в котловините на Софийското, Пернишкото,
Ихтиманско и Сливнишкото полета, покрай
реките Искър, Тимок, Нишава, Ерма, Габровица, Елешнишка, Барутлийска и др. възникват множество монашески обители, които
формират Софийска или Мала Света гора,
наречена така подобно на крепостта на ортодоксалното християнство Атонска Света
гора. Тя се разраснала по-късно, през османската епоха и през Възраждането до впечатляващ брой манастири – около 130, които все
още запазени или в руини, са известни и днес.
Част от тях са на територията на т.нар. Западни покрайнини, извън границите на България. Преди 30-тина години екип от специалисти от Националния институт за паметници
на културата (днес Национален институт за
187
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недвижимо културно наследство) извърши
проучване и документиране на 110 от софийските манастири на днешната територия на
България2. Това е едно уникално културноисторическо наследство, което, откроява региона като перфектно място за развитие на
културен туризъм.
Множеството от софийските обители са
съградени през Второто българско царство
и особено през втората половина на ХІV в.
Установените архитектурни останки от това
време в много случаи са вплетени в по-късни
градежи, заличили следите от ред разрушения през вековете. Те се намирали в близост
до крепостите и другите селищни центрове,
като тези от тях, които били в по-ниските части играели важна роля в отбраната на областта – като сигнализатори при опасност. Това
бил пръстен от тясно свързани по между си
манастири в полите на Витоша, Плана Люлин
и др., който се оформил в продължение на няколко века. В основата му са няколко малки
църкви.
Манастирите са сравнително малки по
обем, с непретенциозна архитектура. В тяхната композиция се различават две зони –
култова (поклонническа) и стопанска. В централния двор, ограден от монашеските килии
и други сгради – трапезария, магерница, игуменарница и т. н., се намира манастирската
църква (гр. католикон). Повечето от църквите са еднокорабни и с една апсида от изток,
но има и от т. нар. атонски тип триконхални
църкви, които поради скромните им размери
са с опростена конструкция. Заедно с укрепителната система, това са елементите на атонския прототип, следван на Балканите от Х в.
насам. Възникнали и развивали се до падането под османска власт в края на ХІV в. предимно с функцията за прослава и за покой на
2

Димитрова, Д.,З. Ганева, Г. Стоянова. Софийските
манастири. Възникване, развитие, структура и характер. София 1981

188

душите на основатели (ктитори) и дарители,
произхождали от средата на аристокрацията
(царе и велможи от различни рангове), от ХV
в. до Освобождението те станали средища за
запазване и разпространение на българските
народностни традиции и дух, култура и книжовност, като дарителството продължавало
да бъде важен източник на средства и възможности за това.
Общо взето, сумите, които редовите български ктитори отделяли за поддържане на
църкви и манастири, са съпоставими с тези,
които редови мюсюлмани дарявали за поддържане на мюсюлмански религиозни институции. Това показва, че българите не отстъпвали по степента на религиозна ревност на
мюсюлманските си съвременници.
През 1569 г. султан Селим ІІ издава ферман, според който имуществата на всички
християнски църкви и манастири са конфискувани, като се разрешава на християните да
ги откупят. Нямаме точни сведения как този
ферман е прилаган в региона на Перник, но
всички църковни и манастирски имоти били
откупени от християнското население. През
време на османското владичество манастирите запазват юридическото си положение на
самостоятелни финансово стопански единици със собствен устав и управление.
Проучването на софийските манастири
показва, че по време на османското владичество, манастирите нарастват на брой, като
след всяко нападение и опожаряване те са поправяни и доизграждани.
Един от най-известните софийски манастири е „Св. Никола Мирликийски“ (Мрачки)
край с. Пещера, Радомирско, известен още
като Оряховски манастир (обр. 1). Свързан е с
известната Мрачка грамота на цар Иван Александър от 1348 г., пазена в Хилендарския манастир на Атон. От този документ става ясно,
че манастирът е обдаряван и от други предишни царе, което показва, че е основан порано. Също – че е значителен собственик на
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обширни земи и крепостни селяни, работници. Владенията му били от Средец до „селището Белица, до междата Костинброд“. Тази
обител била добре укрепена с масивна стена,
ограждала го от всички страни. Вътрешното
му пространство било разделено на две части – култова (поклонническа) и жилищна, а
стопанската част била извън стените. Старата
малка църква през османската епоха е използвана за олтар на значително по-голям храм.
Аналогична конструкция е установена в средновековните части на манастира
„Св. Йоан Предтеча“ при с. Жабляно. Руини от ХІІІ – ХІV в., свързани с манастирски
структури (църква, камбанария, жилища, крепостни стени) са разкрити на мястото на дн.
манастир „Успение Богородично“ при с. Реяновци, а също – в по-късната архитектура на
манастира „Св. Пантелеймон“ при гр. Перник и „Св. Спас“ при гр. Радомир.
Друг известен в региона манастир „Св.
Архангел Михаил“ (обр. 2) при с. Билинци.
Той представлява комплекс от църква, жилищни и стопански сгради3. Построен е върху
наклонен терасовиден терен, като манастирските сгради са разположени според четирите
посоки на света и затварят един правилен четириъгълник. Установени са два строителни
периода единият – ХII – ХIV в, а вторият от
ХVІ в.
Аналогичен е по планово-пространствена композиция е манастир „Св. Козма и
Дамян“ при с. Гигинци, известен още като
Църногорски манастир. Известно е, че е съществувал по времето на Второто българско
царство и бил изографисан от местни майстори. По време на османското владичество
обителта, като повечето български манастири
на два пъти е била разрушавана, а в началото
на ХІХ век манастирът е възстановен от све3

Коркутова, З. Еднокорабни църкви с двускатно покритие в Западна България. София 2013, 44; В. Паунова. Археологическо наблюдение на Билинския манастир, АОР 2017, София, 777.
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тогорски монаси от Хилендарския манастир
на сегашното си място, близо до аязмо с лековита вода.
Към епохата на средновековието принадлежи и манастира „Успение на Св. Богородица“ с. Велиново. Манастирът е основан в кр.
на ХIII в. Манастирският комплекс обхваща
манастирска църква, жилищна и стопанска
сграда, като последните две са почти напълно
разрушени. До средата на 1990-те години те са
били запазени в сравнително добро състояние.
Манастирската църква поначало е малка,
еднокорабна, едноапсидна, с вход от южната
страна. Като декоративен архитектурен орнамент е застъпен зъбчат тухлен корниз, който
обхваща стените и апсидата. На източната
фасада този корниз маркира свода, който е
изявен като арка над апсидата.
Към средновековието принадлежи началното строителство на трънския манастир
„Св. Архангел Михаил“ (обр. 3), чиято църква
е триконхална, от манастирски тип, с късен
притвор4. Относителната ѝ самостоятелност
като обем в манастирския двор е подчертана
чрез каменна стена, ограждала неголямо правоъгълно пространство около нея, с камбанария (сега в руини) в единия ъгъл. Път, укрепен с масивна стена, водел от манастира до
брега на р. Ерма.
В Софийска епархия се е намирала и
прочутата Земенска църква „Св. Йоан Богослов“, манастирска през ХІХ в. и може би
такава още през средните векове5. Тя се датира от края на ХІ в., което се потвърждава от
останките от първия живописен слой върху
4

Нешев Г. Българските манастири през вековете;
София 2006
5

Митова-Джонова,Д. Археологическите паметници
в Пернишки окръг, София, 1983 г., с.86 – 90; Миятев,
К., Земенският манастир, Векове, 1, 1931, кн. 1, с. 6 – 8;
Мавродинова, Л., Земенската църква, София, 1980,
208; Мавродинов, Н. Еднокорабната и кръстовидна
църква по българските земи, до края на XIV в. София,
1931, с. 80 – 81.
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стените ѝ. Около третото десетилетие на ХІV
в. църквата е обновена и отново зографисана,
при велбъждския владетел Деян, според ктиторския надпис. Ктиторското семейство – неизвестен болярин и жена му Доя с децата им,
е изобразено на южната стена на църквата.
Повечето манастири са били частни, които са имали ограничен брои монаси и са използвани съответният ктитор да прекара спокойно старческите си години.
За съжаление днес някои от манастирите, особено тези в по-отдалечените места, са
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в окаяно състояние, празни или с по един двама монаси, които ги пазят от заличаване. Те
тънат в разруха, а някои от тях са ограбени.
Повечето манастири са посветени на популярни светци, поддържали вековните вярвания и обичаи, и намерили отражение в бита
на местното население. Чрез светците – патрони на манастирите се осъществявала тясна духовна връзка между светите обители в
цялата област. Култът към свети Николай е
бил разпространен в региона. Силен е култът
сам света Петка.
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AT SEVERAL MONASTERIES WESTERN
BULGARIA AS PART OF SOFIA’S
LITTLE MOUNT ATHOS
Zdravka Korkutova
Summary
The many of the Sofia cloisters were built during the Second Bulgarian Kingdom, especially in the second
half of the 14th century. The established architectural remains of this time were in many cases interwoven in
later constructions, which have wiped out the traces of a row destroyed over the centuries. They were close to
the fortresses and other settlement centers, and those in the lower parts played an important role in defending
the area – such as danger signage. It was a ring of closely connected monasteries at the foot of Vitosha, Plana
Lyulin and others, which has formed for several centuries. At its base there are several small churches.
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ТИПОЛОГИЧЕН И АРХЕОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ
НА СГРАФИТО КЕРАМИКА ТИП ЗЕВКСИП
ОТ СРЕДНОВЕКОВНИЯ ПЛОВДИВ
Георги Томов*, Румен Иванов**
* Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална медицина,
катедра „Орална патология“
** Тракийски университет – Одрин, Филологически факултет,
катедра „Класическа археология“

Сграфито керамиката тип Зевксип, получава името си от едноименните бани (Ζεύξιππος)
в района на Константинополския хиподрум, където е първоначално намерена през 20-те години на XX в. Основните характеристики на тези
керамични изделия са фината, плътна червена
структура на керамичното тяло, тънките стени
и високото качество на глазурата в сравнение
с други византийски глазирани съдове от същия период. Поради обстоятелствата при които е намерена, дълго време изследователите са
считали, че сграфито керамиката тип Зевксип
е била продукция на една или няколко керамични работилници в Константинопол и тази
продукция е задоволявала единствено нуждите
на столичния елит. Днес обаче има достатъчно
доказателства, които опровергават това предположение. Основавайки се на хронологията на
събитията във византийската културна сфера на
влияние през XIII в., керамиката тип Зевксип и
Археoлогически хоризонти

генеричната на нея керамика имат широка област на разпространение, която започва от столицата Константинопол,1 включва Никея и се
простира до Южна Франция (Vallauri и Demians
d’Archimbaud)2 на запад, до Леванта (Акр),3 на
юг до Александрия и Кайро4 и до Херсонес на
1

Megaw, A.H.S., Jones, R.E. Byzantine and Allied Pottery: A Contribution by Chemical Analysis to Problems of
Origin and Distribution. – Annual of the British School at
Athens, 78, 1983, 235 – 263.
2

Vallauri, L., Demians d‟Archimbaud, G. La circulation des céramiques byzantines, chypriotes et du Levant
chrétien en Provence, Languedoc et Corse du Xe au XIVe
siecle. – In: VIIe Congres International sur la Ceramique
Medievale en Mediterranee, Thessaloniki 11 – 16 Octobre
1999. Bakirtzis Ch. (ed.), 137 – 152. Athens, 2003.
3

Waksman, S.Y., Stern, E.J., Segal, I., Porat, N., Yellin, J.
Elemental and Petrographic Analyses of Local and Imported
Ceramics from Crusader Acre. – Atiqot, 59, 2008, 157 – 190.
4

François, V. La céramique médiévale a Alexandrie.
Contribution a l‟histoire economique de la ville. – Etudes
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север,5 както и по цялата азиатска и европейска
част на съвременна Турция, където са локализирани близо четиридесет обекта с керамика тип
Зевксип и нейни производни.6
Керамиката тип Зевксип е класифицирана от A.H.S. Megaw в два основни класа на
база на глазурните цветове: Zeuxippus I (AB-C) и Zeuxippus II. Според класификацията,
Зевксип клас I обикновено се характеризира
с липса на подглазурни цветове върху монохромната глазура. Клас IA включва малки,
кръгли съдове със светла ангоба и безцветна,
кремава, жълта или зеленикава глазура. Вътрешността на съдовете е декорирана с врязани концентрични кръгове, понякога чрез
премахване на ангобата в по-широки ленти
(техника шанлеве). При този ранен клас все
още не се употребяват триноги при изпичане
на съдовете. Клас IA се датира към края на
XII в. При клас IB, освен цвета на глазурата,
който е оранжево-кафяв, има данни за използване на триноги. Клас IC се характеризира с
тъмнозелен цвят на глазурата и употребата на
триноги. Зевксип клас II се характеризира с
изполване на подглазурни цветове: най-често
жълто-кафяво, рядко зелено и понякога виолетово под монохромната глазура. Към този
клас се отнасят по-големи съдове, като при
тях употребата на триноги в процеса на изпичане е вече утвърдена практика.
alexandrines 2, Le Carie, 1999.
5

Waksman, S.Y., Romanchuk, A. Byzantine Chersonesos, an Investigation of the Local Production of Ceramics by Chemical Analysis. – In: Çanak Late Antique
and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts-Proceedings of the 1st International
Symposium on Late Antique, Byzantine, Seljuk and Ottoman Pottery and Tiles in Archaeological Context, Çanakkale, 1 – 3 June 2005. Böhlendorf-Arslan, B., Uysal, A.O.,
Witte-Orr, J. (eds.), 383 – 398. Ege Yayınları, İstanbul,
2007.
6

İnanan, F. Zeuksippus tipi seramiklerin anadolu’daki
dağilimlari (Distribution of Zeuxippus Type Pottery in
Anatolia) – U.ü. fen-edebiyat fakültesi sosyal bilimler dergisi Yıl: 15, Sayı: 26, 2014/1.
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След намирането на многобройни находки на такава керамика около Средиземно и
Черно море, по-късно Megaw предлага да се
разшири определението Зевксип керамика до
„Семейство на Зевксип керамика“,7 понеже
изделията представляват не хомогенна категория, а разнообразна по тип продукция. Отделни автори обаче използват различни специфични наименования за описание на Зевксип
керамиката, които се различават от определението на Megaw, като: „Производни на Зевксип керамика“ (Zeuxippus Ware Derivatives),8
„Имитация на Зевксип“ (Imitation Zeuxippus),9
„Зевксип-повлияни керамични изделия“
(Zeuxippus – Influenced Ware),10 „Късна сграфито-керамика“ (Late Sgraffito)11 и „Зевксип
подтип“ (Zeuxippus Subtype).12 В специализираната литература на български език, там
където е спомената въобще, керамиката тип
Зевксип е означена на английски единствено
като „Zeuxippus Ware“.13
7

Megaw, A.H.S. Zeuxippus Ware Again. – In: Recherches
sur la céramique byzantine, Bulletin de Correspondance
Hellenique Supplement XVIII. Déroche, V., Spieser, J.M.
(eds.), 259 – 266, Athens, 1989.
8

Armstrong, P. Zeuxippus Derivative Bowls from Sparta. – In: Philolakon: Lakonian Studies in Honour of Hector Catling. Sanders, J.M. (ed.), 1 – 9. British School at
Athens, London, 1992.
9

Spieser, J.M. La ceramique byzantine medievale. – In:
Hommes et richesses dans l‟Empire byzantin II. Kravari,
V., Lefort, J., Morrisson, C. (eds.), 249 – 260. Paris, 1991.
10

Stern, E. J., Waksman, S.Y. Pottery from Crusader
Acre: A Typological and Analytical Study. – In: VIIe Congres International sur la Ceramique Medievale en Mediterranee, Thessaloniki 11 – 16 Octobre 1999. Bakirtzis,
Ch. (eds.), 167 – 180. Athenes, 2003.
11

Sanders, G.D.R. Excavations at Sparta: The Roman
Stoa, 1988 – 1991 Preliminary Report, Part 1(C) Medieval
Pottery. – Annual of the British School at Athens, 88, 251 –
286, 1993.
12

Vroom, J. Byzantine to Modern Pottery in the Aegean
An Introduction and Field Guide. Parnassus Press, Utrecht, 2005.
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Борисов, Б. Керамика и керамичното производство
през XI – XII в. от територията на днешна
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Типологичен и археометричен анализ на сграфито керамика...

Поради обърканата терминология, използвана за описание на керамиката тип
Зевксип и нейните производни, както и поради стремеж към единство в литературата,
Waksman и François предлагат нова терминология, основана на групиране според химичния състав на керамичните изделия в две
основни клъстъра – керамика тип Зевксип и
производни на нея.14
До този момент данните за производството и разпространението на керамиката
тип Зевксип в България са оскъдни и твърде
объркани. Прави впечатление, че повечето
изследователи на средновековна сграфито керамика в България не коментират керамиката
тип Зевксип в своите публикации. Б. Борисов
споменава в монографията си, че сред откритата сграфито керамика на територията на
Югоизточна България от XII в., наред с другите разновидности е засвидетелствана, както пише авторът „Zeuxippus Ware“15, без да
даде повече информация. В свое изследване,
посветено на импортната сграфито керамика
от Българското Черноморие, М. Манолова –
Войкова изказва мнението, че керамиката тип
Зевксип е единствената категория сграфито
керамика от XIII в. на територията на България, която е все още слабо изучена и позната
само от единични образци от Несебър, които
обаче не са публикувани.16 Единствената бълЮгоизточна България. Раднево, 2002, 228.
14

Waksman, S.Y., François, V. Vers Une Redéfinition
Typologique et Analytique des Céramiques Byzantines
du Type Zeuxippus Ware. – Bulletin de Correspondance
Hellenique 2.1 Etudes et Rapports, 128 – 129, 629 – 724,
2004 – 2005.
15

Борисов, Б. Керамика и керамично производство
през ХІ – ХІІ век на територията на днешна Югоизточна
България. – Марица – Изток, Археологически
проучвания, 6, 228.
16

Манолова-Войкова, М. Импортная византийская
сграффито керамика из средневековых поселений в
Болгарском Причерноморье. – В: Поливная керамика
Средиземноморья и Причерноморья X – XVIII вв. Том 2
Казань – Кишинев 2017, 324.
Археoлогически хоризонти

гарска публикация до този момент, посветена
на сграфито керамиката тип Зевксип намерена в България, е илюстрирана с примери от
средновековното селище при с. Златна Ливада, община Чирпан (датирано XIII в.), като авторите се опират единствено на стилов, но не
и на археометричен анализ на представените
образци.17 В друго свое изследване на сграфито керамиката от средновековния Пловдив,
същите автори представят лаконично находките на Зевксип керамика, като повдигат въпроса (без да дават отговор), дали същата е
внос или местно производство.18
Цел на настоящата публикация е да представи сграфито керамиката тип Зевксип, от
територията на средновековния Пловдив, като
акцентира върху нейните типологични особености и археометричните характеристики.
От обект „ул. Крикор Азарян №4“ (научен
ръководител Мая Мартинова) произхождат
няколко по-големи фрагменти от глазирани
керамични съдове, които носят типологическите и технологични характеристики на сграфито керамика клас Зевксип II. Изработката е
на крачно колело от добре пречистена глина, а
ломът е хомогенен на цвят, което се дължи на
двойното изпичане (бисквитено и глазурно)
при висока температура. По дъното на единия
фрагмент ясно личат следите от използването
на тринога. Цветът на керамичното тяло беше
определен с помощта на Munsell Soil Color
Chart, чрез директно съпоставяне на изпитваният образец с цветните жетони в картата.
Първият фрагмент произхожда от тънкостенна паница с разлата форма, поставена
върху кухо конусовидно столче (обр. 1). Съдът е бил изработен от добре пречистена глина
17

Томов, г., Иванов, Р. Към въпроса за средновековната
сграфито керамика тип Зевксип от територията на
България. – Журнал за исторически и археологически
изследвания (под печат).
18

Томов, г., Иванов, Р. Сграфито керамика от Пловдив
(XII – XIV в.). – Пловдивски исторически форум, 2018,
1, 21 – 35.
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на крачно колело. След изпичането глината е
придобила керемидено-оранжев цвят (7.5YR
5/6). Вътрешността на съда (фрагмента) е
покрита със бледо жълта плътна глазура, положена върху бяла ангоба, по която с фина
линия е нанесена врязана украса (сграфито).
Въпреки че значителна част от изображението липсва, то може да бъде интерпретирана
като фигура, изпълнена със застъпващи се
„люспи“ (тяло на митологично животно?,
ризница на воин?), от която фигура към периферията се простира напречна линия, завършваща с шеврон. Сграфито декорацията
е подсилена чрез нанасяне на жълто-кафяв
подглазурен цвят. Керамика клас Зевксип II
от XIII в., с подобна украса и подглазурни
цветове, е известна от керамичната колекция
на Ермитажа.19
Вторият фрагмент (обр. 2) представлява дъно на паница, което е поставено върху
ниско и кухо конусовидно столче. Съдът е
бил изработен от добре пречистена глина на
крачно колело. След изпичането глината е
придобила нехомогенен светло керемиденооранжев цвят (2.5YR 6/6). Вътрешната повърхност на фрагмента е покрита с плътна
кремава ангоба, върху която чрез отнемане е
нанесена сграфито декорация, като последната е подчертана с жълто-кафяв цвят и покрита
с безцветна глазура. Моделът на декорация е
класически за Зевксип клас II и представен
от три концентрични кръга, които оформят
централен медальон, без изображения. От периферията на най-външния кръг започват редуващи се V-образни орнаменти тип шеврон
(вътрешният обем на триъгълника е запълнен
с груби напречни резки, и свободно нанесен
жълто-кафяв подглазурен цвят). Изпълнението на декорацията е небрежно, кръговете са
изписани от несигурна ръка, без използване

на допълнителни помощни средства (липсва осова точка), линиите са дълбоки, груби,
понякога напускат очертанията на фигурата.
Това вероятно е индикация за местно производство, в което са ангажирани занаятчии
с по-ниска квалификация. По отношение на
технологията, следите от използването на
тринога дават конкретна информация за технологията, а оттам и за хронологията – началото на XIII в.
Въпреки че стиловият анализ, както и
датирането по аналогии са сред най-използваните методи в археологията, конкретните
находки са открити в неясен контекст (намерени са в боклучна яма с керамика, датирана
в диапазона XII – XIII в.) и остава отворен
въпросът за техния произход (местно производство или внос). Поради тази причина керамиката беше подложена на допълнителен
археометричен анализ за изясняване на нейния физико-химичен състав.
Методика: Проби от керамиката бяха
внимателно почистени от повърхностни замърсители и изсушени в десикатор за 48 часа.
За анализ на стратиграфията на някои от образците бяха изготвени аншлифове. Морфологичното изследване беше осъществено с
помощта на сканиращ електронен микроскоп
(Електронен микроскоп JEOL 6390 и INCA
Oxford анализатор, БАН) при увеличения
30х, 200х и 550х, след метализиране на пробите в магнетронен разпрашител под вакуум
(ELMI Sputter)20 (Обр. 3). Химичният състав
на глазурата, подглазурните цветове, ангобата и керамичното тяло беше определен чрез
eнергийно-дисперсионнa рентгеновa спектроскопия посредством СЕМ (СЕМ – ЕДС)
(Обр. 4).
Проведеният СЕМ – ЕДС микроанализ
обхващаше следните елементи: C, O, Na, Mg,

19

20

Залесская,
В.
Памятники
византийского
прикладного искусства. Византийская керамика ІХ –
ХV веков. Санкт-Петербург, 2011, обр. 345, 346, 347, 349.
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Археометричното изследване е проведено от
авторите в Лаборатория по електронна микроскопия и
микроанализ на ИФХ, БАН.
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Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, As,
Cd, Pb, като за дискриминиращи (определящи района от който произхожда глината) бяха
счетени Mg, Al, Ca, Ti, Cr, Fe и Ni. Химичните
профили на изследваните образци показаха,
че керамичното тяло и ангобата на сграфито
керамиката тип Зевксип открита в Пловдив
имат сходен химичен състав с изследваните
от авторите бракувани сграфито съдове от
средновековна грънчарска пещ от Пловдив
(по непубликувани данни на Г. Томов и Р.
Иванов). Това ни дава право да предположим,
че сграфито керамика тип Зевксип открита в
Пловдив е местно производство. Интересни
резултати даде и елементния анализ на глазурата и подглазурните цветове. Резултатите са
представени в таблица 1. (Табл. 1)

Табл. 1 Елементен състав
на глазурата (Wt%)
Проба №
Глазура 1
Глазура 2
Глазура 3
Глазура 4
Средно

Fe
2,53
3,6
3,97
3,89
3,49

Si
27,47
22,53
23,63
13,15
21,69

Ca
0,1
2,45
4,914
0,75
2,51

Al
1,83
9,33
11,12
1,91
6,04

Pb
14,15
0
3,89
46,44
16,12

O
53,65
57,1
47,62
27,7
46,51

Данните от анализа на глазурата показват, че в средновековния Пловдив е била използвана оловна глазура с приблизително
същия химичен състав, какъвто е разпространен и използван по това време във Византия.
Специфичният жълт подглазурен цвят се дължи на присъствието на фериоксид (средното
съдържание на желязо в пробите е 3.49 Wt%)
и променящото се съотношение на концентрацията на калциев оксид и алуминиев оксид. Когато калциевият оксид надвишава два
пъти алуминевия оксид, крайният цветови
ефект на фероксида е бледо жълт цвят. Когато
обаче калциевият оксид е два пъти по-малко
от алуминиевия оксид, тогава цветът идващ
от фероксида, е жълто-кафяв към кафяв. Тази
характерна особеност на Зевксип сграфитото
Археoлогически хоризонти

клас II се използва за отдиференцирането му
от останалите класове. Важно е да се отбележи също, че при този клас започва широката употреба на подглазурни цветове, които
подчертават сграфито декорацията, и което
по-късно се превръща в самостоятелна група
сграфито (т. нар. полихромно сграфито или
Coloured sgraffito ware). Въпреки интересните резултати от химичния анализ на глазурата
и подглазурните цветове, трябва да се отчете и факта че глазурите, както и пигментите
използвани за тяхното оцветяване са били
предмет на оживена търговия във Византия и
не могат да бъдат сигурен индикатор за произхода на керамиката. Това, което обаче остава „паспорт“ на съда е керамичното тяло,
което е произведено от глина, чийто химичен
профил дава отговор на въпроса – вносна или
импортна е изследваната керамика.
В заключение може да се обобщи, че типологичният анализ на фрагментите от Зевксип керамиката намерена в Пловдив сочи, че
тя принадлежи към Зевксип клас II, разпространен през първата половина на XIII в., а
археометричните изследвания потвърждават
нейния местен произход, което поставя средновековния Пловдив на картата на производителите на т. нар. „Семейство на Зевксип
керамика“.
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Обр. 1. Фрагмент от паница, керамика тип Зевксип –
клас II от обект „Крикор
Азарян № 4“, първата половина на XIII в.

Обр. 2. Дъно на паница,
керамика тип Зевксип –
клас II от обект „Крикор
Азарян № 4“, първата
половина на XIII в.

Обр. 3. СЕМ изображение на шлиф
от сграфито керамика тип Зевксип
от обект „Крикор Азарян № 4“,
първата половина на XIII в.
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Обр. 4. СЕМ изображение и графично изображение на рентгенов енергийно дисперсионен
микроанализ на една от картираните точки – проба Sp18 (глазура)

Археoлогически хоризонти

199

Георги Томов, Румен Иванов

TIPOLOGICAL AND ARCHEOMETRIC ANALISYS
OF SGRAFFITO CERAMIC TYPE ZEUXIPPUS
WARE FROM MEDIEVAL PLOVDIV
Georgi Tomov, Rumen Ivanov
Summary
The archeological excavations of the medieval horizon of city of Plovdiv have revealed few fragments of
Zeuxippus ware found near the medieval citadel (archeological site „Krikor Azarian“ №4). Widely distributed
throughout the territories of the Byzantine empire at the end of the XII and beginning of the XIII century, the
sgraffito ceramic type Zeuxippus currently serves as a „marker“ of archaeological levels for this period.
According to the typological and technological characteristics (tripod stilts use) the ceramic was identified as Zeuxippus II (early XIII Century). Тhe chemical analyses of the glaze revealed that the brown-yellow
color that enhance the sgraffito decoration is due to iron oxide and also depends on the changes in the ratio of
calcium oxide to aluminum oxide. When the ratio number of calcium oxide is higher than 2 the effect of the iron
oxide with calcium oxide causes yellow color. When the ratio of iron oxide and calcium oxide is below 2 the
colors of the glazes are brown or brown – yellow. According to the chemical analyses of the fabric compared
with unfinished fragments (biscuit firing) from local kiln, the Zeuxippus Ware found in Plovdiv was identified
as a local production and can be referred to the Zeuxippus Ware Family.

200

Археoлогически хоризонти

MAKSEMS (WATER DISTRIBUTION CHAMBERS)
IN ISTANBUL AND THE ESENLER MAKSEM
Selçuk Seçkin
Mimar Sinan Fine Arts University/İstanbul-Turkey

Roman distribution lines supplying water
from the Istranca and Belgrade forests are important facilities that provide Istanbul’s water.
These lines are in the form of channels and galleries that enabled natural water flow, with arched
water structures to cross valleys. The flow rate
of the distribution line initiated by Constantine
(324 – 337), considered to have been completed
in the late 4th or early 5th century, is calculated to
have been app. 25.000m3/day. Covered cisterns
were built from the 5th century onwards in order
to store water carried by the distribution lines.
There are more than 70 such cisterns. Seven
open cisterns are also known to have been constructed.
The city’s population is estimated at around
50.000 at the time of Istanbul’s conquest. In view
of water shortage in the years preceding and following the conquest, Mehmet the Conqueror ordered old water channels to be repaired and widened, and new water channels to be constructed.
He had the Turunçluk/Turunçlu water channel
repaired and had Fatih and Şadırvan water channel built in order to overcome the shortage. Although subsequent sultans continued such constructions, such as the Bayezid Water Channels
Археoлогически хоризонти

built during the reign of Mehmet’s son Bayezid
(1481 – 1512), and several others during Selim
the Grim’s reign (1512 – 1520), water shortage continued to be an issue in the 16th century.
Süleyman the Magnificient appointed his chief
architect with the task of solving water shortage, who most likely worked with the Minister
of Waterworks Hasan Ağa to investigate water
channels constructed during the Roman-Byzantine periods and since the conquest, and looked
for new water sources.The construction of the
Kırkçeşme facilities began in 1554 and was completed in 1560. By the 18th century, the Beyoğlu
district obtained its water through the weir built
in Bahçeköy by Sultan Mahmut I, which passed
through Maslak. The water was then distributed
from a large water distribution cistern (savak)
in Taksim, from where the district acquired its
name. The last water facility to meet the needs
of the Rumeli side of the Bosphorus and the
Beyoğlu district was the Hamidiye (Kağıthane)
water network, constructed of iron pipes, built
by Abdulhamid II in 1904.
Water facilities in Uskudar, on the other
hand, were limited throughout history owing to
the smaller scale of the settlements. Water was
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obtained from spring waters. Distribution lines
were not constructed in the Byzantine period
and this remained so until the mid – 16th century.
Uskudar acquired its first distribution line in the
16th century through Mihrimah Sultan, daughter
of Suleyman the Magnificent. Similar constructions continued until the end of the 19th century
by which time there were 1 large and 17 small
distribution lines.1
Water collection, transport and distribution
necessitated a variety of buildings, including
weirs and water collection pools, arched constructions to pass valleys and pits, water gauges,
water distribution chambers (maksem) and fountains. Water distribution chambers were quite
important in achieving a balanced water distribution among specific neighbourhoods.
Water distribution chambers (maksem) are
chambers or buildings that distribute water accumulated through one or more channels. There are
two types of distribution chambers: underground
and aboveground. There is a distribution tank
(maksemsandığı) in those that are in the form
of domed or vaulted chambers. The amount of
water distributed to the surrounding districts is
measured by the pipes (lüle) situated in the distribution tank.2
One of the numerous features of water distribution systems, which run from the spring until they reach the end-user, is the water distribution chamber (maksem, savak). Two of the most
well-known water distribution chambers is the
Eğrikapı Maksem and the Taksim Maksem. The
former, which distributed the Kırkçeşme Water
1

Aynur- H, H. T. Karateke, III.Ahmed Devri İstanbul
Çeşmeleri (1703 – 1730). İstanbul 1995, pp. 43 – 54.,
Dönmez, Ö. M. Bizanstan Günümüze İstanbul Suları.
İstanbul 2008, Çeçen, K. İstanbul’un Osmanlı Dönemi
Suyolları, İstanbul 2000, pp.21 – 27, Nirven, S. N.
İstanbul Suları. İstanbul 1946, Yüter, F. Z. İstanbul’da
Su Mimarisi ve Şadırvanlar, Haliç University, Institute
of Applied Sciences, Department of Architecture,
Unpublished Master Thesis, Istanbul 2014, pp.25 – 45.
2

Tayla, H. Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve
Elemanları, Istanbul 2007, p. 32.
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and was built during the reign of Suleyman the
Magnificent, has external dimensions internal dimensions of 8.26mx8.25m. The structure is also
known as Savaklar Kubbesi (Dome), Savaklar,
and Eğrikapı Savaklar Çeşmesi (Fountain), owing to the taps on its front façade. Located on
Savaklar Avenue, close to one of the city wall
gates called Eğrikapı, it distributed water to the
Tezgâhçılar and Sulukule kubbes, supplying water to lower districts. Although small amounts of
water can be observed on its floor, the distribution chamber is no longer in use.
The internal dimensions of the square structure are 5.91mx5.92m. Water reaches the chamber through a 45º-angled gallery positioned on
the left corner from the entrance. There are five
distribution pools divided by marble plaques that
are 13cm wide and 45cm high. The pools that
are located parallel to the reservoir walls and
are positioned perpendicular to one another are
those where the water reaches first. They provide
water to the Sulukule and Tezgâhçılar kubbes.
The gallery channelling water to the Sulukule
Kubbesiis partially closed while the gallery providing water to the Tezgâhçılar Kubbesiis fully
closed. Another architectural feature is the platform to the right of the entrance, reached by two
steps, which functions as a sitting/resting place.3
(Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4)
Another water distribution chamber (maksem) is the Tezgâhçılar Kubbesi, situated under
the Bozdoğan Arch and opposite the Tezgâhçılar
Mosque. Its door can be accessed by lifting a
70cmx108cm lid and going down an iron ladder. The door’s threshold is 2.5m below current
3

Gülmez-N, R. F. G. Aysel’s research was consulted
for the plan and architectural features of the building.
See Gülmez-N. R. F. G. Aysel, „Tarihi Bir Su Yapısı :
Eğrikapı Maksemi”, Historic Water Structures Conference
Proceedings, Izmir 2008, no page number. See also Nirven,
S.N. „Eğrikapu Kırkçeşme Suları Maksemi, Savaklar
Çeşmesi” Istanbul Ansiklopedisi, vol. 9, Istanbul 1968,
pp. 4964 – 4967, Çeçen, K. Mimar Sinan ve Kırkçeşme
Tesisleri, İstanbul 1988.
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pavement level. The area where the maksem is
located was gradually filled, leaving the building below modern ground level. The walls surrounding the iron door are of cut stone. The
chamber is covered with a rectangular brick
dome with a 60cmx60cm hole at the top, next to
which is a ventilation shaft. The exterior dimensions of the walls upon which the dome sits are
5.60mx7.30m.
The entrance door leads to a 75cm wide
corridor. The interior of the water distribution
chamber is rather confusing because it was extended and repaired throughout its use. The gallery through which the water is supplied (70cmx110cm) is positioned on the same wall as the
entrance while the outgoing galleries are on the
opposite wall. Supplied water fills a measuring
tank. Parallel to the entrance wall at 110cm intervals are a total of 47 lüles are placed on the entrance wall on a marble plaque measuring 580cm
in length and 20cm in thickness. Although the
lüles have not survived, their holes range between 7 and 12cm. The dome is identified as the
„old dome“ in Mimar Sinan’s water distribution
register (tevzidefteri), which suggests that the
structure was repaired and reused since the conquest.4 (Fig. 5)
Taksim is another water distribution chamber (maksem), which also named the district in
which it is located. The 17.5cmx90cm water tank
is right next to the chamber and joins with the
chamber at ground level. The chamber was built
as the distribution station of Mahmud I’s distribution line. The octagonal building, situated at the
top of Istiklal Street, is covered with an octagonal pyramidal roof. Its entrance is from Istiklal
Street. There are four windows on the walls of
the chamber, one of which is above the entrance
door. The front façade of the distribution tank inside the building has 20 lülesto measure the flow

4

Çeçen, K. İstanbul’un Osmanlı Dönemi Suyolları,
İstanbul 2000, pp. 105 – 107.
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rate. Together with those on the side, there are 24
lüles altogether. (Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8)
The water distribution chamber (maksem)
in Esenler shall be considered within the scope
of Halkalı Water, which is the name given to
the distribution line between the Halkalı village
and Cebeciköy. There are 16 independent distribution lines, and also two that do not enter the
walled city, which are known as the Kışlalar Water. There are two more lines that provide water
to Bakırköy and Topkapı.
This maksem lies within the distribution
network of Suleymaniye Water Channels, which
consists of two main branches that meet at Kubbe in the Çiçoz Farm, 1250m northwest of the
Rami Barracks. The Aypah Branch is to the west
of the Kubbe. This branch gets its water from a
place south of Mahmudiye (Kalfaköy) at 100m
altitude, which then flows northwards, passing through Ma’zulkemer, Avasköy (Atışalanı),
the Ali Paşa Arch, reaching Çiçoz (Taşlıtarla,
Atışalanı) Kubbesi. The two lines meet at this
kubbe and travel to the Suleymaniye Mosque via
Edirnekapı. As a result, the water distribution
chamber (maksem) in question is a collectiondistribution point. In view of the completion date
of the distribution line (1577), the building, also
known as the Avasköy maksem, as it is located
in this village, must have been constructed during the period of Mimar Sinan. There is some
information about this building in the Köprülü
Water Channels, completed in 1672. There are a
lot of references to Avasköy in the descriptions
of the route of the distribution line. Visual information comes from a water-colour map dating to
1859, which depicts many stations of the line, including „Suleymaniye and Beylik Kubbes in the
Avasköy Karye“.As one of these two buildings,
which we consider to be connected, is associated
with the Beylik Water Channel in 1748, attributed to Mahmud I, this suggests that one of these
buildings must have been constructed/repaired
in this period.
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According to Haşim Albayrak, the cistern that is located in the Avas Village (Esenler
Atışalanı-Birlik Neighbourhood) was also used
as a sebil (water dispenser, water distribution
building), and therefore it was also known as the
Avas Sebil.
Avas Cistern collects water through the
Halkalı Water Channel from western Istanbul. One branch goes to Litros (Esenler) and
Davutpaşa while the main branch passes Avas
Arch to take water to important mosques and
districts of Istanbul. One of the routes, which is
part of the Halkalı Water Channel, that brings
water to the cistern goes from Mahmutbey Village, passes Çinçin Deresi and Helvacıbağları.
Avas fountain immediately across gets its water
from this cistern. The water goes to Avas Arch
and branches into two before travelling to the inner districts of Istanbul.5As a result, the larger
building may have been used as a sebil. (Fig. 9)
Based on the watercolour image in the
Köprülü Library, the larger of the two buildings
making up the maksem is covered with a dome
and has a door and two windows. The window on
the left is closer to its current appearance while
the window on the right is shown smaller due
to perspective view. The relation of the smaller
building with the larger building in terms of positioning, as well as its roof and façade are similar to its current appearance. On one side of the
buildings is a hipped-roof house and on the other
is a two-storey house with a cumba, its garden
neighbouring the back of the maksem.
The larger building, known to have been
used as a sebil from written sources, was constructed of küfeki cut-stone. It features a 102
cm wide entrance door, which is flanked on either side with 50 cm wide lattice windows. The
original door has not survived, and the opening
is covered with a metal plaque for security reasons. Upon entering the building, one reaches a
5

Source: http://www.ofhayrat.com/author_article_detail.
php?article_id=827
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5.07 m x 5 m wide space covered by a dome. The
height of the building is app. 4m but a significant
part of it is below the current road level. (Fig. 10,
Fig. 11, Fig. 12)
In the larger building, opposite the entrance
on the inside is a deep niche flanked on either
side by squinches to carry the dome. There is
a platform in front of the niche that continues
along the right wall from the entrance. This wall
features a larger niche with two smaller niches
on either side. Again, there are squinches on either side.
The front façade features a door flanked by
two lattice windows. There are two raised surfaces in front of the door, the lower one must be
original as it also appears in the watercolour. The
curved sections above the doors are also visible
from the inside.
The wall to the left of the entrance, which
is also the wall adjacent to the other building,
are two arched niches: one is at floor level, the
other, which is narrower, is a little bit higher and
to the right. Squinches allow the dome to sit on
the building.
The arches are made of brick and are covered in the interior with a plaster made of thickgrained brick fragments, which is then layered
with fine-grained surface plaster, and finally covered with lime plaster. The floor is concrete. The
lime surface on the internal walls have flaked
and crystalized, and frozen water particles are
visible. (Fig. 13)
The entrance façade has a door flanked with
two windows. The arches of the windows are of
stone. The lattices show signs of deterioration.
The stone arch of the door has a double fluted
decoration. This façade ends with a decayed
moulding that encircles the whole building.
The top of the dome is covered with flat
stones some of which are missing. These gaps
reveal original plaster layers, which suggest that
the stone revetment is similarly original. The
gaps between existing stones, however, were
filled with cement-based mortar for consolidaАрхеoлогически хоризонти
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tion purposes. The domed-form visible on the
inside acquires a polygonal shape on the outside.
Adjacent to the building described is the
other building, which remains fully below current pavement level. The only feature is its door.
Other façades are no longer visible as they are
below the road and adjacent apartments. The
construction material is the same as in the previous building.
Upon entering the smaller building through
an arched door from what can be considered as
the courtyard, a very low floor is reached. Water
reaches the building through an entrance gallery
level with the floor. The lüles, which should have
been visible above pool created by a partition,
have not survived. The floor is concrete while
the walls are covered with limeover plaster. The
roof slopes into four directions and has an alem
on top. As with the other building, the roof is
covered with flat stones filled with cement-cased
mortar. The eave has a concave moulding.
Figure 9 – Watercolour depicting Avasköy
(Atışalanı) Maksem; found in the Köprülü Library it is dated to 1859 and shows the Köprülü
Water Channel (Köprülü Library Archive
Num.244/2) (Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16)
In conclusion, this smaller building, which
was indeed used as a maksem is one of the small
number of maksem buildings that still exist. Although its water source entrance and lüles have
not survived, its distribution system in the form
of a pool is still visible, which eliminates all
suspicions regarding its use. The larger building
appears as a sebil in historic sources. This is architecturally supported by the existence of two
windows on either side of the door. The lattices
are also thought to be original. The L-shaped
platform, however, which flanks the wall facing
the entrance and the wall to the right of the entrance, calls into question the actual function of
the building. This platform may have been a distribution tank/pool, which suggests this building
may have served as both a sebil and a maksem.
Another explanation for this platform is that it
Археoлогически хоризонти

may been the area where water/sherbet to be distributed was stored.
One of the problems we faced during our investigations was the authenticity of the roof. The
roof of the larger building, which is described as
a sebil, is a dome on the inside but polygonal
on the outside. The historic watercolour image
shows this building was covered with a dome.
The buildings investigated here are rare examples of buildings in Istanbul associated with
providing and distributing water. Subsequent repairs, which used cement-based mortar, should
be removed, and missing parts should be completed. The building should also be cleansed of
vegetation. As the only visual document to provide information on authentic architectural features, the watercolour image should be used during this process.
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Figure 1. EğrikapıMaksem (SavaklarKubbesi) Plan(Architectural survey:
Gülmez, F.G. – Aysel, N.R. – Koçyiğit,G.)

Figure 2. EğrikapıMaksem (SavaklarKubbesi) Section (Architectural survey:
Gülmez, F.G. – Aysel, N.R. – Koçyiğit, G.)
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Figure 3. EğrikapıMaksem (SavaklarKubbesi) front façade, SavaklarFountain (from M. Canbaz)

Figure 4. EğrikapıMaksem(SavaklarKubbesi) the pools and the main gallery coming
from the distribution line (from N.Aysel)
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207

Selçuk Seçkin

Figure 5. Tezgâhçılar Dome and the entrance shaft (K. Çeçen)
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Figure 6. Taksim Maksem, plan, elevations, details (N. Yüngül)1

1

Yüngül, N.Taksim Suyu Tesisleri, İstanbul 1957, p. 56.
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Figure 7. Taksim Maksem, general view (Tas-İstanbul)

Figure 8. Distribution tank and lüles
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Figure 9. Watercolour depicting Avasköy (Atışalanı) Maksem; found in the Köprülü Library it is dated
to 1859 and shows the Köprülü Water Channel (Köprülü Library Archive Num.244/2)
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Figure 10. Ground floor plan; architectural survey of the two buildings approved by
the Conservation Council (Architect:Saltuk Akatay)
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Figure 11. The view opposite the entrance in the larger building

Figure 12. Internal view of the entrance
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Figure 13. Entrance façade

Fügure 14. View of the building from the side
214

Археoлогически хоризонти

Maksems (water distribution chambers) in Istanbul...

Figure 15. Entrance of the
smaller maksem

Figure 16. Internal view
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ОСМАНСКИТЕ ТУХЛЕНИ МИНАРЕТА
В БЪЛГАРИЯ
Росен Иванов

Терминът „минаре“ произлиза от думите
от арабски произход „нар“ – огън и „нур“ –
светлина – „манāра“.1 Изказани са различни
хипотези от къде е взета идеята за построяването на минаретата – от църковните камбанарии, морските фенери и др.2 Първото минаре
е построено в египетската столица Кайро към
джамията Амр ибн ал-Ас по времето на управителя Меслем бин Мухаллед през 678 г.
Съществува и мнението обаче, че минарето
за пръв път започва да се строи в земите на
Сирия.3
В различните географски райони архитектурата на минаретата е различна, като
примери може да се посочат египетските,
арабските, иранските и др. Различия може да
се видят в строителните материали, плана,
оформлението, украсата и др. Има и няколко
стила, които не са толкова предпочитани, като

пример могат да бъдат посочени минаретата на джамиите Улу джамии (848 – 852 г.) в
Самара, Ебу Дюлеф джамии (861 – 862 г.) в
Джаферийе (Ирак), Толуноглу джамии в Кайро (789 г.)4 и тези построени в периода на държавата на Газнели (963 – 1187 г.), днешен Афганистан, на които стълбите са изградени от
външната страна.5 Произходът на цилидричните минарета е вероятно от наблюдателните
кули, разпространени в пред ислямския период при турските племена в Централна Азия.6
През турския период в Иран и съседните земи
продължава развитието на минарето. След
XI в. започва често да се срещат минарета с
цилидрична форма, която впоследствие става
известна, като „турски тип минаре“.7 Кара-

1

6

Esin, E. Minâre. – Türk Ansiklopedisi içinde. Ankara,
1976, XXIV, 205; Develioğlu, F. Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat. Ankara, 24, 2007, 845.
2

Kuhnel, E. Islamic Art and Architecture, London. 1966,
33; Marçais, G. Architecture Muslumane d’Occidenl,
Paris, 1954, 17.
3

Bloom, J. M. Creswell and the origins of the minaret.
Muqarnas, VIII, Leiden,1991, 55 – 58; Grabar, O. İslâm
sanatının oluşumu. İstanbul, 1998, 103.
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4

Yetkin, S. İslâm Mimarisi. Ankara 1959, 85.

5

Bombaci, A. Gazne’deki Kazılara Giriş. – Türk Sanatı
Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, I, 1963, 537 – 560, 537 –
538.
Kuban, D. Anadolu – Türk Mimarisinin Kaynak ve
Sorunları. İstanbul, 1965, 57; Esin, E. Türk minaresinin
Orta Asya’daki öncüleri hakkında. – Atatürk Üniversitesi
Edebiyat. Fak. Araştırma Dergisi-Albert Louis Gabriel
Özel Sayısı, Erzurum,1978, 104 – 147.
7

Uysal, A. O. Anadolu Selçukluları’ndan Erken Osmanlı
dönemine minare biçimindeki gelişmeler. – Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Dergisi, 33, 1 – 2,
Ankara, 505 – 533, 507 – 508.
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ханидите първи започват да строят този тип
минарета. Развитието им продължава и през
периода на иранските и анадолските селджуки. Минаретата на селджукските сгради,
обикновено са градени от тухли с осмоъгълно или кръгло тяло. През селджукския период
минарето, което първоначално се изграждало
непосредствено до култовата сграда, след XIII
в. вече става елемент от самата сграда. Първоначално те са ниски, тромави и с недобри
пропорции.8 Минарето достига върха на своето развитие във времето от мимар Синан от
1539 г. до края на ХVI в., което се приема за
класическо в османската архитектура.9
8

Uysal, А. Erken Osmanlı Döneminde Sırlı Tuğlalı Minareler. – X. Türk Tarih Kongresi (22 – 26 Eylül 1986, Ankara), Ankara, 1994, 2349 – 2367. Minaret in Early Ottoman Architecture, The 8th International Congress of turkih
Art (Cairo, 26 th September – ist Octomer. 1987). Cairo,
1987, 56 – 57.
9

За повече информация за произхода и развитието на
минаретата виж: Altun, А. Mardin Ulu Camii ve Çifte
Minareler üzerine birkaç not. – Vakıflar Dergisi, IX, 1971,
191 – 201; Asfour, A. Emevi devrinden Osmanlılara kadar
Suriye minareleri. – Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi
Sos. Bil. Enst. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.
Türk-İslam Sanatları Bilim Dalı, 1997; Bakırer, Ö.
Anadolu’da 12. ve 13. yy. tuğla minarelerin konum,
şekil, malzeme ve tezyinat özellikleri. – Vakıflar Dergisi,
IX,1969, 340 – 355; Başar, M. E. Sivas’daki Selçuklu
Minareleri. Selçuklular Döneminde Sivas (29 Eylül – 01
Ekim 2005), Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Sivas, 2006, 427 – 445; Bloom, M. Minaret: symbol of
Islam. Oxford, 1989; Diez, E. Minare. İslam Ansiklopedisi,
İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, VIII, 1979, 323 – 329;
Moline, J. Saljūq minarets in Iran: developments in the
decorative scheme. – The Art of the Saljūqs in Iran and
Anatolia (Proceedings of a Symposium held in Edinburgh
in 1982), Ed. R. Hillenbrand, California, 1994, 38 – 46;
Uluçam, A. Irak Selçukluları ve Atabekler döneminden
kalan tuğla minareler. – Yüzüncü Yıl Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1 C.1, Van,
1990, 17 – 44; Ödekan, A. Minare. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi içinde, (c. II, s. 1259) İstanbul, 2000, II, 12 –
59; Öney, G. Büyük Selçuklu Devri Minarelerinde Süsleme. – Kültür ve Sanat, 4, 1976, 6 – 11; Söylemezoğlu,
H. K. İslam mimarisinde ilk camiler ve Osmanlı mimarisinde İslam mabedi. İstanbul, 1958.
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Тухлените минарета са особено много
разпространени в османската архитектура
преди превземането на Константинопол. Срещат се на цялата територия на Османската
империя.10 В България въпросът за архитектурата на минаретата не е изследван. Повечето автори споменават за наличието им или
правят кратко описание.11 Изкуствоведът Л.
Миков, в една от своите монографии, отделя
малко повече внимание на минаретата в България.12 В настоящата работа се прави по същество първи опит за разглеждане на развитието на минаретата в българските земи през
османския период, по-конкретно изградените
от тухли.13
Минаретата, които се разглеждат в настоящата публикация, са построени през различ10

Seçkin, S. Unutulmuş Bir 16. Yüzyıl Mescidi : İstanbul
Fatih Hoca Kasım Camii/Mescidi“. – The Journal of
Academic Social Sciences, Yıl 5, Sayı 56, Ekim 2017,
340 – 357; Seçkin, S. The State of Ottoman Architecture
in Macedonia and Latest Research“. – Zeitschrift für die
Welt der Türken / Journal of World of Turks,VOL 9, NO 3
(2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017),145 – 160. Seçkin,
S. Ottoman Architecture In Bitola/Macedonia“. – Turkey,
Looking Behind and Before, Ed. William Taylor, London
2016, s. 112 – 125. Seçkin, S. Decorative Features In The
Ottoman Structure In Georgia Adjara“. – Methodocogical
Approachesto Social Sciences, Ed. Richard Davis, London
2016, s. 45 – 57.
11

Рудлоф – Хиле, г., Рудлоф, О. Градъ Пловдивъ и
неговите сгради. – Известие на българския археологически институт, т. VIII, 1934, 389, 392; Миятев,
К. Старини в Ихтиман и Нови Хан (Софийско). – Годишник на Народния музей, III, 1921, 251; Генова, З.
Джамията на Фируз бег в Търново. – Богоспасеният
Царевец Търнов и църквата на Св. Парескева (Петка)
Търновска. С. 2000, 203 – 224; Петрунова, Б. Ранни
паметници на османската култова архитектура в
българските земи, С. 2005, 36, 50, 66; Харбова, М. Три
храма.Три религии. Една земя наречена българска. С.
1999, 71, 74 – 75; Попов, Д. Архитектурното наследство на Карлово. С., 1967, 47.
12

Миков, Л. Джамии и месджиди в България (интериор, екстериор, декорация). С. 2017, 109 – 122.
13

Всички запазени османски сгради са посетени лично от автора в периода май – септември 2014 г.
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но време. Повечето са изградени със самата
култова сграда, като изключение прави само
минарето на Михал Бейзаде Махмуд Бей джамии в град Ихтиман, което е по-късно добавено. Най-ранната запазена джамия с минаре е Ески джамии в Хасково от 1395 г. (обр
1).14 Останалите джамии, на които ще бъдат
разгледани минаретата, се датират по следния начин: Хюдавендигар в Пловдив от ХV
в. (обр. 2); Шахабеддин паша в Пловдив от
1444 – 1445 г.15 (обр. 3); Караджа паша джамии в Гоце Делчев от ХV в.16 (обр. 4); Куршунлу джамии в Карлово от 1485 г. 17 (обр. 5);
Eски джамии в Казанлък от ХIV – ХVIII в.;18
Баня башъ джамии в София от 70-те години
на ХVI в.19 (обр. 6); Хаджи Хасан месджиди в
Пловдив от ХVI в. (обр. 7);20 Чукур джамии в
Пловдив от ХV – ХVI в.; Фируз Бей джамии
14

Татарлъ, И. Турски култови сгради и надписи в
България. – Годишник на Софийския университет.
Факултет по западни филогии, LХ, 1966, 568 – 615;
Харбова, М. Три храма..., 75.
15

Кийл, М. Хора и селища в България през османския
период, 2005, 31; Татарлъ, И. Турски култови сгради и
надписи в България. С., 2003, 38; Ekrem Hakkı Ayverdi. Avrupada Osmanlı Mimari Eserleri. Cilt IV. İstanbul,
2000.
16

Петрунова, Б. Ранни паметници на османската…,
51.
17

Попов, Д. Цит. съч., 45.

18

Има различни мнения за датировката на джамията.
Според И. Татарлъ е от ХVII в. Виж: Татарлъ, И. Турски култови сгради и надписи..., 2003, 55; Според Ц.
Райчевска е от ХIV – ХV в. Виж: Райчевска, Ц. Паметници от османския период в Казанък. – Казанлък в
миналото и днес, т. V, 1999, 69; Калева – Инджиева,
Р. Джамията в Казанлък. – Общественни и религиозни
сгради ХV – ХIХ в., 2006, 125 – 131.
19

Кeskinoğlu, О. Bulgaristan’da bazı türk abideleri
ve vakıf eserleri. – Vakıflar Dergisi, 8, 1969, 309 – 328;
Харбова, М. Развитие на плановата и пространствената схема на османските култови сгради на Балканите
(ХV – ХIХ в.). – Studia Balcanica, 8, 1985, 267 – 282;
Ayverdi, H. Avrupa’da Osmanlı mimari eserleri, IV,
İstanbul, 1982, 98.
20

Месджидът е построен от Kazasker Hacı Hasan-zâde
Mustafa Efendi през 50-те години на ХVI в.
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в Търново от 1435 г.;21 Су джамии в Хисар от
ХV в.;22 Михал Бейзаде Махмуд Бей джамии в
Ихтиман от XIV в.;23 Бюйюк джамии в София
от ХV в.24 и Eски джамии (Хамза бей) в Стара
Загора от 1409 г. (обр. 13).
В османската архитектура частите на минаретата се разделят на седем основни елемента (обр. 8):
Aлем – поставя се на най-горната част
на минарето; има формата на полумесец (Хилал), в различни варианти.
Kюлях – това е покривната част на минарето с конусовидна форма, която е покрита с
оловни листове (обр. 9).
Петек – частта на минарето, която се намира между покрива и шерефето.
Шерефе – балкон, мястото, от което мюезина чете езана (обр. 10).
Гьовде (Gövde) – тялото на минарето,
което е най-дългата му част (обр. 11).
Пабуч (Pabuç) – частта, която свързва тялото с основата на минарето (обр. 12).
Kюрсю (Kürsü) – постаментът върху, който се извисява минарето.
В ранноосманския период предимно се
срещат квадратни, шестоъгълни, осмоъгълни, десетоъгълни и дванадесетоъгълни постаменти за минарето. От запазените минарета в
България се срещат няколко типа постамента.
21

Генова, З. Джамията на Фируз бег в Търново...., 34.

22

По мнение на автора, не по-късно от ХV век.

23

Eyice, S. Sofya Yakınında İhtiman’da Gazi Mihaloğlu
Mahmud Bey İmâret-Camii. – Kubbealtı Akademi
Mecmuası, 2, 1975, 49 – 61; Kiel, M. İhtiman – Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, vol. 21, 2000, 571 –
572; Kiel, M. Bulgaristan‘da Osmanlı dönemi kentsel
gelişimi ve mimari anıtlar, Ankara,2000,138; Aнтонов,
A. Джамията в Ихтиман. – Обществени и религиозни
сгради ХV – ХIХ в. (материали от национална конференция), Карлово, 2006, 76 – 84.
24

Марков, Н. Буюк джамия в София. Бележки за нейното минало. – Сердика – Средец, С., 1997, 51 – 65, 55;
Татарлъ, И. Турски култови сгради и надписи..., 1966,
579 – 580; Марков, Л. Османска архитектура и изкуство в България, 1, С., 2012, 16.
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Османските тухлени минарета в България

Основите на всички минарета са дълбоко вкопани в земята, но за тази част нямаме почти
никаква информация. Изключение правят Хюдавендигар и Шахабеддин паша в Пловдив,25
Фируз бей джамии в Търново и Ески джамии
в Стара Загора, на които постаментите са поставени върху стените на северо-източния и
северозападния ъгъл на постройката. Постаментите (Kюрсю) на минаретата в повечето
случаи имат четириъгълна форма: Хюдавендигяр и Шахабеддин паша в Пловдив, Михал
Бейзаде Махмуд Бей джамии при Ихтиман,
Kуршунлу джамии в Карлово, Eски джамии в
Хасково, Eски джамии в Казанлък, Kараджа
паша джамии в Гоце Делчев, Чукур джамии
в Пловдив. Четириъгълни постаменти за минарета са изградени и в други провинции на
Османската империя – Улу джамии в Бурса,
Eски джамии в Едирне (1414 г.)26, Ая София
джамии в Изник (1331 г.), Хайреддин паша
джамии в Бурса (ХIV в.), Аслъхан бей джамии в село Кемаллъ, община Eзине, Турция
(ХIV в.) и много др.27.
Постаментите са изградени с тухли с
хоросанова спойка в Хюдавендигяр и Шахабеддин паша в Пловдив; с дялан камък в
Баня башъ джамии в София и Чукур джамии
в Пловдив и с ломен камък в Михал Бейзаде Махмуд Бей джамии в Ихтиман, Kараджа
паша джамии в Гоце Делчев, Ески джамии в
Казанлък, Ески джамии в Хасково и Kуршунлу джамии в Карлово. Използван е и дялан
камък и тухли (клетъчен градеж) – в Хаджи
Хасан месджиди в Пловдив,28 Шахабеддин
паша в Пловдив и др.
25

Uysal, A. Anadolu Selçukluları‘ndan …, s. 318;
Аyverdi, H. Osmanlırda Minare. Istanbul, 1985.
26

Aslanapa, O. Edirne’de Osmanlı Devri Abıdeleri, İstanbul, 2014, şekil 7, 12.
27

Uysal, O. Anadolu Selçukluları‘ndan…, 517 – 518.

28

Аyverdi, H. Avrupaʼda Osmanlı mimârî eserleri: cild
(4., 5., 6. kitab). Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk, R.
24.
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При архитектурата на селджукските турци
и Караманският бейлик (ХIII – ХV в.) постаментите са ниски и широки, но през ранноосманския период височината се увеличава, като
в някои случай стигат почти до нивото на предверието: Баня башъ джамии в София, Kуршунлу джамии в Карлово, Kараджа паша джамии в
Гоце Делчев и др.
При по-ранните джамии минарето е
разположено до парадния вход на сградата.
Често срещана практика при селжукската
архитектура. При ранноосманските джамии
почти винаги са разположени на лицевата
фасада до самото тяло на сградата.29 При
образците намиращи се на територията на
България са разположени: в северозападен
ъгъл – Шахабеддин паша – Пловдив, Ески
джамии – Стара Загора, Фируз бей джамии –
Търново, Ески джамии – Хасково; в юго-западен ъгъл – Куршунлу джамии – Карлово,
Kараджа паша джамии – Гоце Делчев, Бюйюк
джамии – София, Михал Бейзаде Махмуд Бей
джамии – Ихтиман; в северо-източния ъгъл –
в джамията Хюдавендигяр в Пловдив, което е
изключение, тъй като минарето е издигнато в
ляво от входа, което не е честа практика при
османската архитектура. Според Ц. Райчевска джамиите с минарета от лявата страна на
входа са издигнати на мястото на християнски храмове. Тя стига и по-далече в своите
изводи, които са абсолютно неприемливи.30
Входовете на минаретата са разположени в
зависимост от плана на самата сграда, в найдолната част, в часта кюрсю. Достъпът до
минаретата при различните джамии е различен: през предверието се влиза в минаретата
на Ески джамии в Хасково, Бюйюк джамии в
29

Aygün, Ül. Klasik Devir Osmanlı Camilerinde
Minarenin Konumu. Marmara Universitesi, Doktora Tezi,
1993.
30

Райчевска, Ц. За солак джамиите в румелийските
и малоазийски владения на Османската империя. –
Известия на Националния исторически музей, ХХV,
2013, 129 – 142.
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София, Михал Бейзаде Махмуд Бей джамии в
Ихтиман, Шахабеддин паша джамии в Пловдив, Баня башъ джамии в София; през молитвения салон – Kараджа паша джамии – Гоце
Делчев, Куршунлу джамии – Карлово, Чукур
джамии – Пловдив, а от двора на джамията –
Су джамии – Хисар.
Елементът, свързващ постамента кюрсю
с тялото гьовде на минарето, се нарича пабуч.
Добавя се в архитектурата на минарето заради разлика в диаметъра на кюрсю и гьовде.
Този елемент започва да се среща при архитектурата на Анадолските селджуки и не се
среща при Голямата Селджуска империя и
при минаретата на Караханлъ.
Като най-ранни пабучи може да посочим
Йивли минарели джамии – Анталия (ХIII в.),
Улу джамии – Байбурт (ХIII в.), Арсланхане
джамии – Анкара, Сахип Ата джамии – Kоня
и др. Срещат се два типа: с формата на осмоъгълна призма и конус. Вторият тип не се среща при минаретата на Османската архитектура. Класическият пабуч през ранноосманския
период и след това имат формата на призма.
Започва от горната част на основата на минарето и нагоре силно се стеснява, свързвайки
се с гьовде (тяло). Съставени са от прави и
обърнати триъгълници, започва да се среща от
ХIV в. В ранните образци са повърхностни, но
след първата половина на ХV в. претърпяват
развитие и стават все по-стройни и елегантни
и по-близки до т. нар. „турски триъгълници.“
Като примери може да посочим Уч Шерефели джамии – Едирне, Улу джамии – Афийон,
Умур бей джамии – Бурса, и др.31. Пабучите
при минаретата на джамиите Хюдавендигяр
джамии (обр. 2), Шахабеддин джамии (обр.
3), Хаджи Хасан месджиди (обр. 7), Чукур
джамии – Пловдив, Куршунлу джамии – Карлово (обр. 5), Ески джамии – Стара Загора,
Михал Бейзаде Махмуд Бей джамии – Ихтиман, са изцяло изградени от тухли със спойка

от хоросан. При Хюдавендигяр и Шахабеддин паша в Пловдив са оформени с прави и
обърнати релефни „турски триъгълници“, изцяло изградени от тухли. При Баня башъ джамии – София – от дялан камък (обр. 6), като
пабучът е изграден от дялан камък с „турски
триъгълници“ разположени право. При това
минаре ясно се вижда издължаването на пабуча. Само при това минаре срещаме релефна
геометрична украса на кюрсю и пабуча. Пабучът при минаретата на джамите Куршунлу
джамии – Карлово, Михал Бейзаде Махмуд
Бей джамии – Ихтиман, Kараджа паша джамии – Гоце Делчев и Чукур джамии – Пловдив, е с формата на многостенна пирамида, с
отрязани ръбове с различна височина.
Гьовдето (тялото) е най-дългата съставна
част от минарето, която започва от пабуча и
завършва под шерефето. През ранноосманския период гьовдето е с цилиндрична форма,
с малки изключения. Между пабуча и гьовдето в повечето случаи има релефен пръстен
от тухли. Гьовдета с формата на призма (многостенни) има в: Баня башъ джамии – София
(обр. 11), Kараджа паша джамии – Гоце Делчев (обр. 4 и Михал Бейзаде Махмуд Бей джамии – Ихтиман. Aналогични минарета са Ая
София в Истанбул (ХV в.),32 Али бей джамии
(ХV в.) в Tире, Махкеме джамии в Eдермит,
Йешил джамии (1419) в Бурса, Акшемседдин
джамии (ХV в.)33 в Истанбул, Караджа бей
джамии (1427 в.)34 в Анкара, Орхан гази джамии (ХIV в.) в Йархисар35 и други.
Гьовдета с цилиндрична форма имат минаретата при джамиите: Куршунлу джамии
в Карлово (обр. 5), Ески джамии в Хасково

31

35

Наблюдения на автора.
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32

Çarhoğlu, А., Usta, K. Korkmaz, А. Ayasofya örneğınde tarihi minare yapilarinin simsik davranisi incelenmesi. – SDU International Tehnologic Science. Vol 5, no
1, June 2013. p. 36 – 43.
33

Öz, T. Istanbul camileri. I, Ankara, 1984, 21.1)

34

Konyalı, I. Ankara âbidelerinden Karacabey Mamuresi
vakfiyesi, tarihi ve diğer eserleri. Istanbul, 1943.
Uysal, A. O. Anadolu Selçukluları’ndan…, 526.
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(обр. 1), Хюдавендигяр джамии в Пловдив
(обр. 2), Ески джамии в Казанлък, Хаджи Хасан месджиди (обр. 7), Чукур джамии, Пловдив. Изградени са от тухли с леко дъговидна
форма, изработени на калъп, с примеси на
голямо количество пясък и много добре изпечени. Преки наблюдения бяха възможни на
минарето на Куршунлу джамии в Карлово.
Изградена е от тухли с дъговидна форма, споени с бял хоросан, с голямо количество примеси от пясък. Аналогични минарета с цилиндрична форма са минаретата на Богазкесен
месджиди (Румели Хисар, ХV в.), Йедикуле
Хисаръ Джами-и Шерифи (ХV в.), Хасанзаде
месджиди (нач. на XVI в.),36 Йавашча Шахин
месджиди,37 Календерхане джамии, Берекетзаде месджиди в Истанбул,38 и др.
Минарета с канелюри не са често срещани в османската архитектура. Джамията в Хисар е с единственото минаре от този
тип, запазена в българските земи. Изградена
е от полукръгли тухли, с рамене изработени
на калъп. След съединяването една с друга с
хоросан и поставянето една върху друга се
оформят вертикални канелюри. Най-ранните
минарета с канелюри, изградени от тухли, се
срещат при селджукската архитектура. Като
примери могат да се посочат Йиври минаре
(XIII в.) – Анталия,39 Индже минарели медресе в Коня (1264 г.),40 Гьок медресе (1272 г.)
36

Eyice, S. Istanbul’da bazi cami ve mezcid minareleri…,
252, снимка 11.
37

Emine, E. „Yavaşca Şahin Mescidi“. – Dünden Bugüne
İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1994, s. 443.
38

Öz, T. Istanbul camileri..., s.35, 80.

39

Riefstahl, M. R. Cenubi Anadolu‘da Türk Mimarisi’’
(ter. C.T. Berktin). İstanbul, 1941, 6; Kırmızı, M. Yivli
Minare ve Külliyes, Antalya 1. Selçuklu Eserleri Semineri 22 – 23 Mayıs 1986, Antalya Valiliği, Antalya, 1986,
37 – 47.
40

Konyalı, I. Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi,
İstanbul, 1964, 810 – 811; Kuran, A. Anadolu Medreseleri.
Ankara, 1969, 54 – 55.
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в Сивас,41 Чифте минарели медресе (1253 г.) в
Ерзурум.42 Като примери за османския период могат да се посочат Молла Гурани месджиди в Истанбул,43 Кара Хасан джамии в Tире
(1440).44 В България две джамии са имали подобни минарета: Софулар джамии в Ямбол45
и при Свиленград, в месността Якъка.46 И
двете не са достигнали до нас.
Интерес представляват и минаретата с
пластични зигзагове. Такова е минарето на
Шахабеддин джамии в Пловдив, изградено
чрез тухли споени с хоросан, оформящи вертикални зигзагове (обр. 3). Този тип минарета
за пръв път започват да се срещат в ранноосманската архитектура. Аналогични са минаретата на джамиите Хюсамеддин джамии
(ХIV в.) в Tире47 и Хатунийе джамии в Маниса (1490 в.)48.
Според външното оформление на тухлените минарета може да обособим три типа:
облицовани с глазирани тухли, фаянсови плочи и измазани с хоросан49. Всички минарета
били измазани с мазилка от хоросан, от която
са запазени малки следи по някои минарета.
Единственото минаре с геометричен орнамент по гьовдето е на Хюдавиндигяр джамии
в Пловдив. Различни изследователи опреде41

Rogers, J. The Çifte Minareli Medrese in Erzurum and the
Gök Medrese in Sivas“. – Anatolian Studies, vol. 15, 1965,
63. Denizli, H. Sivas Tarihi ve Anıtları. Sivas, 1995, 92.
42

Mülayim, S. Yivli Minare Geleneği. Antalya, 2.
Selçuklu Eserleri Semineri: 26 – 27 Aralık, 1987, Antalya
1988, 11 – 25; Rogers, J. M., цит. съч. 65; Yetkin, S. Erzurum Çifte Minareli Medreses. – EAÜİFD, I/2 – 3, 1952,
46 – 49.
43

Eyice, S. Istanbul’da bazi cami ve mezcid minareleri…,
251, снимка 12.
44

Tokluoğlu, F. Tire çevre incelemeleri. Izmir, 1973. 38.

45

Кийл, M. Хора и селища…, таб. 8.

46

Снимка от личния архив на автора.

47

Tokluğolu, F. Tire. 1964, 18 – 19.

48

Yüksel, A. Osmanlı Mimarisinde II. Bâyezid ve Yavuz
Selim Devri, V. İst. 1983, 335 – 344.
49

Ayverdi, E. Osmanlılarda..., 89.
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лят по различен начин материала, от който са
изготвени тухлите за орнаментацията на минарето. Според едни те са глазирани тухли,50
а според други – фаянсови плочки.51 Минарета украсени с т.нар. стил „баклава“ се наблюдават при Улу джамии (1312 г.)52 в Бирги,
Аладжа джамии (1484 г.)53 в Солун и Хаджъ
Хасанзаде джамии (ХVI в.)54 в Истанбул.
Следващата част в композицията на минарето е шереф, т.е. балконът, от който мюезина чете езана. През османския период голяма част от минаретата имат по едно шерефе, с
някои изключения. Балкона има три основни
елемента: тяло, под и парапет. Балконите на
различните минарета са различно oформени.
При голяма част от разглежданите минарета,
до нас не са достигнали техните шерефета.
Под пода са украсени в стил мукарнас. Това
се получава чрез изрязани тухли в различни форми и поставянето им една върху друга. Този стил има различни варианти, които
може да се видят при джамиите Хюдавиндигяр джамии в Пловдив, Баня Башъ в София, Ески джамии в Хасково и Ески джамии
в Стара Загора.
Другият тип орнаментация на пространството под шерефето е чрез релефни ленти,
намиращи се една под друга, като по този начин оформят и хоризонтални дълбоки канелюри. Това се вижда при шерефето на джамиите Ески джамии в Казанлък, Караджа паша
в Гоце Делчев, Михал Бейзаде Махмуд Бей
50

Рудлоф – Хиле, г., Рудлоф, О. Цит. съч., 389.

51

Аyverdi, H. Osmanlilarda..., 89.

52

Кеiltan, A. Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler.
İstanbul, 1958, 96 – 97.
53

Eyice, S. Yunanistan‘da Türk Mimari Eserleri –
TM, XI, 1954, 180; Tamer, V. Fatih Devri Ricalinden
İshak Paşa‘nın Vakfiyeleri ve Vakıfları – VD, IV, 1958;
Anhegger, R. Beiträge zur Osmanischen Baugeschichte,
Istanbuler Mitteilungen, XVII, İstanbul, 1967, 314 – 317.
54

Eyice, S. İstanbul Minareleri. – Türk Sanatı Tarihi
Araştırma ve incelemeleri. İstanbul, 1963, I, 47, 3.
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джамии в Ихтиман, Шехабеддин паша и Хаджи Хасан месджиди в Пловдив.
Петек е частта на минарето, която се намира между покрива и шерефето. Тук е оформен вход, служещ за излизане на шерефето, който винаги е разполаган в югоизточна
посока. Тази част на минарето е най-уязвима.
Петекът при Хюдавиндигяр джамии и при
Шехабеддин паша джамии в Пловдив падат
по време на земетресение през 1928 г.,55 а
при Баня Башъ в София е наново построен
(1915 – 1917 г.).56 Петекът e винаги с цилидрична форма и не надминава 5 м височина.
Покривната част на минарето, имаща
формата на конус, или т.нар. кюлях, който
стои над петека, е изграден от дървено скеле,
покрито с оловни листове (обр. 9). Няма достигнал в оригиналния си вид кюлях на минаре в османската архитектура. Върху кюляха
на минарето се поставя т.нар. алем – терминът е от арабски произход и означава „знаме“.
Същият се открива и на много други места в
османската архитектура.
Стъпалата на минарето, които спомагат
да се стигне до шерефето за приканване за молитва езан, започват от кюрсю и минават през
гьовде достигайки до шерефето. Ширината
им варира около 0,60 – 0,70 м. От вътрешната
страна стъпалата са закрепени за стълб (ядка),
изграден от специално приготвени тухли, с
диаметър 0,18 – 0,20 м, а от външната страна
са свързани за тялото на минарето, което им
дава по-голяма устойчивост. Изградени са от
смесен материал камък, тухли и дърво. Броя
им зависи от височината на минарето.
Височините на минаретата са различни,
като при повечето не може да се уточни със
сигурност първоначалната височина, по редица причини. Днес височината на минарето
при Баня Башъ в София е 37 м, при Шехабед55

Uysal, A. O. Anadolu Selçukluları’ndan…, снимка 17.

56

Кeskinoğlu, O. Bulgaristan’da bazı..., 315.
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дин паша джамии е 26 м, а при Су джамии в
Хисар е 17 м.
Минаретата на Ески джамии – Стара Загора, Хаджи Хасан джамии и Чукур джамии –
Пловдив, Куршунлу джамии – Карлово, Михал Бейзаде Махмуд Бей джамии – Ихтиман,
Фируз бей джамии – Търново и Бюйюк – София са напълно премахнати.
Поради тази причина не може да се уточнят повече подробности за архитектурните
им детайли. След Освобождението стотици
джамии в България и техните минарета са
разрушени. По тази причина е трудно да се
изгради пълна картина на архитектурните и
стилови особености на тухлените минарета,
строени през ХIV – ХVIII в.57

57

Koyuncu, A., Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür
Mirasının Tasfiyesi (1878 – 1908). – Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
2006, 20, 197 – 243; Ayverdi, H. Avrupa’da Osmanlı
mimari…, 141 – 143; Keskioğlu, O., Özaydın, A.
Bulgaristan’da Türk – İslâm Eserleri. – Vakıflar Dergisi,
No. XVII, 1983, 127; Keskioğlu, O. Bulgaristan’da Bazı
Türk Âbideleri ve Vakıf Eserleri – Vakıflar Dergisi, No.
VIII, 1969, 322; Turan, Ö. The Turkish Minority in Bulgaria (1878 – 1908), 1998, 192, 193; Turan, Ö. Osmanlı –
Rus Savaşı’nın Bulgaristan’daki Türk Varlığına ve Mimarî Eserlerine Etkisi, 2001, 769; Doğru, М. XIII – XIX.
Yüzyıllar Arasında Rumeli‘de Sağ Kol‘un Siyasi, Sosyal,
Ekonomik Görüntüsü ve Kozluca Kazası, A.Ü. Edebiyat
Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2000, 182; Тонев, В., Сточнов, К. История на село Суворово. С., 1973, 35 – 36.
Лори, Б. Съдбата на османското наследство. Българската градска култура 1878 – 1900 г. С. 2002; Кийл,
M. Хора и селища..., с. 57 – 58. Татарлъ, И. Турски култови сгради и надписи…, 1966, 14 – 18; Йоцов, Д. Културно-политическа история на Враца, 1998, 172 – 173.
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Обр. 1. Ески джамия в Хасково (1395 г.)

Обр. 2. Джумая джамия в Пловдив (XV в.)
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Обр. 4. Минарето на Караджа паша джамия
в Гоце Делчев (XV в.)

Обр. 5 Минарето на Куршунлу джамия
в Карлово (1485г.)
Археoлогически хоризонти

225

Росен Иванов

Обр. 6. Баня баши джамия в София (XVI в.)

Обр. 7. Минарето на Хаджи Хасан месджиди
в Пловдив (XVI в.)
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Обр. 9. Кюлях
(Баня баши джамия в София)

Обр. 8. Архитектурни елементи на османското минаре.

Обр. 10. Шерефе
(Баня баши джамия в София)
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Обр. 11. Гювдето на Баня баши
джамия в София (XVI в.)

Обр. 12. Пабуч (Баня баши джамия в София)

Обр. 13. Ески джамия (Хамза бей)
в Стара загора (1408 г.)
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OTTOMAN BRICK’S MINARETS IN BULGARIA
Rosen Ivanov
Summary
In the present article are considered the brick’s minarets of the mosques from Osman period on the territory of Bulgaria. All elements of the brick’s minarets are described. The minarets of different periods in Osman
architecture are presented.
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ОСМАНСКИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ
ОТ ЛОВЕЧ
Румен Иванов
Тракийски университет – Одрин, Филологически факултет,
катедра „Класическа археология“

През османския период Ловеч е бил един
от важните административни центрове на
Османската империя в днешна Северна България. Като център на каза Лофча (Ловеч) в
града е имало много култови, обществени
и административни сгради и бил наричан
„Златната Лофча“.
Според сведенията на османския хронист Мехмед Нешри Ловеч е бил владение на
българския цар Иван Шишман и бил превзет
от войските на Чандарлъзаде Али паша през
1388 – 1389 г., но вероятно крепостта е превзета с падането на Търново и Търновското
царство през 1393 г. от султан Баязид Йълдъръм (1389 – 1402). В крепостта е бил настанен малък гарнизон. По време на кръстоносния поход през 1444 г. град Ловеч и района му
са разрушени.1
След разрушаването на града от кръстоносците са били изградени нови култови и
обществени сгради. Една от най-значителните османски сгради е била Хюнкяр джамии
(Владетелската джамия) построена от султан
1

Gazavât – I Sultân Murâd bin Mehmed Hân, Ankara,
1978, 45.
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Мехмед Фатих (1451 – 1481) г.2 Освен вакъфа
и вакъфски сгради на султан Мехмед Фатих,
според вакъфски регистър от 1540 г., в града
се намират: новопостроен месджид и муаллимхане3 на Мехмед Челеби Чавуш, месджидите на Абаджъ Муслихиддин, Хаджи Мехмед,
на кадията Абдуррахман и начално училище
на Али Челеби.
Според сведенията на Никополския католически епископ в Ловеч, към 4 февруари 1659 г. съществували 8 джамии и няколко месджиди.4 Според Ф. Каниц, в града
през 1870 г. е имало 20 джамии, от който 15
с минарета.5 След Руско-турската война от
1877 – 1878 г. в града са останали около 15
джамии, от които пет в руини.6 Единствената
запазена джамия и до днес е Хаджи Хюсейн
2

Kiel, М. Lofça. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2003, cilt, 27, 202 – 205.
3

Начално учиище.

4

Стари описания на Ловеч и Ловчанско, I, 1929, 116 –
118.
5

Каниц, Ф. Градът Ловеч от основаването му до Освобождението му, 2001, 32.
6

Пак там., 32.
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джамия или Матлабжъ хаджи Хюсейн джамия, която се намирала в квартал Ески джамии с друго име Чинган махалеси.7
Градежът на джамията е клетъчен, от дялани камъни и тухли. Тя е еднопространствена, със скатен покрив с размери 11.87 x 16.79
м. Минарето на джамията е било на западната фасада до входа, но не е запазено. Според
Махиел Кийл джамията е построена от султан
Мехмед Фатих след разрушаването на Ловеч
от кръстоносците и се нарича Хюнкяр джамия. М. Кийл допуска грешка, защото Хюнкяр джамия е разрушена през 1933 г.8 и се намирала до брега на река Осъм, близо до Дели
хамам, и не може да бъде Хаджи Хюсейн джамия. За Хаджи Хюсейн джамия се споменава
в тахрир дефтер от 1580 г. и в инспекционния
доклад на Ахмед Ариф бей от 1840 г.9
На входа на Хаджи Хюсейн джамия се
намира строителен надпис, който е един от
епиграфските паметници, които ще бъдат
анализирани в статията. Надписната плоча
има квадратна форма и е изработена от мрамор. Надписът съдържа шест правоъгълни
писмени полета с релефни букви.10

Транскрипция на надписа:
[1] Rumeli aklâmının matlubu Hacı Hüseyin
[2] Mazhar – I hayr-hân eylemiş ânı hüdâ’
7

За повече информация за османсия Ловеч виж:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) TD 382, 452, 718,
775; Evliya Çelebi. Seyahatnâme, VI, 161 – 164; Турски
извори за българската история. С., 1966, II, 271 – 289;
Турски извори. София, 1972, III, 468 – 470; Gazavât –
I Sultân Murâd b. Mehemmed Hân. Ankara, 1978, 45;
Kanitz, F. Donau-Bulgarien und der Balkan. Leipzig,
1875 – 1879, II, 145. Сборник Ловеч и Ловчанско. София, 1929 – 1938, I-VII; Иванов, Г. За миналото на
Ловешките помаци. Ловеч и Ловчанско. С., 1932 г. и
други.

[3] Lofça ahâlisini etdi bu hayr ile şâd
[4] Sahib – I hayra duâ eyledi bay u küdâ’
[5] Cevherî harf ile yaz sen dahi tarihini
[6] Yapdı bunu câmi’i Hacı Hüseyin Ağa
Sene 1170

Превод:
[1] Търсеният (Желаният) сред учените
хора (сред хората на перото) в Румелия Хаджи Хюсейн
[2] Бог го е удостоил с прекрасно благодеяние[.]
[3] С това добро дело той зарадва населението на Ловеч[.]
[4] Богати и просяци се помолиха за благодетеля [.]
[5] И ти напиши датата му [на доброто
дело] с букви, украсени със скъпоценни камъни[:]
[6] Хаджи Хюсейн Ага направи този нов
приют[.] Година 1170
На шести ред има хронограма и дава същата дата 1170 г. по Хиджра. От строителният
надпис на джамията се вижда, че тя е построена през 1170 г. по Хиджра (1756 – 1757 г.).
В пътеписа на османския пътешественик
Евлия Челеби се споменава друг епиграфски
паметник – строителният надпис на себил
(чешма).11 Намирала се близо до Ада джамия
и била запазена до 1929 г., когато е разрушена. Надписът е бил четири редов на среднотурски език, народен стил.
Транскрипция на надписа:
[1] Sebil – I selsebil içün likaya teşnedir
ümmet
[2] Hem ol ruhi Hüseyin içun şarab – I kevser cennet
[3] Sorarsan noldu hicriden sebilin rub’unu
tarhet
[4] Kalır bakî tamam târihi sebil içenlere
rahmet.

8

Трифанов, Т. Благоустройството на град Ловеч...,
с. 12.
9

Aydın, M. Ahmed Ârif Hikmet Beyefendi‘nin Rumeli
tanzimat müfettişliği ve teftiş defteri. 1992, 145.
10
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Evliya Çelebi. Seyahatnâme, VI, 161.
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Превод:
[1] На пътния извор се срещат жадуващите от верската общност[,]
[2] и за ония дух на Хюсейн да пият от
райския Шараб-ъ Кевсер[.]
[3] Ако питаш какво стана: в обедната
[лятна] горещина на ъгъла на извора
се появи знак [ – ]
[4] стои и остава непокътната датата:
обща чешма благоизлияние за жадуващите[.]
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На последния ред на надписа има хронограма, която дава годината на изграждане на
чешмата: „[4] стои и остава непокътната датата: обща чешма благоизлияние за жадуващите[.]“. Тъй като не разполагаме с оригиналния
надпис не може да се изчисли хронограмата
на надписа, вероятността да се допусне грешка е голяма и за съжаление не разпологаме
с оригиналния пътепис на Евлия Челеби, а
само с транскрипция на латиница.
Двата епиграфски паметника са малък
принос към османското минало на Ловеч и
към османската епиграфика.
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Обр. 1. Хаджи Хюсейн
джамия (Матлабжъ
хаджи Хюсейн джамия)
в Ловеч.
Обр. 2. Входът на Хаджи Хюсейн джамия
(Матлабжъ хаджи Хюсейн джамия)
със строителния надпис в Ловеч.

Обр. 3. Стротелният надпис над входа на
Хаджи Хюсейн джамия (Матлабжъ хаджи
Хюсейн джамия) в Ловеч.
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OTTOMAN EPHRAPHIC MONUMENTS
FROM LOVECH
Rumen Ivanov
Summary
In the present article are considered two epigraphic inscriptions during Ottoman period from town of
Lowech. The one inscription is kitaabe of Hadji Husein Mosque. The another inscription is kitaabe of the
fountain from town of Lovech. It is maded an analysis of the translation of the ottoman text.
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ARCHAEOGEOPHYSICAL STUDIES
IN FATİH DÖKÜM HANESİ IN DEMİRKÖY,
KIRKLARELİ, TURKEY
Fethi Ahmet YÜKSEL*, Kerim AVCI**, Nurcan YAZICI-METİN***
*Asist. Prof. Dr., İstanbul Uni. Eng. Fac. Depart. Of Geophysical Eng.;
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Introductıon
The foundry is located within the boundaries of Demirköy District of Kırklareli province,
Hamdibey Quarter, 242 and 25 numbered plots
(Map 1). It consists of a 9400 m² residential area
surrounded by a foundry and protection walls. It
is called as „Samakocuk Foundry“ in the Ottoman archives documents.1 Demirköy 410 49 ‘39
1

Cambaz, E. Demirköy Samakocuk’ta Osmanlı Dönemi Demir Dökümhanesi Mescidi Restorasyon Projesi.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, Yüksek
Lisans Tezi, 225s, İstanbul, 2007; Danışman, H. H. G.
ve Tanyeli, G. „Trakya’da Bir Endüstri Arkeolojisi Projesi: Kırklareli-Demirköy Demir Dökümhanesi 2004 Yılı
Yüzey Araştırması“, 23.Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2.
Cilt, Antalya, 30 Mayıs – 3, Haziran 2005, Ankara, 2006 s.
389 – 394; Danışman, G., Özbal, H., Tanyeli, G. Ve Yalçın, Ü., 2006, „Kırklareli-Demirköy Endüstri Arkeolojisi
Çalışmaları: 2005 Sezonu İlk Sonuçları“, 22.Arkeometri
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„North latitude and 270 46’, 00“ East is located
between the longitude and geographically to the
Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, s. 1 – 22; Danışman,
G., Özbal, H., Tanyeli, G. ve Yalçın, Ü., 2007, Kırklareli-Demirköy Endüstri Arkeolojisi Çalışmaları: 2005 Sezonu İlk Çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006,
Çanakkale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No :
3081, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 119, sayfa: 1 – 22, Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Dösimm Basımevi, Ankara; Danışman, H. H. G., Gerritsen, F., Kaçar, M., Özbal, H., Özbal, R., Tanyeli, G.,
Yalçın, Ü. Ve Yılmaz, Z., 2007a, „Demirköy-Samakocuk
Iron Foundry: An Industrial Archaeology Project at an Ottoman Metal Work-Shop Complex in Thrace“, TÜBA-AR
Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji, Dergisi, Sayı: 10,
s. 91 – 109; Danışman, G., Gerrıtsen, F., H. Özbal, M.
Kaçar, Özbal, R., Tanyeli, G. ve Yalçın, Ü., 2008, „Kırklareli-Demirköy Osmanlı Dökümhanesi 2006 Sezonu Endüstri Arkeolojisi Kazıları Ön Raporu“, Türk Arkeoloji ve
Etnografya Dergisi, Sayı: 8, s. 107 – 124.
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east of Thrace in the north-facing slope of the
Istranca Mountains. Demirköy (Samokocuk) Fatih Foundry is located on the southeast side of
the district and 3,800 meters from the district.
The historical complex with a total closed
area of 10 acres, which is assumed to be the most
modern enterprise of the period, and the rich iron
mines in the region in the period of Fatih Sultan Mehmet and earlier periods, iron foundry has
been established with the most advanced technology of the period. Demirköy Tophane – I Amiriye Enterprises, known as the foundry, from the
middle of the 15th century until the end of the
19th century has been continuous production.
Fatih Iron foundry iron production center of one
of the late Ottoman period in Turkey, consists of
two large and small, including foundries. The
small foundry is located 230 meters from the large foundry and has two melting furnaces. Founded in the period of the founding of the foundry
II. Mahmud (M.1808 – 1839) period has received great support.2
Kırklareli Museum directorate Demirköy
Fatih Foundry was started in 2001 in order to
save the tourism and to gain tourism.3 Within the
framework of this project, the area was cleaned
2

Danışman, H. H. G., Tanyeli, G. „Trakya’da Bir Endüstri Arkeolojisi Projesi: Kırklareli-Demirköy Demir
Dökümhanesi 2004 Yılı Yüzey Araştırması“, 23.Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Antalya, 30 Mayıs – 3,
Haziran 2005, Ankara, 2006, s. 389 – 394; Özbal, H. Demirköy Demirci İşliği. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25 – 29 Mayıs 2009, Denizli,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3251, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 144, s:
237 – 262, Merkez Repro İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ankara,
2010.
3

Yılmaz, Z. Demirköy (Fatih) Dökümhanesi (Kazı, Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları). Sayfa 29 – 42,
13. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu,
22 – 26 Nisan 2002, Denizli. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü. T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Yayın No: 2949, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 89, Kültür Bakanlığı DÖSİMM Basımevi,
Ankara, 2003.
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of shrubs and surrounded by wire mesh. In the
excavations, the walls and bushes surrounding
the foundry, their foundations, the foundry part,
the channels, the slag storage area, the castle entrance and the plan were determined. Salvage excavations were carried out by Kırklareli Museum
in 2002 – 2006. In these excavations, in the iron
production center surrounded by a high wall,
which is defined as the foundry foundry, architectural structures surrounding a wide courtyard
were unearthed.4 In 2008 excavations, a blacksmith workshop was found in the southeast corner
of this place with two quarries.5
Kirklareli-Demirköy (Samakocuk) Iron
Foundry and Industrial Archeology Studies in its
vicinity were initiated in 2003 under the responsibility of the Kırklareli Museum.6 Demirköy
4

Yılmaz, Z., Uysal, A. O. „Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi 2003 Yılı Araştırma ve Kazı Çalışmaları“, Türk
Arkeoloji ve Etnografya Dergisi,Sayı: 6, 2006, s. 53 – 66;
Danışman, G., Özbal, H., Tanyeli, G. ve Yalçın, Ü. Kırklareli-Demirköy Endüstri Arkeolojisi Çalışmaları: 2005
Sezonu İlk Çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006,
Çanakkale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No :
3081, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 119, sayfa: 1 – 22, Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Dösimm Basımevi, Ankara, 2007.
5

Özbal, H. Demirköy Demirci İşliği. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25 – 29 Mayıs 2009, Denizli, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın
No: 3251, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Yayın No: 144, s: 237 – 262, Merkez Repro İç ve Dış Tic.
Ltd. Şti. Ankara, 2010; Tanyeli, G. „International Symposium „Metallurgy In Southeast Europe From Ancient Times Tıll The End of 19th Century“, September 26th – 30th,
2005, s.139 – 144; Yılmaz, Z., Uysal, A. O. „Demirköy
Fatih Demir Dökümhanesi 2003 Yılı Araştırma ve Kazı
Çalışmaları“, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi,Sayı:
6, 2006, s. 53 – 66; Yazıcı-Metin, N., Ermiş, Ü. „ Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2010“, Türk Eskiçağ
Bilimleri Enstitüsü Haberler (TEBE’nin Kuruluşunun
20.Yıl Özel Sayısı), Sayı: 32, İstanbul, 2011, s. 37 – 38.
6

Danışman, H. H. G., Gerritsen, F., Kaçar, M., Özbal,
H., Özbal, R., Tanyeli, G., Yalçın, Ü. Ve Yılmaz, Z. „Demirköy-Samakocuk Iron Foundry: An Industrial ArchaeoАрхеoлогически хоризонти
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industrial archeology In 2005, „the first foundry“ and „small foundry“ excavations were carried out. Since 2010, a team has been carried out
under the presidency of Asos Prof. Dr. Nurcan
Yazıcı-Metin. Excavations in the foundry were
completed in 2015 season.7

Archaeojeophysıcal studıes
In the excavation area of Demirköy Fatih
Demir Foundry in Demirköy District of Kırklareli Province, in addition to the existing architecture uncovered in the excavations carried out in the
previous years, one of the geophysical methods,
Jeoradar (Yerradarı-GPR), was established to determine method was used. n the excavation area
of Demirköy Fatih Demir Foundry in Demirköy
District of Kırklareli Province, in addition to the
existing architecture uncovered in the excavations carried out in the previous years, one of the
geophysical methods, Georadar (GPR), was established to determine method was used. In the
foundry area, depending on the measurement position, in the layout plan, in a total of 205 profilogy Project at an Ottoman Metal Work-Shop Complex in
Thrace“, TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji,
Dergisi, Sayı: 10, 2007, s. 91 – 109.
7

Yazıcı, N. „Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2010
Yılı Çalışmaları“, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 4,
Ankara, 2012, s. 331 – 350; Yazıcı, N. „Demirköy Fatih
Dökümhanesi Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları“, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, Ankara, 2013, s. 369 – 382; Yazıcı, N. „Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2014 Yılı
Çalışmaları », 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 3, Ankara, 2016, s. 325 – 344; Yazıcı, N., Ermiş, M. ve Tuncer, A.,
2014, „Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları“, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt: 3, Ankara, s.
216 – 232; Yazıcı, N., Ermiş, M., Tuncer, A. „Demirköy
Fatih Dökümhanesi Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları“, 36. Kazı
Sonuçları Toplantısı, Cilt: 3, Ankara, 2015, s. 541 – 560;
Yazıcı-Metin, N., Ermiş, Ü. M. ve Tuncer, A. 2017, Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları
T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 23 –
27 Mayıs 2016, Edirne. 3. Cilt, s. 495- 516, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayın No: 3490 – 3, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 175 – 3, İsmail Aygül
Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2017.
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les in 12 regions, 0.5 m. profile-spaced Georadar
measurements were made (Figure 1; Figure 2).
In this study; Mala brand GPR measuring
device and equipment (ProEx unit, 250 Mhz protected antenna, notebook) were used. GPR data
(radargrams) were interpreted using Reflex 2D
and 3D graphics software (Slice 3D). As a result of the geophysical studies, two-dimensional
(2D) and three-dimensional (3D) Jeoradar underground images were obtained.
In the study area, according to the two (2D)
and three dimensional (3D) georadar sections,
cube model images and GPR timeslide obtained
from georadar measurements of archaeogeophysical purpose, in the research area, anomalies exhibiting a regular geometric distribution (quadrilateral and cylindrical) were determined. These
anomalies determined after the data processing
and interpretation stage of the GPR measurements from the top view to the three dimensional
(3D) block diagrams were processed in the excavation site layout plan.
The anomalies obtained within the area are
three dimensional (3D) cube models with different angles and GPR timeslide at different levels
and 1 – 6 m. anomalies of anomalies between the
depths, anomalies of the anomalies of all regions
within the excavation area (Figure 3; Figure 4;
Figure 5; Figure 6) are examined. High amplitude forms, generally distributed in irregular,
partially rectangular and cylindrical geometries,
are displayed in the research area. In addition to
the Fatih Iron Foundry, the depth area maps (2D)
and the cube model (3D) were also displayed in
the 13th Region (Figure 7; Figure 8; Figure 9).
Red-colored anomaly distributions show high
amplitudes and blue-colored anomalies show
low amplitudes.

Result
The iron foundry, which is known as Fatih
Foundry, covers an area of approximately ten
thousand square meters. The foundry is located
in two planes with a difference of approximately
7 meters. Surrounded by the walls with polygo237
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nal bushes on the corners, the upper set reached
by the crown door from the north direction, the
living and service areas opened to the courtyard
(the workers of the foundry baths, fountains,
shelter units, etc.) and masjid. At the lower level
of these units, there are production related equipment. In the production area consisting of three
large units, iron melting and reduction furnaces
are located in the large workshop in the middle. As a result of the excavations, the structures
were exposed at the basement / wall level.
Reconstruction excavation and landscaping
activities initiated by Kırklareli Museum in 2001
at the Fatih Foundry were carried out under the
leadership of the Turkish Science History Institute under the name of the Research-Excavation
and Restoration Project of the Iron Foundry of
the Ottoman Period in the Kırklareli, Demirköy
/ Samakocuk from 2003. During the excavations
carried out in 2003 – 2007, a part of the buildings adjacent to the surrounding walls of the
foundry and a small mosque were unearthed. In
the excavation season of 2009, the retaining wall
between the courtyard and the production area
was repaired by the Kırklareli Museum. Between 2010 and 2015, it was conducted with a team
under the direction of Nurcan Yazıcı.
2010 yılı öncesi tamamlanmış olan mimari
kalıntılarla, mescit kalıntısında, etrafında çalışma yapılmıştır. In addition, the small and small
canal entering the courtyard from the north-east
direction was cleaned on two separate channels;
the entrance and connection of the entrance to the
northern crown was opened. In addition to the
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walls, a study was carried out in north and west
directions. In the production area, studies were
carried out in the form of partial leveling along
the planar 7 – 8 – 9 code. In 2015, the works
were carried out in the courtyard of the foundry,
in the production area, in the east of the courtyard and in the area outside the fortification. In
addition, the water channel passing through the
courtyard and production area in the defined excavation area has been identified with the connection to the creek outside the area and the mouth
of the channel has been opened. During the 2015
season, the entire area was documented with a
3D laser scanner and aerial photographs were taken. Two bakeries in the production area opened
in 2012 season, small bath in 2-C plank, opened
in 2014 season, the areas opened in the excavations carried out before 2010 (in the courtyard and
the surrounding areas, Courtyard Entrance, West
Side of the Courtyard, Masjid Residue and the
work done around it, Grand Canal, Small channel, outside of the wall) was excavated.
Two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) Georadar underground images were
obtained from the geophysical studies at Fatih
Foundry. In the excavation area of Demirköy
Fatih Iron Foundry, 12 regions were formed and
geophysical (GPR) measurements were made.
Time slice of different depths which are formed
as a result of two-and three-dimensional interpretation of GPR measurements were created. It is
suggested that regular high amplitude anomalies
(red color) should be taken into consideration for
excavation planning.
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Map 1. Map of Demirköy Fatih Iron Foundry location in Kırklareli Province,
Demirköy District, Turkey.

Figure 1. Aerial photo and GPR study areas in Demirköy District of Demirköy, Demirköy, Turkey.
Археoлогически хоризонти
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Picture 2. Archaeogeophysics (GPR)
studies in Demirköy
Fatih Iron Foundry
in Kırklareli Province,
Demirköy District.

Figure 3. The locations of
the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th,
6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th
and 12th regions of the
Demirköy Fatih Iron Foundry
excavation site in Kırklareli
Province, Demirköy District.
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Figure 4. Distribution of anomalies
for 1 m, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and
12 regions of 1.0 m depth of geophysical (GPR) studies at Demirköy Fatih
Iron Foundry in Kırklareli Province,
Demirköy District.

Figure 5. Distribution of anomalies
for 1 m, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
and 12 regions of 2.0 m depth of geophysical (GPR) studies at Demirköy
Fatih Iron Foundry in Kırklareli Province, Demirköy District.

Figure 6. Distribution of anomalies
for 1 m, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and
12 regions of 3.0 m depth of geophysical (GPR) studies at Demirköy Fatih
Iron Foundry in Kırklareli Province,
Demirköy District.
Археoлогически хоризонти
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Figure 7. Demirköy Fatih Iron
Foundry 13. Location and GPR profiles of the region. in Kırklareli Province, Demirköy District.
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Figure 8. Geophysics in the excavation area of Fatih Iron Foundry, various depth level levels of
GPR, 13 anomalies of the region in Kırklareli Province, Demirköy District.

Figure 9. Three-dimensional (Cube Model) anomaly distributions of 13. region belonging
to the geophysical (GPR) studies in the excavation area of Demirköy Fatih Iron Foundry
in Kırklareli Province, Demirköy District.
Археoлогически хоризонти
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Summary
Excavations are being carried out with the permission of the General Directorate of Cultural Heritage
and Museums and with the contributions of many organizations. It is stated in the Ottoman documents (today’s
Demirköy) that the enterprise was produced in the end of the 17th century and that the Ottoman Army and the
Navy were established in order to provide the need for ball cannons, especially round (humbara) and dane.
Operating until the end of the 20th century, the establishment is surrounded by a fortification wall with its
administrative unit, production facilities and warehouses. The plant was damaged by environmental conditions and by the local population, and all iron parts were sold as scrap in the 1950s. In addition to archival
works, archaeological excavations and restorations are carried out to transform it into an open-air technology
museum.
During the planning of archaeological excavations, the location and mapping of the materials, tools and
substructures used in the building and foundry under the soil were made by using GPR. Archaeological excavations were planned by means of 2 and 3 dimensional images.
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ИНДУСТРИАЛНА АРХЕОЛОГИЯ
И КАРИБСКА ЕКЗОТИКА
Валентин Петрусенко
Катера „История и археология“, ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски“

Тази статия излиза извън традиционните рамки на археологията и е преди всичко
опит да се покаже едно друго и по-различно измерение на тази увлекателна наука. Но
преди всичко статията е израз на уважение и
признателност към един от доайените на археологията в Пловдив и инициатора на университетското образование в Пловдивски
университет през началото на 90-те години на
вече миналия век – т.нар. „човека-катедра“,
доц. Иван Джамбов.
Тогава, по съвпадение на редица фактори попаднах в началото на създаването на
катедра История и специалността Български
език и история. Не знаех още за съдбовното
обвързване за повече от 20 години, както не
осъзнавах и за съдбовната ни среща с доц.
Джамбов, когато се появи в кабинета на Исторически факултет на Софийски университет в един тих и празен августовски ден, в
търсене на конспект по нова история за обявения конкурс. Тогава все още бях с временно
назначение в Алма Матер и таях надежда да
остана там, но моят колега и състудент, вече
покойният Костадин Грозев, ме посъветва
да се явя на конкурса. Така и стана – съвсем
скоро се озовах в Пловдив и започнаха вълАрхеoлогически хоризонти

шебните години на изграждането с шепата
колеги от първоначалния състав. От тогава се
умножихме и добихме опит и зрялост, но съм
благодарен на съхранената приятелска и благожелателна, искренна работна атмосфера.
Индустриалната археология в науката е
едно съвсем ново направление, доста спорно
и с редица възражения от страна на класическата археология. Появява се повече в отговор на нуждата от изучаване и съхраняване
на артефакти от недалечното минало (поне
от порядъка на две столетия), и сравнително
по-популярно в страните от Западна Европа.
Безспорно Англия, където факттически изгрява звездата на индустриализацията, е пионер и дава възможност за обстойно проучване на многобройни обекти, които впрочем, са
оборудвани като съвременни и интерактивни
музеи. Интересът на посетителите доказва
важността на това направление и внедряането на нова методология на музейното дело е
оправдано.
Без да има претенции, авторът би искал да представи една по-екзотична страна
на индустриалната археология в карибските
ширини, и като израз на признателност с за
предоставените възможности за сътрудни245
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чество с колегите от Университета на Антилите (UAG) във френските департаменти на
Карибите – в рамките на програма Еразъм.
Всъщност, малцина от нас си дават сметка
за това екзотично направление за Еразъм, но
френските карибски департаменти са равноправни участници с останалите европейски такива. Инициативата за сътрудничество дойде от там и беше логично Пловдивски
университет да откликне. За съжаление не
се стигна до обмяна на студенти, но броят на
осъществените преподавателски мобилности
беше за завиждане – 7 гостуващи преподаватели в Пловдив (някои от тях и по два пъти),
спрямо две мобилности от страна на ПУ в
UAG, осъществени от автора на тези редове.
Всъщност главната пречка е отдалечеността
(8,500 км от България и сравнително трудния
достъп до тази дестинация. От друга страна
проличаваше ентусиазъма на гостуващите ни
преподаватели – включително и съчетаването
на визитата в Пловдив с екзотичното за тях
каране на ски на Пампорово.
Но да се върнем към индустриалната
археология – става дума за едно нейно специфично направление, пряко свързано с
поминъка и традициите на Антилските острови – производството на ром. Захарната
тръстика е внесена от европейците в Новия
свят и някъде към XVII век започва индустриалното производство на ром.
Ромът е традиционна алкохолна напитка, произвеждана и в домашни условия, както българските ракии. Практически всеки
остров от тоя край има и традиционно произвеждани брендове. Най-известни са обаче
брендовете на ром от остров Мартиника. Разбира се, тк става дума за френските разновидности на ром, без да засягаме кубинските и
други регионални марки. Свързано е и с историята – по време на Френската революция
има и възстание на чернокожи роби, които
избиват всички бели, но изключение прави
Мартиника, където белите заселници оцеля246

ват и запазват традиционните дистилиращи
фабрики. Имено те са обект на индустриалната археология в този край. Понастоящем
са запазени седем действащи дистилерии на
острова (те се наричат fumantes, т.е. все още
с пушек). Редом с тях има и редица други изоставени, но превърнати в музеи и достатъчно добре пресъздаващи развитието на технологиите в този бранш. Дори и действащите
дистилерии имат запазени музейни сбирки
и са част от специализирани турове с дегустации. Техните производствени мощности са
обект на индустриалната археология, която
всъщност анализира и съхранява особеностите на производствения цикъл и предоставя
достъп на посетителите към възстановените
дестилиращи инсталации. Има и строго разграничаване на видовете ром – този от найдобро качество се нарича Rhum Agricole. За
разлика от общоприетия ром, наричан още
„традиционен“ или „индустриален“, „ром
агриколь“ се произвежда директно от сока на
захарната тръстика, а не от производния полуфабрикат меласа.
Захарната тръстика произлиза от Океания и Нова Гвинея и след придобиване навиците за култивиране достига до Персия през
Индия. Използвана от Дарий I като „мед без
пчели“, получава разпространение в Средиземноморието от Александър Велики и повсеместно отглеждана от арабите е занесена в
Южна Европа от кръстоносците. Попадайки
в Америка започва бум на нейното производство, но като следствие води но разпространение на робството.
Във Френските Антили попада около
1635 – 1640, а през 1694 монахът „пер Лабат“ въвежда дистилационния процес. След
като на английските антилски острови се въвеждат модерни технологии за производство
на евтин индустриален ром, французите се
ориентират към качествен продукт. Имено
затова „ром агриколь“ представлява запазена
марка за качество, тъй като акцентът се слага
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върху уникалния букет от аромати, различен
за всяка дистилерия. В контекста на историята на Френските Антили, това е част от самобитната култура, но и свързано с почитането
на травмата на робството върху манталитета
на креолското общество
(Вж. Mémorial ACTe in Pointe-à-Pitre, открит в Гваделупа през 2015 от президента Фр.
Оланд в деня на отмяната на робството – 10
май).
В съвременния етап, производството на
местен ром изживява своя апогей през годините на Първата световна война, когато е документиран най-големият внос в метрополията
поради разрушаване на повечето производство на алкохол във Франция, а суровината е
търсена за медицински цели, за производство
на експлозиви и за повишаване на бойния дух
в армията. Стига се до ограничителни закони
(1922) срещу внос на алкохол от чужбина и
отвъдморските територии.
Вече след края на Втората световна война Мартиника и Гваделупе са отвъдморски
департаменти. Стратегията на местните производители е да легализират „ром агриколь“
като продукт на специфично местно производство, и като такъв е заявен през 1975 г., но
ще трябват още 30 години, докато през 1996 г.
официално да бъде признат за такъв (AOC
Martinique rhum agricole – www.rhum-agricole.net/en/site/mq_rum, www.rhum-agricole.
net/site/en/aoc_decree). Днес най-известни са
брендовете на дистилериите на Мартиника
(Dillon, La Favorite, Depaz, Saint James, La
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Mauny, Simon, Neisson). Именно те са най-големите поддръжници на тази туристическа
индустрия, с дегустаторски турове и превръщането на стари дистилерии в музеи.
Наистина, историческите пластове на карибския регион са доста по-бедни от континенталната част на Америка с големите империи и цивилизации, но и това е значителен
културен слой със свой принос в човешкото
развитие, част от миналото и съвременното
битие на местните жители и на многобройните туристи.
А една от най-стабилните прояви е местната традиция за „Ti‘ Punch“, което е важно
да се знае как се употребява този продукт.
Понятието идва от креолския диалект и означава „малък пунш“, той се прави чрез смесване на „ром агриколь“ с лимон и кафява захар,
при това е прието всеки сам да прави дозировката, или както казват местните – „chacun
prepare sa propre mort“ (всеки сам приготвя
собствената си смърт). Не се използва лед
или охладено питие, защото хладилниците са
съвременно изобретение, а традициите повеляват да се върши всичко така, както е било
през миналото.
Накрая ще споменем, че гостите от UAG,
са били ентусиазирани да представят на публичните лекции привлекателната картинка на
Карибите, включително с дегустация на „Ti‘
Punch“, и остава да се надяваме да подновим
контактите и да има повече обмяна на студенти и преподаватели в екзотичните дестинации на ЕРАЗЪМ+.
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AOC-Martinique – емблема на продукцията
със защитен регионален произход

Фабрика за обработка на захарна тръстика

Емблеми върху бурета за отлежаване на ром
Карта на районите на действащите дистилерии на о. Мартиника

Лого на дистилерия за „ром агриколь“ Depaz
248

Събиране на реколта от захарна
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Етикет на марка ром Depaz

Етикет на марка ром Depaz

Лого на дистилерия за „ром агриколь“ Dillon
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INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY
AND CARIBBEAN EXOTIC
Valentin Petroussenko
Dept. of History and Archaeology, Plovdiv University
Summary
The paper is dealing with a relatively new trend in archaeology, so called industrial archaeology. It
develops specific features of rhum distilleries on French Antilles and describes how the introduction of sugar
cane and its processing into „Rhum Agricole“ have traced the developing of national economy and how these
traditions were incorporated into everyday life of Martinique and Guadeloupe. At present „Rhum Agricole“ is
part of their history important component of national economy; and old distilleries are used also as objects of
industrial archaeology to bring more tourist visits to these Caribbean islands.

250

Археoлогически хоризонти

ИСТОРИЯ,
ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА

СЛУХОВЕ И ПРЕДАНИЯ
ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА НА ВЛАДЕТЕЛИТЕ
НА ЕЗИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
Петър Ангелов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Историческия факултет, катедра „История на България“

Един общ поглед върху съдържанието на
средновековната историопис показва, че това,
което се разказва за живота на българите почива не само върху заимстване от по-стари
произведения, употребата на устойчиви топоси и следване на традиционни представи,
но и върху конкретни наблюдения, засягащи
манталитета и поведението на различни социални групи – било от простолюдието, от
духовенството или от аристокрацията. Няма
съмнение, че „най-привилегировани“ са били
българските владетели, чиито постъпки и
съдба са били винаги обект на специално внимание. Известно е, че независимо от господстващия провиденциализъм, средновековните историографи твърде често са склонни да
обяснят причините за едно или друго събитие с личността на управляващия, с проявите
на неговия характер, добродетели, слабости,
антипатии, симпатии и пр.1 Колкото и да се
стреми историкът да бъде внимателен към та-

къв род обяснения и „обективизира“ причините за големите процеси в средновековието,
като ги свърже с действието на закономерности извън човешкото съзнание, не може да
се отрече фактът, че в много случаи именно
владетелят, облечен в неограничена власт и
правомощия е могъл да повлияе решително
върху хода на историята. Това именно обяснява „слабостта“ на мнозина автори да отделят
особено внимание на постъпките на владетеля. Трябва да добавим също, че не са малко
и произведенията, особено във византийската литература, които са излезли изпод перото
на самите императори, което прави естествен
стремежът им да дават характеристики за себеподобните, управляващи чужди държави и
народи. Налице е понякога и стремеж в духа
на провиденциализма да се прави неразривна
връзка между постъпките на даден владетел и
края на неговия жизнен път. Прави впечатление също, че с цел постигане на определени

1

Ангелов, П., България и българите в представите на
византийците, С., 2011, с.153

Tinnefeld, Fr. Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie. Munchen, 1971, p. 180 sq.
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морализаторски поуки, управлението на владетелите често се „украсява „с въздействието на различни знамения, поличби и слухове,
превърнали се в трайни предания. В следващите редове ще се опитаме да анализираме
конкретно как и по какви поводи личността
на българските владетели са ставали обект
на слухове, и предания за техните дела и за
смъртта им. Пристъпвайки към поставената
задача, трябва да се имат предвид няколко
неща. На първо място очевидно е, че изворите, в които могат да се открият данни за делата
на българските владетели не са равностойни
по отношение на информацията достигнала
до съответния автор. Тя варира от внезапно
появила се мълва или съмнителни слухове
до непосредствени впечатления, придобити в
срещи и разговори с владетеля. Освен пътищата на информацията, друго, което определя
нейната стойност, са жанровите особености
на отделните произведения. Безспорно найдостоверни разкази за делата на българските
владетели могат да се извлекат преди всичко
от историческите съчинения. Тяхната жанрова специфика обуславя в най-голяма степен
възможността отделните автори да правят съпоставки между съдбата на даден български
владетел с тази на различни емблематични
исторически личности от близкото или по-далечно минало. Не без значение за стойността
на информацията, която можем да извлечем
от тези исторически съчинения, е тяхната
еволюция като литературен жанр със своя
специфика. Установено е, че в ранния период на византийската историография, повечето автори обръщат сравнително малко внимание на реалните черти в образа на владетеля.
Характеристиката му най-често се състои от
един прост набор от физически и интелектуални качества (в положителен или отрицателен контекст), които не изхождат органически от конкретното му поведение. Едва от Х
век нататък се появяват съчинения, в които
се забелязва стремеж за задълбочаване на въ254

трешния психологически образ на владетеля,
а посочените негови качества понякога биват
уплътнявани със съответни сравнения почерпени от миналото.2
Жанрови особености, за които трябва да
държим сметка, имат и поетическите творби, писмата, похвалните слова, и особенно
житията, в които е налице едно специфично
съотношение между реалност и измислица.
В посочените жанрове може да се констатира
последователно придържане към определена
литературна норма. Често е налице размиване на границите между легендарно и действително, безрезервна вяра в различни слухове
и поличби, вмъкване на антична и библейска
символика, а оценката на човешките постъпки най-често се движи в рамките на биполярни категории като „добро „или „зло“,
„възвишено „или „низко“, „благородно „или
„варварско“, „жестоко „или „великодушно“,
„смело „или „страхливо „и т.н. Съдържанието на посочените жанрове е подчинено на
определени естетически разбирания и цели,
които несъмнено довеждат до изграждането
на представи, разминаващи се значително с
действителността. В следващите редове ще
анализираме в хронолически ред запазените сведения за различни слухове, знамения
2

За образа на владетеля. Schreiner, P. Das Herschenbild
in der Byzantinischen Literatur des 9 bis 11 sh, Saelucum,
1984, 35, 132 – 151; Baldwin, B. Phisical Description of
Byzantine Emperurs, Byzantion, 51, 1981, p. 8 – 21. За
характерния схематизъм при портретуването на владетелите в ранна Византия вж. и. Любарски, Я. Герои
«хронографии» Йоанна Малалы, Кавказ и Византия,
Ереван, 1988, с.ї110 – 119; Според Straub, V. Vom
Herschenbdeal in der Spatantike, Stuttgart, 1959,p. 153 –
156 редица от основните черти в образа на «идеалния»
владетел водят началото си от античността като кураж,
смелост, справедливост, мъдрост и благоразумие Към
това се добавят впоследствие щедрост, християнско
благочестие и т.н. Според Kazhdan, A., G. Constable.
People and Power in Byzantium. Dumbarton Oaks
Washington, 1982., p.107, в представата за „идеалния“
управляващ поне до края на Х ївек византийците не
са включвали качества като физическа сила и красота.
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Слухове и предания за живота и смъртта на владетелите на...

и предания, отнасящи се до управлението и
смъртта на някои от най-бележитите владетели на Първата българска държава

Хан Крум
За делата на хан Крум и за края на жизнения му път са налице значителен брой данни
във византийските извори. Това до голяма
степен се дължи на факта, че през неговото
единадесетгодишно управление България се
издига като един от основните политически
съперници на Византия. Важно обстоятелство, което следва да се има предвид при анализа на източниците е, че една част от тях,
макар и малка, са писани от съвременници на
хан Крум. Сред тях на първо място следва да
поставим хрониката на Теофан, който живее
през втората половина на VIII в. и умира през
818 г. Съвременник на хан Крум е и неизвестният автор на т.нар. Анонимен ватикански
разказ, който най-подробно отразява похода
на император Никифор I в България през
811 г. и неговото катастрофално поражение
във Върбишкия проход. Предполага се, че по
времето на българския владетел е съставена и
една хроника, известна в науката като Scriptor
incertus, в която се споменава за мълвата около причините предизвикали неочакваната му
смърт през 814 г. Списък на изворите може да
се допълни с произведенията на Георги Монах, Продължителя на Теофан, Йоан Скилица, Йоан Зонара, които очевидно са имали
като първоизточник съчинението на Теофан.
Особено значение като извор за времето на
хан Крум имат две по-късни съчинения от Х
век, а именно известния лексикон Свидас и
Менология на Василий ІІ. В първия от тях откриваме преданието за Законодателството на
хан Крум, а втория отразява една версия за
неговата насилствена смърт. Тук следва да се
подчертае и още едно много важно обстоятелство. За хан Крум пишат автори, които са
противници на императорите иконоборци
през първите десетилетия на IХ в. Ето защо
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някои от хронистите, като например Теофан и
Георги Монах, а и по-късни автори, черпещи
данни от тях, са особено критични към управляващите в Константинопол. По техен адрес
са изречени остри и укорни думи, които целят
да внушат у читателя, че едни от действията
на българския хан са своеобразно божие наказание за недостойните им дела, а други могат да им служат и като пример за подражание. Второто се отнася особено за поместения
в Лексикона Свидас разказ за Крумовото законодателство3. Както е известно той съдържа и единственото по рода си известие, съгласно което хан Крум се явява първият
законодател в българската държава. Източниците на този факт, намерил отражение в паметник от Х в., остават неизвестни. Какво
прави впечатление в този разказ. Той е включен под рубриката „българи“ и следва непосредствено след един разказ за хан Тервел.
Отбелязва се, че законите били издадени след
като българите унищожили напълно Аварския хаганат – един факт, който няколко пъти
се повтаря на различни места в Лексикона.
Самата личност на хан Крум е въведена в разказа без допълнителни пояснения кой е той,
тъй като очевидно е бил добре познат на византийците. Ханът взел решение да издаде
законите си, след като разпитал пленените
авари защо е погинала държавата им и разбрал, че това се дължало на моралния упадък,
настъпил сред тях. Тук не е мястото да се спираме подробно на въпроса до каква степен в
разказа за законодателството си съжителстват
достоверното с легендарното. Все пак обстоятелството, че той се открива единствено в
късен по произход паметник, където легендарните, митичните и реалните исторически
факти свободно съжителстват, без да се прави
разграничение между тях, ни навежда на мисълта, че сведението за законите на Крум има
легендарна основа. Може би то е рожба на
3

Suidae Lexicon, ГИБИ, V, з.310
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една мълва превърнала постепенно се в
устойчиво предание, чиято достоверност така
или иначе не може да бъде проверена чрез
други византийски или домашни извори.4 Ще
отбележим също че разказът като цяло представя в определено положителна светлина
хан Крум. Оказва се, че той е владетел, който
умее да излича поука от историята на другите, загрижен е за морала на своите поданици
и е решен на всяка цена да укрепи държавата
чрез закони, предвиждали строги наказания
за различен род престъпления. Тази представа далеч не отговаря на слуховете за хан Крум,
отразени във византийската хронография
като владетел, който сам върши беззакония и
аморални постъпки и в никакъв случай не
може да бъде за пример на своите поданици.
Нещо повече, в Лексикона „Свидас“ хан Крум
изпъква като владетел-законодател – едно качество, което през Х в. заема все по-предно
място в парадигмата на „идеалния“ управляващ според византийските разбирания От
друга страна бе изтъкнато, че в определени
случаи личността на хан Крум влиза в ролята
на „бич божи“ за всички, които поругават
иконите и погазват християнския морал.
Може би това е една от причините разказа за
4

До нас е достигнал и един старобългарски превод на
разказа за законодателството, поместен в Лексикона
Свидас. За приликите и разликите между превода и
оригинали вж. Златарски, В. История на българската
държава през средните векове, Притурки, Известието на Свида за Крумовото законодателство, С., 1970,
т. І, ч.1, с. 545 – 550. Въпреки неяснотите около първоизточника Златарски поставя извън съмнение факта за
съществуването на законите (с. 550). На по-различно
мнение е Д. Найденова, която оспорва достоверността
на това сведение. – Найденова, Д. Историческата достоверност на Лексикона Суда като източник за законодателството на хан Крум, Старобългарска литература, 35 – 36, 2006, 167 – 180. Нейните изводи споделя и
Николов, Анг. Хан Крум във византийската традиция,
страшни слухове, дезинформация и политическа пропаганда, Studia Balcanica 27, Шрихи от балканското
средновековие, Изследвания в памет на проф. Николай
Кочев, С., 2009, с.108.

256

гибелта на император Никифор във Върбишкия проход през 811 г. да бъде допълнително „украсен „от разпространението на
една страховита история за изковаването на
чаша от неговия череп, с която хан Крум вдигал наздравица със славянските велможи. Напоследък с този проблем се занима Ангел Николов, който обръща внимание, както на
някои противоречия в сведенията за гибелта
на император Никифор, така и на въпроса
какво се крие зад разказа за чашата. Ще припомним, че въпросният разказ гласи следното: „А Крум като отсякъл главата на Никифор, набил я на кол много дни за показ на
идващите при него племена за наш позор.
След това като я взел, оголил черепа, обковал го отвън със сребро и като се гордеел,
карал да пият от него славянските велможи.5 В Хрониката малко по-надолу обаче се
твърди,че „за начина на неговото убийство
никой от спасилите се не е разказал точно,
защото едни дори казвали, че християните
го убили с камъни, когато паднал“.6 Нещо
подобно е казано и в т.н. Анонимен ватикански разказ, където четем, че императорът бил
погубен „без никой да може да съобщи по
какъв начин е погинал“ 7.Ангел Николов
задава логичния въпрос, откъде Теофан е научил подробностите за края на Никифор І и
особено за съдбата на черепа му, след като самите оцелели участници в битката не са били
сигурни как точно е загинал. Изследователят
е склонен да подкрепи мнението изказано от
Анастасиос Маркополус, че през 813 – 814 г.
Теофан и съставителя на Анонимниия разказ
са разполагали с някакъв общ извор – вероятно свидетелство на очевидец наречено услов5

Theophanes
ІІІ,.р.283

Confessor.

Chronographia.

ГИБИ,

6

Ibidem,.

7

Naratio anonyma de codice Vaticano, ГИБИ, ІV, р.14
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но „досие“ за събитията от 811 г.8 Що се отнася до разказа за изработването на чашата се
задава основателния въпрос дали той е създаден на достоверна основа или представлява
чисто просто един съчинен слух превърнал се
в трайно предание9. По този повод е направено интересното предположение, че в това
предание всъщност е вмъкнат един топос,
който възхожда от сведенията на Херодот за
примитивните обичаи на скитите. Според
„бащата на историята „характерно за тях
било, че изпивали кръвта на първия паднал в
боя противник. Те отрязвали главите на убитите врагове и одирали скалповете им като ги
използвали за украса на конските юзди, правели чаши и т.н.10 Необичайният и бихме казали страховит образ на това племе очертан
от Херодот впоследствие бил допълван и от
други антични историографи, които им приписвали практиката да правят чаши от черепите на убитите противници и даже ги обвинявали в човекоядство.11 Така оценъчно
натоварен етнонимът бил възприет от византийците и използван почти толкова често,
колкото понятието „варвари“. Поставяйки въпрос за употребата на етнонима „скити „ние
сме със съзнанието, че той по същество опира
до големия проблем за архаизацията на етнонимите, така характерни за византийската ли8

Markopoulos, A. La Chronique de l’an 811 et le Skriptor
incertus de Leone Armenio, problems des relation entre
l’hagiographie et l,histoire, REB, 57, 1999, p.258
9

Николов, Ан. Хан Крум във византийската традиция…, с. 109 сл. По-подробно за този обичай у варварите да се правят чаши от черепите на убитите
противници вж.Бешевлиев, В. Чаши от черепи у прабългарите, ГСУ, ХХІІ, 3, 1 – 23 (1926)
10

Херодот. История, ч 2, прев. Петър Димитров, С.,
1990, кн.4, 26 – 30.
11

Сред тези автори са Плиний Стари, Гай Юлий Солин и др. Вж. Латышев, Известия древних писателей
греческих и латинских о Скифии и Кавказе. II, 1, 1904,
СПб., с.186, II, 2 1906, с.273 сл.
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тература.12 Причините за тази архаизация
очевидно са от различно естество. В отделни
случаи тя се дължи просто на непознаване на
историята и на промените, които са настъпили в етническия облик на дадена територия.
В други случаи към архаизация прибягвали и
автори, които са били отлично осведомени за
произхода на един или друг народ, но съзнателно са го обозначавали с по-стари етноними подражавайки на античните автори. Понякога употребата на такъв етноним е била
свързана и с неговото етимологическо осмисляне, което е носело след себе си и допълнителна оценъчна натовареност. По наше мнение използването на архаични етноним
всъщност освобождавало автора от задължението да изброява различни характеристики
за душевността на даден народ, тъй като самият етноним носел в себе си парадигмата на
тези качества. Чрез архаизиращи етноними се
целяло по-директно въздействие върху читателя и не случайно според Г. Моравчик те се
срещат много по-често в поетичната и реторична литература на византийците.13 Що се
12

Немският учен от началото на ХХ в. Карл Дитрих
нарича обичаят на редица византийски автори да се
отказват от употребата на точните етноними или самоназвания на народите и да ги заменят с архаизиращи етноними «литературен атавизъм». Dietrich, K.
Byzantinische Quellen zur Lander und Volkerkunde (5 – 15
Jhd), Leipzig, 1912. p.XVII. Вж. също за характера на
тази архаизация Moravcsik, G. Byzantinoturcica. Berlin,
1958, t. I, p.ї198ї, sq, t. II, 13 – 15; Бибиков, М. Архаизация в византийской етнонимии. – В: Етногенез народов балкан и северного причерномория. М., 1984, 30 –
36.; Вж и.Tapkova-Zaimova, V. Quelques remarques
sur les noms etniques chez les auteurs byzantines, Studien
zur Geschichte und Philosophie des Altertums, Budapest,
1968, p.400 – 405.
13

Moravcsik, G. Op.cit., II, p.13. сочи, че с етнонима «скити» са били означавани в различни времена
готи, хуни, тюрки, авари, хазари, българи, унгарци,
печенези, узи, кумани, руси, татари и османци.Според Литаврин, Г. Некоторые особенности этнонимов
в византийских источников. – В: Вопросы этногенеза
и этнической истории славян и восточных романцев.
Москва, 1976, с.211, терминът «скити» трябвало да
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отнася до българите, те били наричани в редица случаи „скити“, за да се подчертае преди всичко номадския им произход. Михаил
Псел говори например за „скитите“, наричани по-рано номади, а след това „българи“.14 В
житието на Еверест от IХ в. срещаме следния
пасаж: „Има един скитски народ, който живее в планината Хемус край Дунава. Тези
хора се наричат българи“ 15. Определен
оценъчен подтекст откриваме в използването
на етнонима „скити „за обозначаване на воинските добродетели на българите. В едно
произведение на Йоан Геометър тяхната държава е наречена „силният скитски Арес“.16
В съгласие с представата за нащо „скитско „в нрава на българите Продължителят на
Теофан обяснява по следния начин защо император Михаил I отказал да сключи през
812 г. мир с хан Крум и да му предаде българите потърсили убежище в империята: „Кой
прочее – задава въпрос хронистът – който е
човеколюбив и състрадателен, ще предаде
на жестокостта на скитите, които по нищо
не се различават от зверовете, някого, койподчертава дивостта на един народ, което включвало
липса на строго организирани фоорми на държавен
живот, отсъствие на градове и крепости, изповядване
на езическа религия.
14

Michael Psellus, Laudatio in Ioanem Mauropum,
ГИБИ, ІV, p.117.
15

Vita Everesti, ГИБИ, ІV, p.315..

16

Ioanis Geometrae carmina. ГИБИ, V, p. 317. Във византийската литература и от ХІІІ и ХІV в. също могат
да се срещнат любопитни словосъчетания с участието
на етнонима «скити», които целят да събудят у читателя отрицателни емоции най-вече към българите.
Например в посланието си от края на ХIIІ в. Теодор
Метохит съобщава за «скитски» студ в българските
земи. Гюзелев, В. Извори за средновековната история на България (VII – XIVїв.) в австрийските ръкописни сбирки и архиви. С., 1944, с.104. Византийският
писател Никифор Григора ще отбележи, че цар Калоян
«прегазил всички места до Солун и Македония и
превърнал всички села, градове и крепости, както
се казва, почти в «скитска пустиня» – Nicephorus
Gregoras. Byzantina Historia ГИБИ, XI p.125.
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то поради някакъв случай е съгрешил, отрекъл се е от родната земя, от която, както
се казва, няма нищо по-сладко...“. По-надолу се прави и опит да обясни защо много от
поданиците на хан Крум напуснали България
и потърсили убежище в империята. Това станало, тъй като „мнозина не понасят техния
ужас и жестокост, често прибягват към нашата кротост и благост“.17 От казаното до
тук става ясно, че византийските автори съвсем съзнателно понякога оприличавали българите именно със скитите и търсели някакво
сходството помежду им в отделни езически
практики. Това дава наистина основание да
се запитаме дали в разказа за изработване на
чаша от черепа на Никифор се крие конкретен исторически факт, или по-скоро става
дума за измислица почиваща върху античен
топос, която цели за пореден път да представи хан Крум в отблъскваща светлина. Във
всички случаи трябва да приемем, че мълвата
за позорната смърт на Никифор І бързо обходила империята не само за да припомни за
жестокото отношение на българите към християните, но и заради моралната поука, че възмездието рано или късно ще настигне всеки,
даже и император, който потъпква божиите
закони и носи само нещастия на поданиците
си. Показателни в това отношение са кратките, но красноречиви думи на Теофан за император Никифор I, които са спестени даже на
българския хан: „През никое време християните не са имали нещастието да попаднат
на по-тежка власт от неговата. Защото той
надминал всички царуващи преди него по
алчност и разюзданост и варварска
жестокост“.18 Поражението на император
Никифор в България намерило отражение и в
известен брой житийни произведения, в които неговата гибел се обяснява с божията про17

Tkeophanes Continuatus, Chronographia, ГИБИ, V,
р. 109.
18

Theophanes Confessor, op.cit., p. 283.
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мисъл, а българите отново са представени
като оръжието на възмездието.19 Същевременно във византийските извори могат да се
открият и предания за края на хан Крум като
резултат на заслужено „божие наказание“,
поради неговата „варварска“ непримиримост
спрямо ромеите. Според византийските извори тази непримиримост се проявила особено
силно през есента на 813 г., когато Крум започнал сериозна подготовка за поход срещу
Константинопол. В Хрониката Псевдо-Симеон четем следното: „На императора бил съобщен слухът, че Крум предприема, събирайки голяма войска, в която влизали
аварите и всички славяни“ 20. Хронистът
описва подробно как за целта били изработени голям брой стенобитни машини, които
Крум имал намерение да пренесе до стените
на Константинопол с помощта на 10 000 вола
и 5000 обковани в желязо коли.21 Разтревожен от този слух император Лъв V все пак решил да не му се доверява напълно, но изпратил съгледвачи да разберат истината. След
като станало ясно, че слухът не е лъжлив, императорът на свой ред започнал да укрепва
стените на града и се подготвя за нападението
на българите. Тук вероятно е мястото да спо19

Вж. например Житието на аскета Йоаникий писано от монаха Сава през ІХ в.. Там четем, че Йоаникий
като истински пророк видял станалото с императора и
казал на близките му, че по „божие решение императорът е паднал мъртъв във войната“ – Vita Ioanicii,
ГИБИ,ІV, р. 134 В житието на Теодор Студит от неизвестен автор се разказва, че Никифор „като паднал
окаяно във войната докарал неизречим позор и на
ромейското царство и на войската, както и извънредно голямо безчестие“. А по-долу е добавено и
преданието за чашата по следния начишн: „Той бил
заловен от варварски ръце и не само позорно загубил живота си, а отрязаната му глава останала за
подигравка у българския народ, който пиел наздравица от нея и на всеки пир се гаврел с поражението
и позора на нещастника. – Vita Theodori Studitae,
ГИБИ, ІV, р. 143 – 144.
20

Pseudo-Symeonis, Chronographia, ГИБИ,V, р.173.

21

Ibidem
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менем, че тази напрегната обстановка в отношенията между българи и гърци създала благоприятна обстановка за умишленото
съчиняване на друг слух във Византия, който
очевидно целял да го разколебае Лъв V в
предстоящата война с българите. Сведение за
него се откриват в едно писмо на папа Лъв ІІІ
до император Карл Велики от есента на 813 г.
Папата пише, че при него в Рим с кораб пристигнали група гърци. В лична среща един от
тях му разказал какво се случило в Константинопол, докато Лъв V воювал срещу българите. Разправяло се, че вдовицата на сваления
от Лъв император Михаил І Прокопия се
свързала с някой си патриций Константин и
му обещала да се ожени за него, ако той отстрани от престола Лъв. Константин повярвал на думите ѝ и успял чрез дарове да привлече за каузата на своя страна мнозина
поддръжници. Даже извикал тогавашния патриарх Никифор и се опитал да го застави да
го короняса за император. След като патриархът отказал, заговорникът без да се поколебае
го погубил със собствените си ръце. Освен
това наредил да бъде убита съпругата на Лъв
V и малкия му син. Тези известия естествено
разтревожили императора, който решил да
напусне войната с българите и да се насочи
към Константинопол. Той облякъл обикновени войнишки дрехи и с един отряд от 5000
души успял да проникне в града. В резултат
на това много непокорни жители станали
жертва на неговия гняв. Все пак накрая той
съжалил поданиците си и предложил в двубой с Константини за да решат кой е по-достоен за короната. Двубоят се състоял на Хиподрума и завършил с убийството на
Константин. Лъв убил също така Прокопия и
останалите главни участници в заговора, след
което се върнал при войските си в земята на
българите. Както се вижда, папата чул един
впечатляващ разказ, в който имало от всичко
по-малко – любовна история, жажда за отмъщение, метеж срещу императора, убийства на
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знакови фигури и накрая неизбежно възмездие осъществено по един впечатляващ начин,
който напомня антична драма. Скоро се разбрало обаче, че в слуха разпространен от въпросния грък няма почти нищо вярно. Папата
научил от един човек пратен на някой си патриций Григорий,че „не са убили нито патриарха, нито са погубили съпругата на император Лъв, че и дори синът му не е убит.22
Единствено вярно се оказало известието, че
Прокопия наредила да бъде убита една малка
дъщеря на Лъв V. Отделихме повече внимание на този епизод, който макар и косвено засяга българите, за да покажем, как един умело съчинен слух, в който няма почти нищо
вярно, може да се превърне в силно оръжие за
въздействие върху поведението на даден владетел. Така или иначе на император Лъв V не
се наложило да воюва с българите. Внезапната смърт на Крум през април месец 814 г. осуетила готвения поход срещу Константинопол.
Интересно е да се отбележи, че тази смърт
била пряко обвързвана с чудодейната божия
намеса. В хрониката на Псевдо-Симеон се отбелязва, че „според думите на някои пленници, които се спасили с бягство от България, още преди настъпването на пролетта,
на великия четвъртък преди Възкресение,
вождът на българите, славният Крум, който искал да превземе столицата, завършил
живота си невидимо заклан: от устата, ноздрите и ушите му струели потоци кръв и
така той в напуснал душата си“.23 Без съмнение едва ли някой от тези избягали войници е могъл да бъде пряк свидетел на смъртта
на хана. Най-логично е да се предприеме, че
всъщност възползвайки се от това неочаквано
събитие ромеите целенасочена пуснали слух
за това как в навечерието на Христовото възкресение, Крум получил заслужено божие
възмездие, „заклан от невидима ръка „и така
22

Leonis III Papae, Epistolae, ЛИБИ, ІІ, р.17 – 19.

23

Pseudo-Symeon, Op.cit., p.173.
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Константинопол бил спасен. Същата идея, че
рано или късно божието възмездие настига
противниците на Христа се съдържа и в още
едно предание за края на хан Крум. Откриваме го в т.нар. Менологиий на император Василий ІІ, който съдържа разкази за многобройни мъченичества на различни светци и
разкази за техните чудеса. Под датата 21 януари се среща надслова „За подвига на светите Мануил, Лъв, Георги и на убитите с тях
от безбожниците българи при царуването
на Лъв Арменеца. „Разказът започва с кратко споменаване за проникването на хан Крум
в Адрианопол, което било извършено „по законите на войната“. Той заловил епископа
на града Мануил, който твърдо понесъл мъченията, отстоявайки христовата вяра и накрая
бил жестоко умъртвен. Най-напред му били
отрязани ръцете до раменете, след което бил
разсечен на две с меч и хвърлен за храна на
кучетата. Гибелта на Емануил е дала повод да
се разпространи мълвата, че поради греха
спрямо светия отец хан Крум ослепял. След
това „бил намразен от своя народ и удушен
от него с въжета“.24 Очевидно тук се сблъскваме с едно предание, което в известна степен
се разминава посочената по-горе версия за
смъртта на Крум, който бил „заклан от божията ръка „Както се вижда, според Менология ханът станал жертва всъщност на
собствените си поданици. И в двете посочени
до тук версии обаче подтекста е един и същ –
позорна смърт ще застигне всеки, който е натрупал многобройни грехове към християните. В. Бешевлиев, който анализира сведенията
на Менология е склонен в някаква степен да
потърси рационално зърно в тях. Той прави
опит да обясни насилствената смърт на Крум,
с наличието на т.нар. „сакрално цареубийство
„сред някои сродни на българите народи. То
било свързано с вярата в т. нар. оренда (скрита сила), която се съдържала в както различни
24

Menologium Basilii, ГИБИ, VІ, р.56..
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предмети, така и в човешкото тяло. Считало
се, че владетелят е притежавал особено силна
оренда, която обаче е могла да намалее и изчезне, ако той се осакати или разболее. Според В. Бешевлиев именно ослепяването на
хана или някаква друга болест е накарало неговите поданици да го умъртвят насилствено,
за да може останалата в него оренда да премине в наследника му.25 Това е разбира се
едно интересно предположение, което обаче
не притежава според нас сигурни опорни точки. Все пак, ако наистина Крум е станал жертва на собствените си поданици, логично би
било това да намери отражение в някое историческо съчинение от ІХ в., а не само в един
по-късен сборник (Х – ХІ в.) при това съставен от житийни текстове. Ето защо ние се
придържаме към направеният по-горе извод,
че слуховете за насилствената смърт на хан
Крум са умишлено съчинени и вероятно нямат нищо общо с действителността.

Хан Омуртаг
Налице са няколко обективни обстоятелства, които в значителна степен мотивират
интереса на средновековните историописци византийците към управлението на хан
Омуртаг. Първото от тях безспорно се състои
в това, че за разлика от предшественика си,
той приема линия на помирение с Византия.
Не само, че не проявява характерните за Крум
честолюбиви амбиции да завладее Константинопол, но демонстрира желание да спазва
сключения през 815 мирен договор и да сътрудничи с византийския император. Друг
важен момент от управлението на хан Омуртаг е свързан с неговите активни контакти с
Франкската империя, които намират и съответното отражение в западните извори. Тези
обстоятелства би трябвало да доведат и до изграждането на един по-различен образ на хан
Омуртаг от този на хан Крум сред съседите

на българите. Това обаче не се случва поради едно важно обстоятелство. В Константинопол, както и във Франкската империя определили отношението си към българския
владетел ръководени не толкова от факта, че
предпочитал мира вместо войната, колкото в
зависимост от това как се отнасял към християните в България. А Омуртаг, както личи
от източниците, е сред хановете, за когото се
носят слухове, че провежда едни от най-жестоките гонения сред християните в България.
За първи път хронистите прибягват до един
похват, който обикновено се използва при характеристиката и критиката на византийските императори. Обичайно става сравнението,
което правят между качествата на управляващия и тези на неговите предшественици. Разсъжденията и заключенията се движат найобщо в рамките на това дали той е по-добър,
или по-лош от тях, превъзхожда ли ги с нещо,
или им отстъпва, поучил ли се е с нещо от
грешките им, почерпил ли е от опита им и т.н.
В едни случаи постъпките на предшествениците са представени като модел за поведение,
а в други – като пример как не трябва да се
постъпва. Опит за такава съпоставка, макар
и твърде лаконична, се е опитал да направи
по отношение на хан Омуртаг Йоан Скилица.
Той отбелязва: „Но Крум наскоро завършил
живота си, а приемникът му Критигон (т.е.
Омуртаг) далеч надминавал по жестокост
предшественика си“26. Това твърдение, че
хан Омуртаг бил по-жесток владетел от баща
си звучи на пръв поглед странно, тъй като
човешкото въображение едва ли е могло да
се представи нещо по-ужасно от това, което
мълвата приписвала на хан Крум при неговите походи във византийските земи. Освен
това обвинението в жестокост не звучи съвсем убедително и на фона на отбелязания
вече факт, че именно хан Омуртаг сложил

25

26

Бешевлиев, В. Прабългарите Бит и Култура, С.,
1981, с. 68 – 69
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Ioannis Scylitzae, Historiarum Compendium, ГИБИ,
VІ, р.240.
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край на кръвопролитните войни и сключил
мир с Византия. Ако вникнем по-внимателно
обаче в контекста на по-нататъшния разказ
на Скилица, ще видим, че той дава тази неласкава характеристика за хан Омуртаг с оглед
на онова, което мълвата разпространявала за
неговото сурово отношение към пленените
ромеи-християни в България. Изобщо казано,
„популярността“ на хан Омуртаг сред византийците се дължи най-вече на множеството
случки, намерили място в хроники и житийни произведения, в които образът му е изграден като противоположност на доблестното
и непоколебимо държание на пленени християни, застигнати от мъченическа смърт след
продължителни унижения и мъчения.
От разказа на Йоан Скилица читателят
добива впечатлението, че хан Омуртаг не бил
по-различен от другите езически владетели,
които рядко се вслушват в гласа на разума,
а се поддават на внезапно избликнал гняв и
първични страсти. Именно поради тази причина заловените от баща му християнски
пленници, сред които се откроявал архиепископът на град Адрианопол – Мануил, били
подложени по заповед на Омуртаг на жестоки мъчения, а след това предадени на смърт.27
Този епизод хронистът е почерпил по всяка
вероятност от т. нар. Синаксар на Цариградската църква, който представлява сборник от
агиографски текстове, съставен през Х век.
В него обаче убийството на Мануил се приписва на един от кратко управлявалите между
хан Крум и Омуртаг ханове на име Диценг28.
27

Ibidem.Това известие влиза в противоречие с данните на Менология на Василий ІІ, където, както видяхме,
убийството на Мануил се приписва на хан Крум (бел.
24).
28

Sinaxartum ecclesiae Constantinopolitanae, ГИБИ,
V, р. 288. В този извор се твърди, че преди Диценг
за кратко е управлявал и някой си Дукум, който поел
властта от Крум. Тези известия са подложени на основателни съмнения от Гюзелев, В. За наследника на
хан Крум на българския престол. – В: Сборник в памет
на Александър Бурмов, С., 1973, с. 137 – 144. Авторът
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Посоченият извор съдържа не едно две предания, в които се възхваляват подвизите на
различни християни и се обвива в свят ореол
мъченическата им смърт. Разказва се например, че след като поел властта хан Омуртаг
„започнал да погубва всички християни,
които не се съгласявали да се отрекат от
Христа“.29 За да внуши още по-силно отвращение от постъпките му, неизвестният автор,
който вероятно се е ползвал, както от множество слухове, така и от разкази на очевидци е описал с натуралистични подробности
мъченическата смърт на мнозина от християнските пленици в България – на едни им
била отсечена главата, други били пребити
с камъни, трети били разпорени с меч и т. н.
Всичко това дава основание Омуртаг да бъде
наречен „твърде скверен“ и същевременно се
добавя, че по неговия пример и други, „които
по приемственост станали владетели над
българите, погубвали всички, изповядващи Христа“.30
В не по-различна светлина виждаме
хан Омуртаг и в т.нар. „Малък Катехизис“
от Теодор Студит, който съдържа предание
за убитите през 814 г. в България християнски пленници. Там се казва, че ханът „издал
престъпна заповед заловените в плен наши
братя християни да ядат месо на светата
Четиридесетница“. Българският владетел
отново е представен като жесток противник
на християните, който изнамира най-различубедително аргументира тезата си, че хан Омуртаг се
явява непосредствен приемник на хан Крум От друга
страна сведенията в Синаксара за двамата ханове Дукум и Диценг, управлявали за кратко преди Омуртаг
се приемат за достоверни от Бешевлиев, В. Няколко
бележки към българската история (1.Кой е бил наследника на Крума, ГСУ-ИФФ, 1936, ХХХІІ, 1 – 19.
29

Siaxartum ecclesiae Constantinopolitanae, р. 288.
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Ibidem.
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ни способи за мъчения само и само да откаже
християните от тяхната вяра31.
В ролята на заклет антихрист изпъква
хан Омуртаг и в Житието на Тивериопулските мъченици от Теофилакт Охридски.32 В
това произведение са вмъкнати редица поучителни разкази за ширещи се сред обикновените хора слухове и суеверия за чудодейната
изцелителна сила на мощите на споменатите
мъченици. Прави впечатление, че на няколко
пъти тяхната популярност, както приживе,
така и след мъченическата им смърт се дължала според автора най-вече на мълвата за
християнското им благочестие и твърдост в
отстояване на вярата. Показателни например
в това отношение са думите на Теофилакт, че
мълвата за борбата на тези свети мъже срещу
езическите вярвания по времето на император Юлиан Отстъпник „със стремителен полет преминала над всяко кътче, та се говорело твърде много за тях и в Солун“33. Тези
думи добре илюстрират факта, който може да
бъде засвидетелстван и в други житията, че
мълвата и слуховете били обичайното средство, чрез което хората научавали за живота
и чудесата на светците. Така именно мълвата
донесла вестта за трагичния край на тивериопулските мъченици, след което мощите им
били положени в храм в град Тивериопул.
Читателят научава също че те се превърнали в непоколебими пазители на христовата вяра и както се казва „връщали от мрака на заблудата ония, които се намирали
в дълбокото море на неверието“ 34. Прави
впечатление, че в Житието, повествованието
се изгражда до голяма степен върху идеята
за острото противопоставянето между ези31

Theodorus Studites. Parva Cathechesis, ГИБИ, ІV, р.
29.
32

Theophilacti Archidensis Archiepiscopi Bulgariae
Scripta ad Historiam Bulgariae pertinentia. ГИБИ, ІХ.
33

Ibidem, p. 56.

34

Theophilactus Op.cit.p.62.
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чество и християнство. Това проличава още
в подробния разказ за организирания по нареждане на Юлиян съд над светите мъже, завършил с тяхната насилствено смърт. Основната цел на тази и други разказани истории е
да се внуши величието и превъзходството на
християнството над езическите заблуди. Ето
защо не случайно в житието е вмъкнато едно
предание с участието на хан Омуртаг, спечелил си в паметта на поколенията славата на
ревностен гонител на християните. Разказва,
се че сред многобройните пленници, заловени от хан Крум по време на войните му в
Тракия, се намирал един мъж на име Кинам.
По жребий той се паднал на сина на Крум –
Омуртаг. Ханът се привързал към него, но по
всякакъв начин се опитвал да го откаже от
християнската вяра. По този повод се натъкваме и на един интересен диалог между хан
Омуртаг и неговия роб, Разгневен от думите
на Кинам, че той няма да се кланя на езическите богове, които всъщност били демони,
нито пък на небесните тела, а само на техния
създател Господ-Бог, хан Омуртаг отговорил:
„Не унижавай нашите богове. Че тяхната сила е голяма, за доказателство служи
това, че ние, които им се кланяме, покорихме цялата ромейска държава. Защото,
ако Христос беше истински бог, както ти
казваш, без друго би се съюзил с вас, би
ви запазил незаробени, защото му служите и му се кланяте“.35 Тези думи несъмнено
внушават представата, че българският владетел притежава високо самочувствие и е в
състояние да намери убедителни аргументи,
за да докаже, че езическите богове не стоят
по-долу от християнския бог. Кинам останал
обаче непоколебим и бил хвърлен в затвора. Преданието за този спор между Кинам и
Омуртаг завършва все пак с утвърждаване на
всепобеждаващата сила християнството над
вярата в езическите богове. Разказва се, че
35

Ibidem,p.64.
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след смъртта на Омуртаг, неговият първороден син Енравота измолил от своя брат хан
Маламир да освободи Кинам от затвора. Той
заживял в двореца в Плиска и постепенно успял окончателно да откаже от езическите „заблуди „Енравота, който вероятно от по-рано
симпатизирал на християнството.36 Предполага се, че това е била и основната причина да
бъде лишен от баща си от правото да наследи
ханския престол.
Друго интересно предание, чиято историческа достоверност не може да се смята за
доказана, а вероятно е съчинена с дидактическа цел, свързва управлението на хан Омуртаг с живота на основателя на македонската
династия Василий. Става дума за един от станалите почти легендарни епизоди от неговата младост, които неговите потомци охотно
разпространявали, за да създадат около него
ореол на „идеалния владетел“.37 Известно е,
че като дете Василий бил пленен заедно със
своите родители от хан Крум, който ги заселил насила в българските земи. Според Йоан
Скилица, когато дошло време пленниците
да бъдат освободени, ханът зърнал сред тях
и момчето Василий, което се отличавало със
своя „естествен и безизкусен нрав“. Впечатлен от благородството му и непринуденото поведение, българският владетел „пожелал да
го прегърне, да го целуне и да му даде една
ябълка“. Това той сторил въпреки неодобрението на своите приближени, които се възмущавали, че „един такъв младеж има разрешение да се върне в родината си“38. Както
се вижда тук, Скилица представя Омуртаг в
малко по-различна светлина от предшестващия разказ за мъченическата смърт на архие36

Ibidem,p.64 – 65.

37

Kislinger, E. Der Junge Basileios I und die Bulgaren. –
JOBG, 30, 1981, 137 – 150.; Ангелов, П. България и
българите, с. 180 сл.
38

Skylitza, op.cit,p.240. За тази легенда и нейното тълкуване вж Moravcsik, G. Sagen und Legenden uber
Kaiser Basileios I. p. 78 sq.
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пископ Мануил. Внушава се идеята, че даже
такъв суров езически владетел, който се отнася непримиримо към пленените ромеи, е в
състояние, под въздействието на невинността
и благородството на едно дете, да прояви неприсъщо човеколюбие и благоразположение.
Този епизод още веднъж потвърждава казаното по-рано, че в редица случаи византийските автори са склонни да съчиняват истории,
в които умишлено представят в положителна
светлина някои постъпки на българския хан.
Това очевидно влиза понякога в противоречие с доминиращата отрицателна представа
за тях, но спомага по-убедително да бъде внушена идеята за облагородяващата и всепобеждаващата сила на христовата вяра..
Последният епизод от управлението на
хан Омуртаг, в който се намесва този път
един слух за неговия край ни отвежда към дипломатическите му отношения с Франкската
империя. Известно е, че през 818 г. обитаващи-

те поречието на Среден Дунав славянски племена
тимочани, браничевци и абодрити се отцепили от
България и поискали да признаят върховенството
на Франкската империя. Данни за това откри-

ваме в Летописа, съставен от Айнхард. Става
ясно, че първоначално, верен на своята външно-

политическа линия, хан Омуртаг се помъчил по
дипломатически път да убеди император Людовик Благочестиви да не приема славяните. През
824, 825г били проводени две. последователни
български пратеничества да франкския двор, но
те получили уклончиви и неясни отговори. Последвало трето през 826, по време на което се
случило следното: Според Айнхард, пратеникът
на българите, който участвал и в предишното
пратеничество носел писмо на Омуртаг, в което
го молел „незабавно да стане определянето на
границите, или ако това не му е угодно, всеки
да пази границите си без мирен договор. Прави впечатление, че франкският император още от
самото начало възприел една тактика, умишлено
да бави своите отговори, изнамирайки различни
оправдания. По повод първото пратеничество се
разказва, че Людовик изпратил някой си баварец
Археoлогически хоризонти

Слухове и предания за живота и смъртта на владетелите на...
Маахелм при българския владетел „за да проучи
по-внимателно причините за това необикновено и никога по-рано виждано посолство във
франкската държава.“ Второто пратеничество,
което пристигнало в Бавария още в края на 824 г.
било накарано да чака чак до месец май на следната година, след края на императорския лов в
едно от неговите имения. При третото пратеничество той измислил друга причина да не приеме дълго време българските пратеници. Ансберт
твърди, че „императорът отложил отговора си,
понеже имало слух, че българският владетел
бил свален от престола си и убит от един свой
болярин“. За тази цел един от графовете на императора на име Бертрих бил изпратен до границата с аварите да „провери истинността на
този слух“. В действията на императора, който
отложил отговора си поради достигналия слух
имало логика, толкова доколкото българските
пратеници са притежавали съответните правомощия да преговарят от името само на хан Омуртаг.
Естествено при положение, че слухът се окаже
верен, по-нататъшното продължаване на преговорите се обезмисляло. След известно време обаче
граф Бертрих се завърнал и „не донесъл нищо
сигурно относно, което мълвата разпространявала. Императорът приел пратеника и го
изпратил назад без писмен отговор.“ 39 След

всичко казано до тук се поставя въпроса за
вероятния източник на слуха и целите, които
преследвал. Едно от възможните обяснение,
че това е било измислица на самия император
Людовик, чрез която да оправдае забавянето
на своя отговор. В средновековната дипломацията по начало протакането на преговорите
по различни поводи било изпитано оръжие,
чрез което се демонстрирало нежелание да
се постигне някакво споразумение или се изчаквала благоприятна промяна на определени
обстоятелства.40 Не е изключено именно това
да е целял император Людовик, още повече,
че при предишните две пратеничества той
39

Einhardus, Annales, ЛИБИ, ІІ, р.36 – 37.

40

Ангелов, П. Средновековната българска дипломация, С., 2011, с. 193-сл.
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постъпил по сходен начин като под различни предлози отлагал срещата си с българските пратеници. Вероятно той търсел подобен
ефект и с пуснатия слух за смъртта на Омуртаг. Демонстрираното съмнение в неговата
достоверност обаче не му попречели да отпрати в крайна сметка българския пратеник
без писмен отговор.
Разказът на Айнхард дава основание
да предположим, че е възможно слухът да е
бил дело на някои от вождовете на отцепилите се славяни, когато узнали за плановете
на хан Омуртаг да възстанови властта си над
тях. На това предположение навежда фактът,
че франкският граф Бертрих бил изпратен да
научи нещо повече за слуха, до границата с
аварите т.е. в непосредствено съседство със
отцепилите се славяни. Всички изложени до
тук обстоятелства ни дават основание да заключим, че най-вероятно слухът за смъртта
на хан Омуртаг разпространен във Франкската империя е бил лъжлив. Ако той е съдържал зрънце истина, то византийските извори,
които се отнасят особено критично към личността на Омуртаг едва ли щяха да премълчат факта за неговото убийство от приближен
болярин.41 Освен това, ако ханът е бил убит,
едва ли още на следната година 827 г. българите биха организирали своя наказателен поход
в земите на панонските славяни по поречието
на р. Драва, завършил с подчиняването им.42

41

Сред изследователите, занимавали се с проблемите
на българо-франкските отношения през първата половина на ІХ в., полският византолог Т. Василевски е
един от малцината, който приема, че този слух не е бил
измислица. Ето защо той смята, че хан Омуртаг е управлявал България до 826 г. Василевски, Т. Наследниците на хан Омуртаг, Маламир, Пресиан – Звиниц. – В:
България и Византия ( ІХ – ХVвек), С., 1997., с.13 – 20.
42

Ainhardus, op. cit., p. 38
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RUMORS AND LEGENDS ABOUT
THE LIFE AND DEATH OF THE RULERS
OF PAGAN BULGARIA
Petar Angelov
Summary
The Byzantine authors have always paid special attention to the personality of the Bulgarian medieval
rulers. So it is no wonder that both their rule and death is subject of many curious stories in the Byzantine
historical works. During the period of the First Bulgarian Kingdom the bulk of these stories are about the
rule of Khan Krum and Khan Omurtag. Some of them reflect actual events and others are result of rumors and
traditions. In many cases the authors do not adhere to the accuracy of facts, because their goal is to suggest
certain moral lessons for the reader. The most important of these moral lessons is that Christian virtues and
charity far outnumber the harsh „barbarous“ paganism.
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ПО ПЪТЯ КЪМ ЕДИНСТВО – ЦЪРКВА
И ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ, ИКОНА И
РЕЛИГИОЗНО ИЗКУСТВО
Елизабет Савчева
Национален исторически музей – София

Изкуството има много важна роля в живота на Църквата. Разбираме това, когато
разглеждаме органичното съвместяване на
изкуството и богослужението в контекста на
Евхаристията, което визира характера на изложението в настоящата статия.
Православният храм е цялостно явление
и представлява синтез от различни видове
духовно творчество, но архитектурното пространство, иконите, свещените одежди, съсъди, хоровата музика и пр., придобиват своето
истинско значение само в контекста на произтичащото в храма тайнство. Вътре в него
формите на взаимна връзка между литургията и изкуството са разнообразни и се определят от типа култура, историческа епоха, волята на поръчителя или таланта на художника. Разглеждането на конкретни примери на
такива взаимодействия представлява ценен
източник на информация за изследване на историята на източноправославната култура.
В Националния исторически музей в София се съхраняват над 5000 паметници, свързани с църковното изкуство. Интересът ми е
Археoлогически хоризонти

насочен към процесийни двустранни икони
от фонда, датирани от ХІІІ до ХVIII век, чиято
функция в литургичните действия на Църквата е била свързана с традицията на почитане
на изобразените върху тях образи по време на
възпоминателни или празнични служби. По
традиция те се отнасяли към комплекса от задиконостасни паметници и до днес представляват важен компонент на църковния обряд
в неговото духовно-художествено изражение.
Мястото в олтара на храма заедно със съсъдите, покровите, кръстовете, плащаницата
определя, както сходното им литургическо
предназначение, така и дава известно обяснение за тяхната същност. Но все още няма
яснота за възникването и времето на тяхната
поява, причините за различния стилистичен
маниер на изпълнение от двете страни на иконите и пр. От ХII век са запазени най-голямо
количество процесийни икони, което е доказателство за предизвикания към тях интерес и
потребност, но не е ясно развитието на спецификата на отделните художествени решения
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и иконографски сюжети и в този смисъл трудно се поддават на класификация.1
В раннохристиянско време по подобие
на светините, свързани с Кръста Господен
за тях е било определено специално място в
храма: на престола от страните на кивория2,
пред иконостаса, от двете страни на Царските
двери3, или в отделен параклис4. Причината
за разполагането им в това пространство на
храма е била свързана не само с удобството за
бързото изнасяне на иконите по време на литиите, но главно за поклонение на вярващите.
Дългата дръжка с раздвоени краища, пригодена да държи процесийната икона във връзка с публичното ѝ показване, също влизала в
състава на нейната конструкция5. По време на
песенните последования вътре и около храма,
издигнати в ръцете на свещениците и дяконите тези икони ставали реални участници в
богослужението. Определено възникването и
оформянето на типа процесийна икона е било
във връзка с влиянието на богослужението и
особено на службите през Страстната седмица6. По това време, когато се възпоменавали
трагичните исторически събития, свързани
със живота на Иисус Христос, хората ги гледали и се изпълвали с чувства на умиление
и скръб, ставали съпричастни към възобновената свещена реалност. Във византийската
културна система иконата за разлика от мо1

Шалина, И. А. Древнеруские процессионные иконы
и их византийские прототипы// Искусство Константинополя и национальные традиции. М., 2005, 565.
2

Walter, Ch. Further Notes on the Deesis// REB, 1970,
Vol. 28, 161 – 187.
3

Epstein, A. W. The Middle Byzantine Sanctuary Barrier:
Templon or Ikonostasis// JBAA. 1981, Vol. 134, 1 – 28.
4

Шалина, И. А. Цит. съч., 565 – 597.

5

Шалина, И. А. Цит. съч., 584 – 585.

6

Pallas, D. I. Passion und Bestattung Christi in Buzans.
Der Ritus – das Bild Miscellanea Byzantina Monacensia,
Munchen, 1965, 308 – 322; Belting, H. An Image and its
Function in the liturgy. The man of Sorrows in Buzantiun//
DOP. 1980/1981, Vol., 34/35, 1 – 16.
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нументалната живопис е взаимодействала по
различен начин с вътрешното пространство
на храма. Благодарение на подвижната си
структура иконата не се откривала, а се премествала в интериорното пространство или
излизала извън църковното здание по време
на определени обряди.
В статията ще изследваме двустранна
икона – № 29039, с размери 117х78 см от фонда на Национален исторически музей, София.
Датирана е, както следва – лицевата страна е
от ХІV век, а обратната – от ХVІІ век. Иконата привлича вниманието с композиция,
която нагледно представя нейното литургическо приложение по време на честването на
Страстната седмица. За връзката ѝ с обряда
свидетелстват издълбаните в долната част на
иконата легла за монтиране на дръжката за
носене. Участвала е в погребалната процесия
в нощта на петък срещу събота, затова се назовава „Празнична икона та Велики Петък“.
В службата се пее „Канона на Разпятието и
оплакването на Иисус Христос“ и се изнася
плащаницата. Самото богослужение е изпълнено с размисли за приближаващото възпоминание на Страстите Господни. Освен това
тези дни са посветени и на притчите и поученията, казани от Спасителя в последните дни
преди неговите кръстни страдания, а също и
за събитията, настъпили след това. Със своята образна структура тя усилва техния драматизъм и заедно с текста на църковните песнопения придава висок емоционален патос на
цялата църковна служба. (Обр. 1)
Лицева страна: Изображение на Иисус Христос от типа „Пантократор“ (Вседържител) – ЪУ ЧУ ј РБΝΤΌΚΡΑΤŮΡ
(ĐáíôďêñÜôùñ – Всесилен, Всемогъщ, Господстващ над всичко сътворено, едно от обозначенията на Бога в Стария Завет. Известен
още и като: „Космократор“ (гр. ęïóìïò, „порядък“, „устройство“, „вселена“, „Господар,
Вседържител на вселената“. От тук идва славянският превод „Вседържител“ (всевластен,
Археoлогически хоризонти
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всесилен, всемогъщ) в Никео-Цариградския
символ на вярата. Обозначаването на Иисус
Христос със званието „Вседържител“ е характерно за старозаветния начин на мислене,
който по този ночин изразява същността на
наименованото лице като обозначава неговото реално битие7. Названието подчертава
от една страна Неговата божествена природа: „Аз съм Алфа и Омега, начало и край…,
Който е, Който е бил и Който иде, Вседържителят“ (Откр. 1:8), а от друга – Неговата
човешка природа, изкупила с кръстната жертва греховете на хората и като цяло изразява
догмата за Боговъплъщението. Да припомним, че във Византия определението „Иисус
Христос Вседържител“ се въвело към IV – VI
век, но окончателно иконографската схема се
утвърдила след иконоборческия период, към
Х век. Известни са няколко композиционни
варианта на „Вседържителя“ – в цял ръст, допоясно изображение и седящ на трон8. Освен
това този образ влиза в състава на Дейсисни
композиции, на иконостаса, в стенописи и др.
и до днес заема пространството на централния купол в православния храм9.
Опростена иконографска схема, фронтално положение на образа – „Иисус Христос
Пантократор“ е представен допоясно, в лявата
ръка държи отворено Евангелие (Йоан 8:12),
а с дясната – благославя като, показалецът,
средният и кутрето са протегнати, а палецът
е поставен върху безименния кръстовидно,
откъдето и самото благословение се нарича
кръстовидно. Облечен е в червено-кафяв хитон и зелен химатий. Нимбът е кръстовиден
и лъчист, червен. Следи от надживописване
по дрехите и благославящата десница от ХVII
7

Шиваров, Н., Сл. Вълчанов. Вечното в двата библейски завета. В. Търново., 1993, 17 и сл.
8

Языкова, И. К. Богословие иконы. М., 1995, 58 – 71;
Бобров, Ю. Г. Основы иконографии древнерусской
живописи. Санкт Петербург.,1995, 187 – 203.
9

Власов, В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства в 10 тт. С-Пб., 2007 – 2008.
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век. В горната част на иконата образът на
„Пантократора“ е обграден от миниатюрни,
допоясни изображения на архангел Михаил и
архангел Гавраил, разположени в кръгови медалиони. Живопистта е частично повредена
по краищата на иконата.
Образът на „Христос Пантократор“ излъчва монументално могъщество, духовност
и великодушие, създава впечатление за непринудена експресивност. Елегантни, чисти
линии, които очертават отделните форми.
Широкото лице на Спасителя е моделирано
пластично с наситени червено-кафяви тонове и отблясъци, които разнообразяват общата
цветова плътност на изображението, постигнати с лек, свободен и непринуден замах на
четката. (Обр. 2)
Обратна страна: „Христос в гроба“ – ΙΣ
ΧΣ Η ΑΠΘΚΑè¾ËÏÓÚÓ. Иконографският
образ е известен с гръцкото наименование:
Üêñá ôáđĺßíùóéò, Akra Tapeinosis, – силно
смирение, унижение, препратено към книгата Ис. 53:810. Композиционната схема на
изображението обединява три епизода от
Страстната седмица на Иисус Христос: Разпятие, Сваляне от кръста и Полагане в гроба.
Тя съдържа дълбоко символическо значение,
свързано с началния етап, първата част от
Литургията, а именно с проскомидията, което
също хвърля светлина върху процесийния характер на иконата.
Иисус Христос е изобразен допоясно в
центъра на симетрично оформена композиционна схема, с Lention – надбедрена препаска, за която се споменава в някои исторически документи, с трънният венец на главата,
нимб, украсен с растителни орнаменти. В
долната част на иконата е представен гроба в
геометрична проекция, богато орнаментиран
в лицевата си страна. Зад Иисус Христос е изобразен кръста на Разпятието, с прикована в
10

http://www.metmuseum.org/explore/byzantium_III/
glossary_a.html.
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горния край дъска (titulus, alua), с инициали –
INРI: „И туриха над главата Му надпис, който
показваше вината Му: Този е Иисус, Царят
Иудейски“ (Мат. 27:37). От двете страни на
Иисус Христос са разположени атрибутите на
мъченията – копие, гъба и гвоздеи. В горната част на иконата, от двете страни на Иисус
Христос два ангела оплакват Неговата смърт.
Надписът с червени букви около богато
орнаментираният ореол на Спасителя, хвърля светлина върху смисъла на изобразеното:
ΙΣ ΧΣ Η ΑΠΘΚΑè¾ËÏÓÚÓ. Художествено
пресътвореното събитие върху иконата дословно разказва за богочовека Иисус Христос, Който поема греховете на света в името
на неговото спасение. Тялото е безжизнено,
с отпусната върху дясното рамо глава, скръстени отпред ръце, на които ясно личат следите от мъченията. Драматичното въздействие
на слабият торс и крехки рамене, предадени
с подробна анатомична достоверност, говорят за разрушителната сила на смъртта. В
този смисъл доминира строгата линеарност и
гъвкавост на контурите, които оформят торса на Иисус Христос, а моделираните светли
участъци разнообразяват общия тъмно-кафяв
колорит и допринасят за неговата изразителната експресивност. Живопистта е частично
повредена в дясната част.
Като не се ограничаваме само в условността на естетическата оценка на иконопистта и за да проникнем в дълбокия смисъл на
художествения език на двустранната икона
от НИМ, е необходимо да имаме вярна представа за нейното вероучително съдържание
и литургическа функция. Затова да обясним
смисъла на двете изображения върху иконата
във връзка с нейното литургическо предназначение, както и да докажем, че в основата на
иконографията са налице исторически прототипи, свързани със свещени реликви на Иисус Христос е цел на настоящата статия.
Двустранните изображения върху иконата от НИМ са обединени около общата идея
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за Божието милосърдие и Спасение на човешкия род. Тази смислова основа е отразена
в техния сюжет и представя върху лицевата
страна „Въплъщението на Иисус Христос“,
изразено чрез Неговото кръстно самопожертвование, осъществило всеобщото човешко
изкупление и представено на обратната страна на двустранната икона чрез „Разпятието на
Иисус Христос“. Двете идеи за Въплъщението и Изкуплението са обединени около значимата тема за Спасението. В този смисъл сюжетният състав на двустранната икона се подчинява на единна схема, която определя нейното литургическо предназначение. Образът
на „Иисус Христос Пантократор“ върху лицевата страна на иконата е основен, а сюжета
върху обратната страна – „Христос в гроба“,
свързан с евангелските четения на Страстната седмица се явява допълнителен. Но да се
обясни типологията на подобни изображения
единствено с честването на Страстната седмица не е достатъчно. Очевидно е, че тя представлява особен тип литургическа икона. Да
се изследва нейната програма, стил, генезис
е интересно предизвикателство. Затова е необходимо по-задълбочено изследване, в което
да се определи връзката между образите върху лицевата и обратната страна на двустранната икона от НИМ, в контекста на тяхното,
както богословско, така и символическо основание. То определя основната идея, която
обединява двете изображения и заляга в изграждането на общата иконографска схема. В
какво се състои изходния замисъл?
Образът на „Иисус Христос Пантократор“ върху лицевата страна на иконата съдържа главния богословски смисъл, свързан
със свидетелството за Боговъплъщението.
Художествено пресътворения образ е зримото, явно, конкретно свидетелство. Той е Бог
Отец, невидим, а Синът се явил в човешки
образ: „Велика е тайната на благочестието:
Бог се яви в плът“ (1 Тим. 3:16), великата истина на християнството, съобщена и в пролоАрхеoлогически хоризонти
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га на Евангелието от Йоан в 14 стих, която се
отнася едновременно и за Иисус Христос, и
за Св. Троица: Ëüãüò óÜñî ÝãÝíåôü – „Словото стана плът...“11, прие цялостната човешка
природа, която подлежи на страдание и смърт
и встъпи в историята на света: Господ „понизи Себе Си, като прие образ на раб“ (Фил. 2:
5 – 6), защото единственият начин да се победи смъртта е да и се даде възможността да
проникне в Бога, в Който тя не може да намери място“12. В този тайнствен процес, който започва с Неговото зачатие в утробата на
Дева Мария, Иисус Христос преминава през
естествен растеж, страдание и дори смърт,
всичко, което преживява грешния човек,
който Той дошъл да спаси: „Непостижим за
ума парадакс: без да промени Божествената
Си природа, Словото изцяло приема нашето
състояние, дори и смъртта. Тази тайна, тази
надминаваща всичко проява на любов може
да се постигне само с термините на личния
живот: Личността на Сина преодолява границите между трансцендентното и иманентното
и влиза в човешката история“13.
Затова образът на „Пантократора“ не е
изображение само на „човека Иисус“, а и на
въплътения Логос. Това означава, че иконата
възпроизвежда представа нито за неописуемата божественост на Бога, нито за Неговата човешка природа, а за самата личност на
Бога Син, който приема плът. По тази причина на Него се покланят ангелите от двете му
страни, сякаш извършват подобие на небесна
църковна служба, в която звучат активно литургически мотиви: с изразително движение
на покритите си ръце те ритуално се навеж11

Думата „плът” обозначава в случая цялостната човешка природа.
12

Лосский, В. И. Образ Бога и образ раба// Православная икона. Канон и стиль. Сост. Стрижев А. –
М., 1998, 295.
13

Лоски, В. Н. Мистическото богословие на източната църква. Догматическо богословие. В. Търново,
1993, 188.
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дат към Иисус Христос в знак на покорство,
също както и дяконите по време на архиерейско богослужение осеняват Светите Дарове.
Затова изображението на „Иисус Христос
Пантократор“ върху лицевата страна на иконата от НИМ се превръща в изповядване на
вярата във Въплъщението, във възможно найдобрата илюстрация на това, което означава
ипостасно единство. Образът върху иконата
представя самият ипостас на Бога Слово в
плът, на което съответства надписа в ореола
на Пантократора: личният Бог „Този, който
е“, (Изх. 3:14)14, еквивалента на старозаветната свещена тетраграма YHWE (Яхве), святото име на Бога, чиято личност се разкрива,
но същността остава недостъпна.
Същата мисъл съборните отци изразили
ясно в Халкедонското определение от 451 година, според което: „Да изповядваме единия
и същ Христос, Син, Господ, Единосъщен на
нас по човечество – във всичко подобен на нас
освен в греха..., Единороден, в две природи
неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно познаваем, като със съединението съвсем
не се премахва разликата между природите,
а по-скоро се запазва свойството на всяка
една от тях и се свързва в едно Лице и една
ипостас“15. Дефинираното е изключително
важно за християнското съзнание, защото
дава трайна терминологическа и философска
рамка на християнската мисъл и духовност:
„Като Бог Иисус Христос възвестил божествените истини, необходими на хората; като
Човек Той облякъл тези истини в човешка
14

В българския синодален превод „Вечно Съществуващ, винаги Пребиваващ, Жив, Откриващ се“. По подробно: Вж. Шиваров, Н., Сл. Вълчанов. Цит. съч., 58.
15

Същност, основание – богословско понятие за разграничаване на Лицата в Св. Троица. Философски
термин, използван от последователите на Аристотел в
смисъл на „индивидуален, съществуващ“. След съборът през 362 г. понятието се свързва само с лицата на
Св. Троица като се посочват отличителните свойства
на всяко от трите лица.
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словесна форма; като Богочовек изкупил човечеството от робството на греха и смъртта,
дал му благодатни средства за възрастване и
обнова, за святост и съвършен живот“16.
В контекста на тези пояснения за нас е
важно да отбележим, че смисълът на старозаветното пророчество, Светото Евангелие и
светоотеческото творчество се състои в това,
че Логосът, Синът е приел всички характеристики на човека, включително и възможността да бъде описан, и Неговата икона се
превърнала в постоянно свидетелство за това.
Столетни усилия били нужни, преди езикът
да преодолее несъвършенствата на индивидуалната логика и да успее да предаде динамиката на живота, разкрита във Въплъщението
на Словото. И редом с езика, художниците се
опитвали да изразят същата истина с четките
си – не схематично или алегорично, но като
запечатвали чрез композиция и цвят прославената човешка плът и плътта на света, придобил нетление.
Измерението на Христовото събитие е
отразено както подобава в химнологията:
„Всяка твар произлязла от Тебе, принася ти
благодарност: ангелите – химни, небесата –
звезда, влъхвите – дарове, пастирите – удивление, земята – пещера, пустинята – ясла,
а ние ти принасяме Майка Дева“ (24 декември, вечерта). Величествена е връзката между сътворението и въплъщението: „Човекът,
сътворен по божия образ, като цял изпадна в
грях и тление, отпадна от божествения по-добър живот; но сега мъдрият Творец го обновява отново, защото е славен“ (25 декември,
утреня). Ние знаем, че връщането на човека
към Бога се извърши чрез идването на Спасителя, победилият злото Месия, в гръцкия
превод – „Xñéóôпт, т. е Помазаникът Божий и
Изкупител човешки, потвърдено от свидетелството на св. ап. Павел: „Христос ни изкупи
16

Коев, Т., Г. Бакалов. Въведение в християнството.
С., 1992, 130.
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от клетвата на закона, като стана заради нас
клетва, (защото писано е: „проклет е всеки,
който виси на дърво)“ (Гал. 3:13). В това велико, същинско единство на божествената и
човешката природи в Христос се крие нашата възможност за съединяване с Бога. Тази
цел, вече реализирана в Иисус Христос чрез
проявата на Божията любов е смисълът на
човешката история. Но тя остава отворена за
отговора и свободното усилие на всеки един
от нас.
За какво се извърши Въплъщението?
Заради всеобщото човешко спасение, за изкуплението от първородния грях, което осъществи Спасителят като пренесе Себе Си в
жертва. Символично тази жертва е изобразена
върху обратната страна на иконата от НИМ.
Велики Петък. Кръстът на Голгота приковава
мислите и чувствата на присъстващите християни. Пред очите на цял Йерусалим страда
Праведникът, Който се грижи за бедните и
отхвърлените, Който прощава грехове и лекува болни. Цялата композиция напомня за
жертвата – и кръста, и оръдията на мъченията, свързани със Страстите Христови и самият Изкупител. В предсмъртния час прозвучават от устата Му думите: „Боже Мой, Боже
Мой, защо си Ме оставил?“ (Мат. 27:46). Тази
явна скръб има своя типология – последният вопъл на Разпнатия не е нищо друго освен
1 стих на 21 псалм, молитвата на страдащия
праведник. Началото на този псалм е вик на
човешкото отчаяние: „Аз се разлях като вода;
всичките ми кости се разглобиха; сърцето ми
стана като восък, разтопи се в моята вътрешност“ (Пс. 21:15,16), а финалът е апотеоз на
радост и надежда: „Ще дойдат и ще възвестят
на човеците, които ще се родят, правдата Му,
ще разказват това, що Господ е сторил“ (Пс.
21:32).
Следва впечатляващо пророчество – разранени ръце и крака, хвърлен жребий за дрехата. По своята вътрешна типология Христовите страдания съответстват на самотата,
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агонията на човешката природа, опустошена
от падението. Ужасните страдания на Богочовека са основна идея и в песнопението, изпълнявано на Велики Четвъртък при четене
на 12-те Евангелия: „Днес виси на дървото
(кръстно) Този, Който надвеси земята над водата; с трънен венец е наложен Този, Който
е цар на ангелите, с плащаница за присмех е
облечен Този, Който облича небето с облаци;
плесница приема Този, Който в (река) Йордан освободи Адама; с гвоздеи бива прикован църковният Жених; с копие е прободен
Синът на (Светата) Дева! Покланяме се на
Твоите страдания, Христе!“17. На Велики Петък се подчертава участието на всичко като
цяло в смъртта на Иисус Христос: „Слънцето, като Те видя да висиш на кръста, с мрак
се покри, основите на земята се разтресоха...“
(Велики Петък, вечерня). А след това звучат
умилителните песни при опелото на Христос,
изпълнявано на Велики Петък вечерта: „О,
Христе, Животе, в гроб положен Си бил, и от
ужас войнства Ангелски тръпнеха, снизхождението Твое славейки Те“18. И върху обратната страна на иконата от НИМ също звучат
литургически мотиви: на разпънатия Спасител се покланят с изразително движение на
ръцете небесните сили, както при Великия
ход по подобие на тях дяконите символизират
шумоленето на ангелските крила. В самата
Литургия структурно и по съдържание песните за Раба Господен намират актуализиране в Евхаристийната жертва, която Църквата
върши по поръчение на Иисус Христос „за
Негов спомен“ (1 Кор. 11:24) и за благодатно
единение с Него.
Да отбележим, че още в литургическите
текстове за „Рождество Христово“ се предава
ярко идеята, че кръстът е целта на самото Въплъщение. Предпразничната химнология (от
17

Постен триод. Утреня на Светия и Велик Петък, 15
антифон, 1 тропар.
18

Утреня на Светата и Велика Събота, I статия, 1 тропар.
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20 до 24 декември) е структурирана според
тази на Страстната седмица, а смирението на
Витлеем се разглежда като водещо към Голгота: „Влъхвите, първи плодове на езичниците,
Ти носят дарове... С миро те помазват Твоята
смърт...“, „Роден сега в плът, Ти телом ще бъдеш погребан и ще умреш, и отново ще станеш на третия ден“ (24 декември, повечерие,
канон, песен 5 и 6). Но трябва също и да споменем, че всъщност основната тема на литургическите текстове, особено през Страстната
седмица, е тази за война-победител, разрушил вражеската крепост и разбил портите на
ада. И накрая, самата тема за жертвата далеч
надхвърля обикновената метафора: тя е венец
на символиката, причастна към предизвестената реалност – „Кръвта Христова“, пролята
„навеки“, както е казано в посланието до евреите. И по време на службата на Страстната седмица, на вечернята на Велики Петък, в
момента, в който Иисус Христос предава дух,
започват да звучат първите химни на Възкресението: „Мирото е за мъртвите, но Христос
се показа свободен от тленност“. Решителният триумф над смъртта е засвидетелстван
в литургическото честване на Великата събота: „Храмът на Твоето тяло е разрушен в часа
на страдание, но и тогава един е ипостаса на
Твоето божество и на Твоята плът“ (Велика
събота, утреня, канон, песен 6). И още – величието на Христовата жертва и нейния дълбок религиозно-нравствен смисъл е отразен
в богослужебния химн, който се пее вместо
Херувимска песен на Велика Събота: „Да
пребивава в мълчание всяка човешка плът, и
да стои със страх и трепет, без да мисли за
нещо земно. Защото Царят на царстващите и
Господ на господстващите иде на заколение
да даде Себе Си за храна на върващите“19.
В тези текстове откриваме крайната, сотериологическа причина, според която смър19

Тропар, който се пее вместо Херувимска песен на
св. Василиева литургия на Светата и Велика Събота.
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тта е победена точно защото Сам Господ я
изпитва ипостасно в тялото, което Той приел
от Дева Мария. Човечността на Иисус Христос е пасхална в смисъл, че в нея човек преминава от смъртта към живота, от незнание
към знание, от грях към праведност. Всеки
християнин разпъва страстите и похотите си,
съгласно апостолската изповед: „Чрез закона
умрях за закона, та да живея за Бога. Разпнах
се с Христа, и вече не аз живея, а Христос
живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, Който ме възлюби
и предаде Себе Си за мене“ (Гал. 2:19 – 20).
Всъщност тук е отразено пасхалното послание на християнството.
Тази възходяща линия на спасението намира израз във всички точки на изповеданието на християнската община в Апостолския
символ и в Никео-Цариградския: „Роденстрадал-умрял-погребан и възкръснал“. По
този начин изкупителната жертва на Иисус
Христос ни води към спасение и победа над
смъртта, затова образа на Спасителят, с трънният венец на главата върху обратната страна на иконата от НИМ се асоциира по-скоро
с триумфален, а кръста се възприема в тази
ситуация като оръдие на победата, утвърдено
по традиция на Голгота. Допоясното изображение на мъртвия Христос в случая придобива всеобхватен характер на утвърждаване на
тайнството на жертвата и спасението20.
Подобна асоциация ни насочва отново към символичният замисъл на композиционната схема върху обратната страна
на двустранната икона от НИМ – мъртвият
Спасител, Кръста, който напомня за неговото Разпятие, оръдията на мъченията и гроба
Господен. Включването на тези елементи в
оформянето на художествено-символичното
пространство на иконата е важен структурен
20

Светлов, П. Я. Кресть Христов. Значение Креста в
деле Христовом. Киев., 1907, 408 – 413; Шиваров, Н.,
Сл. Вълчанов. Цит. съч., 285 – 295.
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похват, който цели съзерцаваните светини,
като израз на най-висша степен на святост и
зримо свидетелство на вярата да се съхранят
завинаги в паметта на вярващите. Силата на
това въздействие се е осъществявала, както
отбелязах по-горе по време на богослужението, когато се създавали необходимите условия
за тяхното възприемане и поклонение.
Но композиционната схема върху обратната страна на двустранната икона от НИМ
е изобразена по начин, който не съответства
на събитията от Страстната седмица, описани в евангелията. Мъртвата фигура на Иисус
Христос, представена във вертикално положение, сякаш се изправя от гроба, на фона на
огромен червен кръст, не отговаря на познатите ни иконографски варианти: „Снемане от
кръста“ или „Полагане в гроба“. Този факт
потвърждава нейния символичен замисъл и
литургическо използване по време на службата през Страстите Господни. Ясно е, че иконописецът е имал пред себе си действителни
прототипи, които са служели за модели при
създаването на образа на Спасителя по този
начин, затова е интересно да се определи неговата древна схема.
Според славянският Требник от ХVI век
икони с това изображение са използвани в
храма Св. София в Константинопол по време на службата през Страстите Господни21.
Непосредствената връзка на иконите на тема
Akra Tapeinosis със Страстите Христови и
тяхното литургическо използване е засвидетелствано от древни паметници. Във Византийските императорски манастирски типици
и инвентари се споменава за икони, наречени proskynesis, над които се е извършвало
ритуално поклонение. Сюжетният състав
включвал отделни цикли, свързани както с
дванадесетте празници, така и с евангелските четения по време на службите на Вели21

Pallas, D. I. Passion und Bestattung Christi in Buzans..., 42 – 43.
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кия пост, Страстната неделя и Петдесетница.
Това били икони с малки размери, предназначени за поставяне върху аналоя в момента
на възпоминанието на страданията и смъртта
на Иисус Христос22. На същата тема имало и
двустранни преносими икони, чиято функция
била свързана с участието им в погребалната
процесия в нощта на петък срещу събота23.
Началото на тяхото литургическо използване
през ХІ-ХІІ век било свързано с изменението
на богуслужебната практика на Константинополските манастири. Евергетидският Типикон въвел празнуването на нощната служба
на Велики Петък, която включвала четения
на хомилиите на Георги Никомидийски и пеенето на кондака на Роман Сладкопевец. Усложнената обрядова страна на литургическата служба изисквала адекватни художествени
изображения и в този смисъл приложението
на иконите на тема Akra Tapeinosis станало
универсално24.
В гр. Костур, старият български град в
Егейска Македония, днес гр. Кастория в Гърция се пази такава древна икона от ХII век.
На лицевата страна е изобразена „Богородица
Одигитрия“, а на обратната – „Христос в гроба“. (Обр. 3, Обр. 4)
На Метеора в манастира „Преображение Господне“ в Гърция се съхранява литургически диптих от 1381 г. с изображение на
Akra Tapeinosis и скърбящата св. Богородица
и надпис, който хвърля светлина върху култовото предназначението на образите по време на Страстната седмица и свързаната с нея
служба. Иконите се полагали направо върху
плащаницата, която се поставяла в центъра
22

Лидов, А. М. Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. Санкт-Петербург., 1994, 65 – 74.
23

4.

Belting, H. An Image and its Function in the liturgy…,

24

Pallas, D. I. Passion und Bestattung Christi in Buzans..., 330.
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на храма25. Следователно изображенията заедно с плащаницата се сливали в единен драматичен литургичен акт, който е бил причина
присъстващите в храма реално да изживеят
възпоменаваните събития и в този смисъл
ставали реални съучастници в тях. Образите
се превърнали в изобразителен еквивалент
на четенията за страданията на Спасителя
от момента на съвета на иудеите до Неговата смърт, отразени в Евангелията по Матей,
Лука и Йоан и в този смисъл около тях се концентрирала службата и цялата драматургия
около честването на Страстите Господни.
Значимостта на изображението Akra
Tapeinosis обаче не само не обяснява иконографската схема, но усилва стремежа да се разбере, както причината за нейната поява, така
и първоначалният образ, който е залегнал в
нейното изграждане. Вертикално представеното допоясно, голо тяло на Иисус Христос,
с надбедрена препаска, насочва вниманието
към възникване от цяла фигура, която е служила на иконописеца за модел при създаването на композиционната схема. За такъв първообраз може да послужи единствено снетото от
кръста мъртво тяло на Спасителя, положено
върху плащаницата (саванът с който е било
завито Неговото тяло след свалянето Му от
Кръста). Например върху плащаницата от Бачковския манастир, нач. на ХV век, фигурата
на Иисус Христос, свален от кръста и положен върху нея е представена гледана отстрани. (Обр. 5, Обр. 6)
В Белградската плащаница от ХIV в.,
свързана със сръбския крал Урош II Милутин (1282 – 1321 г.), мъртвото тяло на Иисус Христос е изобразено гледано от горе, във
фронтално положение, със скръстени ръце,
върху които личат следите от мъченията и
воздух, който покрива неговите бедра.
Съгласно източници плащаницата, в
която е било обвито мъртвото тяло на Иисус
25

Belting, H. An Image and its Function in the liturgy…, 7.
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Христос е била пренесена от византийските
императори в Константинопол. Там в Големия
дворец – Буколеон (гр. Βουκολέων), в малката дворцова църква, строена през VIII век и
наречена св. Богородица Фарос (гр. čĺïôïêïò
ôïы ЦЬсïх), както в Гроба Господен, били
събрани всички главни реликви, свързани със
Страстите Христови26.
През 1204 г. храмът е ограбен от кръстоносците. Малко преди това плащаницата е
била пренесена в построената през V – VI век,
Влахернска църква, посветена на Дева Мария,
където я видял Робер де Клари, участник и историограф на четвъртия кръстоносен поход. В
труда си „Падането на Константинопол“ той
разказва как всеки петък „Li sydoines“ – светата плащаница „показвали така, че всеки е
можел да съзре лика на Спасителя (XCII)27.
Предполага се, че са я закрепяли във вертикално положение върху устройство така, че
зрителите са виждали лицевата страна на
плащаницата с образа на Иисус Христос със
скръстени ръце, но само до пояса. Не е изключено това устройство да е било оформено във
вид на огромен кръст, направен по подобие
на Голготския в Йерусалим, с вложени в него
частици от истинското дърво. На Велики Петък този кръст поставяли в олтара на Йерусалимската базиликата и около него извършвали
различни процесии28.
Поклонението около Кръста Господен
по Йерусалимски образец се извършвало и
в Света София в Константинопол. На Пасха
главните християнски реликви са се пренасяли в олтаря на храма. В притвора пред входа
поставяли огромен кръст, висок два човеш-

ки ръста, около който извършвали различни
процесии29. Зад плащаницата се издигал животворящия кръст, копието, гъбата и пр., а на
аналоя лежала иконата Akra Tapeinosis. Кръста и иконата като елементи от церемонията
на Страстите Господни сложили началото на
Константинополската ритуална форма на богослужението на Велики Петък30.
Поначало живота на византийското общество до голяма степен се е определял от
ролята на свещените реликви, събирани от
императорите през IV – VII векове и свързаните с тях особености на обществено и лично почитане. В Константинопол церемониите около тяхното предвижване от един храм
в друг и ритуално поклонение, обединявало
не само неговите жители и многобройни далечни поклонници, но превръщали столицата
в място с особено сакрално измерение. Специфичната структурообразуваща роля на чудотворните светини е била описана от редица пътешественици. Архиепископ Антоний
Новгородски по време на поклонничеството
си в Константинопол през 1200 г. е видял в
храма Св. София преди разграбването му от
кръстоносците Христовата плащаница окачена като завеса (гр. καταπέτασμα),31 над
олтара между колоните на кивория. В своята „Книга на поклонника“, източник на сведения за руско-византийските контакти от
началото на ХIII век, той описал свещените
реликви32.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0

26

Лидов, А. М. Церковь Богоматери Фаросской.
Императорский храм-реликварий как Константинопольский Гроб Господень // Византийский мир. Искусство Константинополя и национальные традиции.
М., 2005, 79 – 108.

30

27

32

www.vostlit.info/Texts/rus/Klari/flameKlari3.htm.

28

Pallas, D. I. Passion und Bestattung Christi in Buzans..., 72.
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29

Pallas, D. I. Passion und Bestattung Christi in Buzans..., 69 – 70.
Pallas, D. I. Passion und Bestattung Christi in Buzans..., 67 – 76.
31

www.bibelschule.info/.../George-Rice---Hebrews
–
6,19---Analysis-of-Some-Assumptions-ConcerningKatapetasma_23877.pdf.
www.vostlit.info/.../Antonij/frametext.htm; Савваитов, П. И. Путешествие новгородского архиепископа
Антония в Царьград. СПб., 1872, 73.
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%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA
%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Ако след 1200 г. плащаницата се е съхранявала във Влахернската църква, то се предполага, че и нейното олтарно пространство е
трябвало да възпроизвежда това на дворцовата църква св. Богородица Фарос. На престола
заедно с плащаницата, както и в св. София са
стояли голям кръст с оръдията на мъченията,
а на аналоя полагали иконата Akra Tapeinosis,
която включвала в иконографската си схема
изображения на реликвите, събрани в църквата св. Богородица Фарос до разграбването и
от кръстоносците. Вероятно във Влахернската църква се появила иконата Akra Tapeinosis,
която възпроизвеждала неръкотворния образ на Иисус Христос върху плащаницата,
но в допоясно положение на Спасителя, със
скръстени върху корема ръце, на които личат
следите от мъченията. Плащаницата и кръста
участвали заедно в ритуала по време на службата и иконописецът възпроизвел обредните
действия като изобразил мъртвото тяло на
Иисус Христос на фона на кръста, без да го
допира до него. Склонената глава на Спасителят обединила двата образа – на кръста и на
тялотo, като по този начин съединила двете
реликви, а изображението на гроба навярно
е взаимствано от формата на сaндъка-реликварий, от който изнасяли плащаницата. За
нас е важно да отбележим, че иконата с изображение на фигурата на мъртвия Христос
и кръста на разпятието е било вдъхновено от
свещените реликви, съхранявани в императорския дворец, а иконографията се оформила под влияние на публичното показване на
светата плащаница и Кръста Господен по време на службата на Велики Петък. Прибавянето на християнските реликви към състава на
композиционната схема на иконата, отразява
също ритуала на тяхното почитане.
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Идеята да обединиш християнски реликви в едно изображение, да го превърнеш
в център на обряда с цялата драматургия
около службата на Велики Петък, чрез него
да осъществиш мистическата връзка между
Бога, светините и вярващите и по този начин
да превърнеш сакралното пространство на
службата в първообраз, който да служи като
образец за възпроизвеждане е доста трудна
задача. Онтолологичната аргументация на
учението за спасението се крие тъкмо в това
„физическо“ съединяване на човека с Бога,
затова по време на службата на Страстите
Христови на тези икони са се покланяли, кадили и целували.
Темата за взаимовръзката между литургия
и изкуство отразява, както стремежа към исторически адекватна реконструкция на символическия език на християнската култура, така и
осъзнаването на ограничеността на формалностилистическия подход. Изследването не претендира за завършено обобщение по повдигнатия сложен въпрос, но позволява да се види
многообразието от начини за подхождане към
определени проблеми, свързани с историята
на източно-православната култура.
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Обр. 1. Двустранна икона.
А) „Христос Пантократар“, ХIV в., НИМ

Обр. 2. Двустранна икона.
Б) „Христос в гроба“, ХVII в., НИМ

Обр. 3. Двустранна икона.
Б) „Христос в гроба“, ХII в., Кастория, Гърция
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Обр. 6. Плащаница, ХIV в.,
Бански манастир, Белград

Обр. 4. Икона – диптих. Б) „Христос в гроба“,
1381 г., Метеора, Гърция

Обр. 5. Плащаница, нач. ХV в.,
Бачковски манастир
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ON THE WAY TO UNITY –
CHURCH AND CHRISTIAN RELIGION,
ICON AND RELIGIOUS ART
Elizabeth Savtcheva
Summary
Art plays an important role in the life of the Church. We understand that when we look at the art’s organic
compatibility along with the divine service in the context of the Eucharist, it alludes to the character of the
presentation in the present article.
From the fund of the National Museum of History, an examination was performed of a two-sided icon, №
29039, with a proportion of 117x78. The front side displays the image of „Christ Pantokrator“ (XIV century)
and the opposide side – displays the image of „Christ in the tomb“ (XVII century). This icon is observed in
direck connection with the celebration of the „Holy God“ and the icon’s liturgical utilization alongside with
the cape of night on the Friday before Saturday. It validates that an important structural element in the developmend of the artistically-symbolical space of the icon is determined by the tendency of the iconographer
towards a synthesis between an image and the Holy Christian Relics. The idea that you can unify Holy Christianity in one image reveals not only the meaning of the icon but also reflects the ritual in its respect. In this way,
it is cast a light upon the cause for the appearance of the icon’s iconography and the tendency for determining
of the ancient historical foundation of the image.
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БИТКАТА ЗА ПЛОВДИВ (1323 г.)
Димитър В. Димитров
Катера „История и археология“, ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски“

Обект на настоящата публикация е разразилата се през 1323 г. битка за Пловдив, която
се явява ключов момент от българо-ромейския конфликт в Тракия, съпътстващ хода на
бушуващата между 1321 и 1328 г. Първа Палеологова гражданска война във Византия1.
1

Обсадата на Пловдив от 1323 г. отдавна е в полезрението на историческата наука, но почти навсякъде тя е
представена предимно като фактологичен фрагмент от
общия политико-събитиен контекст. Макар и отделни
нейни аспекти като обсадна техника, въоръжение и войскови части, да са били коментирани по един или друг
повод, тя все още не е детайлно разглеждана от военно-техническа гледна точка. Вж. Иречек, К. История
на българите. С поправки и добавки от самия автор.
Под редакцията на П. Петров, София 1978, 338, бел.
18 – 19; Ников, П. Из историята на Подбалканската
област. – Родина, I, 1, 1938, 40 – 42; Цветкова, Б. За
смъртта на Теодор Светослав. – Известия на Института за българска история, 3 – 4, 1951, 270; Бурмов,
Ал. История на България през времето на Шишмановци (1323 – 1396). – В: Ал. Бурмов. Избрани произведения, т. I, София 1968, 225 – 229; Павлов, Пл. Иван
Русина – български военачалник и политически деец
от първата половина на ХІV в. – Известия на Института за военна история (Приложение на сп. Военноисторически сборник), т. 36, 1983, 226 – 227; Йончев,
Л. О некоторых вопросах болгаро-византийских отношений в периоде с 1322 по 1324 гг. – Etudes historiques
10 (1980), 129 – 132; Ангелов, Д., Б. Чолпанов, Българска военна история през Средновековието (Х –
XV в.), София 1994, 175; Божилов, Ив., В. Гюзелев,
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Изворова база на изследването е подробният
разказ на Йоан Кантакузин2, който в своята
мемоарна история описва битката от позицията на съвременник и свидетел и предоставя
ценна информация за отделните ѝ компоненти – противникови лагери, войскови подразделения, отбранителни и обсадни съоръжения, въоръжение, тактика, ход на бойните
действия и резултати. Анализът на наличните
данни цели да разкрие спецификите на Пловдивската битка, която сама по себе си е интересен пример, онагледяващ технологията на
организация и провеждане на обсадни операции и сражения през Късното средновековие,
а в по-общ план има за цел да осветли един от
малкото описани в изворите военни епизоди
от иначе богатата история на Пловдив.
Хронологията на събитията, предшестващи обсадата на главния град на Тракия,
е предопределена от динамиката на гражИстория на средновековна България VII – XIV в., София 1999, 556; Гагова, Кр. Тракия през Българското
средновековие. Историческа география, София 2002,
275; Данчева-Василева, А. Пловдив през Средновековието (IV – XIV в.), София 2009, 151 – 152; Кръстев,
Кр. Българското царство при династията на Тертеревци, Пловдив 2011, 90 – 91; 268 – 269.
2

Ioannis Cantacuzeni Historia, ГИБИ, т. Х, София
1980, 223 – 225.
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данския конфликт във Византия и от настъпилата промяна на върха на българската държава. След смъртта на цар Теодор Светослав
(1300 – 1322) на търновския престол се възкачил неговият син Георги Тертер II (1322 –
1323)3. Следейки внимателно бушуващата
във Византия гражданска война между Андроник II Палеолог (1282 – 1328) и неговия
внук Андроник III Палеолог (1328 – 1341),
той изчаквал удобна възможност да се намеси
в междуособиците и да извлече полза за царството си. И действително съвсем скоро пред
българският владетел се открил благоприятен шанс за настъпателни действия. През
1322 г. великият стратопедарх и съименник
на двамата враждуващи василевси – Андроник Палеолог, който бил изпратен от младия
император за началник на областите на градовете Станимака и Цепина (при с. Дорково)
в Родопите „и на другите немалко крепости
и на войската в тях, която беше многобройна и боеспособна“4, внезапно се отметнал от
съюза си с претендента и преминал на страната на неговия дядо. Нещо повече – великият стратопедарх изоставил поверените му
области и заминал с войската си на помощ на
Андроник II, който бил обсаден в столицата
Константинопол. Георги Тертер II веднага се
възползвал от създалата се ситуация и нахлул
с войските си в практически незащитената
Северна Тракия. Той нападнал и опустошил
редица градове, след което завзел Пловдив,
„голям многолюден град, защитен с пехота
и конница, разположен в много удобно място, така че той бе най-самозадоволяващ се
и в мир, и във война от другите градове на

континента“5. Тази характеристика на Пловдив, направена от Йоан Кантакузин, показва,
че градът се отличавал с отлично местоположение, с изключително висок (до степен на
автаркия) стопански и логистичен капацитет
и съответно с много добре окомплектован
гарнизон, включващ пехота и конници. Всички тези особености превръщали Пловдив в
труден за обсада и превземане град.
Българският цар обаче го завладял без
особени усилия благодарение на своите шпиони и ефектът на изненадата. Един от доверените му хора в Константинопол тайно го
осведомил, че Пловдив бил останал почти
без хора, тъй като част от жителите му воювали на страната на Андроник III Палеолог,
а другите били заети с прибирането на зърнената реколта6, и му внушил, че едно внезапно нападение над града би се увенчало с
успех. Георги Тертер II се вслушал в съвета
на своя довереник и като се явил пред стените
на Пловдив, лесно го покорил, защото в този
момент градът на практика бил без защитници7. Овладяването му отворило нов коридор
за българско настъпление по Via diagonalis.
Използвайки Пловдив като изходна база, Георги Тертер II изпратил войска, която нахлула в Източна Тракия и опустошила градовете
около Адрианопол. След като сключил мир
(в края на юли 1322 г.) с дядо си, Андроник
5

Ioannis Cantacuzeni Historia, ГИБИ, Х, 222.

6

Смъртта на Теодор Светослав се отнася към началото на август 1322 г. Вж. Йончев, Л. О некоторых вопросах болгаро-византийских отношений, 127 – 128;
Божилов, Ив., В. Гюзелев, История на средновековна
България VII – XIV в., 554, 561, бел. 53; Кръстев, Кр.
Българското царство при династията на Тертеревци,
86.

Въз основа на тази податка българското нападение
над Пловдив се отнася от повечето изследователи към
месец август. Вж. Йончев, Л. О некоторых вопросах
болгаро-византийских отношений, 129. Към август –
септември 1322 г. го датират и Божилов, Ив., В. Гюзелев, История на средновековна България VII – XIV в.,
554. Според Кр. Кръстев Пловдив бил превзет най-късно през първите дни на август, тъй като отнасянето на
жътвата след началото на този месец е несъстоятелно.
Вж. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци, 88. Б. Цветкова предлага по-ранно
датиране и отнася завладяването на града към месеците юни – юли. Вж. Цветкова, Б. За смъртта на Теодор
Светослав, 270.

4

7

3

Ioannis Cantacuzeni Historia, ГИБИ, Х, 222.
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Битката за Пловдив....

III Палеолог, който по това време пребивавал
с отрядите си в Димотика, преминал в контранастъпление и преследвал отстъпващите
българи до пределите на Мизия, където ги
застигнал и им нанесъл тежко поражение.
Месец по-късно младият император, воден от
максимата, че най-добрата защита е нападението, събрал голяма войска и предприел мащабна офанзива срещу българското царство,
завършила с опустошаването на голяма част
от Мизия8. В крайна сметка след тази бърза
размяна на военни удари Северна Тракия и в
частност нейният главен град Пловдив останали под българска власт, но така или иначе
новото териториално статукво и отношенията между двете страни тепърва трябвало да
бъдат уредени на бойното поле или на масата
на преговорите. Експанзивната ответна реакция на Андроник III обаче ясно показала, че
властите в Константинопол трудно биха се
примирили със загубата на Пловдив и контрола над Тракия.
Напрежението, нагнетено между двете
държави в резултат на проведените военни акции, избухнало с нова сила на следната 1323
година. След внезапната смърт на цар Георги Тертер II9 градовете между Месемврия и
8

Ioannis Cantacuzeni Historia, ГИБИ, Х, 223; Ников,
П. Из историята на Подбалканската област, 39; Бурмов, Ал. История на България през времето на Шишмановци, 222 – 223; Данчева-Василева, А. Пловдив
през Средновековието, 150; Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци, 86 – 89.
9

В историографията все още не е постигнато единодушие относно годината на смъртта на Георги Тертер II.
В по-старите изследвания кончината на българския цар
обикновено се отнася към края на 1322 г. Срв. Ников,
П. Из историята на Подбалканската област, 39; Бурмов, Ал. История на България през времето на Шишмановци, 222 – 223. През последните десетилетия в научната литература си проправи път предложената от Л.
Йончев нова хронологическа рамка, в която възцаряването на Михаил III Шишман (1323 – 1330) е поставено
непосредствено след смъртта на Георги Тертер II. Л.
Йончев допуска по презумпция, че не може да съществува голям промеждутък между двете събития, тъй
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Стилбнос (Сливен), дотогава подвластни на
българите, доброволно се присъединили към
империята на ромеите, а Андроник II им изпратил началници, които сам избрал. Междувременно Войсил, брат на някогашния български цар Смилец (1292 – 1298), който бил
беглец при ромеите, когато узнал за смъртта
на Георги Тертер II, се завърнал в родината си
и бързо овладял останалите градове на Микато това според него би означавало твърде дълъг период на междуцарствие, за каквото обаче никъде няма
пряко упоменаване в изворите. Поради тази причина,
отчитайки факта, че Михаил III Шишман се възкачил
на престола през пролетта на 1323 г., Л. Йончев измества датировката на смъртта на Георги Тертер II с няколко месеца и я отнася към пролетта (март – април) на
1323 г. Йончев, Л. О некоторых вопросах болгаро-византийских отношений, 130; Божилов, Ив., В. Гюзелев, История на средновековна България VII – XIV в.,
555; Данчева-Василева, А. Пловдив през Средновековието, 150; Кръстев, Кр. Българското царство при
династията на Тертеревци, 89, бел. 245. С. Георгиева
обаче поставя под съмнение тази датировка, тъй като
според нея тя влиза в хронологическо противоречие с
един от основните събитийни корелати на смъртта на
българския цар – обсадата на Пловдив. В своята история Кантакузин изрично подчертава, че нападението
над града е предприето след кончината на Георги Тертер II и е започнало през февруари 1323 г. Следователно съгласно основния свидетелски разказ за събитията
смъртта на българския цар няма как да бъде отнесена
към март – април, тъй като това би означавало, че тя не
е настъпила преди, а след обсадата на Пловдив. Никак
не са лишени от основания и резервите, изразени от С.
Георгиева, по адрес на водещия логически аргумент в
трактовката на Л. Йончев, а именно, че е практически
невъзможно да има няколкомесечно междуцарствие
в българския владетелски двор. Според С. Георгиева
доброволното и безпроблемно преминаване на градовете между Несебър и Сливен към Византия, както и
успешните завоевателни действия на Андроник III и
Войсил точно по това време, са eo ipso доказателство и
индиректна индикация за настъпилия interregnum след
смъртта на Георги Тертер II, която в този ред на мисли би следвало да бъде отнесена към края на 1322 или
с още по-голяма вероятност към януари 1323 г. Вж.
Georgieva, S. Marital unions as a tool of diplomacy between Bulgaria and Byzantium from 1280 to 1396. – Bulgaria mediaevalis, 4 – 5, 2013 – 2014, Studies in honour
of Professor Vassilka Tǎpkova-Zaimova, 466, n. 62.
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зия от Стилбнос до Копсис (Аневско кале10),
които му се подчинили доброволно, както
отбелязва Кантакузин, „поради племенна
общност“11. Същевременно Войсил известил
с пратеници стария император, че и той, и съпровождащата го войска ще му бъдат подчинени, а Андроник II го възнаградил като му
дал титлата „деспот на Мизия“12. В резултат
на така очерталата се нова политическа конюнктура Пловдив и неговата област, които
били гранична зона между Българското царство и Византия, се оказали под вражеския
обръч на империята и нейния съюзник – деспот Войсил. Тяхното съвместно нападение
над града не закъсняло.
През февруари 1323 г. младият император Андроник III предприел мобилизация на
армейските корпуси от Константинопол и
Тракия, след което се отправил срещу Пловдив с намерението да го превземе. Когато
достигнал околностите му, към него се присъединил и деспот Войсил заедно със своя
отряд. Първоначално съюзниците опитали да
завладеят с щурм града, но били отблъснати
от многобройната войска, която била оставена от българския цар да го отбранява. Вед-

нага след като сложил ръка на Пловдив през
1322 г., Георги Тертер II взел мерки да подсили чувствително местния гарнизон, съзнавайки, че граничното местоположение на
града крие потенциален риск от византийско
нападение. За целта той дислоцирал в Пловдив 1 000 отбрани конници (ἱππέας λογάδας)
алани и българи и 2 000 лековъоръжени пехотинци (πεξοὺς πελταστὰς13), които се считали
за най-храбри сред тях. Техни предводители
(ἄρχοντες) били Итил и Темир, по произход
алани, и Инас, който бил унгарец. Върховен
началник (στρατηγός) на всички бил Иван Русина, „сръчен и твърде опитен“ във военната
стратегия14. Прави впечатление, че гарнизонът, изпратен от Георги Тертер II за охраната на Пловдив, е бил твърде внушителен –
3 000 души, което на практика си е било една
малка армия15. Отделянето на такъв военен
ресурс за защитата на един-единствен град
само по себе си е показателно както за неговата геополитическа роля и значение, така
и за стопанските му възможности. В действителност се потвърждава информацията на
Йоан Кантакузин за отличните дадености на
града, способен да поддържа многочислен

10

13

За локализацията и фортификационните особености
на Копсис вж. Джамбов, Ив. За местоположението на
средновековния град Копсис. (Според историческите
сведения и новите археологически проучвания). – Археология, 1986, №1, 19 – 28; Джамбов, Ив. Средновековната крепост край Сопот, Пловдив 1991; Джамбов, Ив. 20 години археологически проучвания на
средновековната крепост Аневско кале – хроника на
откритията. – В: Сб. Юбилейна научна конференция
„100 години музейно дело в Карловско и 20 години археологически разкопки на средновековната крепост
„Аневско кале”, Карлово 6 – 7 юни 2003 г., Пловдив
2004, 11 – 16.
11

Освен това тези земи някога били владение на рода
му. Вж. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци, 89 – 90, който квалифицира деспот Войсил като „най-непримиримият враг на
Тертеревци“, изиграл „главна роля във византийското
настъпление“ в Тракия.
12
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Л. Йончев, преводачът на съчинението на Кантакузин в ГИБИ, том Х, е допуснал неточност, като е
превел термина „πελταστὰς“ като „тежковъоръжени“
пехотинци. Вж. повече по този въпрос у Кръстев, Кр.
Българското царство при династията на Тертеревци, 268 – 269, бел. 357. М. Бартузис отбелязва, че употребата на античната лексема „πελταστὰς“ (буквално
„щитоносци“, а в по-общ смисъл лековъоръжени пехотинци) от страна на Йоан Кантакузин не е прецизна
и се явява своеобразен архаизъм. През средновековната епоха „щитоносците“ били използвани основно,
за да бранят стрелците с лъкове и прашки. Bartusis,
M. Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204 – 1453,
Philadelphia 1992, 295, n. 58.
14
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15

М. Бартузис смята, че разполагането на гарнизонна
армия в Пловдив е била съвсем естествена превантивна мярка, предприета от българския цар с ясното
съзнание, че византийците ще направят опит да си върнат града. Bartusis, M. Late Byzantine Army, 295.
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отбранителен армейски корпус. Моделът на
окомплектоване на българския гарнизон на
Пловдив следва византийския, поне що се
отнася до включените в него родове войски –
едновременно пехота и конница в съотношение 2:1. Особено любопитно е осезаемото
присъствие на кавалерийски подразделения
в дефанзивната стратегия на града. Поради
своята подвижност и способността им за внезапни и самостоятелни действия конниците
вероятно са били използвани за нанасяне на
контраудари на противника при евентуална
обсада. Наред с това със своята мобилност и
бързина на придвижване те са спомагали за
упражняване на по-ефективен военно-оперативен контрол по цялата гранична зона,
център на която е бил Пловдив. Съставът на
новосформирания градски гарнизон, в който
са влизали българи и наемници алани16, разкрива типичния механизъм за рекрутиране
на армейските подразделения през късносредновековната епоха, които са били сплав
от местна войска и чужди наемни отряди.
Интересен за отбелязване е фактът, че българският цар поверил командването на гарнизона и отговорността по цялостната отбрана
на Пловдив и региона на щаб, съставен само
от чужденци – двама алани, един унгарец и
един русин, който бил със статут на върховен
началник17. Всички те обаче демонстрирали
забележителна лоялност, тъй като дори и след
16

Вероятно тези наемнически контингенти са били
попълвани от аланите, които пристигнали в българското царство през 1306 г. Вж. Кръстев, Кр. Българското
царство при династията на Тертеревци, 269.
17

За тях вж. Moravcsik, G. Byzantinoturcica. II.
Sprachreste der Türkenvölker in den byzantinischen
Quellen. Zweite, durchgesehene Auflage, Berlin,
Akademie-Verlag, 1958, 139, 235; Павлов, Пл. Иван
Русина, 223 – 232; Димитров, Хр. Българо-унгарски
отношения през Средновековието, София 1998, 209;
Николов, Г. Венгры в Болгарском царстве в XIII – XIV
веках. – In: Byzance et ses voisins. Acta Universitatis de
Attila Jazsef nominatae. Opuscula byzantina IX. Generalia, Szeged 1994, 80 – 81.
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смъртта на своя цар не напуснали града, а останали да го пазят.
Кантакузин разказва, че след неуспешния първи щурм император Андроник III,
съюзникът му деспот Войсил и техните войски, които се били разположили на стан около
града, сменили тактическия си прийом и поставили Пловдив под обсада, която продължила четири месеца18. Сражения се водели
всекидневно, но градският гарнизон демонстрирал завидна организация, боеспособност,
храброст и висок дух, като умело отблъсквал
непрестанните опити на имперските сили да
завладеят града. Тактиката, следвана от опитния във военната стратегия Иван Русина,
била изцяло отбранителна. Йоан Кантакузин
свидетелства, че защитниците, обсадени от
императора, по никакъв начин не излизали
извън крепостните порти, за да влезнат в открито сражение, а „като залостиха вратите,
защитаваха се упорито и нанесоха много вреда на императорската войска.“19
Ежедневните боеве в хода на четиримесечната обсада не довели до някакъв по-съществен успех и византийците започнали да
губят надежда, че могат да превземат града. В
действителност толкова продължителна и при
това безрезултатна обсада е рядкост за късносредновековния период, и то като се има предвид, че Пловдив по думите на Йоан Кантакузин „бе удобно разположен за превземане“.
Отбранителните недостатъци на географския
терен обаче са били компенсирани, както вече
стана дума, от отличните стопански характеристики, от числеността, боеспособността
18

Застъпниците на мнението, че цар Георги Тертер II
се споминал в края на 1322 г., отнасят обсадата в интервала февруари – юни 1323 г. Вж. Бурмов, Ал. История
на България през времето на Шишмановци, 231 – 232;
Тези, които приемат, че смъртта на българския цар настъпила през 1323 г., датират обсадата между края на
март и началото на август 1323 г. Вж. Данчева-Василева, А. Пловдив през Средновековието, 152.
19
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и всеотдайността на гарнизона. Несъмнено
градът е бил предварително подсигурен и
снабден с хранителни и водни запаси с оглед
на една потенциална обсада, а по всичко изглежда и че неговата фортификационна система се е намирала в отлично функционално
състояние, след като в продължение на четири месеца не е бил осъществен пробив в нито
един от участъците ѝ. Обсадата се проточила
във времето и заради това, че самите нападатели вероятно не разполагали с достатъчно
ефективна обсадна техника, която да улесни
действията им. Ето защо императорът, който
вече почти се бил отчаял в неспособността
си да завладее Пловдив, бил внезапно обнадежден, когато един от придружаващите го
германци, механик и майстор на стенобойни машини, проектирал и конструирал на
място истинско обсадно мегасъоръжение,
което Кантакузин описва по следния начин:
„На шестнадесет колела съоръжи дървена
постройка, която могла да побере 100 мъже,
които трябвало чрез блъскане отвътре да движат машината. Отгоре на постройката имало дървена кула с пет площадки, така че във
всяка площадка щяло да има по осем души,
които щели да стрелят с латински лъкове, наречени чангри. Те щели със стрелбите си да
прогонят хората по стените.“20 Тактическият
замисъл, стоящ зад създаването и използването на това внушително обсадно съоръжение,
е съвсем ясен – да се атакува най-уязвимия
от топографска гледна точка сегмент на пловдивското укрепление посредством огромна
кула, способна да неутрализира предимството
във височина, което крепостните стени предоставяли на защитниците. Под прикритието
на обсадната машина нападателите трябвало
да си осигурят бърз и непосредствен достъп
до набелязания фортификационен участък.
Приближаването на един хвърлей разстояние
от укреплението позволявало на най-добрите
20
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стрелци от площадките на кулата (от височина равна или по-голяма от тази на самите
укрепления) да обстрелват директно бранителите и да ги принудят да напуснат позициите
си. В резултат на това пред щурмоваците се
откривала възможност чрез стълби или посредством подвижни платформи, спуснати от
самата обсадна кула, да се прехвърлят през
стената и да пробият фортификационната
система на града.
В тактически план ролята на стрелците
при нападенията с обсадни кули е била особено важна. В конкретния случай императорът
разчитал на 40 души – по осем на всяка площадка от пететажната кула, които били въоръжени с латински лъкове (τόξων Λατινικῶν),
наречени „цангри“ (τῶν λεγομένων τσαγγρῶν),
каквото всъщност било византийското название на арбалетите21. Предпочитането на този
тип стрелково оръжиe в решителния момент
на крепостния щурм е показателно за неговата роля и значение в обсадната война и свидетелства, че арбалетите са били широко навлезли в употреба във византийската армия,
което може да се обясни както с участието
21

Гръцката дума за арбалет „τσάγγρα/τζάγκρα/τζάγγρα/
τζάγρα“ е засвидетелствана за първи път през 20-те
години на XI в. и се извлича или от латинската „cancer“ (краб, крив рак), дошла през френското „cancre/
chancre“ вероятно заради формалната прилика на арбалета с кривия рак, или от персийското „zanburak“,
„charkh“ (тежък арбалет) и неговия арабски дериват „jarkh“ (по-лек арбалет). Вж. Bartusis, M. Late
Byzantine Army, 332; Nicolle, D. Medieval Siege Weapons
(2): Byzantium, the Islamic World & India AD 476 – 1526,
Osprey Publishing 2003, 21. Ако се съди по „Българската анонимна хроника“ от XV в., българите са наричали
арбалета с две названия: византийското „цагра“ („чангра“) и славянското „самострел“. Вж. Тютюнджиев,
Ив. Българската анонимна хроника от XV век, Велико
Търново 1992, 92 – 93. Общо за употребата на арбалети в средновековна България вж. Рабовянов, Д. За
употребата на арбалета в средновековна България. –
Във: Великотърновският университет „Св. Св. Кирил
и Методий” и българската археология. Том 1, В. Търново 2010, 561 – 570.
Археoлогически хоризонти

Битката за Пловдив....

на западноевропейски наемни контингенти в
техните редици, така и с пряко усвоен чужд
опит и прилагането му на местна почва. Във
връзка с обсадата на Пловдив Кантакузин не
споменава дали арбалетчиците са били чужди
наемници, каквито несъмнено е имало в редиците на армията на Андроник III (германският механик е пример в това отношение),
или пък са били ромейски войници.
Съвсем естествено новата обсадна машина повдигнала бойния дух на обезверените нападатели и ги изпълнила с ентусиазъм.
Когато кулата, подбраните стрелци, прикрили
се в нея, и стоте души, които трябвало да я
движат, били приведени в готовност, цялата
останала войска с вдигнати знамена и под
звуците на бойните тръби се втурнала срещу
крепостта. „А кулата, раздвижена от хората
отвътре, тръгнала, като изглеждало, като че
ли се движела сама. Защото никой от намиращите се вътре хора не се виждал отникъде,
за да бъде улучен. А когато се доближила на
един хвърлей, тези от дървената кула стреляли срещу тия върху стените. А те, като не можели по никакъв начин да противодействат и
понеже изстреляните стрели от чангрите силно и лесно прониквали и преминавали през
цялото им въоръжение, бяха наранявани от
стрелите, а някои умирали. Като се задържали
малко, след това отстъпили, оставяйки стената незащитена.“22 По всичко изглеждало, че
тактическият замисъл на Андроник III бил на
път да сработи – кулата изпълнила функцията
си, а арбалетите доказали по безспорен начин
своята ефективност и предимство що се отнася до силата на поражение и точността на
стрелбата, като нанесли сериозни загуби на
защитниците на атакувания крепостен участък и ги принудили да изоставят позициите
си.
Тъкмо обаче, когато дървената кула щяла
да се допре до стената и да позволи на напа-

дателите да се прехвърлят през нея, се случило нещо непредвидено. „Пред стената на
града от старо време бе построена цистерна
за събиране на вода. Тя бе покрита с греди
и дъски и понеже отгоре имаше натрупана пръст, тя не се виждаше и никой дори от
местните жители отдавна не знаеше, че има
покрита цистерна. А и гредите издържали колите и каквито тежести минавали по нея. Когато кулата се намирала върху нея, гредите се
счупили и тя пропаднала в цистерната. От хората, които били вътре, никой не загинал, но
всички оцелели. Филипопол, който се изложи
на такава голяма опасност, избягна завладяването. Защото вътре се окуражили, изчаквали
се и се защитавали от стената, а войската на
обсадителите престанала да напада…“23 Този
инцидент с пропадането на кулата, заради
който на практика се провалила цялата обсада, заслужава специално внимание, тъй като
кореспондира с фортификационната топография на града и поставя въпросителни относно укрепения участък, който ромеите избрали
да атакуват, след като преценили, че теренът
около него бил най-удобен за използването на
огромната машина. Построеното от германския механик обсадно съоръжение действително впечатлява със своите габарити, съвсем
целенасочено проектирани, за да гарантират
по-голяма ефективност, височина и сигурност
за нападателите. Обикновено обсадните кули
са били с четири колела (две по две успоредни от всяка страна на основата), докато тази
от Пловдив е била с цели 16 колела (по осем
от всяка страна). Те са носели огромна дървена конструкция (οἰκίαν ξυλίνην), задвижвана
чрез бутане от 100 мъже, скрити вътре в нея.
Върху тази носеща конструкция е била издигната пететажна дървена кула (ξύλινος πύργος).
Като се има предвид трасето на крепостната
стена на късносредновековния Пловдив (вж.

22
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Ioannis Cantacuzeni Historia, ГИБИ, Х, 224.

Археoлогически хоризонти

Ioannis Cantacuzeni Historia, ГИБИ, Х, 224.

287

Димитър В. Димитров

обр. 1)24, която опасвала като пръстен Трихълмието25, може да се допусне, че топографските особености на терена са предоставяли
най-добри условия за използването на обсадната кула от изток и югозапад, където били и
две от портите на града през XIII – XIV в.26
Друга конкретна индикация за локализирането на атакувания крепостен сегмент би могло
да бъде наличието на евентуално водохранилище, защото Кантакузин отбелязва, че гигантското съоръжение пропаднало внезапно
в никому неизвестна покрита и затрупана с
пръст стара щерна, която се намирала току
пред форсирания участък от крепостната стена27. В крайна сметка този злополучен инцидент довел до безславен край на започналата
с много надежди византийска атака, а с нея и
до пълно фиаско на продължителната обсада
на Пловдив.
По същото време новоизбраният български цар Михаил III Шишман (1323 – 1330)
събрал своята войска и след като преценил
по думите на Йоан Кантакузин, „че не е достатъчно силен, за да нападне Андроник III,
24

Ангелов, Д., Б. Чолпанов, Българска военна история през Средновековието (Х – XV в.), 175; Станев,
К., Ив. Топалилов, Късносредновековен некропол в
Пловдив. – Годишник на Регионален археологически
музей Пловдив, 12, 2014, 371.
25

Ана Комнина, която посещава Пловдив през 1114 г.,
отбелязва, че: „Градът е построен на три хълма и всеки
хълм е ограден с голяма и висока стена.“ Вж. Annаe
Comnenаe Porphyrogenitae, Alexias, ГИБИ, VIII, София 1972, 135.
26

Ани Данчева-Василева изказва предположението,
че обсадната кула е била насочена към източната стена
и по-специално към портата „Хисар капия“, откъдето
бил най-лесният достъп към крепостта. Вж. Данчева-Василева, А. Пловдив през Средновековието, 226.
27

Някои автори смятат, че всъщност това не е било
старо забравено водохранилище, тъй като такива се
изграждали само във вътрешността на крепостите, а
по-скоро добре замаскиран ров. Ангелов, Д., Б. Чолпанов, Българска военна история през Средновековието (Х – XV в.), 175.
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който обсаждал Пловдив, потеглил срещу
градовете в планинските области, които след
смъртта на Георги Тертер II били преминали
на страната на ромеите“ и на техния съюзник
деспот Войсил. Когато научил, че българският цар бил нападнал и опустошавал земята и
обсаждал градовете, императорът решил да
изостави обсадата на Филипопол и да се отправи на поход срещу Михаил, за да се сражава с него28. Разбира се, тук основният въпрос
е защо Михаил III Шишман не се притекъл
на помощ на обсадения Пловдив? Очевидно,
както посочва Кантакузин, той е счел, че на
този етап не разполага с достатъчен военен
ресурс, за да влезе в открита битка с ромеите.
Наред с това обаче походът му срещу подбалканските крепости би могъл да се разглежда
и като добре премерен стратегически ход,
каквото становище застъпват не без основания изследователи като Ал. Бурмов и А. Данчева-Василева. От една страна, Михаил III
Шишман е сметнал, че българският гарнизон
на Пловдив е достатъчно силен, за да устои
без подкрепления на византийската обсада,
а и евентуална негова поява пред стените на
града, без да подсигури предварително гърба
си откъм север с овладяването на подбалканските крепости, го изправяла пред реалната
опасност да бъде обкръжен29. От друга страна, новоизбраният цар е решил да се възползва от отсъствието на деспот Войсил и
неговата войска, които също като основните
византийски сили били изцяло ангажирани с
обсадата на Пловдив, и да присъедини неговите владения, населени предимно с българи.
По този начин той е щял не само да разшири и консолидира властта си над българските земи, неутрализирайки сепаратистичните
амбиции на Войсил, но и да лиши Андроник
28
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Бурмов, Ал. История на България през времето на
Шишмановци, 231 – 232; Данчева-Василева, А. Пловдив през Средновековието, 153.
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III от стратегически съюзник в Подбалканската област и Тракия. Освен всичко друго с
тези си действия Михаил III Шишман несъмнено се надявал да привлече вниманието на
императора върху себе си и да го отклони от
Пловдив. Това била и скритата цел на похода
му към подбалканските крепости според Ал.
Бурмов – да облекчи тежкото положение на
българския гарнизон в Пловдив30. На същото
мнение е и А. Данчева-Василева, която отбелязва, че де факто със своите действия Михаил III косвено подпомогнал защитниците на
Пловдив, тъй като в крайна сметка Андроник
III свалил обсадата на града и решил да предприеме мащабна военна кампания срещу българския цар31.
Подготовката на самия поход, както и
тактическото си оттегляне от Пловдив, императорът организирал по следния начин. Найнапред наредил на деспот Войсил да се върне
в земите си, които били наблизо, да подготви
себе си и войската си за сражение и да се яви
обратно при него след три дни с около трихилядната си армия. Сборният пункт, където
трябвало да се чакат, бил край разрушеното
градче Потука32, което отстояло на един ден
път от мястото, където се бил разположил на
30

Бурмов, Ал. История на България през времето на
Шишмановци, 231 – 232.
31

Данчева-Василева, А. Пловдив през Средновековието, 153. По-различно становище застъпва Л. Йончев,
според когото причината, поради която Михаил III
Шишман се насочил не към Пловдив, а към подбалканските градове се кореняла в разногласията между
двамата византийски императори, породени от тяхното различно отношение и политически подход към
българите. Вж. Йончев, Л. О некоторых вопросах болгаро-византийских отношений, 135. За основателните
контрааргументи на тази хипотеза вж. Данчева-Василева, А. Пловдив през Средновековието, 186, бел. 247.
32

С неустановена локализация. Има предположения,
че се е намирала в близост до с. Енина и средновековната крепост Чилечито. Вж. Попов, А. Крепости и
укрепителни съоръжения в Крънската средновековна
област, София 1982, passim.
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лагер българския цар. След като Войсил заминал за Копсис, императорът назначил за
стратег на Станимака и Цепина пълководеца
Георги Вриений, като му оставил достатъчно
войска на разположение, за да се отбранява
срещу евентуалните нападения на българския контингент в Пловдив. Тази превантивна мярка, която е безспорен атестат за силата
на командваната от Иван Русина гарнизонна
армия и за страхопочитанието, с което се отнасяли към нея ромеите, между впрочем се
оказала изключително далновидна. След това
Андроник III потеглил с останалата си войска
и пристигнал в Потука, за да чака идването
на Войсил, който обаче не се явил в уречения ден. От двама информатори до императора достигнала новината, че деспотът се бил
споминал внезапно. Андроник III първоначално приел с недоверие това известие. Едва
когато един ромей разказал, че лично видял
как смъквали „мъртвия деспот на носилка по
стръмнината в Копсис, за да го погребат“, императорът повярвал в истинността на донесената му информация и се отказал да влиза
в сражение с Михаил III Шишман. Още при
потеглянето си към Потука Андроник III вече
се бил лишил от немалка част от подопечните
си войски, след като оставил голям гарнизон
на Георги Вриений и пуснал множеството
ранени при обсадата на Пловдив да се приберат по родните си места, за да се лекуват.
При така създалата се ситуация той не можел
да разчита и на изгубилия своя предводител
близо трихиляден контингент на Войсил.
Затова Андроник III преценил, че не разполага с достатъчно сили, за да надделее над
укрепилия се в планинските теснини с множеството си стрелци български владетел, и се
завърнал в Адрианопол силно разочарован от
претърпените удари и неуспешния поход срещу Пловдив. Всъщност разочарованието му
може би е било подсилено и от факта, че два
на пръв поглед нелепи инцидента предопределили провала му – пропадането на обсадна289
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та кула и мистериозната „смърт“ на Войсил,
която всъщност се оказала мнима, тъй като
деспотът станал жертва на натравяне с гъби
и в продължение на три дни бил обхванат от
„тежка летаргия и силна безчувственост, така
че изглеждало, че е умрял“33. Лечението му
продължило няколко дена, а вестта за оздравяването му застигнала императора в Адрианопол.
Безславното оттегляне на Андроник III
позволило на българския цар да подчини обсадените градове, които капитулирали доброволно, понеже не получили подкрепа от императора на ромеите. Същевременно Михаил
III Шишман изпратил нов стратег и свежа
войска за охрана на Пловдив, а повикал Иван
Русина и издържалите обсадата войници заедно с предводителите им, за да ги награди за
усилията и храбростта, която проявили. Приближавайки Пловдив, новоназначеният стратег изпратил да известят на Иван Русина, че
пристига заедно с войската си, за да го смени.
А Иван заедно с подчинените му военачалници и целия гарнизон излязъл да посрещне идващите и да пренощува с тях извън града, за
да може да им предаде града на следния ден.
Същата нощ обаче и Георги Вриений се промъкнал до Пловдив и устроил засада, за да заграби рано сутринта градския добитък. Като
узнал, че Иван Русина и гарнизонът заедно
с техните стратези са излезли да посрещнат
смяната, той се появил пред градските стени.
„Жителите на града сметнали, че моментът е
удобен да се освободят от българите и като
отворили вратите на града, пуснали Вриений
заедно с ромейската войска. Това, което императорът поради продължителната обсада и
многобройните и непрекъснати сражения не
можал да постигне с обсадни машини, Вриений постигнал без труд, като върнал Пловдив на ромеите. А Иван и другите, като узна33
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ли рано сутринта за завземането на града, се
върнали в земите си.“ 34
Разказът на Йоан Кантакузин за византийското отвоюване на Пловдив е още една
илюстрация за поредицата от нелепи инциденти и фатални грешки, изпъстрили българо-византийския конфликт за Тракия и нейния главен град през 1322 – 1323 г. След като
имал всички основания да негодува от лошия
си късмет, сега Андроник III се почувствал
истински галеник на съдбата, понеже неговият стратег без никакви усилия, буквално
като на шега, без бой и пролята капка кръв,
овладял Пловдив под носа на двата български
гарнизона, разбира се, не и без съдействието
на местните жители. А Иван Русина и неговите войски, след като проявили чудеса от храброст и в продължение на 4 месеца успешно бранили Пловдив, в самия край на своята
служба, когато с нетърпение очаквали да се
завърнат в земите си, допуснали груба грешка, като необмислено излезли да посрещнат
новодошлия гарнизон далеч извън укрепленията. По този начин те оставили града без
защита и на практика го поднесли на тепсия на византийците. Ситуацията изглежда
толкова абсурдна, че всички опити да бъде
обяснена с подценяване, фатална непредпазливост или малшанс звучат неубедително и
съвсем естествено провокират търсенето на
алтернативни версии за случилото се, които
обаче излизат извън информационната рамка
на единствения запазен свидетелски разказ за
събитията – мемоарния наратив на Йоан Кантакузин35.
34
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А. Данчева-Василева прави опит да обясни „труднодопустимото лекомислие на бранителите на Пловдив“,
които със своята небрежност подарили града на византийците, с евентуално предателство, извършено или от
аланите, или от някой от командващите на гарнизона.
Тази хипотеза обаче не е подкрепена с нито едно реално доказателство, а се опира единствено на предположения. Далеч по-логично е, ако някой е решил да
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Битката за Пловдив....

Въз основа на направения обзор може да
се заключи, че през 1322 – 1323 г. българовизантийското съперничество било фиксирано върху Пловдив и неговото овладяване,
тъй като освен процъфтяващ център градът
бил и важен стратегически пункт в борбата
за надмощие и контрол над Северна Тракия.
Анализът на най-продължителната битка в
историята на Пловдив, която била белязана
от 4-месечна непрекъсната обсада, доказва
отличните фортификационни и логистични
характеристики на града. Пловдивският укрепителен пръстен на Трихълмието, отбраняван от многочислен, боеспособен, добре
окомплектован и умело командван гарнизон,

демонстрирал завидни съпротивителни способности и се оказал изключително труден
за превземане в условията на тогавашните
оперативно-технически възможности на късносредновековното българо-византийско военно дело. Освен батална илюстрация за геополитическата значимост на града, битката
за Пловдив, със своя епичен развой и нелеп
край, е и безценен пример за това как постигнатото с много усилия, жертви и борба може
да бъде пропиляно буквално за миг в резултат
на лекомислие и несъобразителност; пример
за изменчивите игри на съдбата, за тънката граница между успеха и провала, за това,
че днешните герои са утрешни грешници.

върши предателство, да го стори по време на обсадата, когато са били налице множество предпоставки и
причини за това, а не след нейния край, когато всичко вече е било приключило и защитниците не са били
изправени пред смъртоносна заплаха. Освен това Йоан
Кантакузин едва ли би пропуснал да изтъкне заслугите на византийската дипломация при едно евентуално
предателство от българска страна и в този смисъл не
е особено уместно да се пренебрегва с лека ръка поднесената от него информация за сметка на привидно
по-правдоподобни обяснения на случилото се. Странно на пръв поглед е и обстоятелството, че Иван Русина
и изпратеният нов стратег не направили никакъв опит
със съвместни усилия да си върнат обратно Пловдив,
а се отправили моментално на север, към земите си.
Оттеглянето им би могло да се обясни с липсата на достатъчно ресурс и технически възможности, необходими за превземането на един отлично укрепен град като
Пловдив. Данчева-Василева, А. Пловдив през Средновековието, 155.
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Димитър В. Димитров

Обр. 1. План на средновековната крепост на Пловдив, разположена на Трихълмието,
с възстановка на източната порта на укреплението (по Ив. Джамбов и Д. Ангелов1).
1

Ангелов, Д., Б. Чолпанов, Българска военна история през Средновековието (Х – XV в.), 174.
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ТЕОЛОГЕМИ, УТОПИИ И ИДЕИ В КОНТЕКСТА
НА КРИЗАТА И КРАЯТ НА ВИЗАНТИЯ ХІV – ХV В.
Спартак Паскалевски

Многократните набези на кръстоносците
през периода ХІ – ХІІІ в. довеждат до падането на Константинопол по време на Четвъртия
кръстоносен поход през 1204 г., в резултат
на което Византийската империя временно
запада. Реокупирането на нейната столица
през 1261 г. от Латинската империя, благодарение акцията на никейския император Михаил VІІІ Палеолог в съюз с генуезкия флот,
бавно и мъчително води до възстановяване на
величествената империя. В освободения Константинопол се възраждат представи и теологемни артефакти, които се визуализират в
релефи, мозайки и стенописи, утвърждаващи
идеята за дадената от бога имперска власт.1
Преживяната криза обаче оставя дълбок
отпечатък не само в геополитически план.
Въпреки усилията на императорите от династията на Палеолозите за обновяване на империята, византийският управленчески елит не
успява да се освободи от предчувствието за
неудържимо приближаваща предстояща катастрофа.
1

Срв. релефните изображения от слонова кост „Иисус
Христос коронясва император Константин VII (913 –
959)” в колекцията на ГМИИ А. С. Пушкин и „Иисус
Христос коронясва Роман II (959 – 963) и Евдокия” във
Френската национална библиотека.
Археoлогически хоризонти

І. Управленческа криза
и династична деградация

В периода между ХІV и ХV в. към Византия са насочени интересите на претенденти за овладяването ѝ както от Запад, така и
от Изток. По дипломатичен и военен път съперничещите си Венеция и Генуа успяват да
се сдобият с отделни привилегии и да ограничат влиянието на Византия в Средиземноморския район, налагайки своята хегемония в
търговските взаимоотношения. Под различна
форма са отнети, завладени или придобити
островите Крит, Корфу и част от континентална Гърция. Едва при император Мануил ІІ,
византийците успяват да възстановят властта
си в отделни територии на Пелопонес. Същевременно прииждащата и набираща все
по-голяма сила османска експанзия от Изток
притиска Византия, изтласквайки я от значителни части на териториалното ѝ и жизнено
пространство в Мала Азия. На този фон кризата в управлението се задълбочава, разклатен е авторитетът на императорската власт,
придружавана от неспирни династични разногласия.
В периода след прогонването на кръстоносците и бавното възстановяване на Византия, напрежението и династичните сблъсъци
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приемат формата на гражданска война, за да
преминат в перманентна управленческа и династична деградация. На император Мануил
ІІ се удава с дипломатически такт да поддържа мирни отношения с победителите в Османската гражданска война (1402 – 1413) и Мехмед I. Опитите му да се намеси в следващата
война обаче довеждат през 1422 г. до нова обсада на Константинопол от султан Мурад II. В
последните си години на управление император Мануил ІІ оставя огромно бреме от принудително наложени задължения на своя син и
наследник Йоан VIII (1392 – 1448). По време
на неговото управление, през 1428 – 1432 г.
властта на ромеите практически е възстановена върху цяла Морея с изключение на четирите града – Аргос, Навплион, Корон и Модон,
останали под контрола на венецианците. 2
Мирният договор с османците от 1424 г.
обвързва Византийската империя не само с
непосилни финансови задължения, но предоставя и стратегически предимства на турците за трайно овладяване предмостията
към Константинопол. При тези утежняващи
суверенността на империята обстоятелства,
оцеляването на Византия става като по чудо с
външната помощ както на венецианци, така и
на самите османци. Поредното временно закрепване и отстояване на статуквото не отменя
необратимия процес на разпадане, довел до
края на Византийската империя. Целенасочените дипломатически опити за единение с
християнска Европа се съпровождат от непреставащи династични борби.
За император Йоан VIII Палеолог е пределно ясно, че без помощ от страна на западния християнски свят, Византийската
империя неминуемо ще бъде завладяна от османските нашественици.
1. Целенасочените дипломатически опити за единение с християнска Европа са съ2

Острогорски, Г. История на Византийската дър-

жава. София, 1996.
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проводени с постоянно династично съперничество между императорските синове. Всеки
един от тях защитава неутолимите си претенции за власт и влияние.
За настъпила безизходица и безперспективност свидетелства съдбата на Андроник
Палеолог (1400 – 1429 г.), когото император
Мануил ІІ обявява за деспот на Тесалоники
още на 8-годишна възраст. Натискът на засилващата се турска експанзия, както и невъзможността да удържи Тесалоники ще накарат
обаче 23-годишния Андроник да започне преговори и да предаде града на Венеция през
1423 г.3 Това споразумение разпалва първата
от серията войни между Венеция и Османската империя, която през 1430 г. завладява
Тесалоники.
Превратна е съдбата и на другия от братята-претенденти за императорския престол, Димитри Палеолог (1407 – 1470 г.), потърсил покровителството на унгарския крал
Сигизмунд след неуспешен опит за преврат
с цел да измести от престола наследника на
Иоан VIII Палеолог, Константин. По-късно,
през 1449 г., император Константин XI Палеолог отдава на брат си Димитри половината
от Морея (на полуостров Пелопонес), за да го
отдалечи от Константинопол. Така в Морея
се установява властта на двамата съуправители, братята Димитри и Тома Палеолог (васал
на султана от 1447 г.), с което напрежението
между двамата нараства. След падането на
Константинопол те са васали на султана. В
1467 г. обаче, лишен от земя и доходи, Димитри се отправя в Дидимотихон с жена си Зоя
и нейния брат Матей. Преживявайки в голяма
бедност, след жалване пред преминаващия
през града султан, му е отпусната известна
3

На следващата година Андроник става монах в един
от манастирите на Тесалоники, където през 1429 г. намира вечен покой. Приемането на монашеството като
финален завършек и лична съдба на владетеля във Византия е не само жест на управленчески отказ, но и
помирителен ритуал.
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Теологеми, утопии и идеи в контекста на кризата и краят на...

годишна рента. По-късно, заедно с втората си
жена, Теодора Асен (дъщеря на Павел Асен),
Димитри приема монашество под името Давид. Дъщеря му, Елена Палеолог, е приета
през 1460 г. в харема на султан Мехмед II. Успяла да съхрани девствеността си, тя остава
до края на дните си (1470 г.) в собствен дом в
Адрианопол, когато и баща ѝ Димитри напуска земния си път.
2. Неговият брат, Тома Палеолог (брат и
на последния византийски император, Константин X), е принуден да напусне деспотството си в Морея след завладяването му от
турския султан Мехмед II в 1460 г. и да се
прехвърли на остров Корфу. Заедно със синовете си, Андрей (1453 – 1502 г.) и Мануил
Палеолог (1455 – 1512 г.), предприема посещение на Рим с молба за покровителство и
подкрепа от страна на папа Сикст ІV (поръчителя на Сикстинската капела). Към тях в
Рим се присъединява и сестра им Зоя, която
получава там името София.
По-голямата ѝ сестра, Елена Палеолог
Морейска (1431 – 1473 г.), е омъжена за сръбския деспот Лазар Бранкович. След превземането на Сърбия от мюсюлманите в 1459 г. се
укрива на гръцкия остров Лефкас, където се
постригва за монахиния. Запазено писмо на
известния византийски учен, кардинал Висарион Никейски, свидетелства за високите
изисквания, свързани с всекидневните грижи
за образованието на осиротелите наследници
на Тома Палеолог. Особено е задължението
на кардинал Висарион по отношение съдбата на София, чийто настойник той става по
решение на папата. Сред женихите на София
първоначално е предложеният през 1466 г.
от венецианската сеньория кипърски крал
Жак II де Лузинян, но до сключване на брак
не се стига. Една година по-късно папа Павел II предлага ръката ѝ на княз Карачоло,
знатен италиански аристократ. Макар и тържествено сгодени, бракът не се състоява. Със
съдействието на Висарион Никейски, София
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се обвързва династично с царския двор на
великия руски княз Иван III.4 Сватбеният обряд се извършва задочно на 1 юни 1472 г. в
Базиликата на светите апостоли Петър и Павел. Представител от руската страна е Джан
Батиста дела Волпе, дипломат и авантюрист,
постъпил на служба в руския двор след приемане на православието и името Иван Фрязин.
Сред присъстващите са Джовани Медичи
(1475 – 1521 г.), кардиналът и бъдещ папа Лъв
X, Клариче Орсини от Флоренция, съпруга на
Лоренцо Великолепни. Свидетел на оброчния
ритуал е и Луиджи Пулчи, придворен поет на
Лоренцо Великолепни, който описва външността на невестата в гротескна форма като
закръглена, „щедро оцветена кукла“. Невисока на ръст, с красиви очи и удивителна белота
на кожата, тя се изявява като интелигентна,
но горда, хитра и коварна дама, назовавана
поради това с нотка на презрение „гръцка чародейка“.
На път за Москва е придружавана от
кардинал Висарион Никейски. Множеството
ценни книги от личния ѝ багаж по-късно съставят основния фонд на знаменитата сбирка в
библиотеката на Иван Грозни.
В края на живота си Тома Палеолог приема католицизма. След смъртта му наследник
на короната на Палеолозите де юре става неговият син Андрей. Вторият му син, Мануил Палеолог, се връща в Константинопол по
време на управлението на Баязид II, приема
исляма и служи в турския флот.
Усилията да се заздрави корозираната
отвътре Византия имат временен характер.
Императорите Мануил Йоан V, Мануил ІІ и
особено Йоан VІІІ съзнават, че над империята е надвиснала огромна опасност. Дипломатическата активност се засилва, предприемат
4

Σαρδελή, Κώστα. Σοφία Παλαιολογίνα, Σύζυγος του
Τσάρου Ιβάν Γ΄. – Ιστορία τεύχος 54, (Ιανουάριος) 1972,
και τεύχος 79 (Ιανουάριος) 1975. Αθήναι.
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се различни опити за съпротива, спазаряване,
търсене на изгодни сделки и пр.

ІІ. Византийският научен елит –
мисия и съдба

Прагматизмът в проблемното осъзнаване
на ситуацията изисква от императорите проява на управленческа разумност въз основа
аналитичния опит на византийския научен
елит. Изявени негови представители биват
въвлечени в планиране и осъществяване на
спасителния процес.
Очертават се две насоки на развитие:
а. едната се осмисля като израз на вярност към теологическата доктрина за
богоизбраност на империята;
б. другата – в актуализиране на античната традиция и на разбирането за търсене на потенциал в собствените сили, за
упование в тях и за диалогично приобщаване към универсалните християнски ценности.
1. Взаимодействието между научния и
управленческия елит във Византия се радва
на дълга непрекъсната традиция. Византийската образованост се култивира винаги въз
основа на класическата гръцка философия,
като се съхранява връзката с античната и
елинистичната наука. В християнска Европа мисионерството на византийския научен
елит от ХІV-ХV в. полага фундамента на нова
културна интеграция в името на духовно единение, целящо постигането на реална общохристиянска уния.
Първоначално дипломатическата активност се проявява във външнополитическите
действия и постепенно се утвърждава в особено активно културно мисионерство. В диалогичността на този тип мисионерство се
изявяват утвърдени византийски учени, които поемат и осъществят контакти, далеч надхвърлящи задачите и рамките на отредените
им мисии.
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В атмосфера на култово отношение към
книгата и съхранената памет в забележителните византийски библиотеки се оформя
личността на един от големите учени – Михаил Псел (1018-около 1078 г.), автор на исторически и филологически трудове, математик и монах. Интересът му към Платон, в
противовес на средновековното увлечение по
Аристотел, подготвя разцвета на неоплатонизма в предренесансова Италия. На 10 години
Псел постъпва в специална школа, а на 16 г.
преминава в по-висша степен на образование
като изучава реторика, философия и юриспруденция. На 19-годишна възраст започва
работа като съдия в тема Месопотамия. Познанията и широката му култура спомагат и
за бързото му йерархично израстване, за да
премине за кратко време през седем чина на
византийската дворцова йерархия. При император Михаил V, Псел е служител (асикрит)
в императорската канцелария. Скоро става
„протосинкрит“, а в последствие – „вест“ и
„вестарх“5. Става известен като автор на панегирик в чест на император Константин Мономах, както и на други хвалебствени творби,
които утвърждават неговия авторитет.
В настъпилата несигурност след управлението на император Мономах, Псел намира
спасително уединение в манастир на малоазиатския Олимп, където приема името Михаил.
Ценèн за интелектуалните си и дипломатически способности, Псел се радва на непрекъснато внимание от страна на императорския
двор. Получава почетната митрополитска титла „ипертим“ („пречестен“), по-късно – почетната дворцова и църковна титла „проедър“ и
„протопроедър“ (през 1059 г.). Псел е пример
за виртуозно адаптиращ се при променящи се
властови ситуации учен, незаменим в съчинителството както на писма от името на императора, така и в съставянето на хрисовули. С
типична за византийския чиновник хитрост
5

Почетна титла в системата на дворцовия церемониал.
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и находчивост, Псел е незаменим съветник в
двора на девет императори. В основаната от
него школа в Константинопол6 той преподава
реторика, философия и история. Автор е на
трудове в областта на философията, граматиката, правото, агрономията, медицината, математиката, реториката и музиката, които са
градивни елементи на византийската образованост от XI в. За съхраняване на традиционната историческа връзка на академичния дух
от Атина и Александрия свидетелства участието му в съставяне на трактати за обучение на
бъдещите императори.
Въпреки политическия и военния упадък
на империята, в периода на последния византийски палеологов ренесанс науката и литературата процъфтяват. Най-изявени нейни
представители са Максимус Планудес (1260 –
1305 г.), Мануел Мосхопулос (1265 – 1316 г.),
Димитриос Триклиниус (1280 – 1340 г.) и Томас Магистрос (1270 – 1325/46 г.). Под влияние
на персийската наука, Академията в Требизон
се превръща в прочут център за изучаване на
астрономия, математика и медицина.
2. Високото ниво на византийската образованост подпомага редица даровити учени в йерархичната им еволюция. Изисканото
равнище на университетското образование
превръща Константинопол в притегателен
център за интелектуалци, идващи от новосъздаващите се в ренесансов дух академични
средища в Италия. Още през ХІІ в. византийският модел на ранен хуманизъм култивира
ренесансов интерес към античните автори.
Прави впечатление засиленото внимание по
отношение на класическата ученост по време
на македонския Ренесанс.7 През ХІІІ и ХІV
в. византийският хуманизъм достига разцвет.
Удивителна е аналогията, която прави впечат6

Papaioannou, S. Michael Psellos: Rhetoric and
Authorship in Byzantium. Cambridge, 2013.

Cormack, Robin. Byzantine Art. Oxford:
Oxford University Press, 2000, р. 131.
7
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ление при съпоставката му със съвременния
италиански хуманизъм.
Доминираща е ролята на богословските науки в Патриаршеската академия, която
съхранява жива връзката с класическата философия – основа на теологическите идеи в
посланията на гръцката патристика. Античната философия запазва потенциала си на същностен и конституиращ ориентир в християнския контекст на византийското мисловно
пространство. В цикличното възвръщане към
началата на философията като наука, визан
тийският научен елит осъществява както
своите потенции, така и поривите си към постигане на универсалното академично знание.
Както преди, така и значително по-усилено след 1453 г., византийските учени възраждат изследователския интерес към гръцкото
и римското наследство в духовната атмосфера на ренесансова Италия. Дейността на
изявени граматици, астрономи, архитекти,
философи, учени и политици стимулира развитието на ренесансовия хуманизъм и науката. Те донасят в Западна Европа съхраненото
знание за античната гръцка култура и елинистичните основи на универсалната византийска цивилизация.8 Разпространението на
древни текстове, изучаването на гръцки език
и преподавателският опит на византийските
интелектуалци променят хода на хуманизма и
самия Ренесанс. Духът на гръцкото обучение
обхваща всички области на хуманитарната
история и философия.
Първите ренесансови хуманисти произхождат от културната среда на бившите византийски територии на Калабрия и наследените византийските културни традиции
в южна Италия и Сицилия. От средите на
гръцко-говорещите интелектуалци, свързани
8

Kaldellis, Anthony. Hellenism in Byzantium: The
Transformations of Greek Identity and the Reception of the
Classical Tradition. Cambridge: Cambridge University
Press, 2007.
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с византийската култура, са Леонци Пилато и
калабриецът Бернардо Масари.
3. Дейността на византийските учени
придава новаторски импулси в развитието на
хуманитарната мисъл и води до три основни
промени във водещите ренесансови центрове
на Италия.
Още в началото на ХІV в. във Флоренция
се наблюдава преход от реторично към метафизично философстване.
В Падуа се преодоляват господстващите
в интерпретацията на авероизма идеи на Аристотел, които се обогатяват с привличането на
древни и византийски коментари към научните и философски идеи на Аристотел.
В Римския ренесансов кръг достъпът до
автентични и достоверни версии на гръцката
писменост се свързва с разкриване на непознати страни на хуманизма и с аналитично
отношение към гръцката патристика.
От не по-малко значение е прякото или
непрякото влияние върху екзегетиката на
Новия завет, оказвано от страна на кардинал
Висарион и на библейските коментари на Лоренцо Валла върху латинския превод в съпоставка с гръцкия оригинал.
Началото на културното научно мисионерство полага Мануел Хрисолор (1355 –
1415 г.), изпратен от император Мануел II
с дипломатическа мисия във Венеция през
1390 г.
С уважение към неговия научен авторитет и енциклопедични знания, канцлерът
на Флоренция, Колучо Салутати (Coluccio
Salutati, 1331 – 1406), го кани през 1396 г. да
преподава гръцка граматика и литература. В
отправената покана Салутати цитира думи на
Цицерон за римляните – за мъдростта и способността им да усъвършенстват това, което
заемат от другите и заключава: „Италия е непобедима във войната, Гърция – в културата“.
За пристигането на Мануел Хрисолор през
зимата на 1397 г. във Флоренция като „чудесна нова възможност“ свидетелства един
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от най-известните му ученици – ученият
Леонардо Бруни. Хрисолор преподава гръцки първоначално във Флоренция (от 1397 до
1400 г.), а след това в Болоня, Венеция и Рим.
Сред учениците му са видните хуманисти Гуарино да Верона и Пала Строци.
В Рим Хрисолор отива по покана на Леонардо Бруни, секретар на папа Григорий
XII. Поверени са му важни дипломатически мисии в Париж през 1408 г., в Германия
през 1413 г., където отива при император
Сигизмунд във връзка с определяне мястото
на Църковния съвет, по-късно участва на Събора в Констанц. Посмъртно съставеният от
Гуарино да Верона възпоменателен сборник
от есета „Хрисолорина“ е признание за значимото дело на Мануел Хрисолор.
Наред с латинските преводи на произведенията на Омир и на Платон, както и съчинението му „Свидетелство на Светия Дух“,
интерес представлява не само епистоларното му наследство, но и съставената от него
първа основна гръцка граматика „Еротема“,
публикувана през 1484 г. Многократно преиздавана, тя се радва на значителен успех не
само сред учениците във Флоренция, но и
сред водещи хуманисти от по-късни времена
като Томас Линъре от Оксфорд или Дезидериус Еразъм в Кеймбридж. Обект на неговите
„Epistolæ tres de comparatione veteris et novæ
Romæ“ („Три писма за сравнението на стария
и новия Рим“) са Рим и Константинопол. С
преводите на антични литературни шедьоври Хрисолор допринася за разширяване познанията върху античния свят на личности с
хуманистична нагласа, между които са Леонардо Бруни (1370/74 – 1444 г.), Колучо Салутати, Джакомо да Скарперия, Карло Марсупини, Пиетро Кандид Дечембрио, Гуарино
да Верона, Поджо Брачолини (1380 – 1459 г.)
и др. Образователно въздействие имат и неговите трактати по морал, етика и други философски проблеми, преиздавани многократно
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през ХVІІ и ХVІІІ в. поради големия интерес
към техния автор.
Член на византийската делегация във
Флоренция е и Йоанис Агригопулос (1415 –
1487 г.). Роден е в Константинопол, където
получава солидна подготовка по теология и
философия. По време на Флорентинския събор през 1443/4 г. представя изследване, за
което получава докторска степен по теология
от университета в Падуа. След погрома в Константинопол преподава в Италия и допринася за възраждането на интереса към гръцката
философия в университетите на Падуа, Рим
и Флоренция, където става ръководител на
гръцката катедра към Университета „Флорентин“. С майсторските си преводи на Аристотел прави достъпно теоретичното наследство
на античния философ за интелектуалната
италианска аудитория, сред която са Пиетро
де Медичи и Лоренцо де Медичи, Анджело
Полициано, а вероятно и Леонардо да Винчи.
Сред видните гръцки учени-хуманисти,
пристигнали в Италия през 1447 г., е Димитриос Халкокондил (1423 – 1511), поканен да
преподава гръцка литература в престижните университети на италианския Ренесанс в
Падуа, Флоренция и Милано. Първоначално
под покровителството на кардинал Висарион,
а по-късно – под патронажа при Лоренцо де
Медичи, той е възпитател на синовете му. Запазени са свидетелства за лекциите му в Перуджа от 1450 г., които впечатляват не само
с елегантността на изказа, но и респектират
с богатите познания, които навеждат на асоциации с Платон и древните мислители. Сред
учениците му са Полициано, папа Лъв Х,
Кастильоне, Лилио Грегорио Джиралди и др.
През 1463 г. Халкокондил е поканен за
професор в Падуа, а по-късно, през 1479 г.,
поема мястото на Йоанис Агригопулос по
предложение на Франческо Филипи, и е призован от Лоренцо де Медичи да ръководи
отдела за гръцка литература във Флоренция.
Направеният от него превод на „Омир“ е посАрхеoлогически хоризонти

ветен на Лоренцо де Медичи. Сътрудничи на
Марсилио Фичино във връзка с латинския
превод на Платон, а през 1484 г. е поканен от
Лудовико Сфорца за преподавател в Милано.9

ІІІ. И
 деи за реформи и утопични
нагласи

Тревогите за съдбата на империята налагат анализ и прогнози при формирането
на решения и пътища, отдалечаващи надвисналата над империята опасност. Очертани
са и възможните подходи по линията на актуализираната античност в отношението към
етичните стойности на културната памет и
връщане към вътрешните устои на елинизма
и духовното наследство на Платон.
1. Фигурата на философа Плитон се очертава авторитетно в периода на търсене на
спасителни пътища, свързани с надежда за
помощ от западния християнски свят.
Георгиос Гемист, известен с приетото
от него звучно име „Плитон“ („изпълнен“),
е активен член на научния елит, ангажиран в
управлението на Византийската империя. Обладан е както от идеята за превъзходството на
гърците над другите народи, така и от стремежа за необходима интеграция със Западна Европа. Реформистките му идеи са ясно
формулирани не само в труда му „История на
Гърция“, но и в редица докладни записки до
император Мануил II Палеолог за състоянието на империята и мерките по нейното спасение, оформени от позициите на неоплатонизма. С патриотична чувствителност Платон
търси причините за неуспеха на империята в
действителната неефективност на византийските институции, противопоставя им паметта за забравени и изоставени елинистични
традиции и отхвърля идеята на Юстиниан за
универсалната империя. Абсолютната истина
9

Cammelli, G. I dotti bizantini e le origini dell‘Umanesimo,
III, D. C. Firenze, 1954, p. 85.
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за него е свързана само с философските възгледи на Платон.
Обвиненията към Платон са аналогичен
по смисъл на отправените от патриарх Йоанис Ксифилонос VІІІ (1064 – 1075) към Михаел Псел през 1054 г., че е „изоставил Христос, за да последва Платон“.10 В духовното
наследство на Византия мистичният порив на
християнската мисъл е вграден във философския фундамент на античността. В ретроспективната пластовост на византийската мисловност е налице своеобразен антагонизъм
между действеното начало, чиято демиургична природа води началото си от Платон, и съзерцателното начало с особеното разбиране
на Аристотел за Бога. Докато при Платон Бог
е творец на всичко съществуващо, за Аристотел Бог, като вечен двигател, се открива в неговото съзерцаване. Наследството на Платон
и Аристотел се осмисля по различен начин
от научния елит и от отдадената на мистичен
праксис монашеска общност.
С полагане началото на интензивен културен диалог както с Венеция, така и с други италиански средища (не само Падуа и
Флоренция), непрекъснатото разширяване
на контактите води до промяна на ролята и
функцията на разгръщащия се диалог. В осъществяващия се динамичен диалог интересът
на западните книжовници към генериращия
логос на гръцката мисловност непрекъснато
расте.
Реформаторските нагласи и интелектуалната активност на философа Георгиос Гемист Плитон (1360 – 1452) се изграждат въз
основа възгледите на Платон. След начално
образование в тогавашната османска столица
Адрианопол, през 1407 г. той напуска града
и предприема пътешествие до Светите земи.
При завръщането си се заселва в Мистра, където преподава философия, астрономия, ис10

Религиозните убеждения на Псел не са забравени и
през ХV в., срв. Kaldellis, 1999, p.4 – 11
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тория и география.11 Сред учениците му са
Висарион и Схоларий (по-късно – патриарх и
негов опонент). С авторитетните си познания
в областта на античното философско наследство, Плитон е желан съветник на управниците, които е в състояние да насочи мъдро към
вземане на прагматични решения в духа на
философските му прозрения. По отношение
на античната пропедевтика и антропология
го интересуват три основни проблема – законите, съдбата и човешкото щастие. Плитон е
убеден, че само в съгласие с елинските идеи
Византия ще успее да отблъсне исляма, както
и да запази свободата си. Основното му съчинение „Законите“ (Νόμων συγγραφή) е съхранено във фрагменти, най-големият от които
е озаглавен „Съдбата“ (Περὶ εἱμαρμένης), редом до трактата „За щастието“ (Περὶ τύχης).
Идейната обосновка на законите за реформи
от социален, политически, морален и религиозен характер е насочена към необходимостта
да се гарантира човешкото щастие, основано
върху познание за мястото, което човек заема във Вселената. Съчинението проектира
познания и размисли както за философията
на Михаил Псел, така и за неоплатонизма в
цялост.
2. През 1415 г. и 1418 г. Плитон съчинява
за императорите Теодор и Мануел ІІ трактати, в които описва как може да бъде реорганизирана държавата. В съответствие с идеите
на Платоновата „Република“, предложените
от Плитон политически, правни и икономически реформи създават репутацията му на
правен мислител. Освен заниманията му с
доктрините на Зороастър и Платон, Плитон
развива собствени, макар и еклектични политеистични идеи. В няколко тома събира
мисли на антични автори. В книжовното му
наследство се откриват съчинения и по други теми, както и по география, музика и т.н.
Реформаторската му визия е свързана с пре11

Mandilas, K. Georgius Gemistos Plethon. Athena, 1997.
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връщането на полуостров Пелопонес в силно
централизирана монархия с нов тип конституция. 12 В съответствие с нея армията следва
да се състои само от професионални гръцки
войници, подкрепяни от данъкоплатците и
„Helots“, които да бъдат освобождавани от
военна служба. Призовава Мануел II и сина
му Теодор към одържавяване на земята, като
една трета от цялата продукция да постъпва в
държавния фонд. За култивиране на необработените земи и за отглеждане на продукцията предлага да се въведат стимули. Търговията
следва да бъде регламентирана, а използването на монети да се ограничи. Вместо това да
се насърчава обмена на продукти, предлагани
на местния пазар срещу внос. Плитон настоява за незабавни мерки по възстановяването на
разрушената през 1423 г. от османците древна отбранителна стена в Истмума на Коринт,
т.нар. Hexamilion, издигната в защита на полуостров Пелопонес.
Същевременно Плитон ясно говори за
криза на християнската религия и е убеден в
неизбежния упадък на християнството. Когато през 1428 г. става консултант на император Йоан VІІІ, в предложенията му за неотложна реформа на полуостров Пелопонес
той включва и религията. По въпроса за обединяването на гръцката и латинската църква
Плитон счита, че и двете страни трябва да са
с еднаква значимост при гласуване.
Когато придружава император Йоан VІІІ
на Фераро-Флорентинския събор, става обект
на истинско преклонение от страна на италианските хуманисти. Сред делегатите са и
бившите му ученици от създадената в Мистра философска школа – Висарион, Марк
Ефески и бъдещият патриарх Генадий. Те са
определящи фигури в процеса, който минава
под знака на единен По покана на флорентин-

ските хуманисти Плитон изнася поредица от
лекции. Под въздействието на вдъхновяващите му слова, Козимо де Медичи решава да открие „Академия Платоника“ във Флоренция.
Тя продължава обхватната си дейност и след
приключването на Фераро-Флорентинския
събор в 1449 г. Преподавателската активност
на Плитон изиграва решителна роля в развитието на италианския Ренесанс.13 Не случайно първият директор на „Академия Неоплатоника“, флорентинският хуманист Марсилио
Фичино (1433 – 1499 г.), нарича Плитон „втори Платон“. Неговият трактат „За това, което
отличава Аристотел от Платон“ доказва на
флорентинските хуманисти не само превъзходството на Платон, но и провокира възникването на спора между платонисти и аристотелисти. Идеите на Плитон стават част от
философския фундамент на Ренесанса.
3. Още във Флоренция Плитон споделя
идеята за нова религия, която няма да бъде
нито християнство, нито ислям, и която няма
да се различава от старото езичество. Преосмисляйки платонизма, Плитон се стреми
да конструира нова универсална религиозна
система като реална алтернатива на съществуващите монотеистични вероизповедания и
преди всичко на християнството, откривайки път към постигане на същинската истина.
Предизвиканият по-късно от него спор между платоници и аристотелианци е свързан с
възобновяване на интереса към философията
на Платон и е насочен срещу схоластиката
или по-точно срещу схоластизираното учение
на Аристотел. В дискусията около „Законите“
взема превес богословската аргументация.
Заглавието, което той заимства от Платон,
предизвиква скандал в богословските среди,
трактатът е обявен за еретически и изгорен,
тъй като се възприема като недвусмислено

12

13

Siniossoglou, N. Radical Platonism in Byzantium:
Illumination and Utopia in Gemistos Plethon. Cambridge
University Press, 2011.
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насочен срещу църквата. Идеята за нова религия предизвиква патриарх Генадий ІІ Схоларий (1405 – 1473 г.) да състави трактат, в
който Плитон е обявен за езичник.
Впрочем съчинението „Закони“ представя сливане на стоическата философия
със Зороастрийската мистика. Плитон описва създаването на вселената като съвършена и извън времето, вечна, без начало и без
край. В системния логос на класическите
богове той вижда всеобхватната обвързаност
на планетарните сили, а в доминацията на
Зевс – силата на неотменимите универсални
принципи. Персонализираните антични сили
на Олимп – Зевс, Посейдон, Хера и Хронос,
съчетани и трансформирани в единна интерпретативна философска система, имат потенцията да продуцират и управляват мисловни
и държавни процеси. В божествения пантеон върховният суверенитет на Зевс съдържа
в себе си всичко в неделимо състояние. Посейдон е създател на небесата и управляващ
всичко под тях, т.е. той полага ред във Вселената. След Посейдон идва Хера – творец и
владетел на неразрушимата материя. И докато олимпийците управляват безсмъртния живот в небето, смъртният живот е във властта
на Хронос. Най-голям от небесните богове е
Хелиос, господар на небесата и източник на
целия смъртен живот на земята. Боговете са
отговорни за доброто, изключващо злото, те
придават на живота божествен ред. Човешката душа, подобно на тази на боговете, е безсмъртна, по същество е добра и се преражда
в последователни смъртни тела на път към
вечността. 14
Фераро-Флорентинският събор, свикан
от папа Евгений IV в 1431 г. като продължение
Редица произведения на Плитон са засвидетелствани все още само в ръкописна форма
и се съхраняват в различни европейски библиотеки. По-голяма част от съчиненията му
са издадени в Patrologia Graeca.
14
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на Базелския събор, е утвърден и от византийския император Иоан VIII Палеолог. Учениците на Плитон – Висарион, Марк Ефески и
Генадий – развиват и диференцират идеята
за християнско единение. Сред множеството
от около 700 представители на източно-православния клир са привлечени видни деятели
от византийския научен елит, ангажирани в
Италия като преподаватели по гръцки език.
Диалогът на Фераро-Флорентинския събор
съответства на интересите както на папската
институция, така и на идеята за единение, споделяна от източното християнство. На фона
на осъзнатата апокалиптична ситуация около
Константинопол, срещата между тях прави
близка перспективата за помощ и спасение в
съответствие с новите идеи на хуманизма.

ІV. И
 деи за християнско
единение

1. Още в процеса на подготовката и особено по време на провеждането на споменатия по-горе Събор се очертават две позиции
относно християнското единение:
• теологичното му осмисляне като компромисно, прагматично действено еди
нение се противопоставя на
• мистично съзерцателното, изключващо
всякакви, дори консенсусни, догматични компромиси.
Изразители на двете противопоставящи
се тенденции стават учениците на Плитон,
Висарион и Марк Ефески. За разлика от Висарион, застъпващ прагматичната действеност
и радетел за унията, в началото Марк Ефески
(1392 – 1444 г.) се придържа (макар и само на
думи) към желаната обща насоченост, призо
ваваща за закрила и помощ от Запада. На финала, обаче, той отказва да подпише заключителните документи на Събора. Авторитетът
му е толкова огромен, че когато папа Евгений
ІV узнава за отказа му, заключава, че Съборът
не е постигнал своите цели.
Археoлогически хоризонти
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2. Така очертаните две позиции на Събора показват напрегнатия, изправен пред реалностите на историческия момент, непреодолим проблем на византийската теологична
мисъл. която остава вярна на паметта.
Надделява споменът за трагичните събития и гибелната кръстоносна експанзия от
1204 г., свързана с превземането на Константинопол, разграбването и унищожаването
на сакрални и художествени ценности. Сред
традиционно набожната общност горчивият
исторчески опит води до поява на отчужденост и отрицание по отношение на евентуално сближение, на оценяването му като недопустимо, а в теологично отношение – и като
невъзможно, поради различията в символ-веруюто. Исторически създалата се атмосфера
на подозрение се подържа настойчиво от манастирите във Византия, ревностни хранители на историческата и духовната памет.
Последният дук при император Константин ХІ, Нотара, проявил се като непреклонен
защитник и самоотвержен боец в отбраната на
Константинопол, остава в историческата памет с изказването, че е по-добре да сложи чалма, отколкото католическа тиара на главата си.
V. Конвергенцията в съдбата на Византия
В контекста на осъществяващите се с години във Византия процеси на конвергенция
става обясним реалният парадокс, възникващ
при съпоставяне на двете заплахи. Както лавирането и отстъпките пред натиска на Запада,
на Венеция и на другите италиански градове,
така и нарастващата османска експанзия от
Изток водят до адаптивни форми на сближение и илюзии за отложено във времето поражение.
В този смисъл се осъществяват различни
по своя културен контекст два типа конвергенции:
а. с Венеция
б. с Турция.
Археoлогически хоризонти

1. Най-силна и продуктивна е конвергенцията с Венеция на о. Крит, както и на островите в западната част на Егейско море. В различна степен на динамика те биват въвличани
в духа и нормите на италианската ренесан
сова култура и в изграждането на аналогични институционални форми. В атмосферата
на диалогичност във Венециански Крит се
утвърждава културна и религиозна толерантност, която стимулира развитието на постви
зантийското палеологово изкуство. Следваща
опита на иконописните школи от Константинопол и Солун, Критската иконописна школа
продължава да разпространява и утвърждава
духа на поствизантинизма в манастирите на
Метеора и в храмовете от континенталната
част на Гърция и след падането на Константинопол. Създадените икони и артефакти на
сакралната продукция съхраняват и генерират ценностите на византийското изкуство
при специфичните нови условия.
Отворена към ренесансови и постеренесансови търсения, с иновативни идеи, Критската иконописна школа формира оригинални творци и създава уникални постижения,
които са вписват естествено в свързаната с
Венеция гръцка общност. Продукцията на
Критската иконописна школа, изработена за
масовия потребител (т. нар. икони на „мадониерите“), както и уникалните образци на индивидуалното майсторство са желани и търсени на италианския художествен пазар. Те са
част от културния и художествения живот на
Венеция, наред с дейността на гръцката църква и гръцкото училище там.
2. Конвергенцията на Византия с Турция
се осъществява в ситуация на постоянно съперничество и принудително сътрудничество
в продължение на почти два века, още преди
падането на Константинопол. Византийският
управленчески елит, аристокрацията и значителна част от научния елит участват в различна степен в този процес. Постъпателното
навлизане на исляма в селския и градския
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бит върху отнетите от османците територии
не помрачава наложеното вече и прието поради компромисните обстоятелства мирно
съвместно съжителство десетилетия преди
падането на Византия. Адрианопол, където
се намира школата, в която се учи бъдещият
философ, утопист и реформатор Плитон, е
завладян от османците през 1362 г. От 1365
до 1453 г. е столица на османската държава.
Под властта на османците продължават
да функционират както византийската църква, така и манастирите. Митрополията, чийто
духовен пастир е Марк Ефески, се намира в
окупирана от османците територия.
Още в началото на ХІV в. Григорий Палама (1296 – 1359 г.) счита за уместно провеждането на активна проповед сред турското
население, както се вижда от „Посланието на
Тесалоникийската църква“ и от два текста,
свързани със „Събеседване“ с техни представители. Палама смята, че ромеите са длъжни
да пристъпят неотложно към обръщането на
турците в лоното на християнството. В нагласата на византийския теологичен елит се настанява утопичната неантагонистична представа за възможното мирно интегриране на
исторически по-късно формиралия се ислямски култ към първичните устои на християнството. Изглежда, че тази идея, която е била в
обръщение сред висшия елит, е подхранвала
спасителни очаквания. 15
Вероятно и Никола Кузански е станал
свидетел на тези надежди за мирно съжителство и религиозно интегриране, особено по
време на пребиваването му в Константинопол, където получава подтик за по-късното
си ангажиране с проблемите на религиозния
мир „За съгласието на вярата“ (De pace fidei,
1453).
15

Мейендорф, прот. И. Жизнь и труды святителя
Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 1997.
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VІ. Идеи в контекста на
теологично-етичната
опозиция „икономия –
акривия“ (οἰκονομία-ἀκρίβεια).

1. В хода на нарастващата реална заплаха
за Константинопол, надеждите за спасение се
проектират в духа на компромисна действеност и догматична предопределеност, визуално закрепена в теологемата за дадената от
Бога власт в две диалогично противоположни
нагласи:
а. в прагматично действената утопична
нагласа, реализираща се в позицията
на Висарион, Исидор Киевски и византийските учени, преподаващи в
Италия, редица от които приемат след
решенията на Фераро-Флорентинския
събор католицизма;
б. в идеята за примирението, предпоставено от теологично предопределената
представа за богохранимата власт на
Византия.
Униатската форма на съгласие, постигната от тях, запазва обредната памет на източната църква чрез доброволното приемане на
покровителството на папата. С тази стъпка
униатите очертават възможния в създадената
ситуация хоризонт – чрез опита си да преодолеят историческата схизма, чрез усилията
си да отговорят на историческия момент в
съгласие с изконния повик на християнството
за помирение в името на вярата и в духа на
Спасителя.
2. И двете утопични нагласи се приютяват в желаната за постигане вечна хармония, която задава и предначертава посоките
на действие и служение. И двете нагласи се
вписват в активираната византийска представа, чийто регулативен смисъл се изразява
чрез теологично-етичната опозиция „икономия – акривия“ (οἰκονομία-ἀκρίβεια). Ако
икономията (поради наложените житейски
обстоятелства) може да се впише в разшире
Археoлогически хоризонти

Теологеми, утопии и идеи в контекста на кризата и краят на...

ните граници на теологичния праксис, то акривията въплътява неговата неотменима свята строгост.
След падането на Константинопол и развилнелия се погром в града, новият православен патриарх Генадий, който е ученик на Плитон и противник на униатите, както и духовен
син на Марк Ефески, е принуден да надмогне
дилемата. Макар и ревностен привърженик
на акривията, под властта на османците и с
оглед подобряване положението на християнското население сред бедствията и безчетните жертви, действа в духа на икономията.

VІІ. Византийското научно
наследство – памет и идеи

Лекциите на Плитон във Флоренция,
представящи дискусионно различията между Платон и Аристотел, ангажират не само
представители на византийския научен елит,
но и редица италианските учени. И двете научни общности (гръцка и латинска) внасят
продуктивни импулси в разгръщащия се духовен обмен. Особен и уникален прочит на
византийското наследство представя немският мислител, теолог, енциклопедист и математик Никола Кузански (1401 – 1464).
Между лятото на 1437 и началото на
1438 г. той е член на делегацията, която пристига по поръчение на папата в Константинопол. Целта на дипломатическата му мисия е
да се завърне в Рим, придружаван от византийския император и представители на Източната православна църква. Под въздействие
на духовно му общуване с Плитон, Кузански
плодотворно навлиза в проблематиката на
неоплатонизма. По признание на учения, по
време на завръщането си към Италия той изпитва божествено просветление. За него свидетелства и в писмо от 12 февруари 1440 г.
по повод избора на метафизичната по смисъл
тема за „Ученото незнание“.
След гибелния край на Византийската
империя интелектуалното наследство на виАрхеoлогически хоризонти

зантийската менталност генерира нови идеи
и очертава нови хоризонти за:
а. научния и културния диалог в Платоновата академия; за оформяне идеите
на Фичино и хуманистите по време на
италианския Ренесанс;
б. дейността на критската интелектуална
и културна общност;
в. ф
 илософската интерпретация на Никола Кузански.
Както бе споменато, активността и харизматичността на Плитон стават повод за откриване на Новоплатоническата академия във
Флоренция под покронителството на Козимо
Медичи. Интелектуалното общуване между
Фичино и Плитон оказва влияние и върху
Джовани Пико дела Мирандола и формирането на особен синкретизъм във философската
мисъл на Ренесанса. Опити за синтез между
Платон и Аристотел са налице и от страна на
византийската научна общност, изявен в найголяма степен у Висарион.
1. Византийското наследство в дейността
на Критска интелектуална и културна общност
В билингвистичната критска култура
униатската атмосфера на съгласие създава
условия за изграждане на личности, които
развиват различни мирогледни и мисловни
традиции. Роденият в Кандия (Крит) Елиа дел
Медиго (1458 – 1493 г.) израства в семейство
с традиционно религиозно възпитание и равинско обучение. Младежът следва философия в университета на Падуа, известен в Италия като център за традиционната философия
на Аристотел. Разширява познанията си по
италиански, гръцки, латински и иврит. 16
Същевременно следва медицина. Споделя идеите на радикалния аристотелизъм, които преподава по-късно и в Перуджа. По време
на престоя си във Венеция се движи в аристократични среди, канен е за учител в престиж16

Kristeller, P. O. Eight Philosophers of the Italian
Renaissance. Stanford University Press California, 1964.
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ни патрициански семейства. Сред учениците
му е Доменико Гримани – известен библиофил, учен и кардинал на Сан Марко. Контактите с Платоновата академия във Флоренция
и общуването с Марсилио Фичино стимулират преводаческата му дейност. Изготвените от него латински преводи на ръкописи
от иврит са подбудени от научните интереси
на Джовани Пико дела Мирандола (1463 –
1494) в периода на тяхното сътрудничество. Впоследствие насоката, която Пико дела
Мирандола и последователите му следват, го
разочарова поради интереса им към Кабала и
стремежа им за постигане на синтез на неоплатоническата и християнската философска
и религиозна мисъл. Пико дела Мирандола
е един от първите учени, които разпростра
няват съдържащото се в Тората на Божественото откровение тайно кабалистично знание
сред хуманистите на Платоновата академия
през втората половина на ХV в.
Независимо от нарастващото разочарование от теоретичните нагласи, разпространени
сред италианските философи в иновационното поле на синкретичната и спекулативна
комбинативност, Елиа дел Медиго не приема
решението на папската институция за принудителния арест на Пико дела Мирандола
поради преследването и забраната на неговите „900 тезиса по диалектика, морал, физика и математика за публично обсъждане“ от
1486 г. Поради ангажираността си повече с
духа на светската интелектуална среда, между дел Медиго и италианската еврейска общност възниква напрежение. Е. дел Медиго не
приема синкретизма на Пико дела Мирандола
и застъпваните от него религиозни практики.
Настъпилото отчуждение го принуждава да
напусне Италия. Завръщането му в Крит е и
завръщане в орбитата на еврейската мисъл.
Несъгласието си с магическите и кабалистични теории той разяснява в съставения за учениците му трактат „Сефер Бечинат Хадад“.
Осъзнавайки ограничеността на човешката
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природа, той е убеден, че човек не може да
бъде Бог. В съгласие с юдаизма, човек следва „да се бори за рационалност и осъзната
трезвост“. В този смисъл дел Медиго оспорва
древността на Кабала и атакува езотеричните алегористи сред еврейските философи. В
друга част от работата си обсъжда софистичните разсъждения, които стоят в основата на
заповедите на Тора.
От Крит е и роденият в Ретимнон забележителен ренесансов филолог и издател Маркос Мусурос (1470 – 1517 г.). Разностранната
му дейност, съвместно със сънародниците му
Арсений Апостол, Никола Власос и Захарий
Калиергис, дава основание да се говори за
критска интелектуална общност в ренесансовата култура на Венециански Крит.
Началното си образование Маркос Мусурос получава в гръцката школа „Св. Екатерина Синайска“ в Хандака, административния център на Венециански Крит, през
1486 г. продължава обучението си при Йоанис Ласкарис в Италия. Връща се за кратко
в Крит, но впоследствие се установява във
Венеция като помощник и научен сътрудник
в типографията на Алдо Мануцио. Тук през
1497 г. излиза от печат „Dictionarium graecum
copiosissimum“ с епиграма на Мусурос, а
през следващата година се издават под негова редакция девет „Комедии на Аристофан“, следват: „Писма на гръцки писатели“ в
два тома, включващи 26 класически и ранни
християнски автори (1499 г.), „17 трагедии от
Еврипид“ (1503 – 1504).17 От 1504 г. Мусурос
е професор по гръцки език във Венеция, две
години по-късно – в Падуа. По повод на лекциите му Еразъм Ротердамски отбелязва:
„Мусурос...е многознаещ учен, носител на
ключа на гръцкия език и прекрасно владеещ
латинското слово“. Мусурос изнася периоди17

Venetiae quasi alterum Byzantium. Οι εκδόσεις των
ελληνικών βιβλίων από τον Άλδο Μανούτιο και τα πρώτα
ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας. Επιμέλεια Μ.Ι.
Μανούσακα και Κ. Στάικου. Αθήνα, 1993, σσ. 29 – 37.
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чески лекции в основаната от местни учени
във Венеция „Нова Академия“ за изучаване
и популяризиране чрез издания на гръцкия
език. В знак на признание за заслугите му Сенатът на Венеция го удостоява в 1503 г. с титлата „Publica Graecorum Literarum Officina“,
която го упълномощава като цензор да следи
за съдържанието на издаваните във Венеция
и нейните владения гръцки книги в съответствие с нормите на християнската религия и
етика.
Мусурос е професор по гръцки език във
Венеция, две години по-късно – в Падуа. По
повод на лекциите му Еразъм Ротердамски
отбелязва: „Мусурос...е многознаещ учен, носител на ключа на гръцкия език и прекрасно
владеещ латинското слово“. Мусурос изнася
периодически лекции в основаната от местни учени във Венеция „Нова Академия“ за
изучаване и популяризиране чрез издания на
гръцкия език. В знак на признание за заслугите му Сенатът на Венеция го удостоява в
1503 г. с титлата „Publica Graecorum Literarum
Officina“, която го упълномощава като цензор
да следи за съдържанието на издаваните във
Венеция и нейните владения гръцки книги в
съответствие с нормите на християнската религия и етика.
Впечатляват и следните издания: „Гръцка граматика“ на Мануил Хрисолор (1512),
както и съчиненията на Платон в пълен състав (1513), посветени на папа Лъв от Мусурос. В последвалите две години се издават
трудовете на Атиней (1514), Исихий (1514) и
Теокрит (1515). През 1515 г. Венецианският
сенат предава на Мусурос 800 ръкописа от
сбирката на Висарион за архивиране, с които
се полага началото на бележитата „Библио
тека на св. Марко“ във Венеция. Издават се
„16 речи на Григорий Богослов“ (1516), творби на Павсаний (с посвещение от Мусурос на
Ласкарис), дарствена епиграма на Мусурос
краси и „Etymologicum Magnum“ на Захариас
Калергис.
Археoлогически хоризонти

По покана на папа Лъв X Мусурос се отзовава през 1516 г. в Рим, за да подпомогне
Ласкарис в основаването на папската „Гръцка
гимназия“ и в преподаването на гръцки език
в нея. В знак на признание за съставянето на
гръцката уводна поема към първото пълно издание на Платон от 1513 г., папа Лъв X ръкополага приелия свещенство (в Рим) Мусурос
за архиепископ на град Монемвасия в Пелопонес.
Заедно с Мусурос при Алдо Мануцио работи и роденият в Крит Арсений Апостолос
(1468 – 1538 г.). Установявайки се в Италия
през 1492 г., той подпомага Йоан Ласкарис в
набавянето на гръцки ръкописи за библиотеката на Лоренцо де Медичи, както и в изготвянето на копия от древни гръцки ръкописи.
Най-продължително Апостолос е свързан с
Венеция, където сътрудничи на Алдо Мануцио и се сближава с Еразъм Ротердамски. Покъсно ръководи и основания във Флоренция
„Гръцки колеж“. По това време изготвя предговор към изданието на Аристофан. Благодарение на препоръка от Светия престол, Съветът на десетте във Венеция го назначава на 30
март 1534 г. за проповедник в църквата „Сан
Джорджо де Греци“. Публикува колекция от
афоризми на философи, реторици и поети
под заглавието „Arsenii Violetum“.
Успехът на издадения във Венеция през
1499 г. от Захариас Калиергис „Etymologicum
Magnum“ в сътрудничество със Николаос
Властос, печатар и издател от Крит, показва
потенциала на критската интелектуална общност. Дейността им се подкрепя финансово от
Ана Нотара, дъщеря на последния дук на Византия. С покровителственото ѝ участие през
1515 г. се появява първата печатна преса за
публикуване на книги на гръцки език. Сред
изданията е първата гръцка книга на Пиндар
Епиникайон, обнародвана в Рим.
Книжната продукция на Критската интелектуална общност е предназначена не само
за гръцката публика, но е насочена и към
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интересите на хуманистично образованите
среди на италианското общество. Забележи
телното издание на един от най-важните византийски речници „Етимологичен магнум“
впечатлява с постигнатата графична красота
и естетическия вкус, характерни за византийската и особено за литургичната книга.
Страниците са илюстрирани с ксилографии,
оформящи началото на всяка глава. Подобни
констатации могат да бъдат направени и за
редица други издания от този период. Участието на критските интелектуали в развитието и разцвета на венецианското книгоиздаване задава високото ниво и критериите на
графичната художествена култура и формира
отношението към печатната книга като към
духовен и естетически обект. Византийският
стил се вгражда прагматично в естетическите
норми и стандарти на ренесансовата книга.
Издържани в образцов дух, осъществените от
печатарите издания са постижение не само за
Венеция и други градове на Италия, но и за
цяла Западна Европа.
2. Византийското научно наследство и
Никола Кузански
В динамичния културен обмен по време
на Фераро-Флорентинския събор и след гибелта на Византийската империя контактите
с византийските учени са важен и решаващ
импулс в развитието на Ренесанса.
Общуването на Никола Кузански с Плитон още по време на пребиваването му в
Константинопол е период на плодотворно
навлизане в проблематиката на неоплатонизма. За божественото просветление по време
на пътуването обратно към Италия свидетелства метафизичното му съчинение „За ученото незнание“.18 Получавайки философски
импулс от аналитичното вникване в систематичното наследство на неоплатонизма Никола Кузански навлиза в дълбинната памет
на византийска мисловност. Философската
18

Кузански, Н. За ученото незнание. С., 1993.
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еволюция на Кузански е резултат от многостранния активен ренесансов диалог, включващ интуитивни математически прозрения в
теоретичното осмисляне на геометричната
проблематика на кръга с квадратурата на кръга и изчисляване на обиколката и мистичния
потенциал на противоположностите. Така
онтологичното проблематизиране на света и
човека и тяхната обвързаност във философските му прозрения достигат до най-висши
сфери.19 Възпитаник на Факултета по изкуства в Хайделбергския университет през
1416 г., а по-късно продължил заниманията
си по църковно право в университета на Падуа в 1420 г., Никола Кузански постъпателно
еволюира до хоризонта на универсалното
знание. От позициите на неоплатонизма подлага на синтез идеи от антични и средновековни източници. Основа на философската
му система е концепцията за обединяване на
противоположностите в Единното, в което се
разрешават видимите противоречия между
всякакъв вид несъвместимости. В метафизически и теологически аспект Бог е Единното.
За разлика от италианските хуманисти на ХV
в., Кузански не се ограничава в сферата на
етиката, а подобно на схоластиците се насочва към проблеми на мироустройството, но в
духа на Сократ дава превес на „мъдрото незнание“ (docta ignorantia) пред „ученото незнание“. Неговите възгледи утвърждават пантеистичната тенденция, опираща се на дълга
философска традиция – от Платон и неоплатонизма до мистиката.
От значение за всестранното му образование са историко-филологическите изследвания и издирването на ръкописи или изгубени древни произведения. Така например чрез
критичен текстологичен анализ Кузански
идентифицира и оценява новоразкрити документи, открива дванадесет неизвестни дото19

Cassirer, E. Individuum und Kosmos in der Philosophie
der Renaissance. Leipzig: Teubner, 1927.
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гава комедии на Плавт, първите шест книги
от „Анали“ на Тацит и др.
Независима е позицията му по отношение на трудни и недостатъчно осветлени
въпроси от областта на философията, теологията, математиката и природните науки.20
В едно от първите си съчинения „Ученото
незнание“ (De docta ignorantia, 1440 г.) разкрива основите на философската си система,
чийто теологични и спекулативни аспекти са
тясно свързани с космологията. Проблемът
за скритостта на Бога и неговото познание,
както и всеобхватните въпроси за вселената
и мястото на човека в нея се разискват в голяма част от творбите му: „De Deo abscondito“
1444/45 г., „De quaerendo Deum“ 1445 г., „De
filiatione Dei“ 1445/46 г., „Idiota de mente“
1450 г., „De theologicis complementis“ 1453 г.,
„De visione Dei“ 1453 г., „De beryllo“ 1458 г. и
„De principio“ от 1459 г.
Астрономическите възгледи на учения
са разпръснати в множество негови философски трактати. С името на Никола Кузански са
свързани важни натурфилософски представи
за движението на Земята, които остават извън
вниманието на съвременниците му и намират едва по-късно признание. Изпреварвайки времето си, Кузански изказва мнение, че
Вселената е безкрайна и в нея не съществува
никакъв център – нито Земята, нито Слънцето, нито което и да е друго небесно тяло не
заемат някакво особено положение. Негово е
и прозрението, че всички небесни тела, включително и Земята, се движат в пространството и всеки наблюдател има правото да счита
себе си за неподвижен. Почти два века преди Галилео Галилей той обяснява видимото
движение на небосвода с въртенето на земята
около нейната ос.
Никола Кузански допуска хипотезата за
съществуването на множество светове. Неговата абстрахираща вътрешно-диалогич20

Jaspers, K. Nikolaus Cusanu. München, 1964.
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на мисловност се изгражда върху аналогии
между математическото и метафизическото
мислене, които съдържат дълбинния логос на
генериращата нео-платоническа мисъл, основана върху концепцията за съвпадението на
противоположностите.
С универсалната формула „Бог е във
всичко и всичко е в Бога“ и приемайки, че
Творецът-Бог е „форма на всички форми“,
Кузански използва математически аналогии и
прилага диалектическото учение за съвпаде
нието на противоположностите, за да освети
по новому отношението между Бог и природа. Подчертавайки безкрайността на Бога,
Кузански го характеризира като „абсолютен
максимум“ и в същото време отбелязва, че
всякакви определения го ограничават. Светът
се разглежда като разгръщане на Бога. За Кузански проблемът за мястото на човека в света е свързан с всеобщата взаимозависимост
на явленията в природата, тъй като самият
човек е „малък космос“. Ето защо човекът
заема централно място в сътворения мир, а
богоподобието му се отразява в способността
да обхваща целия свят със силата на мисълта
и разума.
В „Ученото незнание“ Кузански отхвърля с нео-платоническа и негативна теология
всички положителни твърдения за Бога като
неадекватни и подвеждащи. Неговият оптимизъм за познанието на Бога е свързано с вярата в Богоподобието на човешкото съзнание.
По начина, по който божественият интелект
създава реалния свят, човешкият интелект
създава света от концепции. Впоследствие,
Никола Кузански допуска възможността за
откриване на причината, поради която човек
прави от търсенето и намирането на това,
което търси, знанието, което е търсил. В мъдростта интелектът е жив, активен в себе си,
удовлетворен и блажен. Във вътрешното си
движение се връща към своя първообраз в условността на „абсолютната концепция“. Процесът на намиране се описва като безкрайно
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приближаване от постоянна прогресия до
безкрайност. Само разумът може да мисли
безкрайно. Затова именно в разума е богоподобието на човека. Тази мисъл предхожда
идеята, разгърната и развита по-късно във
философската система на Хегел.
Никола Кузански е майстор на диалектическите разсъждения, умело съставя диалози.
По тази си способност напомня на Сократ и
на Платон. Критикува схоластиката като „учено незнание“, което противопоставя на „мъдрото незнание“ в стила на Сократ.21 Идеите на
Никола Кузански за безкрайното са в синхрон
с математическото моделиране на безкрайното чрез диференциално и интегрално смятане.
Малко след падането на Константинопол
през 1453 г. Никола Кузански пише „De pace
fidei“. Тази визионерска работа изобразява
мистична среща в небето на представители
на всички народи и религии. Ислямът и хуситското движение в Бохемия също са сред
участниците в нея. На конференцията се приема, че може да има една религия с разнообразна сакрална знаковост, една единствена
вяра, проявявана в различни ритуали (подобно на богослужението в православната и
католическата църква). Диалогът предполага
както откритост по отношение ценностната
система на християнството, така и уважение
към спецификата на другите религии. Постигането на религиозен мир и идеалът на
единството е стремеж не само за църквата и
държавата. Никола Кузански иска постигане
на всеобщ мир в отношенията между представителите на различни вероизповедания
по пътя на диалога, в който се обсъжда съдържанието на вярата. Той подлага на анализ
въпроса за истинността на различните религии и вероизповедания – юдаизъм, древно
езичество, ислям, католическо християнство,

учението на хуситите, зороастризъм и пр. Кузански смята, че всяка религия трябва да има
валидна загриженост и определен достъп до
истината.
В интерес на истината, поклонението
пред различните религии и различните християнски обреди са само специфичен израз на
една абсолютно вярна, универсална религия.
Христос е Месията-посредник между Бога
и човека, защото божественото и човешкото
естество са обединени в него по съвършен
начин. В такъв случай явяването му е необходимо следствие на Божието съвършенство.
Християнският Бог е тренсцедентен, но божественото за човека същевременно е аспект
на сетивното. Отричането на Христос означава отхвърляне на истинската същност на религията.
В литературната фикция „De Pace Fidei“
позициите на различните народи въплъщават
мъдро очовечени реалности, обяснявани с
помощта на философски аргументи. В екстаз
пред Божието слово и апостолите Петър и Павел, те се проникват от божествената истина.

21

Miller, C. L. Reading Cusanus: Metaphor and Dialectic
in a Conjectural Universe. Catholic University of America
Press, 2003.
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Теологеми, утопии и идеи в контекста на кризата и краят на...

THEOLOGEME, UTOPIEN UND IDEEN IM
KONTEXT DER KRISE UND DES UNTERGANGS
VON BYZANZ, 14. – 15. JH.
Spartak Paskalevski
Resümee
Die historische Krise sowie die osmanische Bedrohung, Ende des 15. Jahrhunderts, veranlassen die
byzantinischen Kaiser und die wissenschaftliche Elite zur Einigung ihrer Bestrebungen, um eine mögliche Annäherung des östlichen an das westliche Christentum voranzutreiben. Der sich entfaltende geistige Austausch
entwickelt sich weit über die dogmatischen Grenzen hinaus, er trägt zur Entwicklung des Renaissance-Humanismus und zur Bewahrung des intellektuellen Gedächtnisses sowie des antiken und byzantinischen Erbes im
Bezug auf Wissenschaft und Kultur bei.
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АТОН – СВЕТОВНИЯТ ЦЕНТЪР
НА ПРАВОСЛАВНОТО МОНАШЕСТВО
Пламен Славов
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
ФИФ, катедра „История и археология“
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Най-големият център на православното
монашество в света е разположен в Гърция на
полуостров Атон. На целия християнски род
е известно, че Светата Атонска Гора се намира под особеното покровителство на Пресветата Дева Богородица. Света Гора е място
за особеното присъствие и попечителство на
Божията Майка. Съществува древно църковно предание, което разказва за това, че някога тук Пресвета Богородица за всички бъдещи векове освещава тази земя чрез Своите
стъпки. Преданието гласи, че Богородица се
възкачва на планината Атон, където стои езическият храм в чест на Аполон. Там сега се
издига храм в чест на Преображение Господне, главният храмов празник на целия Атон.
Според църковното предание Света Гора е избрана от Божията майка и се нарична жребий
на Пресвета Богородица, определен за Нейна
Евангелска проповед:
„За свободно служение на Бога няма поудобно място от Светата Атонска Гора, която
Аз приех от Моя Син и Бог за Свое наследие,
за да може тези, които искат да се отдалечат
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от грижите и смущенията на света, да отидат там и да служат на Бога безпрепятствено и спокойно. Отсега тази Гора ще се нарича Моя градина. Много обичам това място и
ще настъпи време, когато от единия край до
другия, на север и на юг, то ще се изпълни с
множество монаси. И ако те служат на Бога от
цялата си душа и вярно пазят заповедите Му,
във великия ден на Моя Син Аз ще ги сподобя с велики дарования: още тук, на земята, те
ще получават голяма помощ от Мен; Аз ще
облекчавам техните трудове и болести и ще
им дам възможност при оскъдни средства да
имат доволство в живота; дори ще отслабя
вражеските нападения срещу тях и ще прославя името им по цялата земя“.1
Византийският император Андроник II
Палеолог в хрисовул, отнасящ се за живота и
разпостраняването на монашеството в Атон,
казва: „Гората Атонска наистина е дивна и
приятна не по-малко от всички православни
планини на изтока. И ако някой я нарече вто1

Атонски патерик. Част 1. Славянобългарски манастир „Св.
Вмчк Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2003, с. 491 – 492.
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ри рай или небе звездно, или прибежище на
всички добродетели, няма да сгреши“.2 От
1813 г. до 1819 г. на инока Теофан няколко
пъти се явява преподобният Нил Мироточиви
с откровения затова по какъв начин Богородица укрепва вярата на светогорските населници и ги вдъхновява за духовен подвиг. През
август 1903 г. инокът Гавриил фотографира
просяците, получаващи милостиня до входа
на Пантелеймоновския манастир. Когато фотографията е проявена, в нейния ляв ъгъл като
чудесен образ се появява изображение на Богородица, смирено получаваща осветено късче хляб. Малко преди това някои иноци ясно
виждат Богородица до вратата сред братята.3
Света Гора през всички времена е опора,
убежище и светилник на православието, градина, разсадник, средоточие на православното монашество, училище за подвижничество.4
Тук през вековете се стичат православни хора
от целия свят. Както е известно, Атон винаги
2

Енев, М. Атон – Манастирът Зограф. София, 1994, с. 15;
Н. П. Святая Гора Афон. Журнал Московской Патриархии,
1952, № 6, с. 41.
3

Крупин, В. Святой Афон. Сердце православия. Москва,
2015, с. 210 – 212; Монахиня Нектария. Евлогѝте! Путеводитель по святым местам Греции. Москва 2007, с. 189.
4

Афонские старцы: Oтветы на сложные вопросы. Москва,
2013, с. 140 – 141; Благоев, г. Истории за плач и надежда.
София, 2011, с. 399 – 410; Божков, Б. История и съвременно
състояние на Света Гора (историко-патристичен, социологично-правен и каноничен анализ). София, 2013, с. 15 – 20,
61 – 65; Велянов, протодякон Васил. От Златния рог до
Божи Гроб и Атон. София, 1964, с. 230 – 231; Вышний покров над Афоном или сказания о святых чудотворных на
Афоне прославившихся иконах. Москва, 1902, с. 7 – 9; Дворкин, А. Афонские рассказы. Москва, 2015, с. 64; Энциклопедия религий. Москва, 2008, с. 126 – 127, 830 – 832; Зайцев, Б. Капки от Русия. София, 2017, с. 373 – 382; Иларион
(Алфеев), митрополит. Церковь в истории. Москва, 2013,
с. 84 – 87; Кисьов, С. По пътя към храма. Пловдив, 2006,
с. 106 – 110; Кочев, Н. Към въпроса за появата и социалната значимост на монашеството. – В: Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, с. 119 – 125, 127; Кратка история на Зографския манастир. Славянобългарски манастир
„Св. Вмчк Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2007, с. 5 – 15;
Пено, З. Основи на православната вяра. Велико Търново,
2008, с. 54; Света Гора: Богошествената планина. Ловеч,
2016, с. 57 – 81, 82 – 93.
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заема особено място в живота на православния човек.
Атон е единственият православен монашески център, съществуващ без прекъсване
повече от хиляда години. Неговите устави,
приети още от византийските императори,
безусловно се изпълняват в продължение на
векове и действат до ден днешен. Верността към традицията означава непрекъснато
славословие на Бог, молитва за спасение на
света и стремеж към вечността. По тази причина още първите монаси възприемат Света
Гора като едно цяло, като единно монашеско
общество и братство. Управлението чрез игумените на манастирите е в ръцете на монасите и няма никакво вмешателство на светската
власт. По-късно са съставени светогорските
устави (типикони), по молба на самите монаси, без да се налагат на манастирите от императорската власт, като юридически закрепват
желанието им за самоуправление.5
Съгласно устно предание, което битува
открай време, на Света Гора още от древността има храмове, построени от Константин
Велики и други благотворители. По-късно
тези храмове са разрушени от Юлиан Отстъпник и окончателно унищожени по време на
пиратски набези. Тук през първите векове
на християнството живеят отшелници6 и съществуват стихийно образуващи се братства.
Сведенията сочат, че в най-източната част на
полуостров Халкидики, където се издига планината Атон, още от IV век се срещат не само
отшелници, но и организирани монашески
общини.
Първите населници на Атон са отшелници. С течение на времето много от тях за5

Гавриил, архимандрит. Лавсаик на Света Гора. София,
1976, с. 17; Порфирий (Успенский), епископ. История Афона.
Т. I. Москва, 2007, с. 387 – 405.
6

Йоаникий (Коцонис), архимандрит. Атонски отечник.
Част 1. Църногорски манастир „Св. Св. безсребреници и
чудотворци Козма и Дамян“, 2014, с. 10 – 11; Нусбаумер, Х.
Монахът в мен. Размишления на един атонски поклонник за
живота ни. София, 2007, с. 65 – 67.
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почват да се събират в братства, устроени по
образец на палестинските и египетските общини. Създаването на общини е свързано не
само с необходимостта от взаимна помощ за
осигуряване на препитание и обезпечаване на
други материални потребности. То е израз на
желанието за непосредствен контакт със старците – монаси, достигащи висоти на духовен живот и способни да водят по-малко опитни хора по трудния път на въздържанието.
Когато се появява духовен и усърден старец,
известен като добър наставник в спасителното дело, около него бързо се събират последователи, жадуващи да се приобщят към придобития му с тежък труд опит и да ползват
неговите съвети.
Първите сведения за християнски отшелници, които се подвизават тук, се отнасят
към IV в. През VII в., когато мюсюлманите
нахлуват в Сирия, Палестина и Египет, множество монаси от тези области се преместват
на Атон, основавайки тук първите манастири.7 Скоро числото им се увеличава толкова,
че през 676 г. византийският император Константин IV Погонат (668 – 685) предава целия
полуостров за вечна собственост на населяващите го иноци. Така възниква уникалната
монашеска република с удивителни традиции
и изцяло мъжко население.8
Исторически достоверна информация за
разпространението на монашеството в този
район е от IX век. В първите исторически документи се упоменават имената на преподобния Петър Атонски (живее на Света Гора приблизително от 681 до 734 г.) и преподобния
Евтимий Солунски (VIII в.) като монашестващи на Атон. Петър Атонски е аскет – отшел7

Святая Гора и 100 афонских старцев. Москва, 2016, с. 10.

8

Енев, М. Цит. съч., с. 26; Монахиня Нектария. Цит. съч.,
с. 187; Н. П. Цит. съч., 41 – 42; Зографски, Д. Света Гора –
Зограф. В миналото и днес. София, 1943, с. 7 – 9; Порфирий
(Успенский), епископ. Цит. съч., с. 222 – 231; Просвирнин,
А. Афон и Русская Церковь. – Журнал Московской Патриархии, 1974, № 3, с. 5 – 6.
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ник, а Евтимий – глава на първата лавра,
обединяваща монашески поселения, които
образуват съобщество с установени правила.
През следващите векове Атон преживява
разцвет на монашеството, обусловен от няколко фактора:
−− начало на период на относително спокойствие и отсъствие на големи нападения;
−− арабските завоевания в Близкия Изток,
заради които много монаси от процъфтяващите по-рано египетски, сирийски
и малоазийски общини (манастири)
отиват на север в търсене на по-безопасни места;
−− възникващата в по-късно време потребност от място за спасение за политически неудобни лица, особено през
VIII – IX в., когато атонските иноци отстояват традиционното църковно учение за почитане на иконите във времена на иконоборство.
Твърдата позиция на светогорците изиграва голяма роля в историята на Църквата в
края на иконоборческия период, когато атонските населници са поканени на Вселенския
събор през 843 г., на който официално е възстановено иконопочитанието.9
Приблизително към средата на IX век
се отнасят точните сведения за присъствието на монаси, а към края на века – за появата на първия манастир, близо до Иерисо,
основан от Йоан Колов. Император Василий
I Македонец (867 – 886) с хрисовул от 883 г.
дарява на монасите в Света Гора своеобразна
независимост от местната светска и църковна
власт. Успоредно с това самите монаси, чийто
брой бързо се увеличава, учредяват в средата на X в. централно управление и определят
събрание на главите на монашеските общини
от Света Гора в Карея три пъти в годината:
9

Зографски, Д. Цит. съч., с. 9 – 10; Монахиня Нектария.
Цит. съч., с. 188; Н. П. Цит. съч., с.42.
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на Възкресение Христово, на Успение Богородично и на Рождество Христово.10
През 885 г. император Василий I издава
указ за официално признаване на факта, че
Атон принадлежи изключително на монасите. На овчарите и другите миряни, които преди това живеят безпрепятствено на него, е забранен достъпът на територията му. В края на
X в. император Алексий I Комнин забранява
жени да посещават Атон, както и внасянето в
Света Гора на женски животни.11
Строгите общежителни правила за първи път на Атон въвежда игуменът Йоан, приятел на преподобния Евтимий Солунски. Тези
правила се превръщат в устав чак век по-късно под влиянието на преподобния Атанасий
Атонски. Появата на общежителното устройство и създаването на първите общежителни
обители (киновии) е свързана преди всичко с
него. През 963 г. той основава Велика лавра с
покровителството на своя духовен син византийския император Никифор II Фока (963 –
969). Преподобният Атанасий заменя килии
от пръти и земя с големи каменни здания и
внася някои промени в своя манастирски устав. Той поставя на първо място работата за
създаване на силно, независимо братство,
което води до строителство на големи постоянни храмове, килии, трапезарии и складове.
Уставът на преподобния Атанасий не изключва контакти с външния свят в онези случаи,
когато помъдрелите братства могат да имат
полза от общуването с миряни.12
10

Енев, М. Цит. съч., с. 26; Зографски, Д. Цит. съч., с.10;
Порфирий (Успенский), епископ, Цит. съч., с. 329 – 353;
Православная энциклопедия. Т. IV. Москва, 2002, с. 110 – 111.
11

Дворкин, А. Цит. съч., с. 131 – 135; Енев, М. Цит. съч.,
с. 27; Зографски, Д. Цит. съч., с.10 – 11; Порфирий (Успенский), епископ. Цит. съч., с. 353 – 356; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 111.
12

Громов, А. Восемь дней на Афоне („Паракало“): записки
паломника. Москва, 2015, с. 687 – 690, 726 – 727; Енев, М.
Цит. съч., с. 26 – 27; Зографски, Д. Цит. съч., с.10; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 111.
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Освен гръцки до преподобния Атанасий
идват много грузински, арменски и италиански монаси. Той вдъхновява италианците за
строителство на манастир до малък залив на
север от Великата лавра.13 Този манастир приема устава на преподобния Бенедикт Нурсийски и процъфтява в продължение на няколко
века, докато разривът между православния
Изток и католическия Запад не принуждава
латините да напуснат Света Гора.14
Не всички са съгласни с общежителните
реформи на Атанасий Атонски. Група иноци,
начело с Павел Ксиропотамски, два пъти пътува до Константинопол, за да заяви своя протест против нововъведенията на император
Никифор и неговия приемник Йоан Цимисхи.
Византиец с благороден произход, Павел счита, че монашеството е неразривно свързано
с отделяне от света. Той се отнася към преподобния Атанасий с любов, високо цени неговия духовен опит, но големите му планове
в областта на строителството, предизвикват
у него протест. И той самият, и много други
атонски иноци се отделят от света под влияние на монашеския идеал в Египет с неголеми скитове и пустинни килии, с уединение
и непрестанна молитва, които не се нарушават с грижи за стопанството и решаване на
насъщни проблеми, които са толкова много
в условията на големия манастир. Като представител на тази група отшелници – пустиножители Павел утвърждава, че Атанасий
внася светски дух в живота на светогорците
и погазва традиционния монашески идеал за
бедност със скъпоструващото строителство
и обработването на големи земеделски участъци, което изисква винаги много внимание.
По този начин общежителното монашество с
мълчаливото одобрение на светските и цър13

Афон и славянский мир (Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия
русских на Святой Горе). Святая Гора Афон, 2014, с. 26 – 27.
14

Енев, М. Цит. съч., с. 30; Зографски, Д. Цит. съч., с. 10 –
11.
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ковните власти за векове наред става преобладаваща форма на иноческия живот. При това
основаването и дейността на големите общежителни манастири умишлено се удържа в
рамките на традиционното монашество.15
В древността редът за монашеския живот в Атон се определя от неписани правила,
от писмените манастирски и общоатонски
устави (типикони), а също и от указите и постановленията на византийските императори,
османските султани и Константинополските
патриарси. Първият е Уставът на Атанасий
Атонски (около 970 г.), чийто образец е Уставът на Студийския манастир в Константинопол. Типиконът на император Йоан I
Цимисхи (969 – 976) от 972 г. решава важни
административни въпроси, както и въпроси,
свързани със статуса на цялата Света Гора,
преди всичко установяването на самоуправление за всички нейни обители. През византийската епоха се появяват и други типикони,
отнасящи се до начина на живот в Атон.16
През 1046 г. византийският император
Костантин IX Мономах (1042 – 1055) признава Атон за център на монашеството и му дава
официалното име Света Гора, което се употребява и в наши дни.
Единадесети век е период на разцвет за
монашеството на Света Гора, когато броят на
манастирите достига 180. Макар че днес много от тях ще са просто големи келии, а не манастири, каквито сме свикнали да виждаме,
тази цифра е показател за бърз растеж и успехи на общежителното монашество. През XII
15

Монахиня Нектария. Цит. съч., с. 190 – 192; Порфирий
(Успенский), епископ. Цит. съч., с. 376 – 387; Цанков, С.
Светата Гора Атон и нейното съвременно положение. – В:
Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски“.
Т. III (XXIX), Год. 1953 – 1954. София, 1954, с. 310 – 311.
16

Друмева, монахиня Валентина. Монашеството по българските земи. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2006, с. 112 – 114; Енев,
М. Цит. съч., с. 27 – 33; Зографски, Д. Цит. съч., с. 11 – 13;
Иларион (Алфеев), митрополит. Цит. съч., с. 87 – 88; Порфирий (Успенский), епископ. Цит. съч., с. 387 – 394; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 112.
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в. броят на новите манастири расте не толкова
бързо, а вече съществуващите се разширяват.
Така в периода на най-голям разцвет за Атон
броят на иноците е 40000. Строителството
на защитени манастири – крепости, каквито
са сега на Света Гора, е обусловено от нападенията на арабски пирати, които разоряват
неголемите поселения, оскверняват храмовете и избиват монасите. В същото време хора
от различни народности започват да идват на
Атон с желанието да се приобщят към неговото духовно богатство, за което тогава е известно навсякъде.17
През XIII в. Света Гора страда под гнета на латинската окупация (1204 – 1261) като
следствие на политическия натиск с цел съюз
с Рим и в резултат на грабителските набези.18
След Четвъртия кръстоносен поход Атон,
заедно със Солун, е под властта на Бонифаций Монфератски и юрисдикцията на Рим.
Католическият епископ построява за себе си
на Света Гора дворец и го превръща в база
за разграбване на манастирите и разрушаване
на храмовете. Латините отнемат от светогорците техни свещени предмети, мощи и литературни богатства, отнасяйки всичко в Рим.
Накрая, след намеса на латинския император,
папа Инокентий III възстановява статута на
Света Гора, която до тези драматични събития се подчинява единствено на държавния
глава. Но голяма част от църковните ценности е вече конфискувана.
Латинската окупация приключва през
1261 г., когато династията на Палеолозите
връща на Константинопол статута на импер17

Друмева, монахиня Валентина. Цит. съч., с. 51 – 57;
Енев, М. Цит. съч., с. 28 – 30; Желева-Мартинс, Д. Пътят
като свято място. – В: Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, с. 60 – 69; Зографски, Д. Цит. съч., с.13; Порфирий (Успенский), епископ. Цит. съч., с. 442 – 495, 654 – 688;
Прашков, Л., А. Шаренков. Паметници на културата на
Света гора – Атон. София, 1987, с. 9.
18

Енев, М. Цит. съч., с. 30 – 31; Зографски, Д. Цит. съч., с.
13 – 14; Монахиня Нектария. Цит. съч., с. 192; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 115.
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ска столица. Въпреки това преследванията не
престават. И византийският император Михаил VIII Палеолог (1258 – 1282), и Константинополският патриарх подкрепят съюза с Рим.
Твърдо решени са да принудят монасите към
подчинение на своята воля – по тяхна заповед
обират манастири, рушат храмове, измъчват
и даже убиват монаси. Екзекутирани са населници в Карея, Ватопедския и Зографския
манастир.19
След смъртта на император Михаил VIII
неговият син и наследник Андроник II Палеолог (1282 – 1328) с всички сили се старае да
възмезди атонските манастири за ужасяващите щети, нанесени им от баща му. Император
Андроник II се противопоставя на съюза с
Рим и има огромен принос при възстановяването на манастирите. При неговото управление за нещастие Атон претърпява съдбоносен
удар. Каталанци, войници – наемници от Сицилия, след конфликт с императора намират
убежище на най-западния ръкав от Халкидическия полуостров (Касандра). От 1305 до
1307 г. светогорските манастири са под обсада, след която от 300 манастира и скитове
на Атон остават само 25. Всички останали са
разграбени и опожарени до основи, а населниците – убити.20
Вселенският патриарх започва да играе важна роля в живота на Света Гора през
1312 г. след издаването на хрисовул от император Андроник II. С този хрисовул на Вселенския патриарх е дадена духовна власт над
Атон, която по-късно неведнъж се оспорва

19

Енев, М. Цит. съч., с. 32; Зографски, Д. Цит. съч., с. 14,
18 – 19; Монахиня Нектария. Цит. съч., с. 192 – 193; Павликянов, К. История на българския светогорски манастир
Зограф от 980 до 1804 г. София, 2005, с. II; Порфирий (Успенский), епископ. Цит. съч., с. 688 – 719; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 115.
20

Енев, М. Цит. съч., с. 32, 35; Зографски, Д. Цит. съч., с.
14, 19; Монахиня Нектария. Цит. съч., с. 193; Порфирий
(Успенский), епископ. Цит. съч., с. 719 – 736; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 115.
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от светогорските отци.21 След издаването от
Мануил II Палеолог (1391 – 1425) на третия
типикон на Света Гора, се появяват и други
типикони, чието утвърждаване по време на
османското владичество става от Вселенския
патриарх.
Благодарение далновидността на преподобния Атанасий Атонски, който се стреми
да въведе общежителния устав, светогорската
монашеска традиция преживява тези изпитания. Онези 25 манастира, съхранени тогава на
Атон, стават основа за развитие на създадения
от тях общежителен модел на големи, добре
организирани общини, които успешно се защитават при неприятелски нападения. Дейността на император Андроник II и неговите
приемници немалко способстват за възраждането на светогорските манастири. Те поощряват реформите в манастирския живот, който
към края на XIV в. отново достига разцвет.22
След кратък период на сръбско владичество по времето на Стефан Душан (1331 –
1355) и връщане под властта на византийските императори през 1350 г. при Йоан VI
Кантакузин (1347 – 1354), следва епоха на
османското владичество в продължение на
четири века. Още преди достигането на османците до този район, Атон се договаря със
султан Мурад II Света Гора да съхрани всички
права, привилегии и имущество, така че спокойно да съществува по време на Османската
империя. Ето защо, когато през 1423 – 1424 г.
Света Гора окончателно преминава в нейно
владение, новата държавна власт съхранява
за манастирите правото на самоуправление.
През 1430 г. Атон и Солун попадат под властта на турците. Разбирайки безнадеждното
21

Зографски, Д. Цит. съч., с. 14; Порфирий (Успенский),
епископ. Цит. съч., с. 736 – 741; Православная энциклопедия.
Цит. съч., с. 115.
22

Енев, М. Цит. съч., с. 32; Зографски, Д. Цит. съч., с. 14 –
16; Монахиня Нектария. Цит. съч., с. 193; Порфирий (Успенский), епископ. Цит. съч., с. 741 – 747; Православная
энциклопедия. Цит. съч., с. 116.
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си положение, манастирите се съгласяват да
приемат условията, поставени им от султан
Мурад II. В замяна на тяхното подчинение на
политическата му воля, той утвърждава тяхната собственост и признава автономията им.
Атонските манастири получават право свободно да се занимават с религиозна дейност.
По време на османското владичество турските управници признават на светогорските манастири и храмове качеството на свещени и
наричат Атон страна, в която денем и нощем
се слави името на Бога.23
Независимо от завладяването на Византия от турците и падането на Константинопол
през 1453 г., петнадесети век е един от найспокойните в историята на Света Гора. Същевременно на манастирите са наложени тежки
данъци, което кара светогорските монаси да
молят за икономическа и друга помощ православните владетели.24 Въпреки че те откликват с радост, икономическият гнет е толкова
непоносим25, че скоро на Атон настъпва икономически спад, а след него и духовно гаснене. Към XVIII в. на Света Гора не остават
общежителни манастири.
През този период Света Гора нерядко получава помощ от руските царе и управниците
на Влашко, Молдова26 и Унгария. На монасите се позволява да събират пожертвования
23

Енев, М. Цит. съч., с. 35; Зографски, Д. Цит. съч., с.19;
Монахиня Нектария. Цит. съч., с. 194; Павликянов, К.
Цит. съч., с. II – III; Порфирий (Успенский), епископ. Цит.
съч., с. 747 – 751, 761 – 767; Православная энциклопедия.
Цит. съч., с. 117.
24

Зографски, Д. Цит. съч., с. 17 – 18; Нихоритис, К. Света
Гора – Атон и българското новомъченичество. София, 2001,
с. 51; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 117 – 118.
25

Зографски, Д. Цит. съч., с. 19; Иларион (Алфеев), митрополит. Цит. съч., с. 146; Книга за българските хаджии
(съст. Светла Гюрова, Надя Данова). София, 1995, с. 8 – 9;
Конев, И. Свети ли са светите места на Балканите? – В: Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, с. 99 – 101; Порфирий (Успенский), епископ. Цит. съч., с. 845 – 852.
26

Павликянов, К. Цит. съч., с. III, 75.
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сред съседните православни народи.27 Повечето манастири получават достатъчно средства и остават действащи. Бедна материално,
Света Гора става известна като пазител на
православната история и култура. След като
на практика гръцката образователна система
не функционира и като алтернатива на ученето зад граница, игуменът на „Ватопед“ –
Мелетий и Вселенският патриарх Кирил V
откриват в манастира Атонска академия,
възглавена от богослова Евгений Булгарис.28
Това става през 1749 г. Но академията просъществува за кратко време, тъй като дава либерално, ориентирано върху ценностите на
Ренесанса образование, което няма подкрепа
сред монашеската общност.29
Основополагаща роля за формирането и
развитието на атонското иночество има монахът – анахорет, автор на аскетически и мистически съчинения, Йоан Лествичник. Преподобният Йоан управлява Синайския манастир
около четири години. Кратковременното му
управление е ознаменувано с твърде важно
събитие. Именно към това време се отнася
написването на толкова известната и забележителна творба, наречена „Лествица“, заради
която и самият Йоан е наречен Лествичник.30
Поводът за написването на „Лествицата“
е следният. На разстояние два дни път от Синай се намира Раитският манастир, разположен край живописен залив на Червено море.
Игуменът на Раитската обител св. Йоан слуша
много за духовните дарования на Синайския
игумен, за неговата дълбока мъдрост в делата
за управлението на обителта и нейното брат27

Радев, И. Таксидиотство и таксидиоти по българските
земи през XVIII – XIX век. София, 2008, с. 6 – 10, 13, 23 – 27.
28

Гавриил, архимандрит. Цит. съч., с. 18, 23 – 25; Нихоритис, К. Цит. съч., с. 39; Нусбаумер, Х. Цит. съч., с. 77 –
78; Хайтов, Н. Светогорски записки. Пловдив, 1987, с. 119;
Цанков, С. Цит. съч., с. 306.
29

Гавриил, архимандрит. Цит. съч., с. 20; Монахиня Нектария. Цит. съч., с. 194.
30

Иларион (Алфеев), митрополит. Цит. съч., с. 94.
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ство. Раитският игумен пише на Лествичник
послание, в което от свое име и от името на
всички монаси в неговата обител, го моли да
напише за тях ръководство за духовно-нравствения подвижнически живот.
Думата „лествица“ в превод от руски означава стълба. В предисловието към „Лествицата“ смисълът на това название се обяснява
така: „На стремящите се към това имената им
да бъдат записани в книгата на живота, настоящата книга показва най-добрия път, по който
да вървят. Защото, вървейки по него, ще открием, че тази книга безпогрешно води към
следващите я и несъмнено представлява утвърдена стълба от земното към небесното, и
показва на върха ѝ утвърждаващия се Бог“.31
Така творбата на преподобния Йоан е
наречена „Лествица“, тъй като тя има за цел
да представи пътя на постепенното възлизане
към нравствено съвършенство като вярно и
надеждно ръководство в духовния живот на
ревнуващите за благочестието и спасението
на душите си.
Целта на написването на „Лествицата“
е да научи, че достигането на спасението изисква от страна на човека труд, самоотричане и усилени подвизи. Стълбата включва в
себе си тридесет степени или подвига. Като
нейна първа степен се поставя отричането
от земните пристрастия, а на върха ѝ се посочва съюзът на трите добродетели – вярата,
надеждата и любовта. На първо място е очистване от греховната нечистота, изкореняване
на пороците и страстите в човека. На второ
място е възстановяване на Божия образ в човека. Към тях се присъединяват още няколко
подготвителни степени или начални подвизи
на самоусъвършенстване, съответстващи на
тридесетте години от живота на Спасителя
до излизането Му на обществено служение.
31

Лествичник, Св. Йоан. Лествица. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2006,
с. 363.

Археoлогически хоризонти

Тя е настолна книга за монасите, живеещи в общежитие през всички векове. Отците
на монашеския живот, между които Теодор
Студит, Йосиф Волоколамски и други, се позовават в своите наставления на нея, като на
най-добра книга. В „Лествицата“, макар и да
е написана изключително за монаси, може да
намери спасително ръководство и живеещият
в света християнин. Огромно е значението за
иноческия живот на Света Гора на текстовете
на „Добротолюбие“, писани от великите учители и свети отци на Църквата, превеждани
от подвижници и светии.
Добротолюбие означава стремеж към
всичко красиво и добро, любов към Бога като
извор на красотата и доброто и любов към
всичко, което води към единение с Божествената нетварна красота.32 Книгата „Добротолюбие“ е сборник от красиви и добри слова за
съкровения и духовен живот и за истинското
богословие и богопознание, което се ражда в
съзерцание. Тя посочва пътя за достигане на
единство между човешката душа и Бога, пътя
за завръщане на човека към своя Създател и
Творец, пътя за постигане на първосъздадената красота, доброта и чистота. В нея се посочва начинът за истинското просвещаване,
освещаване и единение на душата с Бога, начинът за достигане на богоподобие и обожание чрез благодатта33, което е смисъл, предназначение и крайна цел на човешкия живот:
Монашество – отделяне от света, отхвърляне на греховното „аз“, умиране за себе си
и за света, приемане на ново име и ново съществуване, нова личност в Христа; полагане
32

Добротолюбие. Т. 1. Славянобългарски манастир „Св.
Вмчк Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2007, с. 10.
33

Иеротей (Влахос), митрополит. Една нощ на Света
Гора. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2004, с. 109 – 110; Из Светогорската съкровищница. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк
Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2010, с. 5 – 6.
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на обети за нестяжание, целомъдрие, послушание.34
Нестяжание – отказ от притежаване, доброволна бедност.35
Целомъдрие – цялостност, пълнота на
мъдростта; пребиваване в Бога с ум, сърце и
душа; възстановяване на цялостното девствено състояние на човека по дух.36
Послушание – свободно отказване от
собствената воля заради стремежа да се следва Божията воля.37
Девство – опазване чистотата на ума,
сърцето и тялото; преодоляване на плътта,
пребивавайки с мисъл в Бога.38
Отшелничество (странничество) – оттегляне от света в търсене на „вътрешната
стая“, където душата тайно да се моли, да намери Бога и да пребивава с Него.39
Безмълвие – спиране на движенията в
ума и сърцето; покой; мълчанието може да
бъде врата към безмълвието.40
Подвизаване – свободно и разумно усилие и борба за превъзмогване на естеството, за
побеждаване на собствените греховни навици и страсти и за постигане на християнстко
съвършенство – очистване на сърцето и единение с Бога, което се дава като благодатен
дар. Подвизаването включва въздържание от
храна, питие, сън; суров начин на живот, доброволна бедност, уединение, молитва, сми34

Софроний (Сахаров), архимандрит. Свети Силуан
Атонски. София, 2008, с. 60, 443.
35

Друмева, монахиня Валентина. Цит. съч., с. 48 – 51; Йоаникий (Коцонис), архимандрит. Атонски отечник. Част
1. Цит. съч., с. 63 – 77; Софроний (Сахаров), архимандрит.
Свети Силуан… Цит. съч., с. 66, 432.
36

Пак там, с. 54, 112 – 113.

37

Друмева, монахиня Валентина. Цит. съч., с. 27 – 36;
Софроний (Сахаров), архимандрит. Свети Силуан… Цит.
съч., с. 39 – 40, 68, 101, 132 – 135, 433, 442, 444.
38

Пак там, с. 58.

39

Софроний (Сахаров), архимандрит. Писма до Русия.
София, 2015, с. 61 – 62.
40

Иеротей (Влахос), митрополит. Цит. съч., с. 12 – 13; Из
Светогорската… Цит. съч., с. 27 – 32.
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рение, търпение, послушание, целомъдрие,
мъжество, понасяне на страдания и скърби.
Той е стремеж за сливане на собствената воля
и живот с Божията воля.41
Първото издание на „Добротолюбие“ е
на гръцки език, подготвено от св. Никодим42
и св. Макарий. То се появява през 1782 г.
Единадесет години по-късно, през 1793 г.,
книгата е преведена на славянски език от св.
Паисий Величковски. През 1877 г. се появява
руското издание, което е разширено и обогатено с нови текстове, в превод на св. Теофан
Затворник.
Образът на живот на светогорските монаси е подчинен на главната цел на пребиваването им на Атон – молитвено служение
на Бог. Монашеската молитва е обща и отделна (индивидуална). По време на общите
молитви (вечерня, повечерие, полунощница,
утреня, Божествена литургия) монасите се
събират в главния съборен храм (католикон)
и малките храмове на манастира. Основа на
отделната молитва е кратката Иисусова молитва. На Атон особено се почита Богородица, считана за единствена Повелителка на
Света Гора. Главно занятие на подвижниците
е непрестанната молитва. Една от особеностите на постоянната молитва е молитвеното
бодърстване във втората половина на нощта,
когато повечето хора спят, както и усърдната
всенощна молитва на най-важните празници.43
41

Афонские старцы… Цит. съч., с. 32 – 33; Белодуров,
протоиерей Георгий. Неоконченное путешествие на Афон.
Москва, 2014, с. 55; Добротолюбие. Цит. съч., с. 11; Друмева, монахиня Валентина. Цит. съч., с. 1627; Из Светогорската… Цит. съч., с. 10 – 11; Софроний (Сахаров), архимандрит. Свети Силуан… Цит. съч., с. 142 – 143, 434.
42

Крупин, В. Незакатный свет: Записки паломника. Москва, 2014 с. 113 – 114.
43

Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник паломника на Афон. Москва, 2014, с. 139, 246 – 248; А ф о н с к и е
старцы… Цит. съч., с. 63 – 64, 83 – 84, 167 – 169; Захария,
архимандрит. Пътят към сърцето. Беседи върху богословието на свети Силуан Атонски и старец Софроний. София,
2009, с. 130 – 143; Енев, М. Цит. съч., с. 40, 42; Иеротей
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Честотата на изповядване в светогорските обители не се уточнява от единно правило
и се определя от духовната необходимост на
всеки заселник. Изповедта се извършва обикновено в един от страничните олтари на храма или в килията на духовника. Духовници в
гръцките манастири са игумените и един-двама помощници – заместници. Да изповядват
на Атон могат само свещеници, над които е
извършена архиерейска хиротесия като духовници (тя задължително се извършва и над
игумена преди интронизация). Всички братя
се причастяват не по-рядко от един път в седмицата (обикновено в четвъртък и събота или
неделя), през Великия пост – на всички литургии. Съвременната практика на атонските
манастири не предвижда задължителна изповед преди причастие.44
Като обичайно приветствие на Атон е
прието да се произнася „Евлогите!“ („Благословете!“). Отговорът е: „О Кириос“ („Господ
благославя“). В периода между Възкресение
Христово и Възнесение Христово за приветствие служи възгласът „Христос воскресе!“ с
отговор „Воистину воскресе!“.
Починалите монаси по атонски обичай
обличат в схима. Долното бельо не се сменя, а
тялото не се измива, като се зашива в расо. На
гърдите се полага икона на Света Богородица.
Починалия йеромонах обличат и в епатрахил,
в ръцете слагат Евангилие, йеродякона обличат в орар. Тялото се отнася в манастирската
гробница и над гроба се извършва заупокойна лития. Игуменът обикновено произнася
слово, посветено на починалия. Над главата
на мъртвия се полага плоча за предпазване
от увреждане и тялото се засипва с пръст. На
(Влахос), митрополит. Цит. съч., с. 106 – 109, 158 – 166,
182 – 188; Из Светогорската съкровищница. Цит. съч., с.
21 – 24, 38 – 47; Кисьов, С. По пътя… Цит. съч., с. 60 – 64;
Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 124; Софроний
(Сахаров), архимандрит. Ще видим Бога както си е. София, 2005, с. 277 – 293.
44

Енев, М. Цит. съч., с. 38 – 39, 42 – 43; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 125.
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Атон съществува обичай тялото на мъртвия
да се зарява в земята за три години. Три години починалият се поменува ежедневно при
проскомидия (първата част на литургията), а
след това неговото име се вписва в голяма поменална книга (монахология). Такива книги,
четени в заупокойните съботи, съдържат имената на всички починали монаси от обителта,
започвайки от дълбока древност. След изтляването на тялото останките на починалия,
след панихида на гроба му, се изкопават, изнасят се и в гробницата се извършва Божествена литургия. Костите се измиват с вино и се
полагат в общи сандъци. Черепът, с написано
на него име и възраст, се полага в костница
заедно с черепите на другите починали братя,
а костите се съхраняват отделно.45
Ако тялото на покойника не е напълно
разложено, то това се приема като знак за небогоугоден живот и отново го заравят в земята
за още три години. През това време продължава ежедневното усърдно молене за упокой
на душата на мъртвия. Ако тялото е разложено и костите са с жълтовосъчен цвят, без да
издават мирис, то това служи като знамение
за праведен живот на мъртвия. Ако костите са
сиви и издават някаква гниеща миризма, това
означава, че животът на починалия не е особено праведен. Всеки свободен гроб се заема
от следващия мъртвец. Затова гробищата на
Света Гора не са големи по размер, независимо от многобройното население.
В повечето манастири денонощието по
византийска традиция започва със залеза на
слънцето, като разликата с европейското време в зависимост от годишния сезон варира от
45

Арсений (Стадницкий), митрополит. Цит. съч., с. 114,
136; Белодуров, протоиерей Георгий. Цит. съч., с. 79 – 80;
Гарднер, И. Афон. Впечатления и воспоминания. Саратов,
2011, с. 45; Дворкин, А. Цит. съч., с. 55 – 58; Йоаникий (Коцонис), архимандрит. Атонски отечник. Част 2. Църногорски манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и
Дамян“, 2014, с. 71 – 73; Православная энциклопедия. Цит.
съч., с. 125; Софроний (Сахаров), архимандрит. Свети Силуан… Цит. съч., с. 276 – 277.
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три до седем часа. Денонощието се дели на
три осемчасия, отредени за молитва, работа и
отдих. Старинен гръцки стих описва ежедневния труд на монаха по следния начин: „Пиши,
работи, пей, въздишай, моли се, мълчи“.
Всеки манастир има свой порядък на
деня, определен от вътрешния устав. На монашеската трапеза ежедневно има пшеничен
хляб, вода, лук, чесън, сол и оцет. Почти винаги се предлагат солени маслини и плодове,
през лятото и есента – зеленчуци, варени кестени. В дните на пост варената постна храна се готви без зехтин. В блажните дни на
трапезата се предлага бяло или червено вино
(по една чаша), зехтин, млечно блюдо (обикновено сирене), сладки неща (халва). Риба се
предлага обикновено в неделните дни и на
дванадесетте празника. С благословението на
игумена братята могат да приготвят в килиите
чай или кафе. В понеделник, вторник и сряда
от първата седмица на Великия пост монасите от повечето манастири пазят пълно въздържание от храна и течности. Пустинниците и
исихастите следват собствен режим, всеки
според своите телесни сили. Като правило те
употребяват храна, неизискваща приготвяне:
сухари, маслини, боб, зеленчук, сухи плодове
и др., зехтин се вкусва само в съботите и неделите. По правило, храната на отшелниците
донасят минаващи монаси.46
В началото на всяка година на събора на
всеки манастир става определяне на послушания за братята. По светогорски обичай те
ежегодно получават нови послушания, но при
нужда съборът може да остави брата на ста46

Арсений (Стадницкий), митрополит. Цит. съч., с. 112 –
114; Белодуров, протоиерей Георгий. Цит. съч., с. 48, 58 –
61, 85 – 86; Гавриил, архимандрит. Цит. съч., с. 44 – 45;
Дворкин, А. Цит. съч., с. 53, 217; Н. П. Цит. съч., с. 43;
Иеротей (Влахос), митрополит. Цит. съч., с. 15 – 16, 31 –
37, 170 – 174; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 126;
Хайтов, Н. Цит. съч., с. 121 – 123. Н. П. Цит. съч., с. 43;
Иеротей (Влахос), митрополит. Цит. съч., с. 15 – 16, 31 –
37, 170 – 174; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 126;
Хайтов, Н. Цит. съч., с. 121 – 123.
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рото послушание още за година. След края на
заседанието братята влизат по старшинство
в игуменарницата и получават благословия
от игумена, целувайки му ръка. Той от своя
страна, в присъствието на старците, довежда
до всекиго решението на събора. Списъкът
на послушанията обикновено се съдържа във
вътрешния устав на манастира. Неговото изменение е възможно само по решение на духовния събор. Повечето работи са свързани с
обезпечаване на богослужението, съхраняването на светините, обслужването на братята и
поклонниците.47
В много манастири са развити художествени занаяти и ръкоделие, иконопис, дърворезба. Уставът категорично забранява на Атон
да се продават икони и произведения на изкуството, изготвени извън Света Гора, а също
изготвянето им на нейна територия от миряни. Забранено е възпроизвеждането (отпечатването) на светогорските икони на хартия без
разрешение от манастирите (чл. 174). Изнасянето от Атон на всякакви старинни изделия,
ръкописи, икони, съдове, книги и други предмети, записани в описите на манастирските
учреждения, също е забранено.48
Общите работи, извършвани от всички
братя, са: всяка седмица закваска на хляба,
брането на грозде и маслини и др. Заради значителните обеми на строителни, ремонтни,
селскостопански и други работи много манастири са принудени да прибягват към наемане на миряни (преди всичко извън манастирските стени).
Един от най-древните обичаи, съхранени
на Атон, е монашеското гостоприемство. Всеки светогорски манастир приема за пренощуване пристигащите поклонници, независимо
47

Арсений (Стадницкий), митрополит. Цит. съч., с. 114 –
116, 253 – 254, 256 – 259; Гавриил, архимандрит. Цит. съч.,
с. 40 – 41, 45; Православная энциклопедия. Цит. съч., с. 127.
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Гавриил, архимандрит. Цит. съч., с. 19 – 20; Конидарис,
И. Устав Святой Горы Афон. Издание монастыря Симонопетра, 2016, с. 155.
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от вероизповеданието и националността. На
тях им се предоставя място в архондарика
(сграда и помещения за нощуване) и храна,
съгласно манастирския устав. На пристигналите се предлага кафе, вода, сладки, до петдесет грама концентрирана спиртна напитка – ракия, мастика.49 Приемът на гостите е
безплатен, за слава Божия. Всички поклонници се канят на богослуженията (неправославните могат да посетят храма извън богослужебното време). Православните могат да
се изповядват и причастяват, да се покланят
на светите мощи. Всички гости се хранят на
обща трапеза с братството (за неправославните обикновено се прави отделна маса). На
православните монаси и клириците от поклонниците се предоставят най-добрите места, а понякога – отделни покои. Обикновено
в обителите за гостите се устройват беседи.
Съгласно светогорските правила всеки
поклонник може да остане във всеки манастир за една нощ. По-продължително пребиваване в обител е възможно с благословението на нейния игумен. Места за нощувка
има в Дафни и Карея. За посещение в Атон
е необходимо да се получи специално разрешение, което се издава в поклонническата
служба в Солун. Тъй като пределното число
на поклонниците в Атон е ограничено, когато
се пристига за разрешение без предварително
уведомяване, е възможно забавяне (особено в
навечерието на църковни празници). За да получат разрешение, клириците трябва да имат
благословение от Вселенския патриарх.50
На Атон от древни времена действа строго ограничение, забраняващо влизането на
полуострова не само на жени, но и на женски животни (чл. 186). Лицата, опитващи се
да нарушат тази забрана, се наказват със затвор от два месеца до една година. Също е
49

Троицкий, П. Афонские встречи: Святая Гора глазами
современного русского паломника. Москва, 2008, с. 14.
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Громов, А. Цит. съч., с. 691; Православная энциклопедия.
Цит. съч., с. 127.
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забранено приближаването до пристанищата,
пристаните и кейовете в Атон на съдове, на
чийто борд се намират жени.51
Главно богатство на Света Гора са не
само великите светини, но и неизменно съхраняваните монашески традиции, събиращи
в себе си опита на подвижниците в пустините
и киновиите на Египет и Палестина, както и
в манастирите на Византия. На Атон монашеската традиция се изгражда и пази през вековете, без да прекъсва. Ето защо тя е идеал за
монашество и е много важно днешното приобщаване към този многовековен ценен опит.
Силата на монашеството и ненарушимостта,
неоспоримостта на монашеските идеали са
основани на безкористната любов към Бога и
към хората.52
Основните елементи на традицията, която поддържа по определен начин монашеското битие и осигурява приемствеността от
древните славянски обители към съвременните манастири, съединяват заветите на миналото с настоящето и ги актуализират.53
На първо място е богослужението, молитвата, която е в центъра на монашеския
живот и определя главното му направление.
Без молитва и богослужение няма монашески живот. Това е духовният, мистическия
център. Именно чрез съприкосновение с богослужението, чрез молитвата в храма и килията инокът чувства Божието присъствие
в своето сърце. Богослужението определя
ритъма на деня и нощта за монаха. Всички
останали дейности се намират в зависимост
51

Благоев, Г. Цит. съч., с. 367 – 368; Конидарис, И. Цит.
съч., с. 157.
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Иеротей (Влахос), митрополит. Цит. съч., с. 120 – 121;
Николай (Хаджиниколау), митрополит. Святая Гора – высочайшая точка Земли. Москва, 2016, с. 148 – 151; Софроний (Сахаров), архимандрит. Раждането на непоклатимото царство. София, 2009, с. 125 – 132.
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вестник, 2016, № 10 (34), с. 6 – 7; Нусбаумер, Х. Цит. съч.,
с. 52 – 56.
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от богослужението, а не обратното. Благодарение на това монахът не губи духовната
ориентация и съхранява виждането за истинския смисъл и цел на своя живот. Както в архитектурата на манастира храмът се намира
в неговия център, така и във всекидневието
на монаха служението на Бога, пълното себеотдаване на Господа, заема централно място.
Именно любовта на иноците към богослужението определят правилното устройване
на една или друга обител.54 Пръв в любовта
към молитвата е призван да бъде игуменът.
Св. Игнатий Брянчанинов казва, че в душа, в
която не живее силата и благоуханието на молитвата, цари бедствена празнота. Беда е, ако
монахът не се моли, не обича молитвата. Той
тогава е напълно пуст. Обратно, молитвата го
прави светлина за света и светогорци отдавна
познават тази истина.55
Богослужението продължава да бъде
център на целия живот на Атон.56 Авторитетът на светогорското монашество и красотата,
с която тук се извършват църковните служби,
са причината почти всички православни Поместни църкви, в един или друг момент от
своята история, да поправят своите богослужебни книги и да се обърнат към светогорското наследство, като използват за образци
атонски литургически ръкописи. По този начин светогорското богослужение в различно
време оказва влияние върху богослужението на цялото Православие и Православните
църкви. В процеса на развитието си атонската
литургическа традиция претърпява малко изменения. Единственото значително събитие
54
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към съвременното монашество. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“. Света Гора, Атон, 2008, с.
14 – 22.
55

Пак там, с. 110 – 111; Нусбаумер, Х. Цит. съч., с. 45 – 51;
Софроний (Сахаров), архимандрит. Ще видим… Цит. съч.,
с. 74 – 76.
56

Арсений (Стадницкий), митрополит. Цит. съч., с. 105 –
107; Граждане неба: рассказы о монахах и монастырях.
Москва, 2014, с. 74 – 78.

324

е, замяната през XIII в. на Студийския устав с
Йерусалимския.
Важен ориентир в устройването на монашеския живот е духовният авторитет на
игумена. Игуменът взема решенията относно
живота на населниците, в това число и за духовния живот. Затова е много важно игуменът
да има достъп до сърцета на монашестващите, което е възможно, ако те са открити пред
него. Ако сърцата не са открити, никакви указания, заявления, внушения няма да помогнат
за братските отношения с монашестващите.57
Молитвата, послушанието към духовния
отец (старец) и към игумена – това е трудният подвиг, без който монашестващите оставят миряни, облечени в монашески одежди.
Послушанието е един от трите основни монашески обета, наред с обетите за девство
и нестяжание. Той се дава при пострига и
предполага, от страна на монаха, съзнателно
и твърдо отричане от своята воля и поверяването му под духовното ръководство на опитен старец. Духовният наставник е призван
да помага на инока да поеме пътя на борбата срещу страстите и похотта, да го научи на
изкуството на тази борба, да го предпази от
опасностите, изкушенията и съблазните, да
го направи способен за принасяне на Бога
плода на истинското покаяние.58
Преподобният Григорий Синаит пише, че
послушническата стълба има пет степени, водещи към съвършенство. Първата – отричане
(от света); втората – подчинение (встъпване в
обител с обет за изпълняване на монашеските
устави); третата – послушание (подчиняване
на дело в живота); четвъртата – смирение; петата – любов, която е Бог.
57
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Послушанието е служение, тоест определени задължения, които е длъжен да носи
всеки монах в манастира. Разбирането за
послушанието като монашеска добродетел,
е дълбока вкоренено в светоотческото аскетическо богословие и има голямо значение в
живота на монашеската община.59
Послушникът е длъжен да доверява, да
бъде откровен и смирен, да изпълнява всичко
безропотно и да е винаги радостен и благожелателен. Послушанието се явява взаимен,
а не едностранен акт. Теоретически всички
монаси са призвани към търпение, но на дело
именно на игумена се налага да бъде най-търпеливият човек в братството. Ако монасите са
длъжни да обичат и да се принасят в жертва,
то още повече е длъжен да обича и да принася
себе си в жертва игуменът.60
Основните предписания за монашеския
живот се съдържат в общоатонския Устав.
По-детайлни подробности са записани във
вътрешноманастирските устави (канонизми).
Уставът предвижда две форми на манастирско устройство – общежителена и особножителна. В днешно време във всички манастири
и много скитове е разпространена общежителната форма, водеща началото си от преподобния Атанасий Атонски. В общежителните
обители (киновии) всичко е общо: подслон,
послушание, хранене, молитва. Общежителният манастир се управлява от игумен, избиран пожизнено от общо събрание на монасите. Право да бъдат избрани имат всички
монаси, не по-млади от 40 години, постригани на Света Гора, живеещи в своя манастир
или в послушание извън него не помалко от
6 години след постригването. За избирането
на игумена се уведомяват Свещения Кинот и
Вселенската патриаршия, а участието на ней59
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ни представители или други архиереи в интронизацията на игумена не е задължително
(глави 7 и 8).61
Игуменът притежава духовна власт над
монашеското братство, което е длъжно да му
оказва уважение и пълно послушание. Изпълнителната власт игуменът осъществява съвместно с комисия (епитропия) от дваматрима,
избирани за година членове – епитропи. Законодателната власт е на духовен събор, който е съставен от 6 до 12 пожизнени членове.
Заседанията му се провеждат най-малко един
път седмично. Той обявява решения в случай
на разногласие между игумена и епитропите.
Съсредоточаването на цялата власт в ръцете
на игумена или игнориране от него правата на комисията или духовния събор, не се
разрешава под никакъв предлог. Игуменът,
епитропите и старците са длъжни да бъдат за
пример на общежителния живот, да избягват
отделно хранене, лично да се грижат за болните и престарелите (чл. 111 – 122).62
Монасите от всеки манастир са длъжни
да се подчиняват на своето манастирско ръководство и безусловно да изпълняват възложеното им послушание. На свой ред манастирското ръководство е длъжно да има към
монасите отеческа любов, безпристрастна и
еднаква към всички тях грижа. За постригване в монах кандидатът е длъжен да премине
изпитание от 1 до 3 години и да има навършени 18 години. Постриганият съобразно изискванията монах се освобождава от воинска
служба. На никого не се разрешава да напуска
Света Гора без писмено разрешение на своя
манастир. Манастирът не може да откаже
разрешение на учащите се и на представилите за това уважителна причина. Всеки манастир е длъжен да има болница, аптека и дом
за престарели (чл. 92 – 98; 139).63
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При избор на манастирско ръководство
кандидатът е длъжен да се отличава с добър
нрав, безупречен живот и административни
способности. Винаги се предпочитат лица,
имащи църковно и многостранно образование. На изборите се забранява всякакво вмешателство на манастирските отци, с изключение на председателите (началниците) на
събранията, които се избират пожизнено и се
свалят само след произнасяне на съдебно решение. Изборите се провеждат съгласно вътрешния ред на манастира (чл. 108).64
Всяко зависимо манастирско учреждение (скит, келия, исихастирия, катизма) има
свой ред, утвърден от главенстващия (кириархален) манастир. Пребиваващите в тях отшелници се считат за членове на братството
на главенстващия манастир, който им отстъпва за владение жилище чрез така нареченото
дългово съглашение, съставено при определени условия. Лицето, на чието име се съставя съглашението, се нарича старец. Келиотите му се подчиняват като настоятел. Всички
старци са длъжни, без отлагане, да съобщават
за послушници, приети от тях за ученици и
да указват точни сведения в своите Монахология и Книга на послушниците. Тези две
книги всяка година се проверяват от главенстващия манастир. В съглашението се указват
имената на братята, съставляващи синодията
на стареца. При постригването на монах или
послушник е нужно разрешение на господстващия манастир. Само с негово съгласие
се добавя ново име в съглашението, признаващо населника за член на синодията, имащ
право на законно наследство. Отсъстващите,
без разрешението на главенстващия манастир
повече от 6 месеца, се заличават от съглашението (глава 8).65
Вътрешният живот в скитовете следва
вътрешния ред, утвърден от главенстващия

манастир и не може да противоречи на действащия Устав. Подвизаващите се в скитовете
монаси, са длъжни постоянно да изпълняват своите религиозни задължения и без да
пропускат нищо, да се молят на бденията в
храмовете (чл. 144 – 145).66 Всеки скит се управлява от скитоначалник (дикей), съветници
(епитропи) и съборни старци. Дикеят се избира за срок от 1 година измежду старците,
отличаващи се с добродетели и способности,
признати от главенстващия манастир. Половината от съвета (2 – 4 членове) се избира
едновременно с дикея, другата половина се
назначава от главенстващия манастир. Всеки
скит има свой печат, съдържащ неговото име
и името на главенстващия манастир (чл. 149,
151, 152, 154).67
Движимото имущество на Атон – свети мощи, почитани икони, свещени съдове
и дрехи, скъпоценни ръкописи и други, се
намират под свещена охрана като народно
достояние и отеческо наследство. Всеки манастир е длъжен да има опис на светините,
които съставляват негова вечна и неотнемаема собственост. Цялото недвижимо имущество на манастирите е неотчуждаемо, като
предмет на Божествено право. Продажбата на
земи в Света Гора не се разрешава по никакъв
повод, но замяна е възможна (чл. 100, 181).68
Всяко ново строителство или разширение се осъществява само с разрешение на
Свещения Кинот. Цялата изнасяна от Света
Гора дървесина и друга продукция е освободена от налози на държавата. Риболовът
на Света Гора за нуждите на нейните монаси също е освободен от всякакви налози (чл.
168, 169, 171).69
Устоите на Атон и неговото древно привилегировано положение се съхраняват през
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вековете благодарение уважението на всички
власти към особеностите на монашенския
живот, както и на вниманието и грижата на
самите светогорски монаси.70 Атон се намира
под църковната юрисдикция на Вселенската
патриаршия и повече от 1000 години монасите непрекъснато отправят молитви към Бог.
Взаимоотношенията на Света Гора с Църквата и особено с Вселенската патриаршия в
Константинопол винаги са сложен църковно-политически въпрос. Днес този въпрос
има само историческо значение, защото тези
отношения се регулират от Конституцията на
Гърция и уставното законодателство на Света
Гора. Това положение е признато и в договора
между Гърция и Европейския съюз. Общото
заявление за Света Гора утвърждава нейното
особено положение и съхраняването на всички нейни привилегии.71
Статутът на Света Гора е определен в чл.
105 на действащата конституция на Гърция:
1. Атонският полуостров от Мегали –
Вигла и по-далече, образуващ окръг
Света Гора, се явява, в съответствие
със своето древно привилегировано
положение, самоуправляваща част от
Гръцката държава, чийто суверенитет
над нея остава неприкосновен. В духовно отношение Света Гора пребивава под непосредствената юрисдикция
на Вселенската патриаршия. Всички
населници на нея придобиват гръцко
гражданство, без каквито и да са формалности, след приемането им като
послушници или монаси.
2. Света Гора, в съответствие с установения ред, се управлява от нейните двадесет свещени манастира, между които е поделен Атонският полуостров.

бен статут.72 От една страна, това е неотменна
част от Гърция, върху която се разпространяват всички местни закони. От друга – автономна република със свое правителство
(Протат), свой глава (Вселенският патриарх)
и със свои строго охранявани граници. За посещение в Атон е необходимо разрешение на
специалния департамент на Министерството
на външните работи на Гърция, а на духовните лица – и благословението на Вселенския
патриарх.
Въпреки че Света Гора е светиня на цялото православие, на полуострова се реализира курс за елинизация и увеличаването на
негръцките братства изкуствено се ограничава. В официалните институции определението „руски манастир“, „български манастир“
се счита за грешно, тъй като всички обители
номинално се считат за гръцки.73 В началото
на XXI в. в Света Гора живеят около 1800 населници. Това е много повече, отколкото през
първите десетилетия след Втората световна
война и последвалата разрушителна гражданска война в Гърция. През тези години числото на иноците във Света Гора едва достига до
няколкостотин.
И днес поклонниците идват за няколко
дни, посещават манастирите и другите обители, докосват се до светините, дишат въздуха
на Света Гора, откъсват се от своите суетни
грижи, а Божията благодат ги храни и лекува.74 Климатът на Света Гора е средиземноморски. В Пантелеймоновския манастир през
зимата понякога пада сняг, но се задържа за
няколко часа, докато на връх Атон остава подълго време. В южната част на Атон сняг не
вали, там растат кактуси, чиито плодове се
използват за храна от живеещите в тази част

Атон принадлежи на целия православен
свят. Затова светогорската територия има осо-
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пустинници. Зимата на Света Гора е мека,
дъждовна и буреносна, а морските вълни
през този период достигат до стените на „Св.
Пантелеймон“ и макар само веднъж, по време
на много силна буря, разрушават кея. Тогава
слизането от кораба е невъзможно и параходите не спират на Атон. През лятото морето
е спокойно.75
До Атон може да се стигне само по вода,
от град Уранополис, което е по-надеждно или
от Йерисо, където нерядко морски вълнения
отлагат плаването. Поклонниците получават
пътен документ (грамота), оформен във византийски стил, с двуглавия византийски орел и
печат с образа на Богородица, покровителка
на Атон. Документът е подписан от Епистасията – управляващите четирима игумени, които
се сменят периодично всяка година. Този документ дава право на поклонника безвъзмездно да живее и да се храни във всеки от двадесетте светогорски манастира, но за определено
време. След този срок поклонникът се връща
към светския живот, но ако има благословение
от игумена, може да остане – случва се и за
цял живот. Следва да се отбележи, че манастирът „Есфигмен“ не поменува Вселенския
патриарх и затова в Протата, вместо неговия
игумен, всички документи подписва изпълняващият длъжността.76
Всяка сутрин от пристанището на Уранополис тръгва кораб, осъществяващ курс до
Света Гора. По пътя до крайния пункт – пристанището Дафни, той спира на различните
манастирски пристанища и може да се слиза на всяко от тях.77 Жените остават на брега в Уранополис, тъй като Атон е закрит за
тях. Те могат да използват катер и подробно
да разгледат от водата почти всички обители,
75
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но на определено разстояние от тях. За тези,
които искат да се докоснат до атмосферата на
атонското монашество, има възможност да
посетят подворията, а също и женските манастири, намиращи се извън полуострова, но
свързани с него канонично и духовно.78
Посетителите на Света Гора са единодушни в едно, че на земята това място е неповторимо. Има и поговорка: „Атон не е
място, това е път“. При това път, несравним
с никой друг. Той няма обикновено географско измерение. Поклонникът тук се разполага
в други духовни координати. На Света Гора
живее Православието.79
Сякаш да закрепят това чувство, атонските иноци използват изключително Юлианския календар, а датите по новия стил често просто се игнорират. Времето се отчита
по византийски, от залеза на слънцето.80 При
това разликата между светското и светогорското време се мени в зависимост от годишния сезон. Главното тук са другите духовни
измерения. В Уранополис остава светското с
неговите многобройни, а по атонските разбирания, безсмислени проблеми. На Света Гора
е друго жизненото пространство, в което има
един – единствен проблем – спасението на
душата. В полунощ, с бързи удари по клепалото, населниците и поклонниците се призовават за сън и манастирските врати се затварят (някога, заради страха да не се привлече
вниманието на турци и пирати, светогорците
престават да използват камбани).81
Монасите стават в 7 часа по византийско
време (зимата е 2 часа през нощта), когато започва ранната обедня, а след нея – късната.
78
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В 11 часа, след като пият чай, всички изпълняват различни послушания: в зеленчуковата
градина, на строежа, в канцеларията. В 2 часа
обядват и отново работят до 7 часа, когато се
полага вечерен чай. След него има вечерня,
след това вечеря, повечерие, след чийто край
населниците се прибират в килиите. Там те
трябва да произнесат установеното число молитви, както и да направят също толкова земни поклони. За схимниците броят на поклоните е 1200, а за обикновените монаси – 700.
Късно през нощта камбанен звън призовава
за утреня, продължаваща 2 часа. И така всеки
ден до самата кончина, която тук е като дълго
чакания преход в другия свят.82
Само на Света Гора, където е жива древната традиция, може да се разбере психологията на православното монашество. Разбира
се, неподготвеният човек е нужно да почете
съответната литература, много да размишлява и много да види.83
В историята на своето християнско съществуване Света Гора Атонска отглежда
множество свети отци. Много светогорски
иноци – аскети се стараят да се държат така,
че външно с нищо да не изразяват и да не
откриват на света своето духовно величие.
Изкуството на смирението и мъдрата простота стоят у атонските старци много високо.
Затова повечето светогорски светии остават
приживе неизвестни. Даже преподобният
схимонах Силуан Атонски, един от най-великите подвижници през XIX – XX в., приживе е малко известен. Чак след неговата смърт
през 1938 г., светостта му е общопризната. В
съвременния Атон с благоговение се почитат
имената на светогорци, явяващи се чрез живо-

та си истински образец за святост. От древни
времена Света Гора е известна като място на
непрестанна молитва за света. „Светът заслужава молитва, а когато молитвата отслабне,
тогава и светът ще загине“ – казва старецът
Силуан Атонски.84 Безчислено е множеството
на свети подвижници, прославили Света Гора
със своя живот.85
Засилването на интереса към Света Гора
способства за редица забележителни издания на документи и ръкописи от богатите
библиотеки на светогорските манастири,
разнообразни каталози, албуми, изследвания
за историята на обителите.86 Продължават и
плодотворно се развиват атонските певчески
традиции на византийското пеене, от иноци –
иконописци – традициите на византийската
иконописна школа, издават се трудове в областта на химнографията, историята, излизат
периодически издания. Строго се изпълняват
древните традиции за провеждането на църковните служби и спазването на древните богослужебни типикони.
Някои монаси периодично излизат от
Атон „в света“ за духовно служение с проповеди, беседи, за извършване на тайнството изповед. Възстановяват се върху основата
на щателни научни изследвания паметниците на византийската култура. На Света Гора
неизменно съхраняват традициите на манастирското гостоприемство и числото на поклонниците, пристигащи от целия свят, непрекъснато се увеличава.87 Атон принадлежи
на целия православен свят. Затова светогорската територия има особен статут.88 От една
страна, това е неотменна част от Гърция, вър84
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ху която се разпространяват всички местни
закони. От друга – автономна република със
свое правителство (Протат), свой глава (Вселенският патриарх) и със свои строго охранявани граници. За посещение в Атон е необходимо разрешение на специалния департамент
на Министерството на външните работи на
Гърция, а на духовните лица – и благословението на Вселенския патриарх.
През 2010 г. на заседание на Европейския
съвет на религиозните водачи е приет „Кодекс за защита на свещените места“. В него се
дава следното определение за свещено място:
„Свещени места са местата с религиозна значимост за определени религиозни общности.
Те включват места за поклонения, гробища и
светини, включително прилежащите територии, когато са неотделима част от тези места. От гледна точка на този кодекс свещените
места имат строго обозначени граници, определени от всяка религиозна общност, съгласно традициите. Свещените места трябва да
бъдат съхранени за днешното и бъдещите поколения в цялата пълнота, неприкосновеност,
с уважение към тяхната репутация и неповторимост. Те трябва да бъдат съхранени не
само като обекти с религиозно значение, но
и като обекти на историческото и културното
наследство на цялото човечество и на страните, на чиито територии се намират“.89
Днес Света Гора е единствената област
на православния свят, където на едно място и
под единно управление се съхраняват и хармонично съществуват всички видове православно монашество: общежития, скитове, келии, каливи, отшелничество. Освен това Атон
е световен център на православното монашество и християнската култура. В неговите
манастири са представители на всички православни народи. Монашеската република
неотклонно се придържа към принципите на

общежитието и братското единение на първите християни, явява се пример за съществуване на хора с различен произход, обединени от
обща вяра.90
Света Гора встъпва в третото хилядолетие на християнството върху разцвета на
своите духовни сили и като духовна крепост
на целия православен свят.91 Светът днес
гледа не само на атонските манастири с надежда, като иска да види в монасите истински
подвижници, аскети и герои на духа. Истинското възраждане на обществото е възможно
само чрез обръщане към собственото духовно наследство и първоизточници, където руското атонско монашество винаги заема едно
от най-важните места.
Много изпитания преживява за многовековната си история Света Гора. Много
пъти тя е подложена на латински нападения,
пиратски и разбойнически набези и разорения. След падането на Константинопол през
1453 г., Атон попада под властта на османците. Те облагат манастирите с данък. Османското владичество формално продължава на
Света Гора чак до 1912 г., когато полуостровът влиза в състава на Гърция с правата на
самоуправляваща се област.
Може да се каже, че Света Гора е подобна
на пчелен кошер: както в кошера има много
пчелни гнезда, така и на Атон – много монашески килии. Монасите държат всекидневен
пост, през нощта стоят на молитва, а през деня
се намират в послушание. Те се стремят към
Царството Небесно с тези три добродетели:
с пост укротяват плътта си и страстите; с послушание изкореняват и изтръгват страстите,
достигат смирение и се потопяват в смирено-
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Житенев, С. Религиозное паломничество в християнстве, буддизме и мусульманстве: социокультурные, коммуникационные и цивилизационные аспекты. Москва, 2012, с. 33.
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Друмева, монахиня Валентина. Цит. съч., с. 13 – 16; Н.
П. Цит. съч., с. 42 – 43; Света Гора: Богошествената… Цит.
съч., с. 94 – 110; Шиваров, Н. Понятието „светост“ в древната Църква и Средновековието. – В: Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, с. 239 – 242.
Гавриил, архимандрит. Цит. съч., с. 138 – 141; Иларион (Алфеев), митрополит. Цит. съч., с. 344; Крупин, В.
Святой… Цит. съч., с. 197 – 198.

Археoлогически хоризонти

Атон – световният център на православното...

мъдрие; с молитва прогонват всякакви смущаващи помисли и се съединяват със самия
Бог. В атонските общежителни манастири
братята имат обичай всекидневно да изповядват за разглеждане и разсъждение помислите
си на своя пастир и предводител – игумена.
И всеки час и минута се стремят да запазят
своята съвест чиста и непорочна, както пред
Бога, така и пред пастира, игумена, и пред
всички братя в Христа. Те преминават и двата
пътя на монашеското житие, послушанието и
безмълвието: с послушанието достигат смирение и смиреномъдрие; с безмълвието достигат най-високата степен на любовта и безстрастието. Защото, който идва в манастира
и се определя да живее в общежитието, той
дава в общото всичкото си имущество – голямо или малко – вещи, книги, икони.
На Света Гора мнозина прекарват живота
си в общежитие и в съвършено послушание.
Едни двадесет, други тридесет, а трети четиридесет, петдесет и шестдесет години достигат съвършено безстрастие и стъпват на найвисоката степен на любовта. Други достигат
дълбочината на кротостта и смиреномъдрието. Когато някой от тях се разболее, отива
в болницата, а ако не може сам да отиде, го
отвеждат и се грижат за здравето му: никоя
майка не се грижи за болните си деца така,
както духовните братя за болните; четат особено правило за тях и почти всекидневно ги
причастяват.
На Атон има много съвършени отшелници и пустиножители, които живеят в найдълбоките пустини и непроходими места – в
планини, пещери, гори и клисури, където минават малко хора. От дългогодишния живот
в пустинята дрехите им овехтяват и те ходят
полуголи, а някои са покрити с коси. Хранят
се с треви и билки, укриват се от хората и рядко някой от тях се показва. През 1846 г. трима
души на път за връх Атон се отбиват в пещерата на преподобния Петър Атонски. Узнават,
че в нея живее пустинник, когото не успяват
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да видят, защото той, като чува, че идват хора,
се отдалечава от пещерата. Те виждат само
имуществото му: една икона, броеница, съд с
вода и трева за храна; хляб няма; за легло му
служи голата земя.
Подвигът, извършван на Атон от иноци с
различна националност, служи на цялото човечество. Приносът на православните народи
в духовната и материалната съкровищница на
Света Гора е голям и многостранен. Взаимните връзки между Поместните Православни
църкви и атонските обители е осветена от хилядолетна историческа традиция.
Населването на Атон с православни подвижници и състоянието на светогорските
обители винаги е зависело и от политическите условия, както и от дипломацията. През
всички периоди православните владетели,
правителствата, духовенството и книжовниците се интересуват от православните центрове на Изтока, които от своя страна често
прибягват към помощ и покровителство от
православните страни.
Между Света Гора и православните народи от векове се установяват връзки, които
оказват взаимно влияние върху развитието на
духовната култура. Този процес, независимо
от трудностите в миналото, продължава и в
съвременността. Света Гора е не само неизчерпаема тема на научни трудове и поклоннически описания. Тя е и злободневен проблем
на съвременното православие. Със съдбата на
атонското монашество днес, както и в миналото, е неразривно свързана съдбата на Православната Църква.
Слава за Света Гора в днешно време представляват редица забележителни старци, които със своя живот и дейност дават неоценим
принос в делото за възраждане на монашеството. От древността до наши дни Атон е свещено място на безмълвие, съзерцание, благочестие и подвижничество. Тук непрекъснато
се извършват високи аскетически подвизи. На
Света Гора може да се срещне реалното въплъ331
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щение на християнския идеал на обожанието,
тъй като атонските иноци желаят да придобият в този живот не толкова знание за Бога, колкото знание на самия Бог. Сред знаменитите
подвижници има немалко обикновени, слабо
образовани в светския смисъл хора, които с
чистота на своя живот достигат високо духовно просветление и святост.
Важното значение на Атон в духовния
живот на Православните църкви е безспорно
и не се нуждае от каквито и да е особени доказателства. Още от епохата на Средновековието и до наши дни Света Гора се слави със
строгия аскетизъм на своите населници, които водят тук пълен с труд и молитви живот.
Атонските манастири и скитове отдавна привличат много поклонници от различни страни. Известно е, че светогорските монаси като
част от своите послушания, включват изуча-
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ване на духовна литература и постоянно преписват ръкописи с религиозно, философско и
историческо съдържание. Света Гора дава на
православния свят много известни богослови
и йерарси, които впоследствие осъществяват
духовнопросветителска дейност в страните,
където служат.
Православното поклонничество е значима съставка на пълноценния църковен живот.
То представлява форма на богопочитание,
както и реализация на духовната потребност у паството в поклонение пред светини,
участие в богослужение на свети места, молитвено общение с вярващите, като израз на
единството и съборността на Православната
Църква. По тази причина поклонничеството
до светогорските светини си остава най-древната духовно-историческа традиция на световното православие.
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ATHOS – WORLD CENTER
OF THE ORTHODOX MONASTICISM
Plamen Slavov
Summary
The world’s largest center of the Orthodox monasticism is in the peninsula of Athos, northeastern Greece.
The statutes of Sveta Gora, adopted in the times of the Byzantine emperors, have been unconditionally executed for centuries and are still into effect. The government is in the hands of the monks through the abbots
of the monasteries and is completely independent from the state. Athos is under the direct jurisdiction of the
Ecumenical Patriarchate. This makes the relationship between Sveta Gora and the Church a subject of a complex ecclesiastical and political matter. Nowadays, this relationship is regulated by the constitution of Greece
as well as Sveta Gora’s statutory legislation. The monastic republic of Athos steadily follows the principles of
common governance by its twenty holy monasteries, and is an example of the existence of people of different
origin, united by common faith.
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ЗА ОДРИНСКИТЕ МАЙСТОРИ ЗОГРАФИ
В ПЛОВДИВ. НОВООТКРИТИ ТВОРБИ
Петрана Тотева

Между първостепенните иконописни
образци в пловдивските старинни църкви са
тези на зографите от Одринския творчески
кръг, начело с първомайстора Никола Одринчанин. Тяхната значимост е изявена без съмнение не само с качествата на творбите, но
и със самочувствието на авторите – оставили своите подписи и означили произхода си
като „одринчанци“ – Никола, Моско, Стефан,
Филип, Милтиади, Александър, С. Никитас.
Специално внимание на тези творби сме
обърнали в две научни публикации, затова
тук се спираме бегло на някои по-важни моменти.1
За етническата принадлежност на одринските майстори – българи, или гърци в
миналото се спореше, но днес става все поясно, че ако е имало гърци между тях, или
„гърчеещи се“, то всички са работили заедно – обясним феномен в рамките на Османската империя. За българо-гръцкото културно
сътрудничество през Възраждането (особено
1

Тотева, П. За одринските майстори зографи и
тяхната изява в Пловдив, Сб. Българско възрожденско
изобразително и приложно изкуство, С., 1985, с.
90 – 98; Тотева, П. Неизвестни творби на одрински
майстори иконописци в Пловдив, ИМЮБ, 1992, т.
ХVІІІ, с. 249 – 260.
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преди Кримската война) има множество публикувани трудове. Пример за това сътрудничество между балканските християнски
народи при общия враг – иноверец се явява
и съвместната творческа дейност на одринските майстори – зографи. В случая превес
взема българският етнически елемент, особено що се касае до Никола Одринчанин. Този
етнически елемент доминира и в родния град
на майсторите – Одрин. Градът е бил един от
главните български художествени огнища в
този край (с читалище и три училища).
Във времето, когато одринчанци идват
в Пловдив, той е бил в административната
територия на Одрин, санджак на одринския
вилает. В тесните културни и икономически
връзки между двата града, както и в оживената културна дейност на нашия град, с
усилено църковно строителство. В първата
половина на ХІХ в., се крие причината за установяването на майстор Никола тук, където
са съхранени повече от творбите му. Наред с
гръцките надписи и подписи, които, както е
известно2, са традиция в тази епоха, Никола
2

Особено интересни са подписите на гръцки език,
оставени след надписите на български език от
несъмнено български автори, съдейки по имената им
като „зограф Стоян“, „майстор Вълко от Дермендере“
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Одринчанин пише често и на български. Особено показателен е подписът му в църквата
на с. Калугерово, Пазарджишко – „Никола К.
Зограф“.3 След седемдесетте години на ХІХ
в. и синът му Милтиади, „осъзнал българската си народност“ вече се подписва с името
„Методий“ (което е възприето у нас), или Методий Николов от Пловдив“4
Никола
Одринчанин-първомайсторът,
най-добрият иконописец, школуван майстор
на икони, е оставил повече от 120 творби в
пловдивските храмове. И досега много от тях
красят иконостасите на църквите „Св. Богородица“, „Св. Марина“, „Св. Георги“ или
дърворезбени кивоти в „Св. Св. Константин и
Елена“ и „Св. Димитър“, а отделни икони има
в „Св. Харалампий“ и „Св. Петка Стара“. Найранните му работи откриваме в арменската
църква „Сурп Кеворк“ („Св. Георги“) – четири големи живописни платна от 1838 г., наред
с творбата на Моско Одринчанин „Кръщение
Христово“ (1843)5. Още по-ранна е иконата
„Разпятие Христово“, с неизвестен произход
във фонда на Градската художествена галерия – Пловдив. Тя е подписана и датирана
1830 година (или 1836?, тъй като последната
цифра е полуизтрита при реставрация).
Многобройните подписи на Никола
Одринчанин – най-често с инициали ΝΚΛ
(`Αδρπλτου), улесняват идентифицирането и
изследването на творбите му. Подобен прийом наблюдаваме и при другите одрински майстори, всички подписали се като „одринчанци“ (към представените в Пловдив се прибавя
и Панайотис, работил в Кърджалийско). Саили „ръка Христова“ (при икона на Хрито Димитров –
родоначалник на Самоковската школа). Вж. Тотева,
П. Икони от Пловдивския край, С., 1975, с. 9 – 10 и
съответните илюстрации.

мочувствието им на творци, посочващи името на своя творчески кръг или школа, както и
последните публикации, даващи нова светлина върху географския обсег на творбите им,
най-вече тези на Никола, налагат уточняването на определението Одринска школа, без да
се прибавя допълнението Южно – българска,
а най-малкото – Странджанска.6
Неоспорим е фактът, че творбите на Никола Одринчанин с право се нареждат между шедьоврите на българската възрожденска
живопис, каквато е „Рождество Христово“ в
църквата „Св. Марина“ – икона с подчертани
художествени достойнства и религиозна екзалтираност, превърнала се в пъстра битова
картина7; или „Св. св. Петър и Павел“ на кивота в храма „Св. св. Константин и Елена“,
където образите впечатляват с благородството и изискаността на лицата, носещи почти
портретна характеристика; да не говорим за
обогатените композиции с нови иконографски сцени и при двете творби – израз на творческата фанттазия на художника.
Към тези първокласни творби можем да
прибавим още няколко произведения на Никола и Моско, непубликувани до сега. Някога
те са били част от стара пловдивска църква
„Св. Дионисй“. Днес тя е известна на малко
пловдивчани като „гръцката църква на Георги
Цукала“. Строена е през 1885 г. и пострадала при пожар през 1912 г.8 За щастие иконите
били спасени и по-късно послужили за оформяне на иконостаса в новопостроена селска
църква (1828 г.) подчинена на Пловдивската
митрополия.
Между тях се откроява някогашната храмова икона на св. Дионисий от остров Закин6

Василиев, Ас. Български възрожденски майстори,
С. 1965, с. 645

Добрева, Л. За разграничаване авторите на
странджанските икони от Никола Одринчанин, сп.
Проблеми на изкуството, 1999, бр., с.

4

7

3

Пак там, с. 646.

5

Тотева, П., Неизвестни творби... ИМБЮ, 1992, с.
249 – 260
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8

Алваджиев. Пловдивска хроника, Пловдив, 1984, с.
269 – 270.
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тос, родното място на гръцкия учител и историк Георги Цукала, който построил църквата
в негова чест.9 Тази творба на големия майстор Никола Одринчанин е единствената
творба между другите, която е добре запазена – без по-късни поправки. Надписите са на
гръцки език:`Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
`ΑΡΧΠΟΥς `ΑΙΓΙΝΗς `ΕΚ Ζακυντου ε.σ.
αχκδ : 1857, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αδρ/του
„СВ. ДИОНИСИЙ АРХИЕПИСКОП НА
ЕГИНА от Закинт, починал 1624 г. Никола
Одринчанин, 1857 г.“
Под този текст е ктиторският надпис,
който в превод гласи: „Ерхиерею, приемайки
приношението на Наркис от Закинт, Доктора,
син на Титадин, избави душата и тялото му от
всякаква опасност.“
Светецът е изобразен в любимия за Никола Одринчанин маниер – изправен в цял
ръст на фона на планински пейзаж, в съобразено с житието му архиерейско облекло
и монашеско було на главата; с дясната си
ръка благославя, а в лявата държи разтворено
евангелие. Лицето му е особено изразително
и одухотворено. В четирите ъгли на иконата
са рамкирани сцени от неговото житие: горе
вляво светецът като духовен пастир благославя и поръсва с китка светена вода стадото
овце в манастира; отдясно – чудото с излекуваното болно дете пред раклата с мощите
на светеца; долу вляво старецът в монашеско
облекло (като игумен на манастира) изслушва и благославя коленичилия пред него мъж,
който е убил брата на светеца, а вдясно – разговаря с войниците, пристигнали да търсят
престъпника, като ги насочва в грешна посока. В последните две сцени е кулминацията в
духовната извисеност на св. Дионисий – превъзмогнал ужаса от новината за убийството
на брат му и следвайки примера на Христос,
намерил сили да прости, нещо повече – да

спаси убиеца от наказание. Очевидно художествените качества на тази творба са съпроводени с изявено нравствено-дидактическо
звучене. Към тези качества на иконататрябва
да прибавим и наличието на вече споменатия
подробен надпис, с информация за личността
на светеца и дори годината на неговата кончина – нещо непознато досега в иконографската практика. Отбелязани са и датировката
на творбата и името на нейния автор.
Между издадените у нас имена на светци не открихме никъде такова с името на
св. Дионисий от остров Закинт, епископ на
Егина. За тази негова идентичност споменава и Константин Моравенов, имайки предвид
многото други известни у нас светци с това
име.10 От остров Закинт в Йонийско море е
и ктиторът на иконата, както и собственикът на църквата „Св. Дионисий“ в Пловдив.
Интересното житие на този христиански подвижник е описано в гръцкия Синаксар от
Никодим Светогорец, преведено и на руски
език.11Поради заслугите си той е почитан не
само на островите, но и в цяла Гърция като
„защитник на бедните и слабите“, прочул се
и като лечител и чудотворец. Във връзка с характера на настоящето издание, позволяваме
си да споменем някои данни за него, а добре е
житието му да се популяризира и у нас. Роден
в 1547 г. в семейството на стар венециански
род, светецът получава солидно образование
в светските и богословските науки, но „прозрял отрано суетата на материалния свят се
отдава изцяло на духовен живот. „Пословичната му скромност и смирение, въпреки потеклото и образованието, умението му да напътства и обучава, да помага на страдащите,
както и сладкодумните му беседи привличали многоброен народ отблизо и далеч. С тези
си качества той достигнал далеч в духовната

9

11

Моравенов, К. Паметник на пловдивското
християнско население. Пловдив, 1984, с. 61.
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Моравенов, К. Цит. съч.

Нектария монахиня (Мак Лиз). Евлогите. Москва, 2009.
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йерархия – от монах и свещеник до митрополит на островната Егинска митрополия,
но и с някои изпитания впоследствие, които
понесъл със стоическо търпение. В резултат
на всичко това бил удостоен с даровете на
прозорливост и чудотворство – и приживе, и
след смъртта си – чрез нетленните си мощи,
почиващи на остров Закинт. Многобройни са
описаните в житието му чудеса при решаване
на проблеми и лечение на болести. Честването му в Гърция е на 17 декември – ден на неговата смърт (1624).
Освен иконата „Св. Дионисий“, внимание заслужават и останалитне икони на Никола и Моско Одринчанин, украсявали някога
иконостаса на пловдивската гръцка църква на
Цукала.
На новото си място, от двете страни на
олтарните двери са изправени в цял ръст Исус
Христос (отдясно) и Св. Богородица с младенеца (отляво) – нещо различно от допоясните
изображения на тези централни фигури в старинните ни икони. Подобни предпочитания,
познати ни повече при Никола Одринчанин,
срещаме тук и при Моско. Христос, благославящ с дясната си ръка, държи евангелие в
лявата. Св. Богородица е със скиптър в ръка –
знак на царственост; подобна осанка има и
младенецът, който държи сфера – символ на
безкрайната и необятна вселена. По-светлият
колорит на фона с предимство на розово и синьо, с преливащи тонове, както и типажът на
образите, издават ръката на Моско Одринчанин, който се е подписал на иконата „Христос Пантократор“ на архиерейския трон – χρ
μοσχου (от ръката на Моско, 1842) година.
Дело на същия автор е иконостасната
икона на горния ред – точно над олтарните
двери – „Христос благославящ с 12 – те апостоли“. Това е една доста рядко срещана композиция. В нея е представен Спасителя, седнал в облаци и благославящ с двете си ръце,
а в скута му е разтворено евангелие. Около
него в лозница са образите на апостолите.
Археoлогически хоризонти

Тук, високо горе, Христос разперил ръце над
богомолците, предизвиква внушение за покровителство над целия човешки род. Фонът
на иконата е в синьо, избледняващо постепенно и преливащо в розово. Това е любим художествен прийом и на Никола Одринчанин.
Неговите икони в иконостаса отляво са: „Св.
Харалампи“, „Св. Атанасий“ и „Св. Екатерина“, датирани от 1857 г., а отдясно – „Св. Неделя“ и „Св. Георги на кон“.12 Изображенията
на светците в първите четири икони са прави,
в цял ръст – „Св. Харалампи“ и „Св. Атанасий“ – в архиерейски облекла, благославящи
и с евангелия в ръка; „Св. Екатерина е с традиционните атрибути на мъченицата – кръст
и колелото на мъченията. Трите фигури са
статични, докато св. Неделя прави впечатление с напористото движение напред, обърната три четвърти надясно, напомняща за друга
подобна, раздвижена, бароково – патетична
творба на Никола Одринчанин.13
На първия царски ред на иконостаса, до
иконата на Исус Христос е традиционнота
място на св. Йоан Предтеча. Тук той е изобразен фронтално, до него е иконата на св.
Дионисий. Отляво до олтарната преграда е
иконата на св. Тодор Тирон, един от предпочитаните от Никола Одринчанин светци –
войни, изобразявани на коне.
На едно твърде неочаквано място – Униатската църква „Св. Възнесение“ в Пловдив, строена 1931 г., е откриваме иконата на
светеца – воин Мина, също любим образ на
художника. Тя е с размери 125/92 см. Поставена е на десния проскинетарий и привлича
погледа веднага при влизане в храма – с художествените си достойнства и емоционално
въздействие на образа. Тук Никола Одринчанин е вложил цялото си умение на художник
12

Последната икона е с множество „късни“ поправки
и надживописвания, които не са в интерес на
оригиналната авторска творба, датирана 1857 г.
13

Иконата е „Св. Йоан Предтеча“ в ц. „Св. Марина“,
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със стремеж към реалистично третиране на
формите – от безупречната фигура на светеца във военни доспехи и изящното движение
на коня, до натуралистичния наситено зелен
пейзаж. Характерните за цялото му творчество многоплановост и дълбочина са на лице
и в тази творба, както и „изпипването“ на
детайла – най-вече в украсата на седлото и
конската сбруя. В четирите ъгъла на иконата,
богато орнаментирани рамки – стил барок и
рококо – затварят четири житийни сцени на
светеца с акцент на мъченията и обезглавяването му. Подобна рамка има и ктиторският
надпис на гръцки език, с годината 1856-а. Както става ясно от превода, ктитори са „Рабите
божии „Георги, Елена, Карафиллиа, Христаки“, а молитвата е и за починалите Атанасий
и Йован. Подписът на автора е стоял долу
вдясно – на сребърния кант върху иконата, с
дискретните инициали χρ ΝΚΛ `Αδρπτου. За
съжаление полуизтрит преди години, надписът вече е заличен.
Как е попаднала в храма тази творба за
сега може само да се гадае. Известно е, че
историята на сегашната църква е свързана
с дейността на отците августино – успенци,
които през 1863 г. установяват клон на своята
мисия в града. В резултат на това се създава
и известния Френски колеж „Св. Августин“
(1884 г.), а по-късно и Източно католическа
енория с параклис (1888 г.). Междувременно
в Пловдив се установяват и първите български католици от източен обряд, изселници
от Одрин.14 Явно е, че интересът на тези заселници към Никола Одринчанин, живеещ и
работещ от години в града ни не е случаен,
тъй като неговото творчество е близко по характер до западно-европейското изкуство. Позовавайки се на датировката на иконата „Св.
Мина“ – от 1856 г., близка до тази на иконите
в опожарената гръцка църква „Св. Дионисий“
14

Елдъров, Св. Униатството в съдбата на България,
С., 1994.
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(1857 г.), може да предположим евентуален
неин произход от същата църква. Възможно е,
след опожаряването и, тя да е била подарена
на Униатската енория. Бъдещите проучвания
в тази насока могат да доведат до по-точни заключения.
Един факт само изплува достатъчно ясно
под патината на времето – реалността на запазените иконописни творби15 и тяхната художествена и историческа значимост, дело
на Никола Одринчанин и неговия творчески
кръг. Крайно време е той да заеме заслуженото си място в пантеона на възрожденските
ни творци – наред с големия Захари Зограф
и всички достойни представители на българското християнско изкуство през вековете.

15

Благодаря на всички, които ми оказаха съдействие
за достъп до съответните икони – главно от страна на
Пловдивската митрополия и Униатската църква „Св.
възнесение“; както и на тези, които ми предоставиха
житието на св. Дионисий от Закинт – сестра Валентина, игумения и иподякон протопсалт Аргир Малчев;
също и на реставраторка Миляна Стефанова.
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Обр. 1. „Рождество
Христово“, 1856 г.
от Никола Одринчанин,
храм „Св. Марина“
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Обр. 2. „Св. Богородица с младенеца
и апостоли“ (със св. Йоан Предтеча),
1852 г. от Стефан Одринчанин,
храм „Св. Петка“ – нова

Обр. 3. „Св. Петър и Павел“, 1848 г.
от Никола Одринчанин,
храм „Св. св. Константин и Елена“
340
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Обр. 4. „Св. Троица“, 1849 г.
от Никола Одринчанин,
храм „Св. Георги“

Обр. 5. „Жертва Аврамова“, 1844 г.
от Никола Одринчанин,
храм „Св. Богородица“
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Обр. 6. „Рождество на св. Йоан Предтеча“,
1852 г. от Никола Одринчанин,
храм „Св. Димитър“

Обр. 7. „Св. Йоан Предтеча“,
от Никола Одринчанин,
храм „Св. Марина“
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Обр. 8. „Св. Мина с житийни сцени“,
1856 г. от Никола Одринчанин,
униатска църква „Св. Възнесение“

Обр. 9. „Разпятие Христово“, 1830 г.,
от Никола Одринчанин,
Градска художествена галерия
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Обр. 10. „Св. ап. Тома и св. пр. Ной“,
от Никола Одринчанин, храм „Св. Марина“

Обр. 11. „Св. Марина“,
от Никола Одринчанин,
храм „Св. Марина“
344
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ДУХОВНО ПОСЛАНИЕ В ОБРАЗ И СЛОВО
Румяна Златанова
Хайделберг, Германия

Aspekte der deutsch-bulgarischen
Kulturaustauschbeziehungen werden anhand
künstlerischer Projekte einzelner Autoren dargestellt
und beleuchtet.
Dialogizität im europäischen Kulturraum. KyrilloMethodianisches Erbe heute.
Диалогичност в европейското културно пространство. Кирило-Методиевото наследство днес.

Кирило-Методиевият завет
През многовековното си развитие българската духовна култура органично е навлизала
в европейските културни пространства като
порив на българския творец и интелектуалец
към самоосъществяване. Големите рамки на
европейската идея за единение на Изток и
Запад се очертават от древното послание на
християнското учение за постигане на онова заветно усъвършенстване и осъществяване на човека, което съответства на мисията
му да бъде творец, т.е. да създава свой свят
по съвършен начин „за наследство нетленно“
(І Петр. 1:2). Забележителни носители на тази
идея още в зората на европейското културно
развитие през ІХ век са Светите Равноапостоли Кирил и Методий. В служението им откриваме не само всеотдайност към високото
предопределение на просветителската им мисия, но и онази особена черта на българскаАрхеoлогически хоризонти

та култура, която по силата на една вътрешна
логика очертава постиженията на творческите
им личности. Става въпрос за духовен порив
в посока, обратна на течението на Дунава, т.е.
от Изток на Запад.
При цялото многообразие и различие
в посветеността на вярата да се постигне
единство и единственост – това е идеалът за
икуменическа общност, представата за която
вероятно е обладавала двамата братя и която
днес повече от всякога е необходима и актуална. Тяхната християнско-мисионерска и същевременно цивилизаторска дейност въплъщава
духа на класическия гръцки хуманизъм и новозаветната патристична антропология. Техните преводи на най-древния славянски писмен език, старобългарския, са изключително
постижение и поради предизвикателството,
че се противопоставят на нетолерантно проповядваното едноезичие от страна на западните им латински опоненти. Те очевидно не
са смятали, че постигането на единната църква и многообразието на културите са в противоречие помежду си. И като вестители на
европейското многоезичие за пръв път в средновековната история се застъпват за езикова
толерантност на нашия континент – което е от
значение за бъдещето и на днешна обединена
Европа, както и за съдбата на езиците в нея.
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Именно в духа на тези наши златословесни Учители, за които знанието се идентифицира със светлината, осъзнатата културна
принадлежност към Европа е допринасяла за
духовното самоосъществяване на българските интелектуалци през вековете. В историята
на Slavia orthodossa съставянето на оригинална славянска азбука от св. Кирил се възхвалява обикновено като най-значителното
постижение на двамата светители. Съвсем
неоснователно гениалното дело на св. Методий – преводът на Св. Писание (в пълен
състав) – остава на заден план. Но добре е
известно, че началото на всички европейски
книжовни езици и литератури се поставя от
превода на Библията. Методиевата Библия е
първият библейски превод на народен език
в Европа.1 Чрез него старобългарският език
придобива общоевропейско значение и се
превръща в основа за развитието на редица
модерни славянски езици и литератури и на
богата книжовност.2
Изложбата „Житието на св. Методий“,
на която ще се спра по-нататък в изложението, бе замислена като принос към разкриване
на това езиково-творческо постижение на св.
Методий като най-забележителната литературна проява на славянското средновековие.
И днес старобългарският език, достигнал разцвет векове преди този на другите
европейски книжовни езици (френски, немски, английски, италиански, руски) е символ
на толерантност по отношение на другомислещите, другоговорещите, другопишещите.
1

Непълният латински превод от ІІ в. Vetus Latina е
подложен на проверка и допълване от бл. Йероним
през ІV в. Разпространява се от VІІ в. нататък в латинската църква (= Vulgata), но едва изданието от 1598 г.
на третата преработка по времето на папа Климент
VІІІ се превръща в официален текст на римо-католическата църква. Срв. Aland, K., B. Aland. Der Text des
Neuen Testaments. Stuttgart, 1982,192 – 198.
2

Почти до ХІХ век православните славяни не познават
(с изключение на слабо разпространената Генадиевска
библия от 1499 г.) друг цялостен библейски превод.
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Повече от хилядолетие той никога не е бил
защитаван или налаган със сила. След китайския, индийския, германските и романските
езици групата на славянските езици заема
пето място на планетата; над една трета от
европейското население говори славянски
език (над 230 млн. от тях пишат на кирилица); с влизането на България в ЕС през 2001 г.
кирилицата става трета официална азбука в
Европа. Следователно делото на Солунските
братя е неделима част от фундамента на европейското културно пространство.

Кирило-Методиевото наследство
в обединена Европа
Един съвременен поглед към КирилоМетодиевото наследство в Европа ни насочва
към изложбата, която се състоя по повод честването на св. Методий през 2004 г. в Palais
Adelmann, Елванген (Германия). В поздравителните си думи към излезлия по-късно
Каталог“3 кметът на града, г-н Карл Хилзенбек, подчертава, че пребиваването (т.е.
заточението) на славянския Равноапостол в
някогашния бенедиктински манастир е онази нишка, която още от 870 – 873 г. свързва
града с Югоизточна Европа. Вече над четири десетилетия за 24 май се стичат поклонници на делото му на „Методиевия площад“
(фиг. 1) в центъра на Елванген (от България,
Македония, Гърция, Словакия), живеещи в
Западна Европа, както и представители на
висшето духовенство и дипломацията. Освен
Релефа на св. Методий от Величко Минеков,
българите са издигнали през 1987 г. тук и Параклис (Фиг. 2). Желателно би било, според
г-н Хилзенбек, „почитането на св. Методий в
Елванген да се превърне занапред в общоев –
ропейски църковен празник“.
Студенти по славистика и българистика
от Хайделберг полагат венец пред релефа на
3

Паскалевски, С. Дух и отдаденост. – В: Диалог и
духовност, І. В чест на Румяна Златанова. С., 2006,
IX – XXV, 7
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св. Методий, в присъствието на българския
и македонския посланик тяхната преподавателка, проф. Румяна Златанова,4 въвежда в
изложбата многобройните гости от страната
и чужбина, сред които са проф. Герхард Подскалски, проф. Имо Еберл, Моц Тице, свещ.
Недялко Калинов, интелектуалци, граждани
и студенти, след което изнася доклад с диапозитиви „Хилядолетни съкровища на изкуството от България“.
Оказва се, че съзнанието за сътвореното
от двамата Апостоли на единението от ІХ в.
се превръща в актуална ценност при променените условия на обединена Европа днес.
Обявяването им за небесни съпокровители на
Европа, редом до св. Бенедикт, през 1980 г. от
папа Йоан Павел ІІ, актуализира съпричастността на европейците към собствените им
духовни корени. Утвърждаването им в ритуално-литургично и календарнопразнично отношение не само от православната, но и от
католическата църква, дава основание да се
замислим за фундамента на християнската
култура, за духовните измерения на обединяващите ни ценности. Делото на св. Методий
подтиква не само към преклонение, но продължава да е повод за творческо вдъхновение и днес. Организираната и представена от
кметството на град Елванген експозиция на
съвременен автор включва пластична и живописна интерпретация на житието на светеца.
4

Срв. за нея Дограмаджиева, Е. Златанова, Румяна. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. IV.
С., 2003, 690 – 692; Паскалевски, С. Дух и отдаденост. – В: Диалог и духовност, І. В чест на Румяна
Златанова. С., 2006, IX – XXV.; Kürschners Deutscher
Gelehrtenkalender, 25. Ausg. Berlin, Boston, 2013, Bd.
4: 4613; Zlatanova, R. Zur Geschichte der Bulgaristik
in Heidelberg. – B: Schaller, Helmut, Rumjana Zlatanova (Hrsg.). Deutsch-Bulgarischer Kultur- und Wissenschaftstransfer. Mit Bibliographien zur „Bulgaristik in
Deutschland“ und zur „Glagolica des Slavenlehrers Konstantin-Kyrill“. Berlin, 2013, 221 – 261.
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Житието на св. Методий
С оригинален творчески подход Спартак
Паскалевски5 представя образа и мисията на
светеца в цикъла Житието на св. Методий6
като част от проект, който включва Житието
на св. Константин-Кирил, ‚Шестоднев‘ на
Йоан Екзарх и Златоструй. Замисълът му се
вписва в духовната сфера на диалога, вграден
в художествените ценности на три християнски свята – латинския, византийския и българския. Погледът на художника не е само ретроспективен, а представя разбирането му за
културата на ХХ век, както и очакването му за
5

Завършва с отличие Художествената академия в
София, специализира в Будапеща, Москва и Прага.
Развива творческа дейност в областта на графиката,
илюстрацията, живописта, скулптурата и керамиката.
Представя множество национални и международни
самостоятелни изложби. За творческите си инвенции
е отличен с международни и национални награди.
Промовира през 1996, хабилитира се през 1997, преподава история на изобразителното изкуство в Шуменския университет, където основава и ръководи „Лаборатория по семиотика и иконография“. Множество
публикации в областта на теорията, философията и
историята на изкуството и културата, на интердисциплинарните аспекти на художествения синтез. Срв. и
Паскалевски, С. Проекции на сакралното в изкуството на балканските художници от 20 – 40-те години
на ХХ век. [Диалог и духовност, т. ІІ]. С., 2008, ХХІІ +
565 с.; Паскалевски, С. Мит и танц. Изобразително
изкуство и танц. Проекции на танца. – В: Paskalevski,
S., R. Zlatanova. Auf Terpsichores Schwingen. Die Ballerina Emilia Andonova. [Диалог и духовност, т. V]. Sofia,
2011, 37 – 145; Паскалевски, С. Ден за възкръсване.
С., 2012; Мекелбург, К., Ф. Мекелбург, С. Паскалевски. Думи, интонации, образи. Парадокси и сарказми.
[Диалог и духовност, т. ІІІ]. С., 2009, 314 с.; Paskalevski, S., R. Zlatanova. Klangwelten. Der Dirigent Yordan
Kamdzhalov. [Диалог и духовност, т. VІ]. München-Berlin-Washington/D.C. 2014, 287 c.
6

Вж. Златанова, Р. Духовно послание в образ и слово. – Пламък 49, 2006, 3 – 4, 170 – 174; Paskalevski,
S. Die Vita des Heiligen Methodius. Hrsg. R. Zlatanova
[Bulgarische Bibliothek – Neue Folge, Bd. 12]. München,
2006, 14 – 87. На читателя е предоставен не само обичаен изложбен каталог, а комплексна информация за
епохата и дейността на славянските Първоучители.

347

Румяна Златанова

развитието ѝ в бъдеще, тъй като според него
християнската култура не е разкрила в пълнота своя потенциал в съвременността и не е
реализирала още парадигмата си за мисията
на човека – непрестанно жизнено творчество
и самоусъвършенстване. В битието на трите
си реализации – графична, пластична, живописна – серията от 52 творби за св. Методий
се състои от четири части.
1. 17 графични листа (50х70 см) са изпълнени в смесена техника с оригинално
съчетание на печатни и рисунъчни елементи
в духа на ренесансовия рисунъчен маниер.
Композицията следва темпоралната последователност на събитията в Житието, без да реконструира стилистично съответната епоха.
Авторът е предпочел драматизма и динамиката на действието пред сдържаната канонична иконографска стилистика. Този подход се
следва и в названията на отделните творби.
Обусловени са не от наративната структура,
а от квинтесенцията на личностовото поведение и самоутвърждаване на славянския Просветител, т.е. от обобщението на житийния
текст, придружаващ в цитат на немски език
всяка творба: Божи избраник, Просветление, Озарението на книгите, С молитва и
слово, Посвещение, Заветът, На вси славяни
учител, Епископски порив, Сам, Изпитания,
Отдаденост, С велика почит, Трънен венец,
Свещеното писание, Прозрение, Безсмъртие. Заглавието на немски и български език
е вплетено в пластична тъкан, при което от
взаимодействието на багрите с пергаментната основа на листа възниква своеобразна
мозайка като иманентен невербален изказ,
наличен във всяка творба. В постигнатото
стилистично единство всеки графичен лист
придобива индивидуално звучене в композиционната цялост на серията. Като своеобразна графична рамка към всяка творба е изписана глаголическата азбука в пълен състав с
начално инициално М в горния десен ъгъл и
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глаголически надпис: Искони бѣ слово / В началото бе словото (Йоан 1:1).
2. В средата на изложбеното простанство
е експонирана тридименсионална пластична
конструкция Заветът от 14 графики в смесена техника (42х29,5 см) със собствена структура, която придава нов темпорален ритъм
на хронологичните измерения на житийния
текст.
3. Папка във формата на кутия (33х48х10
см) изобразява обемна пластична структура
с автономна стойност. Облицована е с керамични релефи, които предлагат друга интерпретация на Житието на св. Методий, близка
до примитива и тератологичния стил на ІХ в.
(срв. фиг. 3).
4. Съществени моменти от Житието отразяват 20 платна (58х50 см, темпера/акрил)
в експресивен художествен стил (фиг. 4, 5).
Петте микросерии включват по четири творби: Посвещение (Молитва, Прозрение, Осъществяване), Отдаденост (Божи избраник,
Псалм, Ангелогласният),
Озарение (Св. Писание, Проповед, Светлината на книгите), Завет (Мисъл, Дух,
Надежда), Безсмъртие (Епископски порив,
Изпитание, Учител). Доминираща и тук е човешката фигура, пестеливо представена с линията, чието майсторско владеене от Спартак
Паскалевски се отбелязва от специалистите
по повод на участията му на биеналета в Краков, Париж, Канагава, Барселона, Маастрихт,
Кайро и др. Според определението на автора, представената експозиция е иконограма, в
която взаимодействието между текст, образ и
знак са определящи за пластическото звучене
на всяка творба от цикъла. Композицията се
разгръща в пространството като разтворена
книга, през която посетителят може да премине в съзвучие с вътрешната ѝ идейна синергия.
По случай 1120 години от успението на
св. Методий на 6 април 2005 г. изложбата е
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експонирана в Haus Wittgenstein.7 Сградата е
паметник на културата, изпълнена по проект
на самия Лудвиг Витгенщайн в кубистичен
стил, средище на т.нар. Виенски интелектуален и творчески кръг (Wiener Kreis) от началото на ХХ в., по-късно е седалище на Българския културен институт във Виена (от 1977 г.).
Особено място заема изложбата в рамките на забележителния културен проект
„България в Химерод“ през 2007 г. в Музея
на Абатство Химерод, където откриването ѝ е
съпроводено с доклад на Румяна Златанова за
„Славянските равноапостоли св. св. Кирил и
Методий като посредници между Константинопол и Рим“. Изложбата е показана с успех и
от 9 до 31 май 2008 г. по време на честването
на Деня на българската просвета и славянската писменост в дома на Фондация „Герхард
Хауптман“ по покана на Немско-Източноевропейския форум в Дюселдорф, съвместно
с Представителството на българското посолство в Бон. Откриването ѝ предизвиква голям
интерес и оживени разговори между посетителите, сред които са гръцкият митрополит от
областта, много дипломати и общественици.
Част от цикъла е експонирана по случай 625-годишния юбилей от основаването
на Университета в Хайделберг през 2011 г. в
самостоятелна изложба на Спартак Паскалевски „Три азбуки – един диалог“ (фиг. 6).
В периода на глобализацията е налице
възвръщане към същинските корени на порива за духовна идентичност на личността в
съвременния свят.
В забележителната за България 2007 г.
се честват 1700 години от безпримерния житейски път на св. Константин Велики (272 –
337 г.), поставил основите на днешна Европа
7

Р. Златанова изнася доклад с диапозитиви „Многоезичието в Европа – днес и по време на Първото
Българско царство”, посрещнат с голям интерес. Тук
започва заснемането на документалния филм на Б. Василев и Хр. Данев „По-големият брат. Методий и приятелите на България в Европа”, излъчен 2005 г. по БНТ.
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чрез признаването и обявяването на християнството за официална религия. От Трир императорът избира Сердика за своя най-важна
резиденция, преди да създаде по-натъшните
си укрепления в Константинопол и Йерусалим. Споменът за римския император, възкресен от забележителна изложба в Трир,8 с
1800 експоната от целия средиземноморски
район – включително и от България – отвежда към общите християнски корени на континента. Св. Константин Велики съединява Изтока и Запада, носи титлата Pontifex maximus
и възприема себе си в действителност като
„най-голям строител на мостове“. В лицето
на светите братя Кирил и Методий тази идея
намира по-късно великолепното си продължение.
Именно чрез тях, но и с богатата култура
по българските земи от най-ранния период на
римския император, т.е. от ІІІ-ІV век, Абатство Химерод пожелава да задълбочи сред
братството и многобройните си посетители
представите за заслугите на България в развитието на европейската цивилизация.

България в Химерод
Абатство Химерод е свещено място с
трайно присъствие в историята на европейската християнска култура. Разположено е в
западната погранична област на Германия,
в съседство с Франция, Люксембург, Белгия, Холандия и на 50 км североизточно от
Трир. Основано е през 1134 г. от св. Бернар
Клервоски (1090 – 1153 г.) – големия син на
цистерциенския орден. През ранното средновековие става известен като „манастир на
светци“. Играе немаловажна стопанска и културна роля през следващите векове. По време
на секуларизацията е закрит (1802 г.) и отново
възстановен през 1919 г. Ведно с бароковата
си стилистика, манастирът е съхранил осо8

Срв. Demandt, A., J. Engemann (Hrsg.). Imperator
Caesar Flavius Constantinus. Konstantin der Große. Ausstellungskatalog. Mainz, 2007, 520 S., 636 Abb.
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бената сдържаност на вглъбена и възвисена
мистичност. С представителния си Музей и
мащабната си културна дейност днес той отново е притегателен център за многобройните
си почитатели и поклонници от цяла Европа.
Превърнал се е в средище на интелектуален
и духовен живот, място за творчески изяви и
срещи на художници от различни националности.
Всяка година тук се провеждат реномирани фестивали на органова музика, в които
участва и изтъкнатата българска органистка
Нева Кръстева. Изграждайки мостове към
християнския изток, Абатството от дълги
години е в контакт с български творци, които имат многократни изяви в Химерод, поддържани и в настоящия момент. Сред тях са:
солистката на Оперния театър в Трир, Вера
Илиева, известният тромпетист Николай Чочев, концертмайсторът на Филхармоничния
симфоничен оркестър в Трир, Петър Енчев,
художникът Светослав Емандиев; на два пъти
тук гостува Камерният оркестър към Софийската филхармония. И обратно: композиторът
Хайнц Хекман от Дружеството на приятелите
на Химерод се радва на внимание от страна
на Българското национално радио, негови
творби (Първа и Втора Българска рапсодия)
се изпълняват в Бургас, Хасково и др.
Въз основа на всички тези контакти се
появява желанието за по-интензивно опознаване на България, на нейната религия и
култура чрез поредица от концерти, изложби,
интересни с проблематиката си семинари и
дискусии, отслужване на божествена св. Златоустова литургия и пр. в продължение на цял
месец – от 5 май до 3 юни 2007 г.
В събитие се превръща необичайната Изложба на икони и литургична утвар от Националния църковно-исторически музей в София.
Експонатите оказват дълбоковълнуващо въздействие върху многобройните посетители.
А самата изложба, замислена като Принос на
българската култура към европейската ци350

вилизация, представя своеобразна покана към
западната общественост да се запознае с големите духовни и художествени постижения на
България.9 Между 60-те експоната, обхващащи оригинални творби от ХІV до ХХ в., е и
забележителната „Плащаница“, ХІV в. от Бачковския манастир, която след дълга реставрация се представя за пръв път на вниманието
на публика в Музея на манастирската обител.
В цикъла от лекции и дискусии Спартак
Паскалевски представя многоаспектния проблем за генезиса на „Сакралното пространство и моделиращите знакови системи“ 10 в
интердисциплинарен контекст, проследявайки
какви форми в архитектурата, изобразителното изкуство и музиката приемат и съхраняват
изначалното единство на първичния творчески акт, на заложената в него дълбоко сакрална и сакрализирана същност. Анализирайки
връзката между визуално и фонично, авторът
показва в какъв смисъл тя се оказва основа за
един актуален диалог в търсенията на модерните творци – художници и музиканти.11
9

Срв. студията на Zlatanova, R. An den Quellen der europäischen Zivilisation. – B: Abt Bruno Fromme OCist,
Rumjana Zlatanova (Hrsg.). Bulgarien in Himmerod.
България в Химерод. [Bulgarische Bibliothek N. F., Bd.
13]. München, 2008, 120 – 165, 336 – 356.
10

Paskalevski, S. Sakraler Raum und modellierende Zeichensysteme. – B: Abt Bruno Fromme OCist, Rumjana
Zlatanova (Hrsg.). Bulgarien in Himmerod. България в
Химерод. [Bulgarische Bibliothek N.F., Bd. 13]. München, 2008, 181 – 211; 372 – 396.
11

Срв. Паскалевски, С. Проекции на сакралното в
изкуството на балканските художници от 20 – 40-те
години на ХХ век. [Диалог и духовност, т. ІІ]. С., 2008,
ХХІІ, 187 – 216. Визуалният фоничен синтез е актуален за художествената практика на ХХ в. Художниците
се интересуват от музикалните структури и техните
метафорични съответствия в рамките на визуалната
пластичност. Взаимното проникване на музикалната
и пластичната материя се подлага на систематична
интерпретация както в творческите модели на В. Кандински и Паул Клее, така и в тези на Арнолд Шьонберг и Антон Веберн. В своята космическа концепция
Скрябин представя идеята си за светлинно-звуковия
синтез на времето и пространството, изразяващ свръхАрхеoлогически хоризонти
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Друга тематична област е посветена на
прочутите светци на православната църква
„Св. св. Константин и Елена, въздействието на верския им живот и тяхната политика
върху западния свят“. Предмет на специално
разискване е „Исихазмът и неговата форма
на изява на Запад“, както и „Проблемът за
Софѝя (Божествената Премъдрост) и елемента на Вечното женствено в Източната и Западната църква и значението им днес“. Става
въпрос за фундаментален за православното
богословие образ, който е обект на изучаване
и изследване в редовни курсове в Химерод.
Манастирът е във връзка с Абатство Шевтон
в Белгия, което от дълго време се изявява като
водещо научно и литургично средище в централна Европа. Актуални са и въпросите за
енциклопедичното теоретично дело на Павел
Флоренски и рецепцията на руската духовна
мисъл от началото на ХХ в. в немската наука. Активен участник в интелектуалния кръг
на Рудолф Щайнер е харизматичната личност
на руския теософ Владимир Томберг (1900 –
1973), който емигрира от Русия първоначално в Германия. През 30-те години на миналия
век дейността му е свързана с формирането
на значима традиция на вътрешното съзерцание и самоусъвършенстване.12
Докосването до древното българско сакрално изкуство, задълбочено от изключително интересните доклади в областта на
църковно-религиозната и духовната история,
човешките измерения на звучащия Космос. Взаимното
формопораждане на звука, цвета и светлината като въплъщение и жив пулсиращ символ на четиримерността конструира многомерен и духовен (с визионерските
си прозрения) художествен свят.
12

Обхватната му биография подготвя за печат Лизел
Хекман (Heckmann, Liesel. Valentin Tomberg. Leben –
Werk – Wirkung. Bd. I.1. 1900 – 1944. Schaffhausen,
2001, 576 c.), която е член на Обществото „Приятели
на Абатство Химерод” и е сред сътрудниците на философския „Кръг Рамщайн” в Трир, поставил си за задача изследването на живота и творчеството на Валентин
Томберг.
Археoлогически хоризонти

намира отражение в голям документален
сборник като т. 13 от поредицата „Българска
библиотека“, издавана от Немско-българското дружество за насърчаване на връзките с
България със седалище в Берлин.13 Сборникът е двуезичен, приносите на 15-те автори
в него са на немски и български език. Включен е изискан Каталог на изложбата и представяне на четирима съвременни художници
и експонираните им по същото време в Химерод творби – Светослав Емандиев, Спартак Паскалевски, Ангел Стефанов и Тенчо
Сталев. Внушителният том (фиг. 7) предлага
импулси от най-високо естество в усилията
на организаторите да допринесат за строежа
на моста между православната и западната
църква и култура.

Триптихът Мистичен празник
Окрилен от посветените на България
дни през май 2007 г. в Химерод, художникът
Спартак Паскалевски разработва проект за
мащабен Триптих Мистичен празник (масло/
акрил върху платно/дърво, 340x200 cm), който получава подкрепата на абатството в Химерод, където се и сътворява пред очите на
монашеското братство през януари и февруари 2008 г. Творбата се вписва в многообразната дейност на манастира и икуменическите
му усилия за задълбочаване на духовния диалог между Запад и Изток. Триптихът е посветен на тримата небесни покровители на Европа – св. Бенедикт Нурсийски, св. Кирил и св.
Методий. Прави толкова силно впечатлеие, че
вместо в Музея, абатството му отрежда място до олтара на голямата Катедрала, където е
тържествено осветен на 2 март 2008 г. (фиг.
9).
13

Abt Bruno Fromme OCist, Rumjana Zlatanova
(Hrsg.). Bulgarien in Himmerod. България в Химерод.
Bulgarisch/Deutsch. Bulgarische Bibliothek N.F., Bd. 13].
München, 2008, 618 c.

351

Румяна Златанова

Концепция и иконография
Иконографската схема на Триптиха
(фиг. 10) съдържа в себе си мисловната (ментална) ‚мрежа‘ на художника, която е изтъкана от символи и алегории. Композиционната
структура е проникната от символа на храма –
място за мистично проникновение и духовно
единение. Двата мощни потока светлина, насочени отгоре и от двете страни, очертават
силуета на купол, изграден от светлина.
Триптихът се състои от три части.
В ц е н т ъ р а , симетрично около св. Кръст,
проектиран върху св. Хитон, който се намира
в Катедралата на град Трир (вж. № 3 по иконографската схема, фиг. 10), са разположени св. Бенедикт (480 – 547 г., 1 вляво) с папа
Бенедикт XVI и създателите на славянската
писменост, св. Кирил (826 – 869 г.) и св. Методий (815 – 885 г., 2 дясно). По централната
ос в горната част са символите на св. Троица – всевиждащото око, всетворящата ръка,
св. Дух, като вдясно художникът е включил и
образа на св. Софѝя (Премъдростта Божия, 4).
Св. Хитон, върху който е изобразено разпятието, има символичното значение на Св. Кръст
и носи идеята за общност в дълбочината на
мистичния акт. Под разпятието е изобразена
мощехранителницата (5), в която се намира
най-ценната забележителност (св. Хитон) на
най-старата германска епископска църква в
Трир, с която е свързана дейността на големите раннохристиянски писатели св. Атанасий Александрийски (295 – 373 г.), Йероним
(347 – 419/420 г.), св. Амброзий Милански
(339 – 397 г.), Мартин от Тур (316/17 – 397 г.),
Августин (354 – 430 г.). В символичното изображение на криптата поднего е включена и
св. Елена (около 255 – 330 г.) с кръста и пироните (поради приписваното ѝ откриване на
св. Кръст в св. земи).
В централната част е заложен принципът на перцепцията. Доминира движението
по вертикала – всичко тук се удължава, де352

материализира, близко е до ефекта на ‚обратната‘ перспектива.14 Докато в страничните
части е налице динамика на пространството,
полиритмика – пространството се разгръща сферично и централната част се вписва
естествено в центъра на една издължена по
вертикала сфера. Като че фигурата на Спасителя, очертаваща централната ос, се издига.
Ако се медитира пред тази фигура е възможно да възникне усещането, че Христос идва
към зрителя като да го обгърне. В следващия
момент обаче Той го приканва да полети нагоре. Динамичната фигура на възкръсващия,
въздигащ и приканващ Христос придава двуизмерност на пространството.
Лява страна на Триптиха
Следвайки логиката на сакралната зона,
в дясно е изобразен св. Бернар Клервоски
(6; 1090 – 1153, патрон на цистерциенския
орден), който по силата на един характерен
мотив от неговото житие е коленичил, а Спасителят от св. Кръст се е обърнал към него
с протегнати за прегръдка ръце. Тази фигура бележи върховото движение на акрополно-подобната храмова структура, в която са
разположени четири алегорични фигури в
пространството отляво-надясно и отдолу-нагоре: искреност (7), проникновеност (8), постоянство (9) и отдаденост (10). И тук в долната част символично е представена крипта
с двойното изображение на св. Константин и
св. Елена.
В лявата част на творбата погледът се
издига нагоре, хоризонтът е висок при безкраен ландшафт, обхващащ планински масиви. Приближавайки се, в полезрението ни се
вписват три сакрални топоса от птичи поглед:
Монте Касино (11), Трир (12) и Химерод (13).
Двата ангела най-горе – на свободата и справедливостта – представят символично обеди14

Като принцип на „свързване без сливане” на видимо и
невидимо, реално и иреално, художествено и сакрално.
Археoлогически хоризонти
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нена Европа. Под тях в ляво е митологичното
изображение на Европа.
Дясна страна на триптиха
Най-близо до сакралната зона са образите на двамата братя: св. Методий като славянски епископ с благославящ жест и св. Кирил,
който ритуално сочи към св. Софѝя – Божествената премъдрост. Пред и зад тях са изобразени техните ученици и последователи, алегории на: последователност (15), увереност
(16), взаимност (17), жизненост (18), вярност
(19), трепетност (20). Високо над тях се явяват
трите вестители (21) на Премъдростта Божия:
Вяра, Надежда, Любов. На моста в долния
десен край са изобразени сакрални топоси,
свързани с делото на славянските Равноапостоли: площадът „Сан Марко“ (Венеция, 22),
Константинополската „Св. София“ (23) и понагоре – „Кръглата църква“ в Преслав (24).
В далечината се очертава оцелял архитектурен знак на прабългарите, идващи от Изток
и излъчваща се нагоре небесна дъга, в чийто
спектрален поток се виждат очертанията на
летящ кон – архетип на Изтока.
Живописният триптих Мистичен празник разкрива разбирането на автора за логиката в изграждането на композицията като
композиция на пространството, развиващо се
в дълбочина. А негова основна символична
и синергийна връзка е човешката фигура –
морфологичният ключ към универсалното и
необозримото в света, защото носи огромния
потенциал на скритата абстрактност, която
се проявява по многообразен, многолик и неизчерпаем начин. В динамичните структури
на пространството и времето тя кодира метаморфозите на невидимото и ги извежда във
видимия пласт на зримата пластичност. Тогава, според художника, творбата се домогва до
фоничния модел на звучащия космос.
Превърналият се в забележителност на
Катедралата „Православен параклис“, благодарение на мащабното олтарно изображение
на Спартак Паскалевски, предопределя пояАрхеoлогически хоризонти

вата на книга, чието издаване става възможно чрез спомоществователството на Абатство
Химерод. Посветена е на общите християнски
ценности в духовното служение на св. Бенедикт Нурсийски и св. Бернар Клервоски, както и на универсалната културна мисия на светите Кирил и Методий.15
Първите страници са изпълнени с размишления на абат Бруно Фроме OCist за
първата резиденция на Константин Велики в
Augusta Treverorum, Трир, и връзката ѝ с антична Augusta Traiana в римската провинция
Тракия, дн. Стара Загора, и за преклонението му пред хилядолетната култура на „България – една съкровищница за откриване“. С
вълнуващи думи той се обръща към „православния християнин“ Спартак Паскалевски,
за да изрази своята и тази на цялото монашеско братство признателност и благодарност за
неговата „конгениална икуменическа творба“.
В приносни студии изтъкнатите професори Вилхелм Маас и Михаел Шнайдер разкриват теологичното и спиритуалното значение на местното име Химерод в светлината
на мистичната естетика на св. Бернар, като
подчертават необходимостта от по-нататъшни
усилия за постигане на успех в икуменическия
диалог (според постановките от ІІ Ватикански
събор 1967 г. до посланията на папа Бенедикт
ХVІ) по примера на Абатство Химерод.
Разкрити са „Прозренията на художника“
за природата на художествения език, представена е историята на възникването на триптиха
„Мистичен празник“, неговата концепция и
иконография, приложени са животоописанията на св. Бенедикт, св. св. Кирил и Методий,
св. Бернар, разгледана е историята на Първото българско царство в европейски контекст,
поместени са изключително оригиналните
записки от Дневника на художника по време
на работата му в Химерод и т.н. Изданието е
15

Paskalevski, S. Triptychon Mystisches Fest. Hl. Benedikt und die hll. Kyrill und Method in Himmerod. [Dialog
und Dimensionen des Geistes, Bd. IV]. Hrsg. von R. Zlatanova. Sofia, 2010, 256 c.
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богато илюстрирано с цветни и черно-бели
изображения.
Осъщественият духовен контакт между
източното и западното християнство е Мистичният празник, чието послание принадлежи с неотслабваща сила както на настоящето,
така и на бъдещето.16 Копнежът по единение и
съвършенство превръща обляната от сакрална
светлина композиция в мост, към който водят
пътищата на духа (фиг. 11).

Полиптих
12 погледа към Св. Богородица
През 2010 г. Абатство Химерод отбелязва
четирикратен юбилей: 875 г. от възникването
си, 90 години от повторното заселване на манастира, 75 години от основаването на дъщерно
абатство в Итапоранга (Бразилия), 50 години
от освещаването на възстановената катедрала.
Химерод е единственото все още действащо
цистерциенско абатство на немска земя, основано от св. Барнар Клервоски (1090 – 1153 г.).
Името Claustrum (’Скут на св. Богородица’), с
което е наречена избраната от него местност,
предопределя изцяло духовно-спиритуалното
развитие на манастира през вековете.
По повод на юбилея Спартак Паскалевски посвещава на Абатството оригинална нова
композиция, изложена в параклиса на „Мистичен празник“. 12 погледа към св. Богородица
се състои от четири триптиха, следващи съвременни авангардни тенденции, по силата на
които художникът моделира пространството,
в което пластическото звучение на отделната
творба утвърждава вътрешната синергийност
на идеята в общата обвързваща структура на
цикъла. За съдържателен и структуриращ компонент на този модерен полиптих от 12 платна
(по 77х.97 см, акрил/платно/масло) е избрана
семантиката и семиотиката на Божията майка – най-древният и вероятно най-устойчивият
архетип на майка с дете. Всеки „поглед“ към
16

Вж. Röhling, H. Spartak Paskalevski. Triptychon Mystisches Fest. – Ostkirchliche Studien 59, 2010, 1, 156 –
157.
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св. Богородица представя мотива в различен
художествен стил:
І. Триптих: японско изкуство – ренесанс –
барок,
ІІ. Триптих: абстрактно изкуство – постмодернизъм – сюрреализъм,
ІІІ. Триптих: египетско изкуство – африканско изкуство – античност,
ІV. Т
 риптих: символизъм – средновековие – експресионизъм.
В средата на параклиса заема място изображението на Св. София във форма на ротондо (105 cм Ø, дърво/платно/масло). Заедно
с композицията Св. Богородица със св. Бенедикт и св. Бернар (120x100 cм, платно (акрил)
масло), която художникът поставя на стената
срещу триптиха Мистичен празник, оформянето на храмовото пространство постига завършена цялостност.
Следвайки големия пример на Солунските братя, представените творби на Спартак
Паскалевски дават подтик за ново осмисляне
на нашето присъствие в духовното пространство на Европа, изразяващо се не само в обичайно повтарящото се ритуaлно почитане на
миналото, а в действено творческо съизмерване с него. Така изконният естествен стремеж
на българската култура към вграждане в наднародностни духовни общности поставя пред
нас изискването да мислим не в ретроспективен, а в проспективен план. Само тогава отдаването в името на „българската идея“, схващана в духа на големия български мислител и
философ на историята Стефан Попов,17 може
да увенчае усилията ни с успех.
17

Като произлизаща „от исторически установената
предпоставка, че в епохалната цялостност на европейската култура един народ намира признание и правоучастие само като оформила се нация, чиито ценности
добиват ранг и значение едва като принос към културната съвкупност на Европа. И още от предпоставката,
че една нация се изправя в пълния си духовен ръст
само ако е интегрирала държавно всички сили на своя
народ” (Попов, С. Българската идея. С., 1994, 13).
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Духовно послание в образ и слово

Фиг. 1. Елванген. Методиевият площад
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Фиг. 2. Елванген.
Параклис на св. Методий

Фиг. 3.
С. Паскалевски:
Иконограми.
„Житие на
св. Методий“
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Духовно послание в образ и слово

Фиг. 4. С. Паскалевски: Проповед
„Житието на св. Методий“

Фиг. 5. Ангелогласният.
„Житието на св. Методий“
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Фиг. 6. Плакат и Мемориален знак 625 г.
Университет Хайделберг (фрагмент)
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Духовно послание в образ и слово

Фиг. 7. Сборник „България в Химерод“, 2008

Фиг. 8. Абатство Химерод. Катедралата
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Фиг. 9. С. Паскалевски. Триптих Мистичен празник, 2008

Фиг. 10. Иконографска схема
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Духовно послание в образ и слово

Фиг. 11. С. Паскалевски. Триптих Мистичен празник, 2008
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ОФИЦИАЛНА ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА
И ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ В ЦАРСТВО
БЪЛГАРИЯ – ИДЕЙНИ КОНЦЕПЦИИ, ПРАКТИЧЕСКИ
РЕАЛИЗАЦИИ И ТЕХНИ КОНКРЕТНИ ПРОЕКЦИИ
В КЪРДЖАЛИЙСКОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ (1934 – 1939)
Ваня Иванова
Регионален исторически музей – Монтана

В предложеното изследване е направен
опит за представяне на основни идейни насоки в официалната просветна политика, според които би следвало да се осъществява патриотичното възпитание в царство България
след 19 май 1934 г.1 Практическите реализа1

Извършеният на същата дата държавен преврат (с основни организатори от Военния съюз и политическия
кръг „Звено“) сваля третото по ред правителство на
Народния блок с министър-председател Никола Мушанов. Новият безпартиен кабинет е оглавен от Кимон
Георгиев. Следва разпускане на всички общественополитически организации (вкл. политическите партии)
и управление с наредби-закони. Първото правителство
на К. Георгиев е на власт от 19 май 1934 до 22 януари
1935 г. През 1935 г. се сменят два кабинета с премиери
ген. Пенчо Златев (22.01.1935 – 21.04.1935) и Андрей
Тошев (21.04.1935 – 23.11.1935). От 23.11.1935 г. до
23.10.1939 г. изпълнителната власт в царство България
е поверена на три правителства с министър-председател Георги Кьосеиванов. За повече подробности виж
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ции на съответните доктрини са проследени в
конкретно учебно заведение – откритото през
1913 г. българско училище в град Кърджали.
За целта са използвани: непубликувани
архивни източници; министерски заповеди,
окръжни и авторови статии в специализирани педагогически издания от визирания
хронологически период, наред с исторически изследвания, имащи пряко или косвено
отношение към темата. Контент анализът2 на
наличната изворова база е съпътстван от разнапр. Ташев, Т. В. Министрите на България 1879 –
1999. Енциклопедичен справочник. София, 1999 или
съответна тематична статия в Уикипедия с цитираната
там литература.
2

Контент анализът, един от най-популярните научноизследователски методи в сферата на историческата
наука, тук също е използван в традиционното му значение като „анализ на съдържанието“, базиращ се върху
Археoлогически хоризонти

Официална просветна политика и патриотично възпитание в Царство България...

лични по тип сравнения – генерализиращи и
индивидуализиращи, в синхронен и в диахронен план.
В чисто лингвистичен план, етимологията на идващата от френски лексема „патриотизъм“ се извежда от гр. Πατριώτης — съотечественик. В различните типове тълковни
речници на българския книжовен език (БКЕ)
е обяснена като „голяма любов и преданост
към отечеството, народа и неговите найдобри традиции“ с най-често сочен синоним
„родолюбие“.3
отговора на 5 основни въпроса „Кой“, „Кога“, „Къде“,
„Как“, „Защо“.
3

Цитираната дефиниция е от Речник на чуждите думи
в българския език, София: БАН, 1982.
В едно от последните официални, респ. „нормиращи“
речникови издания на Института по български език
към БАН, в статията, представяща лексемата „патриотизъм“ са дадени следните значения: 1. Любов, преданост към родината и към своя народ, готовност за
защита на техните интереси; родолюбие. … 2. Разш.
Рядко. Любов, преданост към родното място, към своя
роден край. … от фр. patriotismе. Цитат по Речник на
българския език, София, 2004, т. 12.
Към настоящия момент се приема, че формата
patriotismе е регистрирана във френския език през
1750 г., а на български е употребена за пръв път 100
години по-късно в сп. „Мирозрение“. В издадените до
1940 г. речници на чуждите думи в българския език,
„патриотизъм“ се появява в пет от тях, като тълкуването е неизменно: „любов към отечеството“. Става
въпрос за Речник, който съдържа 4000 чужди думи,
които се употребяват в българския език (Коджов
1879 – 1882), Речник на чуждите думи в българския
език (Николаев 1893), Пълен речник на чуждите думи,
употребявани в българския език (Пенов 1901), Речник
на чуждите думи (Футеков, Дорич 1920) и Речник на
чуждите думи (Футеков 1926). За повече подробности
виж Веселинов, Д., А. Ангелова. Речник на френските думи в българския език. София, 2016, Т. 4 M-П. и Т.
1 А-В. с. XVI.
От друга страна, авторите на тематично справочно
издание констатират, че след като „патриотизъм“ е
„грижа и любов към отечеството“, би следвало всеки,
който „работи в интерес на своето отечество да е патриот“. Само че „хората не винаги разбират по еднакъв
начин интересите на своето отечество“. По Русанов,
В. и др. Ние – Те. Кратък етнополитически речник.
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При така очертания тематичен контекст
неслучайно училището се нарежда сред водещите обществени институции, на които е
поверено патриотичното възпитание.4
Тържествено откритото на 18 декември
1913 г. българско училище „Отец Паисий“ в
Кърджалийска околия не е изключение.5 Освен това, тук се акцентира и върху специфичните етно-демографски характеристики на
региона – Източните Родопи са част от т.нар.
по онова време „нови земи“, включени в пределите на царство България след Балканските
войни.
Това са територии с преобладаващо мюсюлманско, турскоезично население, в които
след Първата световна война (ПСВ) се заселват българи бежанци.6 С изключение на
Второ издание. Предназначен предимно за граждани
на република България, ненавършили години за паспорт. София, 1997, с. 77.
4

В сферата на професионалната педагогика, патриотизмът се дефинира като нравствена (морална) категория. Пак там, сред основните фактори за мирогледното формиране и социализацията на личността се сочат
учебното съдържание и нравственият психоклимат в
обществото (вкл. в семейството, в училище, наред с
обществените настроения, формирани от средствата
за масова информация). По Кръстев, П. Педагогика.
Лекционен курс (план-тезиси за студентите от педагогическите институти). Второ преработено и
допълнено издание. Пловдив – Кърджали, 1995, с. 99,
101, 104.
5

Учебната година започва със записани 8 ученици,
разпределени в три отделения, а завършват 26 деца. За
начало на българското прогимназиалното образование
в Кърджали се сочи 1914 г., а за начало на гимназиалното – 1921 г. През 1930 г. в единствената в Мастанлийски окръг гимназия, която се намира в Кърджали, учат
деца от 5 околии. През 1933 г., гимназията става пълна.
Кърджалийската гимназия е закривана два пъти – през
1925 г., на основание чл. 181 от ЗКН поради недостатъчен брой ученици и лоши материални условия и през
1934 г., когато е обявена за средно реално училище. По
Стефанов, И. Просветното дело в Източните Родопи
от Възраждането до 1944 година. Хасково, 1994, с.
125, 127, 129, 130.
6

През 1934 г. кметът на Кърджали докладва, че в града
са настанени 1311 души от Западна Тракия и Егейска
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Ивайловградско, сред селищата от бившия
Мастанлийски окръг,7 единствено в Кърджали българите увеличават своя брой с бързи
темпове. Сред основните причини е масовото
заселване на бежанци от Западна Тракия, на
които са изплатени имотите под формата на
облигации, а държавата им е отпуснала заеми
за строеж на къщи и закупуване на добитък.
Постепенно Кърджали променя своя
облик, добивайки вид на селище от градски
тип с „прави и сравнително широки улици“,
с добре изглеждащи обществени сгради и оформени паркови пространства.8 Красноречиви са статистическите данни, представени в
Таблица 1.9
Македония, 36 души от Източна Тракия, 265 души от
Западна (Вардарска) Македония и 33 души от Добруджа. Ангелова, И. Кърджали – административен център на Източнородопската област. Градоустройствено
и демографско състояние на града през 1912 – 1944 г.
В: Архивен преглед, 2001, № 3 – 4, с. 98.
7

Като официална дата за учредяване на Мастанлийски
окръг се приема 06.04.1920 г., когато със заповед на
МВРНЗ дотогавашният Гюмюрджински окръг се преименува в Мастанлийски. Кърджалийска околия става част от Мастанлийски окръг през 1925 г. като през
1920 г. е в състава на Старозагорски, а от 1922 г. – в
Хасковски окръг. В Кърджали са преместени и повечето от държавните учреждения (Окръжната постоянна
комисия, Мастанлийски окръжен съд). След деветнадесетомайския преврат Мастанлийски окръг е закрит
и съставните му околии (вкл. Кърджалийска с площ от
747,3 km.2) стават част от Старозагорска област. Виж
Димитрова, Г. Ветерани от Първата световна война с
принос в развитието на Кърджали през 20-те и 30-те
години на ХХ век. В: Юбилейна научна конференция.
50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания и перспективи. 17 – 18 септември
2015 г., гр. Кърджали. Кърджали, 2018, с. 198 и Първанова, Р. Административно-териториално деление
и стопанска характеристика на Мастанлийски (Момчилградски) окръг (1919 – 1934). Пак там, с. 240.
8

Виж Ангелова, И. Кърджали – административен
център на Източнородопската област …, с. 98.
9

Данните, но не групирани по този начин, са взети от
Енев, Р. Населението в Кърджали през първата половина на 20-ти век. В: Научна конференция, посветена
на 60 години Съюз на учените в България и 20 годи-
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Затова напълно съзнателно, при обосноваване необходимостта от финансови средства и/или липсата на задължителния по нормативната уредба брой ученици, местните
управляващи фактори нееднократно изтъкват, че „първото в Източните Родопи българско училище“ има „високо значение за растежа и закрепването на българския елемент в
тоя новоприсъединен край“.10
Благодарение на промените в Закона за
народното просвещение, приети при управлението на БЗНС, България става една от 46-те
държави в света по онова време със седемгодишно задължително и безплатно основно
образование за деца от 7 до 14 години.11
През втората половина на 20-те години,
тогавашният министър на просветата Н. Найденов смята, че централно място в учебниците
ни – клон Кърджали. Научни трудове Съюз на учените
в България, клон Кърджали. Кърджали: ИК „Дъга“ –
ВК, 2004, с. 98 – 101.
10

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп.1, а.е. 2, л. 39.

11

С поправките и добавките в цитирания закон, първоначалното училище и прогимназията престават да
функционират самостоятелно и се сливат под названието основно училище, респ. дават основно образование. История на България в десет тома. Том 9. История на България 1918 – 1944. София: Тангра ТанНакРа,
2012, с. 639.
Правителството на Демократическия сговор, в което
проф. Ал. Цанков, освен министър-председател е и министър на просветата, внася нови корекции в Закона за
народното просвещение като улеснява общините – държавата чрез училищните фондове започва да изплаща
заплатите на учителите от първоначалните училища
и прогимназиите. Коригирани са и други постановки
във въпросния Закон: премахнат е плебисцитът при
назначаване на основните учители от училищните настоятелства, за да се предотвратят злоупотребите на
общинско ниво; премахната е и клаузата, според която
броят на учителките в една община не трябва да надвишава броя на учителите. Пак там, с. 641.
Според информацията на официалния сайт на днешното
СУ „Отец Паисий“ първоначалното училище в Кърджали се слива с прогимназията чак през учебната
1930/1931 г. <http://www.paisii-kardjali.com/viewpage.
php?page_id=3> (18.06.2018)
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Българи
Брой

Турци

Роми*

% от общия
% от общия
% от общия
брой
Брой
брой
Брой
брой
население
население
население

Други (евреи,
арменци, руснаци)
Брой

% от общия
брой
население

Всичко

Година

Таблица 1. Брой и етнически състав на населението в град Кърджали,
според данни от официално проведени преброявания на населението (1920 – 1934)

1920 г. 1 466

33,2%

2 486

56, 2%

364

8, 3%

101

2, 3%

4 417

1926 г. 2 949

45, 5%

2 831

43, 4%

486

7, 5%

221

3,4%

6 487

1934 г. 4 192

54, 0%

2 578

33, 0%

575

7, 4%

422

5, 6%

7 767

* В официалните статистически документи от онова време са означавани като „цигани“.

по хуманитарните дисциплини трябва да заема „народностният принцип“. За целта е било
необходимо тези учебници да са написани „на
чист и правилен български език“ и то по такъв начин, че да „възпитават уважение към
личността на царя, държавните символи, държавните институции и техните представители
и да съхраняват традициите, нравите, обичаите и пр., свързани със самобитната българска
култура“.12
Подчертано нови изисквания към българското учителство се отправят след 19 май
1934 г., когато е поставено началото на „парламентарна система на безпартийно управление“ при постепенно утвърждаващ се „авторитарен режим“.
В „духа на времето“, през 1933 г., по страниците на списание „Звено“ се пише за „нова
историческа епоха“, преходна епоха, в която
са необходими „нови пътища и нови енергии“,
настоява се за „издигане на нов общ национа12

Подготвена е и съответна „Инструкция за изискванията, които трябва да се разработят в учебниците по
хуманитарните предмети за основните училища и за
гимназиите“. История на България в десет тома. Том
9. История на България 1918 – 1944…, с. 644..
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лен идеал и възпитаване на поколенията в дух
на обществена пожертвователност“.13
Още на 9 юни 1934 г. правителството на
Кимон Георгиев създава т.нар. „Дирекция
за обществена обнова“, но тя е закрита през
1935 г., след като следващите български правителства изоставят идеята за пропагандно ведомство. От своя страна, през втората половина на 30-те години на ХХ в., привърженици на
авторитаризма и представители на консервативно-елитарните кръгове в България говорят
за „духовна криза“, породена от външни идеи,
обикновено „интернационалистически разбирания“ (марксистки, болшевишки, пацифистки, космополитни) или други, „несвойствени
на българина настроения“. Благодарение на
периодичния печат се налага представата за
българската култура като самобитна и пропита
с „народнически дух“. Изгражда се и система
от митологизирани образи – на селския труд,
Балкана, войната, чрез които се утвърждават
нравствените добродетели на нацията.14
13

Цит. по Задгорска, Валентина.. Кръгът „Звено“
1927 – 1934. София: Унив. издателство „Св. Климент
Охридски“, 2008, с. 91, 95.
14

По Поппетров, Николай. Опити за дирижиране на
културата в България (1934 – 1944). В: Модерна България. Сборник исторически изследвания в чест на
65-годишнините на проф. д-р Величко Георгиев и акад.
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Официалната пропаганда провъзгласява
19 май 1934 г. за „вододел в националната политика“, като миналото се асоциира с „котерийност, враждебност, раздробеност и хаос“,
обявени за преки продукти на действащата
дотогава многопартийна система на държавно
управление.15 Едни от най-често повтаряните
рефрени са за навлизане в „епоха на ново възраждане „и „борба за нов живот“. Аналогията
не е случайна, една от най-красноречивите ѝ
аргументации е включена в Окръжно на МНП
от 1935 г., където министърът, поздравявайки
учителите с новата учебна година, обявява, че
… Днес, за втори път в новата история, нашето училище е повикано да спасява
народа и държавата. Някога, в епохата на
Възраждането (когато под влияние на политическото и духовно робство народът ни
беше потънал в тъмнина), училището събуди
неговото съзнание и го възкреси в исторически живот. Днес … то ще направи това като
отключва и отхранва душите на младите поколения, като им разкрива миналото на народа и ги възпитава в неговите добродетели и
традиции; като ги въодушевява с примера на
националните герои и ги прави наследници на
техните завети; като ги сродява с подвизите
на дедите в борбите им за народ и отечество и най-после като ги утвърждава в националните идеали и ги прави достойни да носят
тия идеали и да живеят и мрат за тях
Тази е била винаги свещената задача на
народното училище. Тая задача може да бъде
правилно решена само на почвата на националната идея. …
… нашето училище трябва да напусне до
известна степен оня дидактичен дух, в който
Илчо Димитров. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1999, с. 184, 186, 187.
15

История на България в десет тома. Том 9. История
на България 1918 – 1944…, с. 646.
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е живяло досега и да се превърне във вдъхновен орган на национално възпитание. … 16
Предвид голямото значение, отдавано от
управляващите след 19 май 1934 г. на полученото образование като основна гаранция за
компетентност и професионализъм, са предприети конкретни практически действия. Според специална Наредба на МНП от 1934 г.17
учителите вече не се назначават от училищните настоятелства,18 а от областния училищен
инспектор по мотивирано предложение на съответния околийски инспектор.19 В градовете
(над 5 000 жители) това става чрез конкурсен
изпит по специалността, резултатите, от който важат две години, а в селата „от специална
комисия в зависимост от успеха на съответните кандидати“.20
16

Министерство на народното просвещение.
Пред новата учебна година. Окръжно № 8312 от
11.IX.1935 г. до г.г. директорите на гимназиите, реалните училища и прогимназиите и до г.г. учителите. В:
Училищен бюджет и администрация, 1935, № І, с. 50.
17

Утвърдена с Указ № 63 от 19 юли и отпечатана в ДВ
на 21 юли 1934 г.
18

Настоятелствата се превръщат в съставна част от
административната структура на съответната община,
„кметът – или неговият заместник – става председател
на настоятелството, а отчетникът на общината – отчетник на настоятелството. Сумите от училищните настоятелства отиват в общинските каси, а експлоатацията
на училищните имоти става чрез общинската управа“.
Славчев, Д. Училището и общината. В: Училищен бюджет и администрация, 1935, год. ХІ, №. ІІІ, с. 113.
19

Околийските инспектори също се назначават с конкурс, който подобно на учителския, е с анонимен писмен изпит (с две теми – „от обществено-педагогически
характер“ и „из дидактиката на основното образование“), и устен изпит (с три компонента – „дидактика
и методика на учебните предмети от основното училище“, „принципи на училищното законодателство и
учебната програма“ и „въпроси из практиката на околийския инспектор“). За повече подробности виж Наредба за конкурс на околийски училищни инспектори.
В: Училищен преглед, 1934, №. 7 – 8, с. 173 – 175.
20

В началото на 21-ви век (макар тези въпроси да се
повдигат плахо и по страниците на специализираната
периодика през втората половина на 30-те години на
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През 1935 г. е публикуван нов правилник
за учебниците и учебните помагала в народните училища, където независимо от направените по-късно поправки и добавки,21 едно
от изискванията за използваните тетрадки,
намиращо се в пряка връзка с патриотичното
възпитание, остава неизменно:
§ 40. За употреба във всички народни и
частни училища в Царството се допускат
само тетрадки с формат 16/20, … българско
производство, … и с воден знак „България“,
върху всеки лист, еднакъв за всички видове
тетрадки. …22
Все по-голямо внимание започва да се
обръща на интериора на училищната сграда,
предвид възможни имплицитни и експлицитни внушения с родолюбива насоченост и поспециално на
… оная училищна украса, която произлиза от обучението и е продукт на учениците
и работата на учителите. Тази украса може
да се нарече активна или творческа украса.
Към активната украса спадат табла с ученически рисунки, най-хубавите съчинения
през седмицата или месеца, сполучливи рисунки и творби на учителя, фотографии на
наблюдавани и изучени места, портрети на
чествани народни дейци, таблици и картини
във връзка с обучението по смятане, българ20-ти век) като основни недостатъци на Наредбата, могат да се посочат редица дискриминационни моменти
(по пол, възраст, политически възгледи). Сред особено
фрапиращите са недопускането до конкурсен изпит на
учители, по-възрастни от 45 години, предпочитането
на кандидатите – мъже пред кандидати жени при еднакви обстоятелства и т.н. За повече подробности виж
Наредба за назначаване и преместване на учителите
при основните училища в Царството. В: Училищен
преглед, 1934, № 7 – 8, с. 159 – 173.
21

Публикуван е през октомври 1935 г., влиза в сила
от учебната 1936/1937 година, с поправки и добавки
от 1937 г. Виж Правилник за учебниците и учебните
помагала в народните училища. В: Училищен бюджет
и администрация, 1935, № І, с. 30 – 41 и 1937, № V и
VI, с. 222 – 234.
22

Пак там, с. 39 и с. 231.
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ски език и други учебни предмети. Твърде хубаво влияние оказват картини с изгледи от
България, илюстрации на приказки и народни
обичаи. … украсата на училищните коридори трябва да бъде плод на делото на всички
учители и на духа на училището. Тук ще се
даде първо място на портретите на царското семейство, на ликовете на Св. св. Кирил и
Методий и по-видните дейци от епохата на
Възраждането. …23
Училищната украса продължава да е
обект на засилен интерес и в друго Окръжно
на МНП от 18.01.1938 г., според което:
… Украсата на училищата трябва да се
извършва с добре подбрани и подредени картини, които да възпитават художествен
вкус, национални чувства или да представят
хубави места и забележителности от нашето отечество. …24
Към иконографията с пряко отношение
към родолюбивото възпитание, се нарежда и
опитът за унифициране на училищните знамена като „емблеми и украса“. Според новите
изисквания през 1939 г.:
… едната страна на знамето, както на основните училища, така и на гимназиите, да
представлява българския национален трицвет, върху който да бъде изобразен патронът
на училището, ако има такъв, и името на училището.
От другата страна на знамето, върху
син фон за основните училища и червен за
гимназиите, да бъде изобразено, като просветен емблем, разтворена книга и горяща
свещ до нея, а над този емблем – девиз „Чрез
просвета за България“. Всичко това да е заградено с венец от дъбови и лаврови листа и
23

Върбанов, Б. Училищната украса. В: Училищен бюджет и администрация, 1936, № ІІ, ноември, с. 67 – 68.
24

Как да се подреждат и запазват учебните помагала –
Окр[ъжно] № 46-І – 15 от 18.І.1938 г. до г. г. областните, пограничните и околийските училищни инспектори и Софийския градски инспектор, до г.г. директорите
на гимназиите и учителските институти. В: Училищен
бюджет и администрация, 1938, № VI, с. 230.
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житни класове, привързан с лента от националния трицвет, а около венеца – лека рамка
от български орнаментни мотиви.25.
Не по-малко значими в същата тематична плоскост се оказват и училищните
екскурзии – „най-подходящи за нуждите на
обучението по природознание, география и
история, тъй чрез тях трябва да се осмисли
работата на учителя в училището“.26
Особено показателно, с оглед възпитаването на aприорно предпоставен патриотизъм, е Окръжно на МНП, издадено непосредствено преди началото на новата 1934 – 1935
учебна година.27 В него изрично е упоменато,
че „всякога и във всички народи училището
се е мъчило да задоволи назрелите обществени нужди“. Затова училищната институция
... има да възпитава младите поколения
в духа на новата държава, да улесни поминъчните нужди на народа. [А] за да може
учителят да моделира детската душа в духа
и идеите на едно ново държавно и обществено строителство, той трябва, преди всичко
да бъде проникнат от нуждата за една всестранна, пълна и основна реформа на нашия
обществен и държавен живот.28.
За целта, в същото окръжно, МНП нарежда на предстоящите учителски конференции на всички нива (околийски, общински
и местни), „наред с педагогически, да бъдат
разгледани и други „въпроси“, обединени в
24 тематични групи. Набелязани са следните
25

За училищните знамена. – Окр[ъжно] № 2029 от 2
март 1939 г. до г.г. директорите на гимназиите и гимназиалните клонове, г. г. областните, Софийският градски, пограничните и околийските училищни инспектори. В: Училищен бюджет и администрация, 1939, год.
ХІV, № VІІ, с. 266 – 267.
26

Крайчев, А. Ученическите екскурзии. В: Училищен
бюджет и администрация, 1938, год. ХІІІ, № VІІІ, с.
282.
27

Става въпрос за Окръжно № 1880 от 14 септември
1934 г. ДАА – ТА – Кърджали, ф. 5к, оп. 1, а.е. 1, л.
55 – 60.
28

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 5к, оп. 1, а.е. 1, л. 57.

368

теми, за които се твърди, че „добре разработени, са достатъчни да дадат на учителя един
завършен мироглед в духа и идеите на новата
държава“:
1) участието на училището при изграждането
на новия гражданин;
2) учителят и новите идеи на държавното
строителство;
3) ролята на личността в обществения живот;
4) материалните условия и творчеството на
човешкия дух;
5) защо трябва да се пазят националните и религиозните традиции на народа;
6) личност, професия, държава, нация;
7) класови и съсловни борби, обществена солидарност;
8) значение на обществената и държавната
дисциплина за един народ;
9) какво влияние е оказало нашето робуване
върху гражданския и обществен дух на нацията;
10) положението на България днес и грижите
ни за утрешния ден;
11) поуки от епохата на Възраждането ни;
12) лично и обществено гражданско възпитание в нашите училища;
13) значение на народните будители за националното възпитание;
14) възпитателно значение на родната история днес;
15) какво трябва да бъде обучението по история;
16) пътищата на нашата интелигенция от Освобождението до днес;
17) нека имаме вяра в гения и светлото бъдеще на българския народ;
18) какво дължим на българската църква;
19) армия и народ;
20) войни за обединението на българското
племе;
21) задачи, роля и значение на обединения
учителски съюз;
22) погрешни насоки в [професионалното]
учителско движение в миналото;
Археoлогически хоризонти
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23) духът на новото училищно законодателство;
24) колегиалността като необходимо условие
за резултатна работа в училището и други
подобни... 29
Дори бегъл поглед показва, че само 4 от
фиксираните тематични сфери нямат пряко
отношение към патриотичното възпитание.
Всички останали са свързани с българската народопсихология и факторите, оказвали
влияние върху нейното формиране, с особен
акцент върху „възпитателното значение на
българската история“, разглеждана през призмата на обществени народополезни институции, победни сражения и народни будители.
Очертаният тематичен кръг се затваря по
красноречив начин от поредно Окръжно на
МНП (16. 09. 1939), прочетено пред учителския
съвет и на народно основно училище „Отец Паисий“. То задължава всички учители да
… обърнат внимание върху националното възпитание на учениците, което трябва
да се прокара в училищата по следния начин:
А) по български език, история и география да се използват исторически дейци, събития и местности за целите на националното възпитание;
Б) обучението по всички предмети да
се води по начин, който събужда любов към
родния език и стремеж към правилна българска реч;
В) на по-силните ученици да се дават реферати с национално съдържание;
Г) посещения на близки до училищата
исторически места, на казарми и други;
Д) по пение, музика и физическо възпитание пред строя и други да се застъпват преди
всичко родолюбиви песни и военни маршове;
29

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 5к, оп. 1, а.е. 1, л. 57- 58.
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Е) всички празници и тържества да се
използват за възпитателно въздействие върху учениците.30
Фактически по-голяма част от заложеното в това постановление се реализира на
практика и преди 1939 г. Дори детайлите свидетелстват за показна тържественост с акцент
върху масовостта, отпращащи към „иконографията „на многохилядните шествия, типични
за тоталитарните и авторитарни общества.
Така например, при честване празника на
„светите братя „Кирил и Методий и преди, и
след 1934 г. училището се украсява със зеленина и венци, изнасят се беседи за значението
на 24 май, учениците ходят на черква и вземат
участие в общоградските тържества. Само
че докато през 1924 и 1926 г. общественото
внимание би следвало да бъде привлечено и
от почерпка с локум (училищното настоятелство гласува необходимата сума за закупуването на 10 кг. и съответно 15 кг. локум), то
през втората половина на 30-те години, задължителни компоненти на тържественото
отбелязване стават манифестации, декламации, факелни шествия и участие на военната
музика.31 Продажбите на сувенири с благотворителна цел продължават и след 1934 г.32
30

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62к, оп. 1, а.е. 18, л. 142 –
143.
31

Обобщението е направено въз основа на данни от
Протоколните книги, в които са отразени решения на
учителския съвет и училищното настоятелство. За повече подробности виж ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к,
оп. 1, а.е. 2, л. 44; а.е. 3, л. 14; а.е. 4, л. 27; а.е. 6, л. 46;
а.е. 13, л. 27 – 28; а.е. 15, л. 1; а.е. 16, л. 74; а.е. 18, л.
105 – 106; а.е. 32, л. 31 – 32.
32

През 1935 г. въз основа на отчета, даден от „Комисията за отпразнуване на празника“ учителският съвет
решава приходът от продажбата на ликовете на двамата
братя да се разпредели така: „500 лева да се изпратят
в София, във фонд „Постройка на паметник на Кирил
и Методий“... „Сумата от 300 лева, получена от продажбата на медальончетата „Св. св. Кирил и Методой“,
подарени от г-н Стефан Калайджиев, книжар в град
Кърджали, да се внесе като приход за ученическата
трапезария в града, по желанието на дарителя. Реши се
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До голяма степен е сходна и ситуацията при
тържественото отбелязване на 1 ноември като
Ден на народните будители.33
След 1935 г. в решенията на учителските
съвети задължително присъстват изисквания
за парадната показност, акцентира се върху
набавянето на национално знаме34 и направата на национален олтар.35
Една от най-значимите иновации е утвърждаването на „Празника на отца Паисия“ като патронен празник на училището
през 1936 г.36 Въпросният празник е честван
за пръв път през 1933 г. на Кръстовден (27
септември) по инициатива на всебългарския
съюз „Отец Паисий“.37 През 1939 г. е определен нов местен празник на училището – 21
октомври „Освобождението на Кърджали“
38 вместо дотогавашният Ивановден.39 През
Съветът да благодари официално на г-н Ст. Калайджиев. ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 16, л. 4.
През 1936 г. приходите от вечеринка, проведена на
16.02.1936 г. са изпратени във фондове, набиращи
средства за построяване паметник на Св. Климент Охридски и паметник на Пенчо Славейков, и двата в София. ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62к, оп. 1, а.е. 33, л. 37.
През 1939 г. Училищната инспекция „припомня начини за събиране на средства за издигане паметник на
равноапостолите славянски“. ДАА – ТА – Кърджали,
ф. 62 к, оп. 1. а.е. 18, л. 105.
33

В Протокол от заседание на Училищното настоятелство, проведено на 26.10.1926 г. като „патронен
празник на прогимназията“ е отбелязан 1 ноември.
Споменава се още, че и през тази година ще се спази
„заведеният обичай“ да се почерпят с локум „учениците и присъствующите граждани“.
34

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 16, л. 47,
както и ДАА -ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 18, л.
97.
35

Този национален олтар би следвало да бъде изграден с част от събраната сума след коледуване. ДАА –
ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 17, л. 62.
36

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 17, л. 21.

37

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 14 к, оп. 1, а.е. 6, л. 254.

38

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 20, л. 21.

39

Честван от 1936 г. ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к,
оп. 1, а.е. 17, л. 21.
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същата 1939 г., учениците са ангажирани и в
големите тържества във връзка с освещаване на новопостроения паметник, прославящ
българските войници, загинали за свободата
на града по време на Балканската война.40
Прави впечатление, че през 20-те години се отбелязват преимуществено юбилеи от
сферата на културно-просветния живот и/или
свързани с епохата на Българското Възраждане (вероятно и предвид неизживяната травма
от Първата национална катастрофа). Така,
през 1920 г. и 1921 г. е почетен Иван Вазов,
през 1921 и 1922 г. се празнуват юбилеи на
Цанко Церковски и Елин Пелин. През 1923 и
1924 г., на 1 май учениците отиват на излет,
тъй като денят се чества като „Празник на
цветята“.
През 1929 г. тематичният контекст вече е
друг – на 15 май са организирани тържества
по случай „1000 годишнината на Симеона и
50 годишнината от Освобождението“. Става
въпрос за молебен, манифестации и посрещане на свещения огън, донесен на факли и фенери от автомобилисти. През 1930 г, на 3 март
е изнесена беседа за войводата Хаджи Димитър, а през следващата 1931 г,. на 2 и 3 март се
събират помощи от „ученици и граждани за
последните живи ветерани от Освободителната война“. Не са пропуснати както лошите,
така и добрите новини с „днешна дата“ – на
16 май 1925 г. е обявен траурен ден заради
извършения атентат в църквата „Св. Неделя“
(по онова време „Св. Крал“), а от 29 октомври до 2 ноември 1930 г. за прекъсването на
учебните занятия са „виновни“ тържествата
по случай сватбата на царя.41
40

Във връзка с неговото откриване Пограничната училищна инспекция нарежда «да се даде широка гласност на тържествата, планирани за 28 и 29 май, а през
същата 1939 г., в Деня на народните будители пред паметника е отслужен молебен за загиналите през 1912 г.
ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 18, л. 141.
41

Изброените събития, освен в протоколните книги от
учителски съвети и заседания на училищното настоАрхеoлогически хоризонти
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Очевидно, още в края на 20-те години на
ХХ в., в кърджалийското училище „Отец Паисий“ започва да се говори повече за славни
битки, герои от национално-освободителните
борби, подвизи на средновековни български
владетели. През втората половина на 30-те
години се откроява отчетливо възходяща градация в патетичната героично-патриотична
линия, прибавят се нови личности и събития.
Например през март 1936 г. се предвиждат тържества, посветени на „Падането на
Одрин“.42 През 1937 г. е планирана ученическа екскурзия до с. Клокотница по случай
поставяне паметна плоча на Иван Асен ІІ,43 а
МНП нарежда да се отпразнува 750-та годишнина на Второто българско царство.44 През
1938 г. се подготвя празник по повод „Освобождението на България“.45 Други Окръжни
на МНП изискват всеки класен наставник да
говори пред класа си за „значението на Марин Дринов“ (на 20 октомври) и „за Чипровското въстание“ (30 октомври).46 През 1939 г.,
наред с големите местни тържества се планира още отбелязване на „празника на Васил
Левски на 19 февруари“.47
ятелство, са отразени и в летописната книга на училището. Летописна книга е систематизирана до 1935 г.
До края на 2017 г. е достъпна on line на официалния
сайт на училището <http://www.paisii-кardjali.com/
docs/Letopisna_kniga.pdf.
42

В Протокол № 18 от 10.03. 1936 г., отразяващ решения на учителския съвет, точка „разни“ се казва
буквално следното: „… за 26 ІІІ, по случай празника
„Падането на Одрин“ да се направи репетиция на учениците за маршировка. Ще маршируват само учениците от ІІІ и IV отделение и тия от прогимназията. А учениците от І и ІІ отделение ще бъдат наредени в шпалир
по главната улица откъдето ще мине манифестацията.
Вечерта на зарята ще бъдат всички ученици. ДАА –
ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 16, л. 63.
43

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 17, л. 91.

44

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 18, л. 14.

45

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 18, л. 34.

46

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 18, л. 76.

47

ДАА – ТА – Кърджали, ф. 62 к, оп. 1, а.е. 18, л. 94.
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По стечение на обстоятелствата, част от
рецептивните нагласи на ученици от разглежданото училище са отразени и на национално ниво в статия на Г. Т. Гиздов, публикувана през 1936 г. в сп. „Училищен преглед“.48
Изследването е посветено на „Особености и
развитие на писмения говор у детето от прогимназията“, но зададената от автора на изследването тема за свободно съчинение на
учениците е „Училището“.49 Ето и част от
публикуваните ученически текстове, с пряко отношение към разглеждания тук въпрос
за патриотичното възпитание в българското
училище през втората половина на 30-те години на ХХ в. (Таблица 2).
Безспорно учениците са дали израз на
вълнуващите ги патриотични чувства. Ясно
се вижда силно подчертана национална гордост, основаваща се на успешното, макар и
трудно преодоляване на невежеството в пределите на Османската империя. Не липсват и
суперлативи по отношение славното настояще на българското образование, което е представено за такова благодарение на грижите,
полагани от собствената българска държава.
Следователно, въз основа на представените дотук факти и очертани тенденции, би
могло да се заключи, че в кърджалийското
училище „Отец Паисий“ се полагат значими
усилия за патриотичното възпитание на местните ученици, съобразно предварително заложеното в официалната държавна политика.

48

Гиздов, Г. Т. Особености и развитие на писмения говор у детето от прогимназията. В: Училищен преглед,
1936, № 8, с. 1017 – 1031.
49

Правописът е нормализиран. Пак там, с. 1019 –
1020, 1021, 1026.
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Таблица 2

Училището е здание, което има за цел да даде култура на бъдещото
поколение. В него отиват деца, които искат да научат четмото и писмото
на бащиния език. То е заведение, където децата учат по специален ред.
ние имаме разни видове училища. В училищата се подготвят хора, които
могат да добият по-висока култура. Училищата са от голямо значение за
просветата на един народ.

Б. П.,
момче,
ІІІ клас

Науката е злато – тъй говори народна поговорка. … Нашият народ, както
ни е известно, през време на петвековното ни робство, макар и потискан
от нашите владетели турци, а особено гърци, да забрави и изостави своя
роден език, е успял да запази поне една искра за нашето славно минало – в
килийните училища, които съвсем не наподобяват по удобства сегашните.
… За едно най-късо време, след пробуждането ни, България е успяла да се
покрие с гъста мрежа от училища. Но този напредък биде спрян и съвсем
занемарен през време на освободителната война. По-късно, когато България
стана независима държава, се обърна внимание на съвсем занемарените
училища, благодарение на по-добрите условия, последните успяха в скоро
време да се възобновят и открият много повече. И днеска ако направим едно
кратко преглеждане ще видим, че благодарение на училищата, България успя
чрез тях да се издигне и надмине нашите съседи.

Н. Г. Т.,
момиче,
ІІІ клас

Училище! Колко сладко звучи тая дума. … Църквата и училището!
Светините и идеалът на човека. С какво голямо предназначение са тия две
сгради! Да предположим, че няма училище. Тогава човечеството ще тъне в
невежество и мрак, защото то е едничкото, което създава тия големи блага
на хората. И държави, където не е застъпена науката, там може да се
каже, че тя е тръгнала по пътя на гибелно погиване. И накрая аз ще кажа,
че ще работя дотогава докато ми позволяват силите за усъвършенстването
на започнатото дело, защото народ без просвета и култура е диво племе.

Т. Г.,
момиче,
ІІІ клас

… Детето прекарва в училище най-щастливите свои години. Тук то
добива знания, каквито родителите не биха могли да му дадат. Детето се
научава да пише и чете. То опознава своя народ и каква е била държавата, в
която живее във времената преди неговото раждане. Опознава географията
на земята и се учи как да си пробие път в живота. Училището е сградата,
в която ученикът придобива светлината на науката, това слънце, което е
станало причина за преуспяването на човечеството. …

С. А.,
момче,
ІІІ клас

Нашето училище се казва „Отец Паисий“. Лицето му е обърнато към
юг и е с голям двор. То е грамадно здание. Училищният двор е ограден с тел.
В двора са насадени различни дръвчета. Дръвчетата сега се раззеленяват
и дават хубава сянка. Нашето училище има доста много стаи, които са
украсени с много картини. Ние, когато влезем в час по география или по
история, си служим с различни картини. …

Д. К. Х.,
момиче,
І клас
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Официална просветна политика и патриотично възпитание в Царство България...

OFFICIAL EDUCATIONAL POLICY AND PATRITIC
FEELINGS IN THE BULGARIAN KINGDOM –
SOME THEORETHICAL FRAMES, PRACTICAL
REALIZATIONS AND CONCRETE ACTIONS
AT THE BULGARIAN SCHOOL „OTEC PAISIJ“
IN THE TOWN OF KARZHALI (1934 – 1939)
Vanya Ivanova
Summary
The presented paper is an attempt to analyze the treatments of main ideas that concern the participation
of the school institution in the creation of „a new Bulgarian citizen“. The conceptions are typical mainly of
the state governors in the Bulgarian kingdom after the coup d’état in 1934. The documentary base used in the
research is a rich one. These are unpublished archive sources (circular letters and the school minutes book)
together with the minister’s orders and articles in specialized pedagogical journals. Main accents in the article
are put on the ceremonial side of the school life in a particular Bulgarian school founded after the WWI in an
area of multinational population.
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АРХИВНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ИСТОРИЯТА
НА С. ВЪРБИЦА
Камен Гаренов (отец Петър Гарена)
Катера „История и археология“, ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски“

ВЪРБИЦА е село от община Димитровград към област Хасково. Географски разположено върху Горна Тракия. Има постоянно
живеещи около 334 жители, които са предимно българи и източноправославни по вероизповедание.
Шосето от гр. Първомай, кв. Дебър в посока гр. Хасково, разделя селището на две.
От самото село има отклонение в ляво към с.
Скобелево и в дясно, в посока към Източните
Родопи – към с. Бодрово.
Поводът за тези исторически бележки
са един случайно попаднал ми ръкописен
спомен на ставрофорен иконом Константин
Рашков, който е обслужвал енорията в с. Върбица1. В последствие се наложиха и някои
уточнения, относно административните дела
на църковното настоятелство в същото село.
Тези справки ми бяха дадени от о. Димитър
Евтимов – дългогодишен секретар на Архиерейското наместничество в гр. Хасково.
Поради източниците, които сме ползвали, се

налага уточнението, че акцентът на това изложение е поставен върху живота на християнското население във въпросното село Върбица.
Кратката история на селото е въз основа
на това, което сме слушали от свещениците,
служили в тази енория. Те пък от своя страна
са засвидетелствали, че много неща са слушали от стари местни хора.
Селото е разположено в равно поле, разделено на две махали. Цариградското шосе
минава през него2 и го разделя на две части,
а един от притоците на река „Каялийка“, който тече от юг към север и минава посред селото го дели също на две части. „Селото ни
брои 265 къщи българи източно православни
с главно занятие земеделци.“3
Селото било заселено неизвестно кога,
говори се, че е от „незапомнено време“. Има

1

3

Отец Константин Рашков се представи в Господа на
30 юни 1989 година и е погребан в гр. Пловдив.
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2

В днешно време, вече основната пътна артерия за
Цариград (Истанбул) е през магистрала „Тракия”, която заобикаля селото.
По спомени на о. Константин Рашков – към 80-те години на миналия век.
Археoлогически хоризонти

Архивни бележки за историята на...

разпространено предание „че селото било заселено през турско време от бежанци роби някъде от Македония или Хърватско“, осъдени
на заточение в Диарбекир, карани от заптиета
по цариградското шосе за Цариград. Пренощували на поляната край реката и на другия
ден, когато се приготвяли да пътуват насреща
се задал някой си паша. Дали е пловдивчанин
или някой друг (но) придружен от своите си
хора. След като разбрал пашата какви хора са,
им предложил да останат тук с цел да основат
село и ги запитал „ако сте каил (съгласни) останете“. И оттук старото име на селото „Каяли „и реката „Каялийка“.4 Така да се каже е
основано селото на съгласните хора.
В Османските регистри първото споменаване на селото е под името Каял – като тимарско село, но с дервенджийски статут – по
подробния османски регистър от 1515 – 1516
година.5
Следващият Османски регистър, в който
се съдържат сведения за селището, е един съкратен регистър от 1530 година, но там пък е
записано под името Каялу дере.6
Според по-късни османо-турски документи, касаещи данъка „джизие „от ХVІІ век
(1627 г.), селото продължава да е със статут на
проход и жителите му са „дервенджии“. Според тези документи през 1627 година, селото
се обитава от 56 ханета, тоест християнски
домакинства, обложени с данъка „джезие“.7
4

Хората от с. Върбица наричат реката си „Каялийка”,
по старото име на селото си „Каяли“. А същинската
река Каялийка, те наричат „Каяклийка“. В смисъл, че
тя е по дълбока от техния приток и по нея могат да
плават и каици „каяк“.
5

А под името „Kayalı „е отбелязано в Анкарския справочник за турските потоними в
България.8
През 1906 г. селото било преименувано
на с. Върбица поради многото върби обрасли
по коритото на реката.9 До скоро селото обаче
носеше и името на един партизанин – Фильо
Запрянов и през епохата на социализма носеше името Филево.
Според разказа на стари хора като Киро
Колев, починал през 1883 г. на повече от сто
години и дядо Грозьо Х. Желев, починал през
1893 г. също столетник, техните бащи и деди
и „всички люде от околните села с които се
познавали „живели в голяма оскъдица и водели неспокоен живот. „Храната им била много
проста. Задоволявали се с това, което земята им давала и с дивеч. А зеленчуците: зеле,
пипер, домати, картофи и др., които се получават с повече труд не познавали. Хлябът им
бил от просено или ръжено брашно, мляно
на ръчни камъни (хромели). Когато нямали
и този инструмент чукали житото в каменни котли. „По тяхно мнение това се дължало
„до някъде на неспокойния им живот през
турското робство“. Често налитали „от изток „сюлемените“10 и от запад „арнаутите“11
и ограбвали всичко: храна, добитък, дрехи,
пари и всичко каквото им харесало като не се
задоволявали без човешки жертви. Освен това
и болестта „чума „често ги спохождала и от
населението умирало до 40 – 50 на сто. „Поради тези причини хората не могли редовно да
обработват земята си и да отглеждат добитъка
си. Щом се заговорило, че се явила чума населението напущало жилищата си и отивали
в близките гори, които тогава били в изоби8

Вж. Acаroğlu M. Türker. Bulgaristan‘da türkçe yer
adları kılavuzu. Ankara, 2006, 557.

Вж. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), TD 50, 91 – 92.

9

Вж. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), TD 370, 327.

10

Вж. Извори за българската история, Т. ХХVІ (Турски извори за българската история, Т. 7, София 1986,
327.

11

6
7
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Това сочат като причина местните хора.

Тук се има предвид турците (сюлеманците – османците) в диалектния говор.
Турско название на албанците възприето и от българите в старо време.
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лие, построявали си временни жилища и в тях
преживявали с месеци, а понякога и с години.
Така че населението периодически намалявало или се увеличавало според случая. Имало обаче и известни облекчения – то „е било
освободено от многобройните турски данъци
и срещу тях е било задължително да посрещат
и изпращат пътуващите служебни лица“.
Според спомените на посочените по-горе възрастни хора и записките на о. Константин „спокоен живот настанал във времето на
султан Меджид (около 1830 – 40 год.)12, който
дал широки права на българите: да носят оръжие, да не задяват турците, да строят църкви
и училища и др. улеснения в живота.13 Същият султан премахнал и разбойничеството и
затова същите старци с право казваха: тогава
всички отново се родиха, нахраниха и облякоха като хора. Но понеже и това дотегнало на
населението и по настояване на Ангел Войвода, то напуснало селото и се преместило в
местността „юртвите“, където прекарало около 40 години и след това насила било върнато
в старото село“14.
12

Абдул Меджид I е 31-ият султан на Османската империя (1839 – 1861 г.) Наследява баща си Махмуд ІІ,
а самият той е наследен от брат си Абдул Азис. Покъсно султани стават и синовете му Мурад V, Абдул
Хамид ІІ, Мехмед V и Мехмед VІ. Майка на Абдул Меджид I, т.е. Валиде султан, е руската еврейка Безмиалем, известна като Сузи.
13

Султан Абдул Меджит І издава Хатихумаюнът на 18
февруари 1856 година, който гарантира свободата на
религията на всяка религиозна група, независимо от
големината ѝ, и защитава поданиците на империята да
не бъдат принуждавани да променят религията си и да
не бъдат преследвани за убежденията си. Указът позволява на християните свободно да изповядват своята
вяра, както и да започнат масово строителство на богато украсени църкви.
14

По записките на о. Константин Рашков (л.а.) Тук
обаче, записките и спомените на старите хора имат
някакво разминаване с политическата действителност.
Реформата (Хатихумаюнът) е направена през 1856 г.,
Освобождението е през 1878 г., а Ангел войвода е живял в периода 1812 – 1862 г. и няма как хората от с.
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Интерес обаче предизвиква сведението,
което свещеникът дава за едно археологическо откритие. „Около 1848 год. в една нива
край селото в местността „църквището „при
оран били намерени два изработени15 камъка.
Единият бил около 1,5 м. дълъг и широк около 0.80 м. с кръст по средата а другия 1 м. на
0.80 м. с надпис на старолатински език, така
се произнесе директора на француския колеж
„Св. Августин „в Пловдив.16 По негово искане му изпратих точен препис, но отговор не
получих понеже бе мобилизиран във войната
през 1914 г.17 Същия надпис бил разгледан от
турския консул в Пловдив Найден Геров, но не
можал да го прочете.18 Въпросната плоча-надпис е била в олтара на параклиса при гробищата през 1740 г., според Атанас Г. Михайлов
преписван от австриеца… (не се чете, б.м.)19,
Върбица да са живели извън селото 40 години по каквато и да е принуда.
15

Навярно „обработени камъка“.

16

Колежът „Свети Августин“, наричан Френският колеж, е мъжко католическо (средно) училище, съществувало в края на XIX и първата половина на XX век в
Пловдив. По-точно от годините 1884 – до 1948 г. По
времето, за което става дума, той се е помещавал в
сградата, където сега е Пловдивската духовна семинария. През 1921 година е открита нова сграда, по проект
на италианския архитект Мариано Пернигони. Днес в
нея се помещава Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. За случая да споменем, че
в тази сграда преподаваше и доц. д-р Иван Джамбов.
17

По това директор на колежа е бил католическия свещеник Жерве Кенар (със светско име Жан-Клод) По
време на войната той е мобилизиран и от 1915 до 1919
година е в Румъния. Поради и която причина навярно
не е могъл да отговори на запитването от с. Върбица.
18

Найден Геров (1823 – 1900) е български писател, езиковед, фолклорист, общественик и създател на едно от
първите класни училища в България. Автор е на „Речник
на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и
руски“. За Вицеконсул на Русия в Пловдив е назначен
през 1857 година. Навярно той се е заинтересувал от
тези надписи по научни причини, а не политически.
19

Секретарят на Архиерейското наместничество о.
Димитър, казва, че при отлепването на страниците, на
това място ръкописа се повредил.
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който придружавал някой си паша от Виена
до Цариград и успял да заснеме всички писмени паметници по пътя20. „Сега надписът се
намира в окръжния музей в гр. Хасково.
Свещеникът Константин Рашков продължава разказа си: „Тези камъни били пренесени в средата на селото и послужили за основа
на църква „Св. Атанасий“, построена от брястови дъски в двора на Стайко Ангелов Чавдаров, като още от първата година служила и
за училище с даскал Вълко от Чирпан, който
учителствал около 3 год. След това развалили
църквата неизвестно защо, а камъните повърнали обратно на мястото им, оградили ги и се
черкували.“
През 1860 година в с. Върбица построили църква на името на „Св. Атанас“, която
била съвсем малка 15 – 16 кв. м. и е ремонтирана основно през 1922 година от майсторите Колю Маринов, Георги Стоев и Славчо Г.
Шишков.
Ценни сведения дава за старите времена
и Иван Щерев – бивш учител, секретар-бирник, църковен певец и дарител на църквата:
„А майстори на първата църква са Иван
Стайков от с. Бодрово и Тончо Вълчев от с.
Каяли дн. (Върбица). Иконите са били изработени от някой художник Алексий от Станимъка.21 През 1879 г. е положен антиминс от
Хасковския архиерейски наместник о. Хрисант. (застроена църква от 1931 г. е гробищна
20

Предполагаме, че става дума за Джеймс Бекер –
офицер и политик от Британска Колумбия, който е автор на пътеписа „Европейска Турция” (1877).
21

Това е едно ценно сведение от страна на о. Константин Рашков. Става въпрос за Алекси Зограф от Станимака, „родом Вранянец, Болгарин“. Около 1830 година
той се настанява в с. Горни Воден, а по-късно се премества в Станимака (Асеновград). Изписал е редица
храмове и манастири в Асеновградска и Първомайска
духовна околия., за което има доста публикации. Новото е, че тук за първи път става дума и за храма в с.
Върбица. Друго сведение върху което правим проучвания е новоткрит стенопис в храма на с. Драгойново, за
който се предполага, че е от същия зограф.
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в нея се извършват всички опела и заупокойни служби). Училището след преместването
на дървената църква било закрито за няколко години. Такова било открито през 1871 г.
по частни домове. Първите учители са били:
Цветан Цветанов и Цветан Димов, ученици
на поменатия по-горе даскал Вълко – завършил образованието си по манастирите. Те
учителствали до 1869 г. като се сменяли всяка
година единият оставал в селото, а другият из
околните села. През 1869 г. са ръкоположени
за свещеници, а училището отново е закрито. (Преди тях селото ни е било обслужвано
от „някой си „хасковски свещеник.) Първият почина през 1899 г., а вторият през 1904 г.
Погребани са в двора на параклиса „Св. Атанасий“. През 1873 г. довели за учител в селото Жеко Момков от с. Езерово, а за училище приспособили „Стария хан „в селото,
който общината купила от Анастас Гърков
от гр. Хасково, който служи за същата цел до
1922 г. Жеко Момков е учителствал до 1876 г.,
когато се бяха надвесили най-тъмните облаци на българския небосклон – предсказващи
скорошното освобождение. Размирна година
беше тя. Всекидневно долитаха и до нашите
детински уши грозните събития, които се развиваха в Батак, Перущица и др. за да се разраснат на следващата година в Стара Загора
и селата. Годината 1877 беше от една страна
най-страшна за българите, а от друга най-радостна за освобождението им. Още през лятото се бе извършила голяма сеч по хора в
старозагорските български села, а ние почти
всяка вечер гледахме как огнената стихия опустошаваше селата отвъд Марица.
Всеки гледаше как „дахлиите „с коне и
мулета (пренасяха плячката от) извършените
обири (яма), към селата си. Като не липсваха
много пъти и млади българки (даже и деца)
качени върху добитъка – пощадени от сеч, но
да не видят никога своя дом и домашни.
Гледката беше ужасна. В началото на месец Август започнаха усилено да се движат
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по групи турци – бежанци със семействата
си от западна България и други краища по
някога се движеха по два реда коли и почти
всяка вечер оставаха да пренощуват много
семейства в селото ни. Така пътуваха мирно
и тихо до края на месец Декември. Веднъж
пренощуваха в селото части от отстъпващата
турска войска, а една вечер остана и „кавкаджия“. Между един войник и офицер става
спречкване и последния убива войника и трупа му остава повален на улицата.
Новината се разнесе със светкавична
бързина из цялото село и още преди изгрев
слънце, когато селото бе опразнено от нощуващите и други не бяха пристигнали, населението се разбяга по околните височини,
страхувайки се да не помислят турците, че
убийството е извършено от българи и да започнат да отмъщават. В началото не видяхме
никакви турци, а и дебелия сняг им пречеше
да се отклоняват от шосето. А ние доволни,
че сме се спасили наблюдавахме от околните
височини как в селото ни обвито в пушек и
пламъци се унищожаваше събраното от много години и с много труд. На 6 Януари – Водици22 1878 година се разнесе вест „Москара
дошъл „ – така наричаха тогава Русия. За късо
време всички нашенци кой където е бил макар гладни, голи даже и боси се завърнаха в
селото, но намериха само пепелища от догарящите сгради, а от селото останаха незасегнати от огъня само 20 – 25 къщи. През това
бягство са дадени само три човешки жертви,
един старец и две жени, които не могли да избягат. В бягството много майки са оставяли
из пътя в снега малки деца, но били прибрани
от близки и спасени.
Интересно беше, че след завръщането на
населението и при заварената печална картина, вместо плач и ридания, хората спасени от
22

Водици се нарича освещаването на водата преди
самият Йордановден (6 януари). Следователно тук е
допусната грешка. Ако събитието е на „Водици”, то
датата е 5 януари в случая 1878 година.
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свободата се смееха, подсвиркваха и пееха.
На сутринта всички заминаха в околните села
при роднини и приятели за да прекарат останалата част от зимата.
На пролетта започнаха да се завръщат
всички в опожареното и ограбено село като
си построиха кой каквото можеше. За късо
време трудолюбивото ни население, благодарение на местните държавни и общински
данъци и евтиния строителен материал помогнаха всеки да си набави необходимото и
селото да се застрои. През следната година
наново отвориха затвореното през 1876г. училище с учител Антон Иванов от Хасково и
моя милост макар отдавна навършил възрастта за ученик в първо отделение – прекрачих
училищния праг.“23
Към тези сведения добавя една записка
и свещеник Константин Рашков: „През 1896г.
станало откриването на Аязмото „Св Атанасий „от Иван Касабов и Вълко Гочев. Единият
от тях имал съновидение за аязмото, а другият
ходил да пасе на същото място коня си. Това
било през лятото, което било много сушаво.
Но когато Иван Касабов поискал да набие кол
в земята, за да върже за него коня си, потекла
вода. И още същата година построили аязмото и на храмовия празник 15.V. се събрали
много богомолци от селото и околните села и
отпразнували тържествено.“
За дейността на свещениците от Освобождението и църковните настоятели и за живота в с. Върбица доста сведения се събират
от о. Константин Рашков и в последствие сверяват и доуточняват от Архиерейския секретар о. Димитър Евтимов. Въз основа на тях
сме направили някои неизбежни уточнения и
подредили в хронологичен вид:
1898 г. – били закупени за църквата един
комплект църковни одежди. Същата година е
23

Тези сведения са попаднали в писмен вид при о.
Константин Рашков който ги запазва към архива на
храма. Подписани са с дата 6 декемврий 1938 година.
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отлята в селото камбаната и построена камбанарията висока 6 – 7 м. с дървета и дъски.
1905 г. – свещеник в селото е бил Тодор
Шишманов. Селото е брояло 141 къщи.
1909 г. – закупени са един брой Св. Потир и принадлежностите му за 152.00 лв.
1911 г. – по времето на свещеник Тодор
Шишманов е закупено едно българско напрестолно евангелие с обков за 77.50 лв.
1912 г. – има бележка, че през м. юни е
станало голямо наводнение. Реката е придошла и съборила няколко къщи. Мостът също
е бил откъснат и хората, които са били в кръчмата се спасили, като се качили на покрива.
1913 г. – свещеник в селото е бил Димитър Петров от с. Куртолян, Мустафа-Пашовска околия.24
1914 – 1919 г. – свещеник в селото е Тодор Шишманов.
1921 – 1928 г. – за свещеник в селото е
назначен и настанен Йоаким поп Атанасов –
бежанец от Македония.
1922 г. – през 1922 година, при църковните настоятели: Йордан Грозев, Тончо Вълчев,
Атанас Жеков, Добри Попов и кмет Димитър
Запрянов Терзиев са построени: Основно
училище, което до този момент се е помещавало в „Стария хан „и храма „Св. Атанасий“.
1927 г. – през тази година се пенсионира
свещеник Йоаким п Атанасов, а енорията се
възлага на свещеник Иван Стайков от с. Бодрово.
През същата 1927 година са закупени за
църковна употреба: Апостол, един свещник
и едно разпятие. На 01.12 същата година, с
протокол №1 е назначен за църковен певец
Константин Рашков25 от с. Горно Арбанаси
(Горнослав), Асеновградска околия, и възпитаник на пловдивската духовна семинария.

ков.

1928 г. – свещеник в селото е Иван Стай-

В църковните бележки е отбелязано, че
през м. април същата година (1928) „стана голямо земетресение, което обхвана нашето и
околните села. Пострада много и гр. Чирпан,
а село Любеново бе преместено на друго място.26
В София бе образуван общограждански
комитет, който със средства от държавата и от
другите страни се зае да поправи щетите от
земетресението. Комитетът „Депозете „построи църквата в гр. Борисовград27 (също и
в с. Сталево) и с. Дебър, дн. квартал на Първомай, а след това с. Любеново, Православен,
Бяла река, Върбица и Ябълково. Църквите
са типови, с малко западен вид, понеже в комитета има един католик. В нашето село от
„Дипозес „се построи и общински дом с една
чешма и се подари на нуждаещите се дървен
материал за построяване на палатки. От една
белгийка бяха подарени 3 помпи за вадене на
вода със специални ленти. Едната бе поставена там, където сега е фурната.
Според плана на селото местото за църква бе определено на местото на стария хан.
Когато нашите хора потърсих средства от
„Дипозес „оказа се че комитета е към ликвидация. Имало сума от 950 000 лв., отпуснати за църква в с. Деве дере, Кърджалийско,
но поради несъгласие за мястото на църквата сумата не била използвана. Същата сума
се преведе за църква в нашето село. И така
се повтори същата история, започна се спор
за мястото на църквата. Едни настояваха да
бъде на мястото на „стария хан“, а други за
сегашното място. Надделя групата на Димчо
26

Има се предвид с. Kurt-alan (Вълче поле) община
Свиленград (старо име Мустафа-паша), област Хасково. Вж. Acаroğlu M. Türker. Bulgaristan‘da türkçe yer
adları kılavuzu. Ankara., 2006, 658.

Става въпрос за с. Юртчии, което с Министерска заповед № 462, обнародвана в Държавен вестник на 21
декември 1906 година е преименувано на с. Любеново.
С Указ № 829, обнародван в Държавен вестник на 29
август 1969 година с. Любеново се заличава и се присъединява като квартал на гр. Първомай.

25

27

24

В последствие свещеник и чиито записки ползваме.
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Запрянов и строежът се започна. Църквата се
строи през 1930 – 1931 г. Строителите бяха
някъде от северна България с майстор Тотю
Димитров. Строежът бе даден на предприемач, един много съвестен и честен човек. Такъв беше майсторът.“
Темплото28 на иконостаса е работен в гр.
Пловдив. Не се знаят майсторите дърводелци. Иконите са работа на художника Апостол
Христов29 от гр. София за сумата от 20 000
лв. Всички икони, без „Тайната вечеря „и
„Св. Троица“, са подарени от благочестивите
християни от селото.

I ред – Големи икони:
1. Иисус Христос – подарена от Начо Димов;
2. Св. Богородица – подарена от Въко Порязов;
3. Успение Богородично – подарена от
Мерджан Петров;
4. Св. Архангел Михаил – подарена от
Митра Тодорова и Стоян Зимов;
5. Св. Иоан Кръстител – подарена от
Иван Щерев;
6. Св. Прор. Илия – подарена от Илия
Видев;
II ред – Малки икони:
1. Св. Николай – подарена от Тодю Вълчев Милев;
2. Рождество Христово – подарена от
Динко Ангелов;
3. Кръщение Господне – подарена от Марин Желев;
4. Сретение Господне – подарена от Динко Сталев;
28

Конструкцията и лицевата част на иконостаса.

29

Става въпрос за Апостол Христов Макриев Фръчковски, който е български зограф от Дебърската художествена школа, един от последните представители на
един от най-старите родове в школата – Фръчковския
род. Роден е през 1877 година в с. Галичник, тогава в
Османската империя. Почива в София на 70-годишна
възраст, през 1947 година.
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5. Възкресение Христово – подарена от
Господин Ст. Вълков;
6. за Възнесение 200лв. – подарена от
Димо Г. Вълков;
7. Преображение Господне – подарена от
брат и сестра Янко и Пана Добреви;
8. Въведение Богородично – подарена от
Иван Вълчев от Хасково;
9. Три светители – подарена от Вълко Долапчиев;
10. Св. Константин и Елена – подарена от
Костадин Георгиев;
11. Св. Вмч. Георги – подарена от Георги
Гинев;
12. Св. Вмч. Димитър – подарена от
Паню Хр. Павлов;
13. Св. Петка – подарена от Маргона
Вълкова Йорданова;
14. Св. Ап. Петър – подарена от Петьо
Христозов;
15. Св. Ап. Павел – подарена от Паню
Хр. Вълков;
1931 г., на 11 октомври, в с. Върбица се
стичат много богомолци и от околните села,
за да присъстват на освещаването на новия
храм, „построен в чест на „Св. Богородица –
успение“, както е записано в бележките. По
документация храмът носи името „Успение
Богородично“. Освещаването се извършва от
Драговитския епископ Харитон30 в съслужение със свещениците: Харалампи Аврамов
и Сотир Николов от Борисовград, Павел Бояджиев от с. Горски извор и Иван Стойнов
от с. Бодрово, който завежда и енорията в с.
Върбица.
След освещаването на храма, освен общоселския курбан, е даден и специален обяд
на Владиката, придружаващите го свещеници и официалните лица в дома на Йордан Г.
Янев.
30

Тогава Викариен епископ на Пловдивския Митрополит Максим (1906 – 1932).
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По време на обяда пристигна голяма делегация от жени – християнки от местната
енория, които настояват пред Владиката за
по-скорошно ръкоположение на църковния
певец Константин Рашков. Те го представят
като кандидат за свещеник към енорията в с.
Върбица.

1932 – 1934 г.
В този период от време „бе сменен досегашния енорийски свещеник Иван Стойков
със свещеник Николай Печерски – Русин“.
Тук да отбележим, че Върбишката енория е стояла без местен и постоянен свещеник
много време – 35 години. Просто е нямало
нито един кандидат. Когато обаче, за кандидат е обявен Константин Рашков, по онова
време певец към храма в селото, изведнъж се
явяват още двама кандидати. Интересното е,
че и двамата са от село Върбица. Християните, които жадуват да си имат свещеник, смирено заключават – „Зависта е типична черта
на българина“.
Новопоявилите се кандидати са: Господин К. Недев, учител в първоначалното училище и Желяз Тодев Пенчев, бивш учител.
Така в църковните протоколи се отбелязва, че
кандидатите са се „увеличили на трима“.31
Светата Митрополия в гр. Пловдив нарежда, съгласно Устава на БПЦ, да се явят на
изпит и тримата кандидати. Изпитът е насочен за датата 6 юни, 1933 г. – пред епархийския съвет. Пред изпитната комисия обаче се
явява само първият кандидат – Константин
Рашков. Но другите кандидати, въпреки, че
не се явяват на изпита, не се отказват и не
губят надежда. Те разчитат, независимо от
издържания пред Митрополията изпит, изборът в самото село да се провали. За тази
цел в селото се разпространяват клевети по
адрес на кандидата Константин Рашков. „А
31

Протоколи на църковното настоятелство в с. Върбица: Един Протокол без № от 1932 г., и Протоколи № 2,
3 и 4 от 1933 г.
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трябва да се имат предвид и тогавашните
партизански времена. Кметът пък на селото
Господин Тодоров Касев бе съпартизанин на
Желяз Тодев“.32 В процеса на тези предизборни страсти, учителят от първоначалното училище Господин К. Недев се отказа да участва
в избора.
В определения за избора ден – 30 юли
1933 г., в селото пристига Архиерейския наместник от Хасково Тодор Найденов със секретаря на наместничеството Димитър Сотиров, за да проведат избора.
Изборът се провежда в две секции – за
всяка махала поотделно. „В квартала, където бе наместникът, се съобщаваше за единия
кандидат К. Рашков, а в другите квартали за
Ж. Тодев“.
Резултатът от избора е следният:
1. за К. Рашков 113 гласа.
2. за Ж. Тодев 125 гласа.
Съгласно Църковния устав, решаващо
значение има решението на Митрополията,
която има право да избере от двама кандидати единия по свое усмотрение – независимо
от гласовете. Св. Митрополия утвърждава
избора в полза на първия кандидат, който е
ръкоположен за дякон на 08 октомври 1933 г.
от Преосвещения епископ Харитон, а за свещеник е ръкоположен след две седмици на
датата 22 октомври 1933 г. от Митрополит
Максим33.
Въдворяването на младия свещеник в
енорията (след задължителния 40-дневен свещенически стаж в Митрополията) става на 5
ноември 1933 г. Отец Константин си спомня:
„Същият ден, заедно с архиерейския наместник, секретаря и помощник секретаря на св.
32

Имат се предвид големите партийни разделения и
караници, които народът нарича „партизански страсти“, от тук и „съпартизанин“ – съпартиец.
33

Максим Митрополит Пловдивски (1850 – 1938).
Пловдивски Митрополит е от 1906 до смъртта си на 1
март 1938 година.
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Митрополия Максим Ислов, братов син на
дядо Максим и мой съученик, на един километър от селото, до „Могилата“, бяхме посрещнати с цветя от група ученици. Болшинството от народ ни чакаше на края на селото.
Кмета Господин Тодоров заедно с учителите
поднесе хляб и сол.“
Тук всички посрещачи пристъпват да
целуват ръка на новия свещеник и да поднесат поздравления и дарове. Презвитерата,
облечена в бяло облекло също ги посреща „с
пълни менци със вода“, които разлива пред
краката му.
В църквата се отслужва водосвет и се
произнася първата проповед от младия свещеник.
През първата година на служението си,
новоръкоположеният свещеник разчита на
помощта на местните учители Христоз Стоев, Господин К., Господин Ст. Вълков и на
учителката Мара Хр. Златарова от гр. Стара
Загора. С тях той е работил за основаването
и в „ръководството на читалището „Народен
Будител“, основано през 1928 г., а след това
в птицевъдното дружество „Легхорн“, в пчеларското дружество „Акация“, в комитета за
построяване на паметник на будителите през
войните, в основното ръководство на кредитна кооперация „Пробуда“, в изнасянето на
песни и др. такива“.

1934 г.
В първите трудни години в записките на
свещеника Константин Рашков с облекчение
се отбелязват и политическите промени в
страната. „На 19.05. дойде на власт ново правителство на чело с Кимон Георгиев34, който
ликвидира политическите партии. Населението си отдъхна и се отдаде на мирен труд.
Общините се групираха в сборни такива от
34

Първото правителство на Кимон Георгиев е петдесет и първо правителство на Царство България, назначено с указ № 2 от 19 май 1934 година на цар Борис ІІІ.
Управлява страната до 22 януари 1935 година.
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няколко семейства. Кметовете се назначават
от околийският управител с най-малко средно
образование. Нашето село заедно с Преслав,
Караджалово и Скобелево образуваха една
община. Първият назначен кмет бе Йордан
Тонев от с. Дебър инженер-химик. Нашето
село се управляваше от кметския наместник
Найдю Вълчев. С негова помощ и с църковното настоятелство можахме да организираме
изпълването на църковния двор от олтара до
шосето. Взе участие цялото население с волски коли. Превозена бе повече от 1500 куб.
пръст. Двора на църквата получи нов вид.
През тази година се премахнаха съгласно
№ 5715/17.08.1934 г. всички такси за извършени треби. Заведе се библиотечна книга.
– Сложи се начало на църковната библиотека.
– Църквата се снабди с печка за отопление.
– Апостол син. изд.
– Скрин за одеждите.
– Ремонтира се параклиса „Св. Атанасий“.
– Започна се оградата на новия храм от източната страна.
– Достави се един комплект светли одежди.
– Настоятелството помоли Св. Митрополия
да ни се опростят дълговете към нея на
сума 3500 лв. Кириарха одобри постановлението.“

1935 г.
Църковното настоятелство изпраща на 9
месечен певчески курс лицето Георги Йорданов като го подкрепя с 1000 лв. помощ. След
завършване на курса същият е назначен за
църковен певец. Доставена е дарохранителница за причестяване на болни. Продължи се
работата по строежа на оградата от източната
страна. Църковното настоятелство взема решение оградата всяка година да се строи помалко до пълното ѝ завършване.
Археoлогически хоризонти

Архивни бележки за историята на...

1936 г.
През тази година е регистрирана кражба
в храма на с. Върбица. В Протоколната констатация пише: „На 05.12 през нощта неизвестни злосторници влезли през южната врата в храма и откраднали следните вещи:
– Св. Потир с приборите.
– 30 лв. и свещи на стойност 875 лв.“
Откраднатите вещи се изплащат от общината съгласно оценката, направена от
назначената по тоя случай специална комисия – в размер на 3 600 лв. Сумата е вписана на приход към храма. Споменава се, че
църковната утвар (Св. Потир и приборите) са
били подарък от църквата „Св. Богородица“
в гр. Пловдив, чрез председателя на храма –
свещеник Иван Юлиев.
Хронологията в църковните Протоколи
за 1936 година продължава:
„През същата година настоятелството
продължи строежа на оградата на двора от
южната и северната страна. Изразходваха се
4465 лв.
Основа се ученическо християнско дружество. Изпрати се на курс в Св. Петка учителят ръководител Христоз Стоев. Откри се
прогимназия в селото. За откриването и ходи
делегация при областния училищен инспектор начело със свещ. К. Рашков, Никола Д.
Попов и Петър Ив. Косев. На общоселско
събрание се реши издръжката на прогимназията да се поеме от частни лица. Касиер на
комитета бе свещеникът, който събра от попървите хора пари в заем, а в последствие
след направения облог заетите бяха върнати.“
1937 г.
„С помощта на учителите и учениците се
посади с акациеви фиданки църковната нива
от 3,3 декара в местността „Челийно дере“.
На 19.08. се основа православно християнско
братство с 22 члена. Продължи се строежа на
оградата.“
Археoлогически хоризонти

1938 г.
Свещеник Константин Рашков продължава да отбелязва в бележките си политически и църковни събития: „На 16.01 бе убит
Марин Добрев бивш секретар-бирник от Андрей Колев. „Съобщава също, че на 1 март
1938 година е починал Пловдивския Митрополит Максим, и че на негово място на 15 май
е избран Митрополит Кирил.
„На 06.11. старият учител, бивш секретар – бирник и църковен певец, Иван Щерев
подари на църквата едно напрестолно евангелие син. изд. за 1 000 лв. Същия по-рано е
подарил иконата св. Йоан Кръстител в новата
църква. Синът на местния свещеник Цвятко
Димов – Янко Попов, пенсионер, лесовъд от
гр. Враца, подари на църквата неплодни декоративни дръвчета, но понеже двора няма завършена ограда посадихме само едно липово
дърво, останалите дръвчета се посадиха около училищния двор. Продължи се строежа на
оградата. Изразходваха се още 3600 лв.“
1939 г.
На 20 декември 1939 година в селото се
образува комитет за постройка паметник на
убитите във войните от Върбица. За председател е избран о. К. Рашков. Продължава се
строежа на църковната ограда. Църковното
настоятелство взема мерки и за ремонтирането на аязмото „Св. Атанасий“.
1940 г.
За тази година стриктно е отбелязано:
„Продължава строежа на оградата. Изразходвани са 3 985 лв.“ Административните справки показват, че от 1 февруари до 1 ноември
1940 година на отец Константин Рашков е
възложено да обслужва и енорията на с. Бодрово.35
35

Справка от секретаря на Архиерейското наместничество в Хасково о. Димитър Евтимов. Село Бодрово е
съвсем близо до с. Върбица.
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На 7 ноември 1940 година на път за Хасково селото е посетено от Пловдивския
Митрополит Кирил. Посрещнат е от енорийския свещеник и директора на прогимназията
с учениците. Кметският наместник Никола
Митов поднася хляб и сол. Присъстват и много миряни. Отслужва се водосвет от самия
Митрополит в съслужение с архиерейския
наместник на Хасково, дякона и енорийския
свещеник. Негово Високопреосвещенство е
изнесъл сказка за „Божията помощ и закрила“.

1941 г.
През 1941 година вече и в с. Върбица се
чува тътена на Втората световна война. Една
седмица преди Великден в селото пристигат
200 души германски войници, които престояват там 45 дни. Войниците са настанени
в училището, а командния състав по частни
квартири. Тези смущения не пречат да продължи строежа на църковната ограда от западната страна. „За тая част на оградата се
изразходваха 9494 лв. В цената влиза и закупуването на място от братя Тодеви“.
1942 г.
През тази година се открива пълна прогимназия в с. Върбица. Георги Ал. Попов е
назначен и за директор. Други учители при
прогимназията са Дамяна Г. Попова и, от
1 септември, Радка Димитрова Запрянова.
Тримата са местни учители, но са назначени
и за малко време Донка Гаджева от с. Езерово, Мара Тенчева от с. Бяла река и Стоянка
Трифонова от Борисовград. При откриване
на прогимназията се е наложило да се събере
сумата 30 000 лв. за обзавеждане. „Събра се
от заможните, а след това се обложиха родителите на всички ученици от 1-во отделение
до 3-ти клас и така се върнаха сумите взети
от всички заможни хора. Кметското наместничество се премести в зданието на …тко
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Долапчиев, а в неговите стаи се настани прогимназията.“
През лятото е построен временен дървен мост над селската река, а железният мост,
който е бил сглобен от немските войници е
предаден на 2-ри инженерен полк в Пловдив.
Интересно е сведението, че този „железният
мост е бил задигнат по време на войната от
Дунава и поставен на р. Каяклийка.“36
През тази година вече осезаемо се чувства, че Втората световна война се е отразила
навсякъде в живота на държавата. В частния
случай например, църковното настоятелство
в селото. „Не можа да продължи оградата на
двора. Направени бяха две каменни колони
за входната врата, изработени в с. Преслав
за 1400 лв, доставиха се 1000 фабрични тухли за 2500 лв. Липсваше цимент. Направи се
тротоар от входната врата за храма с камъни.
Приспособи се една от църковните стаи за
канцелария.“

1943 г.
Печални са констатациите:
„Войната продължава. Скъпотията от
ден на ден расте. Така жито от 5 крини се продаваше за 3500 лв., а царевицата за 2500 лв.
Един чифт обувки се продаваше за 5000 лв.
Това се отнася и за другите артикули.
През лятото дойдоха в селото войници
трудоваци – 200 души гърци и турци. Първите
от тях бяха от Беломорието, Драмска околия.
Работеха по шосето. Правеше впечатление,
че всички гърци посещаваха храма, а един от
тях Григор Манолов от с. Бабакли, Драмско,37
36

За съжаление не можахме да проучим откъде точно немските войници са го взели и донесли в селото.
Явно е имало такава военна практика, да се превозват
мостове за бъдещи нужди по време на войната.
37

Става въпрос за с. Буба-кьой, Гюмендженска околия
(Кукушка). Вж. Населените места в Тракия и Македония под гръцка власт. С., 1946 г – старите имена по
азбучен ред.
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красеше с хубавия си глас църквата през цялото това време на службата му.“
Поради поскъпването на материалите,
настоятелството бърза да направи ремонт
само на покрива и кубето на камбанарията.
Зазижда се северната част на притвора на
храма и се оформи стая. „За нея взехме материали от тези на моста. „Покрай вътрешните стени на храма се правят места за сядане
„тронове“.
През тази година о. Константин организира група християни от около 55 души,
с които посещава град Пазарджик, където е
организиран годишния събор на Православните братства. Посещават и Баткунския манастир.38

1944 г.
През тази година се започва строежът на
новия мост над реката в с. Върбица, под ръководството на техника Борис Пеев от Министерството на благоустройството. Камъните се
дялат от каменоделци от с. Преслав оттам са
и камъните за устоите на моста.
Отец Константин отбелязва и други, вече
кървави събития: „На 10 юни, 1944 година
вечерта, група партизани влизат в селото,
арестуват кметския наместник Иван Узунов
от Ботевград и убиват постовия стражар в селото. За него населението плати на наследниците му 415 000 лв.
На 23, 24 и 25 юни, след 11 часа вечерта,
английски и американски самолети пуснаха
позиви и бомби. В нашето землище имаше
две, на горния край на селото и втората (бомба) по черния път за Борисовград. Населението изплашено от самолетите бягаха из полето
и реката да се крият. На 09.09 падна правителството на Муровиев. Кметски наместник
38

Баткунският манастир е разположен в Баташкия дял
на Родопите, на около 2 км. от някогашното с. Баткун
днес част от с. Паталеница, на 12 км. югозападно от
Пазарджик и на 50 км от Пловдив.
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стана Георги Тодев, брат на единствения партизанин от селото Динко Тодев.
Цялото село бе окичено с оранжеви и
червени знамена. Постъпиха много младежи – доброволци в народната гвардия.
Достави се един комплект копринени
одежди и покровци на стойност 25 000 лв.
При започване на учебните занятия бе
изхвърлено вероучението от училището. За
да не останат децата без елементарни религиозни знания, всяка сряда и събота се преподаваше вероучение в една от стаите. В началото постъпиха 120 ученици, но в последствие
много от тях отпаднаха по-преследване от
учителите.“

1945 г.
На 22 май 1945 година енорийският свещеник Константин Рашков е мобилизиран за
фронта в Унгария. През тази година група от
45 души от селото посещава Рилския манастир. Когато те се връщат подарили на храма
икона „Св. Иван Рилски“, която е купена за
5200 лв. Въпреки мобилизацията енорийския
свещеник продължава записките си: „Понеже
през лятото нямаше дъжд настана страшна
скъпотия по зърнените храни. Населението
бе принудено да търси храна от Добруджа.
Цената на сламата достигна 10 – 15 лв. кг.
Поради липса на храна добитъка бе много намален. И за тоя гладен и мършав добитък се
даваха големи суми до 40 000 лв.
На 01.07. бе пуснат в движение новият
мост над реката. Майсторите зидари бяха от
нашето село. На каменоделците от с. Преслав, за построяването му са изплатени на:
– Общи работници – 6 579 надници
– На майсторите – 2 120 надници
– На колари – 564 надници
Употребени са 900 куб. ломен камък, облицовка 1029 кв., желязо 90 тона, а цимент 16
вагона. Мостът е малко извит заради голямо385
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то брястово дърво.39 За моста са изразходвани 25 000 000 лв.“

1946 г.
От 1 януари 1946 година село Върбица се
обявява за самостоятелна община с кмет Бойчо Йорданов от същото село. Бирник е Атанас
Найденов от Бодрово, секретар – Господин
Тодоров и писар Георги Кръстев. „Кметът
беше прост и несамостоятелен човек. През м.
април настоятелствотото обяви за продажба
тревата от гробищата, която ползвахме от няколко години и даваше добър доход на църквата. Само един час след поставяне на обявата, по нареждане на общината, гробищата
бяха изпасани от селския добитък.“
През 1946 година скъпотията си остана
на същото равнище. Житната реколта в селото е добра, но фураж за добитъка няма. Липсват и каменни въглища.
„Работата във вероучението вървеше добре. Предприехме да изнесем пиеса за коледа, но поради пречки от страна на учителите
не можа да се изнесе. Учителката Рада Димитрова заявила публично на една среща, че се
държи сметка за учениците, които посещават
вероучението, и ще получат слаби бележки.
Това намали броя на учениците, останаха на
тия на прогимназията.
На Богоявление водосветът се извърши
както по-рано на реката. По нареждане на
кмета при хвърлянето на кръста бяха дадени
залпове. Населението изнемогва поради липса на средства, а това, което се дава по наряд,
е съвсем незадоволително.
През м. април стана смяна на всички
банкноти в общината в много къс срок. През
лятото се започна строежът на общината. На
края на м. юли избягаха от селото първите недоволници от новата власт. Те бяха: Христоз
Илиев Видев, Йордан Господинов Сталев
(син на учител), Петър Въчев Кортев, Иван
39

Това е нещо интересно – показва отношението към
природата, преди да е имало екологични организации.

386

Йорданов Латунов, Петър Панев Желев, Пеньо Грозев Пенев, Ангел Грозев Пеев и Ганю
Ив. Кирев. Всичко 8 души. Предполага се, че
цялата група е избита при минаване на границата. Във връзка с тая група бяха задържани
и изпратени на принудителен труд мнозина
младежи от селото.
През същата година се построи аязмото
„Св. Теодора Александрийска „при могилата.
Откриването му стана така: енориаша Димитър Ганев Станев през м. Декември имал
съновидение. Като спял с жена си сънува, че
влизат в стаята двама мъже и една жена облечени в странно облекло, застанали при леглото и единият от мъжете казал: „Димитре,
като станеш от сън утре идете с дядо Костадин (Костадин Георгиев) на могилата. От
източната страна на същата към средата има
голяма драка. Ще измерите 5 м от нея към основата между двете драки, ще изкопаете кладенец – аязмото в чест на Св. Теодора“, като
водата ще излезе на 2,5 м.
Димитър не обърнал внимание на съновидението. След няколко нощи се повтаря с
всички подробности. Като лицето, което говорило с него му казало: гледай да не става
нужда да идваме трети път. След това се започна копането на кладенеца, подкрепени от
верующи жители на селото и от с. Караджалово, които подарили дървен материал. Настоятелството взе грижата за построяването
на сградата. Изразходваха се 104 000 лв. На
24.09. се отпразнува за първи път празника на
аязмото. Цялата есен отиде топла и слънчева,
но за хората и добитъка нямаше храна. Хората се принудиха да я търсят от далечни краища на родината. Цената на сламата бе от 25 –
30 лв., царевицата за 5 крини 8 000 – 12 000
лв., а червенката40 – до 16 000 лв. за 5 крини.
През зимата бе продаден не само излишния но
и част от работния добитък.“
40

Вид царевица.
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1948 г.
През пролетта на 1948 година енорийският свещеник о. Канстантин Рашков иска съдействие от новосъздадения „Съюз на народната
младеж“, за да се приготви могилата до новото аязмо за залесяване. За целта е сформирана
бригада от момичета и момчета. Могилата е
разпределена на 9 пръстена. Младежите идват
само в неделни дни, но работят без желание. И
понеже работата върви бавно, дръвчетата (200
бр. туя) се посаждат късно и много от тях се не
се прихващат.
От 14 май до 10 юни 1948 г. и енорийският свещеник на с. Върбица е изпратен да работи заедно с други 18 свещеници при „тунела
при кв. Марийно“ на новия гр. Димитровград с
младежи-бригадири от Бургаска околия.41
„Целият отряд се състоеше от 9 чети,
които нощуваха в 9 дъсчени бараки. Свещеническата част работеше на ЖП линията, която щеше да се отклони от „тунела“ за новите
рудници. Младежите работеха на панорамното
шосе на бъдещия град. Животът в лагера беше
на войнишки начела, като се почне от храната,
спането, работата и до въшките.“
Такива са впоследствие спомените на свещеника, който продължава да милее за енорията си: „През лятото водата на аязмото много
намаля, настоятелството се принуди да копае
още надолу и да спусне сонда. Поставиха се
две врати и се циментира подът. Късно през
есента се завърши общинската сграда. Найстарият майстор се простуди и почина. За да
41

Бригадирското движение в България е организирано привличане на младите хора след победата на отечественофронтовското правителство на 9 септември
1944 г. Бригадите са доброволни и огромното мнозинство участва с желание и самоотверженост. За мнозина
от селските младежи (България тогава е 80% аграрна
страна) това е начин да се измъкнат от селото. Същевременно обаче се използват и всякакви пропагандни
трикове, за да бъдат привлечени младите хора да се
запишат в „строителството на нова България“. Имало
сформирана бригада и от млади свещеници и семинаристи.
Археoлогически хоризонти

се покаже, че днешното правителство почита
и цени заслугите на Първа българска армия42,
направиха се паметници на убитите в последната война из цялата околия.
Пострадалите семейства пожелаха за 4 –
мата убити да се постави паметник в църковния двор. Кметът Георги Тодев не се съгласи,
защото църквата е била „временен институт и
утре няма да съществува“. Ето защо църковното настоятелство, с помощта на пострадалите,
реши да направи паметник за пострадалите от
всички войни, на брой 45 души. Паметникът се
поставя в църковния двор, зад олтара, с лице
към шосето“. През 1948 година държавата забранява преподаването на вероучение в училищата. Църковното настоятелство в с. Върбица

42

Първа българска армия е формирана съгласно Разпореждане № 1692 от 21 ноември 1944 година на Главното командване и Постановление на министерския
съвет № 2 от 26 ноември 1944 в изпълнение на Споразумението за примирие от 28 октомври 1944 година.
Решението на правителството на Отечествения фронт
е обявено на 24 ноември 1944 г. в „Прокламация към
българския народ“. Армията е в подчинение на командващия Трети украински фронт маршал Фьодор
Толбухин Фьодор и взема участие във втората фаза
на заключителният етап на Втората световна война
(1941 – 1945). От декември 1944 година Първа армия
наброява 99 662 души. Тя е част от напредването на
север към Австрия при логистичната подкрепа и командване на Червената армия. Първа армия заедно с
останалите български сили, напредва в Унгария и Австрия през пролетта на 1945 година, въпреки тежките
загуби и лоши условия през зимата. Поради липсата на
оборудване на армията на 14 март 1945 година руснаците се съгласяват да доставят 344 самолета, 65 танка
T – 34, 410 оръдия, 115 противовъздушни оръдия, 370
минохвъргачки, 370 транспортни средства и около 30
000 бройки оръжия, всичко безплатно. Участва във Виенската операция, Дравската операция, Мурската операция и Балатонската операция. През 1944 – 1945 година Първа армия е командвана от генерал-лейтенант
Владимир Стойчев, за помощник-командир е назначен
бившият партизанин, произведен след 9 септември в
генерал-майор, Щерьо Атанасов. Първа българска армия се демобилизира в периода (23 юни – 9 юли 1945),
а окончателно е разформирована в края на 1945 година.
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раздава учебници безплатно на всички ученици с надеждата, че ще го изучават вкъщи.
От детската библиотека към църквата децата получават прочитни книги срещу всеки
празничен и неделен ден.
През декември в селото е извършен първия граждански брак, според новите закони.
Венчават се (без венчание) младежите Тодор
Димов Тодоров и Иванка Колева Кирева.

1949 г.
За новите събития в с. Върбица продължава да свидетелства о. Константин:
„Председателят на селото, за да докаже
своето вярно поданичество, бе готов да унищожи цялото село, затова не се спираше пред
нищо. Задигнал голяма сума пари от общинската каса, трябваше да отиде в затвора, но
му бе дадена друга служба и на негово място
дойде Руси Тодев Йорданов – произлизащ от
земеделците.“
На 6 февруари след Божествената служба
пред новопоставеният паметник за войните,
в двора на църквата, се отслужва панихида с
подходящо слово от страна на свещеника.
Четенето на религиозна литература в
селото се разширява, като книгите които се
дават на децата, започват да се четат и от възрастните. Но това не продължава дълго. На 16
февруари свещеникът е извикан през нощта в
съвета и „съветван“ „да няма никаква работа с децата“ и „да не държи толкова много за
попското“.
И едно лаконично изречение – „През м.
октомври се започна електрификация на селото“.
1950 г.
„През лятото се направи паважа на Цариградкото шосе. Работниците-колари бяха католици от пловдивските села. Те много се учудваха на нашите хора, че не посещават храма в
неделните и празничните дни“ – отбелязва о.
Константин и допълва:
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„Основа се трудово-земеделско стопанство с 24 члена и председател Иван Трифонов,
който е и секретар на партията. На селото ни
бе възложено да внесе 63 т. памук или по 75
кг. на декар. На тия, които не можаха да внесат
определеното количество се налагаха големи
глоби, например на Тодьо Пенев Косев – 410
хил. лева, а на Паньо Ив. Панев – 210 хил. лв.“

1951 г.
От 1 – 4 февруари 1951 година в село Върбица, както навсякъде в страната, се пуска подписка, за държавен заем. На селото е определено да запише 3,500,000000 лв. „доброволен
заем“.
На 13 май селото е посетено от професора по Богословие Димитър Дюлгеров43, който
държал сказка в храма „при стечение на много
богомолци“. За съжаление през същият ден в
селото пада голяма градушка, която унищожава всички пролетни посеви.
Нещастията, около църквата продължават.
На 16 юни два цивилни и един ротен милиционер правят щателен обиск в дома на енорийския
свещеник. След това свещеникът е арестуван и
откаран в град Първомай. А след няколко часа,
с други „престъпници“, със силна охрана, е отведен в новия затвор в гр. Пазарджик.
В Пазарджишкия затвор престоява месец
и половина, след което е прехвърлен на остров
Персина, Свищовско.44
43

Димитър Витанов Дюлгеров е български богослов.
Завършва Софийската духовна семинария (1905 –
1911) и Московската духовна академия (1911 – 1915).
След Първата световна война преподава догматическо
богословие и патрология в Софийския университет
„Свети Климент Охридски“. По-известни негови съчинения са: „Римският папа пред съда на Свещеното
писание и църковната история. 1924“ и „Рим и светите братя Кирил и Методий. 1934“.
44

В съвременната литература е повече познат като
„остров Белене“. В миналото на острова се е намирал
първият концентрационен лагер „Белене“, създаден
още през 1944 г. с решение на Политбюро на ЦК на
БКП. Днес на негово място има функциониращ затвор,
в западната част на острова, а в източната е разполоАрхеoлогически хоризонти
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Отначало е настанен в І обект, при земеделците от енорийското му село Върбица – Пеньо Христозов и Фильо Жабов, а след това е
прехвърлен при „най-големите политически
престъпници „на ІІ обект, при бившите министри – ген. Вълков и Недев, Станчо Мушанов
и много други.
„Пристигането на новото местожителство
научих от земляците Пеньо Христозов и Фильо
Жабов, затворени като членове на земеделската партия „Врабча“.“ – спомня си патилият свещеник и продължава:
„Почина внезапно да полето Калина Андреева Колева – сестра на партийния секретар
Добри Сираков. Този факт, нарочно отбелязвам, защото когато мъжът на покойната Андрей Колев беше в затвора, осъден за убийство,
му помогнах да му се намали присъдата. А сега
той работи в Милицията и заедно с шурето си,
Добри Сираков, станаха причина да преживея
толкова неприятности от 16.06. до 17.02.1952 г.
През тая година се обмениха платежните
средства. Църквата ни обмени 31 118 лв. за 311,
68 лв.
През моето отсъствие ме замества протоиерей Никола Благоев от с. Караджалово. Той
не се е посвенил ни най-малко, а е подарил от
бедната църковна каса, на читалището няколко хиляди лв.“

1954 г.
Хрониката за с. Върбица продължава:
„Енорийският свещеник, заедно с група от 30
енориаши, посетиха Рилския манастир. Същото направиха и през 1955 и 1956 г.“
1957 г.
Още една бележка от 1957 година – „С
група от 26 енориаши посетихме манастира
„Св. Петка“, край Асеноград45. Останах посжен природният резерват „Персински блата“, обявен
през 1981 г. за защитена територия.
45

Това е т.н. Мулдавски манастир „Св. Петка“, който е
разположен близо до село с. Мулдава, на около 4 км от
Археoлогически хоризонти

рамен. Аз съм от тоя край и познавам добре
тази обител, затова настоявах да я посетим.
Игумен беше Йеромонах Евтимий (последния хвърли расото и се ожени), не можахме
да намерим стая за нощуване. Навсякъде изпочупени врати и прозорци. След дълго търсене, намерихме една стая с врата, но със счупени стъкла. Поставихме възглавниците на
прозорците и пренощувахме без тях. За да се
заличи лошото впечатление, посетихме храм
„Св. Богородица-Благовещение“. Пренощувахме и на другия ден поехме пеша към манастира „Св. Кузма и Дамян“, при с. Куклен.
Пренощувахме, отпочинахме и после, пак
пеша, поехме през Балкана за „Св. Георги“,
при с. Белащица. Там бяхме посрещнати добре, както и в Кукленския манастир, от сестра
Юстина. Заличи се лошото впечатление. Но
още ми е чудно, защо нашите мъжки манастири са в такова окаяно състояние. Такъв е и
манастира „Св. Неделя“.“

1960 г.
Новата църква в с. Върбица, както споменахме по-рано е строена от ДИПОЗЕ – Дирекция за подпомагане на пострадалите лица
и населените места от земетресението през
1928 година.46 Местните хора казват „Дипозес“. Според тях, всички църкви, строени
от „Дипозес „са с много прозорци. Понеже
църковното настоятелството смята, че при
финансова възможност може да започне зографисване на храма, те решават през 1960
Асеновград. По онова време е бил „мъжки манастир”,
сега е „женски“. През Възраждането Мулдавският манастир е бил важно книжовно средище и разполагал
с богата библиотека с много стари и редки ръкописи,
които по-късно били разграбени и унищожени. Към
манастира е съществувало и килийно училище до
1888 г. Един пожар през м. октомври 2010 година унищожи всичко старо в него.
46

Тази държавна институция, подчинена на Министерството на вътрешните работи и народното здраве, е
закрита през 1931 година.
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година да зазидат 15 прозорци, „с цел да се
получи поле за зографията“.

1961 г.
Кратка бележка – „Електрифициран бе
параклисът при гробищата „Св. Атанасий „и
се ушиха 1 комплект траурни одежди.“
1962 г.
Кратка бележка – „През тази година бе
отнета и национализирана църковната акациева гора. Същата бе изкоренена.“
1963 г.
Кратка бележка – „Доставени бяха дискус и звездица за Св. Литургия и се поставиха
4 нови прозорци за параклиса на гробищата“.
1964 г.
През лятото на 1964 година е поправена
камбанарията. И това е някакъв повод през
същата година енорийският свещеник на с.
Върбица да бъде отличен с офикия „Протоиерей“, от Викарийния епископ Варлаам.47
1965 г.
През тази година изглежда вече има „финансова възможност“ 48 и пет години след
зазиждането на част от прозорците в осигуреното за стенописи поле, настоятелството
покани художника Петър Илиев Джамджиев49 от гр. Пловдив, за оглед и договорка. Съ47

По това време Стобийски епископ Варлаам е Викариен епископ на Пловдивският Митрополит Кирил –
който пък в същото време е и Патриарх Български, но
продължава да управлява и Пловдивската епархия.
48

Вж. хронология за 1960 година.

49

Петър Илиев Джамджиев е роден на 14-ти юли
1891 г. във Велико Търново. Постъпва в Държавното
художествено-индустриално училище (Националната художествена академия) – София и учи специалност „Живопис“ при проф. Иван Мърквичка през 1915
година. Участва в Балканската война през 1916 г. с
много военни художници. Създава картини с военна
тематика, с които участва в обща изложба (1918).
Прави своята първа самостоятелна изложба в София
с батални сцени и пейзажи от Охрид. Експозицията
е открита от проф. Мърквичка (1919). През 1920 г.
завършва обучението си в Националната художест-

390

щият се съгласява да изографиса в Св. Олтар
следните композиции: срещу царските врати,
образите на 3-та литургисти, а под тях „Ширшая небес „на проскомидията, „Ис. Христос
благославящ причастието „от дясната страна,
„Убиването на Св. Арх. Стефан“, а на „Ширшая небес „ – „Св. Благовещение“. „За тая работа на художника бе заплатена уговорената
сума – 720 лв.“

1966 г.
Кратка записка – „Бяха закупени само
3 т. годишници на академията.“
1967 г.
Художник Петър Джамджиев продължава работата си в с. Върбица. С него е уговорено да нарисува още 4 композиции, по 1 в
ъглите на храма, а именно – „Рождество Христово“, „Кръщение Господне“, „Възкресение
Христово „и „Възнесението“. „След завършване на първата „Рождество Христово“, художника заболя и напусна. За извършената
работа му се плати 180 лв. „
През тази година се завършва оградата
на двора от източната страна с железни парапети и врати. През тази година в двора е построена църковна канцелария, с цел „да живее в нея енорийския свещеник и по-редовно
да обслужва енориашите“.
1970 г.
Оформят се пътеки из двора на храма
с базалтови плочки, определя се мястото за
цветя и се огражда с циментови бордюри.
Освен цветя, посаждат се и малини от южната страна, а на северната се поставя желязна
врата.
вена академия. Започва работата си като иконописец
през 1927 г. във Велико Търново. От 1929 г. до смъртта си (8 декември 1985 г.) живее в Пловдив. Петър
Джамджиев е един от плеядата български художници, създали новия живописен стил в иконописта и
стенописите на българските православни храмове от
началото на ХХ век.
Археoлогически хоризонти

Архивни бележки за историята на...

1971 г.
Кратка записка – „Закупен бе 1 стихар.
Поставиха се парапети на прозорците на храма и градината.“
1972 г.
Кратка записка – „Закупени са 1 комплект
траурни одежди и 1 бр. сърмен епатрахил“
1974 г.
Кратка записка – „Доставени са 2 бр.
електрически полилей и един брой одежди.
Боядисани са иконостасите на храма и
параклиса при гробищата. Из бе цокъла на
последния с мозайка.“
1975 г.
С голяма радост отец Константин споделя за всяка придобивка в поверения му храм:
„Дългогодишния клисар на църквата Иван г.
Момчилов подари 1 бр. плащеница, купена
за 200 лв. Направен и бе шкаф със стъкло за
запазване. Направени бяха етажерки за библиотеката, поставени са в канцеларията при
свещите. През същата година бяха направени
2 бр. аналои за подвижни икони и асмалък от
винкел от западната страна на храма. Доставиха се още един комплект одежди, един стихар и един потир.“
1976 г.
Но и болките от премеждията не са забравени: „След завръщането ми от заточението, намерих аязмото „Св. Теодора „в окаяно
положение. В него известно време са живеели постовите при „могилата“. Палили огън.
Замърсили го. Водата в кладенеца останала
всичко 1 – 2 м. Почистихме с настоятелството на ново. На няколко пъти бяха отслужени
маслосвети и водосвети. И водата се яви на
ново, даже много по-добра за пиене от порано. Такава вода няма в цялото ни землище.
За късо време това се разгласи и започнаха да
спират при аязмото, пътници от всякъде да
починат и се нахранят при хубавата вода.
Археoлогически хоризонти

Но след много време хората от кооперацията „хвърлиха око „на аязмото и си направиха сметка. Построиха павилион, а след това
и ресторант, за да се стигне до сегашните големи сгради. Напразно настоятелството протестира. Размениха се дълги писма. Посочваха са минали заслуги. Но помощ от никъде.
Не помогна и св. Митрополия. Отиде се до
положение, макар и „неволно „да заплати постройката и селкоопа да се отърве.
Образува се комисия, която разреши
сградата да се заплати, като Р. кооперация Димитровград брои на настоятелството сумата
694 лв. И така се ликвидира аязмото.
През същата година бе доставен един панахидник, един стихар, 1 комплект одежди и
комплект покровци.“

1978 г.
Кратка записка – „Доставени бяха 1 комплект и 1 бр. електропомпа, с 40 м. маркучи
за напояване.“
1979 г.
„За по-добро отопление на църквата, бе
доставен още един калорифер, един трицветен килим и 20 м. к за олтара и храма, 1 бр.
потир и 1 никелирана кутия за кръщения.“ –
това са последните бележки.
Бележки, разхвърляни по църковните
книжа, по разни тефтери писани на ръка. До
някъде целенасочени спомени… Но тепърва
предстои да се изгради една цялостна характеристика за живота на християнското население в с. Върбица.
Цитираните сведения могат да послужат
като основа за бъдещи подробни изследвания,
касаещи историята на селото и личностите,
които по една или друга причина са свързани
с това селище.
Защото днес картината се променя много
бързо и миналото избледнява.
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Камен Гаренов (отец Петър Гарена)

ARCHIVAL NOTES ON THE HISTORY
OF THE VILLAGE OF VARBITSA
Kamen Garenov (priest Petar Garena)
Summary
Through information from historical notes and manuscripts, archival documents and registers, the memoirs and memories of the two priests in the village of Varbitsa, it is possible to get an idea of the life of the
Christian population not only in this particular place but in every Bulgarian village.
The lives and deeds of men are shown in short quotations, related to the birth and death, demolition and
building of the churches, the schools, memorial sites and a new political system; for miracles, preceded by
dreams; for the sight of others; for charity, for disaster, war, famine; for the change of political regimes; for
good deeds and envy.
Although partially the life of the village of Varbitsa, can be traced in a period of a century, covering the
time before the Liberation, the Third Bulgarian Kingdom, and the changed attitudes to towards the church affairs after 1944.
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КРАТКИ СВЕДЕНИЯ
ЗА ЦЪРКВАТА „СВ. ТРОИЦА“ В С. КРИВО ПОЛЕ
Димитър Евтимов
Свещеник при храм „Успение Богородично“, гр. Хасково

На около 18 – 20 км югоизточно от гр. Хасково, върху неравен и разнообразен терен, е
разположено днешното с. Криво поле, чието
старо име е Иробас, а още по-старото – Ерукоба. Името си то носи вероятно от хълмистото, нагънатото в различни направления,
почти цяло негово обработваемо землище. От
кога започва началото на Криво поле, като селище, не се знае, но наличието на множество
археологически останки на няколко места из
землището му, като парчета от тухли, глинени съдове, хромели, гробища, големи и малки
могили (някои от които са направени много
наблизо една от друга, та ние днес ги именуваме „Честите чуки“), случайно открити стари кладенци, твърдо свидетелстват, че тук от
дълбока древност ще да е имало селище. И
днес личат останки от стар римски път, минаващ през местността „Кара куша“. До днес
в Криво поле и землището му не са правени
никакви проучвания с археологическа цел.1
Разположено на пряката линия между
две чисто турски села в предосвобожденската
епоха – Къзмахле (сега Момино) и Кютюклий
(сега Корен), Криво поле е било винаги чисто
1

ДАХ – Хасково ф№255-к.
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българско село. За отношенията на тези съседи към кривополци през по-отдалечените
времена на турското ни робство не се знае,
но за годините от последните десетилетия се
разказва, че кюпоклийските турци били добри, дори покровителствували кривополците.
Заради това на свой ред, по време на Освобождението, кривополци им се отблагодарили – мнозина останали спокойно да живеят в
продължение на много години в с. Корен.
Кога са дошли първите заселници на
днешното Криво поле, ще отговорим позовавайки се на историческото минало на Родопите и на избраността на кривополците.
На всички е известна историческата истина за насилственото потурчване (помохамеданчване) на родопското българско население
преди повече от 350 години. Подложените
на това насилие родопци са се разделили на
три категории по съдба. Едните са се подали
на насилието – приели исляма, отрекли се от
Христа и християнството, било от простотия,
било от страх или безхарактерност, мекушавост – това са прадеди на съвременните помаци. Втората категория са ония, които, поради
твърдостта си във вярата – самоотверженост393
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та си за вярата, са загинали от глад или ислямския меч (ятаган) като мъченици Христа ради.
В състава на третата категория са влезли найбудните, предвидливи, съобразителни, ревниви за Христа – елитни родопци, които чрез
бягство (изселване) са се отървали от ятагана и глада. Предполага се, че точно от тях са
били първите заселници на Криво поле.
Когато преди 168 г. кривополци са строили своята църква по всяка вероятност те са
избрали за патрон „Света Троица“, освен другото още, и за да изразят подчертано религиозното си различие от мохамеданството.2

Ктиторът на кривополската църква
Макар ние да нямаме документални (писмени) свидетелства за това, все поради споменатата скромност на членовете на тоя род,
съществуват веществени такива. Родителите
на Нестор Марков – Марко и Митра (по произход долноботевка) Демиреви са погребани
в двора на църквата, единият от изток, а другият от север на килийното училище. Същият двор от западната му страна, по цялото му
протежение, граничи само с двора на Марко
Демирев. По онова време, около 1850 г., когато се е строила църква, за най-буден и найдеен ни е известен рода на Нестор Марков.
Всичко това ни навежда на заключението, че
по инициативата и с пожертвуването на част
от двора си от страна на родителите на Нестор Марков, ще да е построена църквата. Следователно те – Марко и Митра Демиреви ще
да са нейните ктитори.3
В двора на църквата, освен споменатите
вече Марко и Митра Демиреви, са погребани
и много други заради достойнствата (заслугите) им, които ние не знаем. Гробовете на
почти всички тях са обезличени от времето.
Надгробните камъчета на само шест от тях
през 1978 г. били събрани и зазидани в оград2

Летописна книга на храма.

3

Димов, Н., Вълчанов, Ц. Нестор Марков – от Криво поле до Париж. Хасково 2006, 18.
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ната стена на църковния двор от север, за да
не се разпилеят и изчезнат съвсем. Това са
малки скромни мраморни надгробни камъчета (плочки):
На 1-та от тях пише: МАРИУ 1862
На 2-та	СУВАНЧУ 1860
КОЗМА 1860
На 3-та ГЕРГИ 185
На 4-та ПЕНКУ Д МИТРИ 186
На 5-та	ДЕНЮ 1856 с релефно изображение на „Ентезе“ и „Ножици“
(б.м. мярка за дължина у абаджиите).
На 6-та ВАНЮ 1856
От същия тип камъчета има още един в
източната част на гробищата с надпис към изток на гръцки: СTYГAN 1867 и на български:
СТОЯН.

Архитектурно оформление
на църквата
Църквата „Св. Тройца“ в с. Криво поле
до сега не е имала летописна книга. Не са
съхранени писмени документи – акт или ферман за строежа. Липсват и архивни материали за голяма част от живота ѝ. Заради това
правя изследване, основавайки се повече на
заварените веществени свидетелства.
Църквата „Св. Тройца“ в с. Криво поле
е построен през 1850 г. Веществено свидетелство за това е релефно изсечения в камъка
кръст с издълбана от двете страни на основата му цифра 1850. Този камък се намира
точно на средата на каменния свод на южната
храмова врата. Несъмнено това е годината на
строежа. Храмът представлява еднокорабна
базилика, без външна изразена абсида, с размери: 17,50 м дължина, 8,40 м ширина и 3,50
м височина до стрехата на четирискатния
покрив. Застроен в тези размери, храмът се
оказал тесен за неголямото, но будно религиозно навремето с. Иробас, та се наложило да
се поразшири. Точно в коя година се е извършило разширението не е известно. То се съсАрхеoлогически хоризонти

Кратки сведения за църквата „Св. Троица“ в...

тои в една допълнителна пристройка – навес
от южната му страна с ширина 3,50 м, като
на мястото на старата южна стена са били
поставени няколко дъбови колони за подпори на покривната конструкция, а в северната
му част само за симетрия са били поставени
в ред три броя също такива колони, неносещи
никаква тежест върху си. Един генерален ремонт, извършен по време на служенението на
свещ. Йордан Вълчинов през 1954 г., при който е съкратена допълнителната пристройка,
която клоняла към падане, поради лошата ѝ
зидария, разкрила строителната несвързаност на балкона с първичния строеж, та това
ни кара да мислим с увереност, че и той е вторична постройка, наложила се все по същата
причина.4
Чувал съм, че черквата се е строила под
името на попска къща. Споменатият ремонт
потвърдил това. Оказа се, че черквата е паянтова конструкция от отбран дъбов материал,
а каменната зидария представлява пълнеж
и облицовка на дървената основа. От двете
страни на западната врата се намира по един
комин (камина), изградени чак до покрива,
добре измазани с кал, но никога не ползвани.
В олтара, на високото място, вместо абсида
стои също една камина, но неизградена (неотворена) нагоре в стената. В нея и до днес
стоят голямото разпятие и единичните икони
на Св. Богородица и св. Йоан Богослов. Западните камини били зазидани при ремонта и
заедно с другите стени измазани наново. Така
черквата отвътре получила съвсем нов вид в
първоначалните си размери. От старото положение на храма са останали: каменния Св.
Престол, иконостаса с иконите, две дървени
розетки (дърворезба) на тавана и един пет
свещен полюлей. В средната част на храма,
пред мястото на архиерейския трон, се нами4

Евтимов, Д. Храмове и параклиси в Хасковска духовна околия – поселищно описание. – В: Мултикултурния човек. Сборник в чест на проф.д.и.н.Камен Гаренов (отец Петър Гарена), т. 2, 164 – 203.
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ра голяма мраморна плоча с издълбан върху
ѝ гpъцки надпис в три реда, който гласи: „Божиите раби Милчо Керу – Ваню Милчо – Марин“ и завършва с цифрата 1844. Този надпис
е красиво направен от майстор специалист в
тая работа. Над него се намира друг такъв,
издълбан от друга ръка, груб, некрасив, работа на неопитен, писан на български по-късен
правопис, представляващ превод до същество
на гръцкия текст, „тука лежи Милчо Керу“, а
над него – красиво издълбано кръстно очертание. Тези четиримата ще да са с особено
големи заслуги за селото, които ние не знаем,
за което са удостоени с изключителната почит – костите им да бъдат навеки в средната
част на храма.
В подножието на наддверното разпятие,
при почистването му, бил намерен ясен четлив надпис, при който е спазен точно правописа ни от времето на направата му, характеризиращ се със сливането на някои букви.
Надписът гласи:
„СЕЛО ИРОБАС МАЛО И ВЕЛИКО
1855 ноемврия 10“
Смисълът на този текст, по авторитетното мнение на приснопаметния български
патриарх КИРИЛ е, че цялото население на
селото – малкото и голямото (възрастното), е
взело участие в голямото общо дело – строежа на черквата, със своите приноси. Може
би със същия надпис се е фиксирало и освещаването на храма. Това предположение е
твърде вероятно. От кой митрополит и точно
кога е осветена не се знае. Кои са майсторите
на първия строеж и на следващата пристройка също не се знае.5 Тогавашен митрополит е
бил Пловдивски Митрополит Хрисант.
Към църквата има два параклиса: „Св.
прор. Илия“ и „Св. Успение Богородично“.
Първият се намира в края на северната част
на селото, а вторият на около 0,5 км югоза5

Летописна книга на храма.
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падно от селото, върху скалист терен. И двата
параклиса са построени върху сладководни
изворчета (АГИЯЗМА), в базиликален стил.
Първият – „Св. прор. Илия“, е застроен
върху 24 кв. м, по частен начин, по инициативата и с иждивението най-вече на Нестор
Марчев Дингалов, Статю Маринов и Минчо
Маринов около 1906 – 1908 г. На мястото на
параклисчето преди строежа му е съществувало агиязмото, наричано „Капаклийката“ и
голям – грамаден, девствен (никога не кастрен) дъб.
Вторият параклис – „Св. успение Богородично“, е застроен върху 40 кв.м. също по
частна инициатива, вследствие на някакъв
сън и заболяване от Тянко Димитров Масалджиев (Чутата). Не е известно с колко години
този е построен преди първия. Сградата била
ниска, без прозорци и порутена. Затова била
съборена до основи и през 1957 г., с иждивението и сътрудничеството на вярващите, бил
построен сегашния параклис, върху старото
агиязмо, което не бе засегнато от реставрацията. Новият параклис е бяла красива сграда
с три аркообразни прозорци, построена върху скалист терен. Тъй като параклисът е на
неравен терен, за да го посетиш, изкачваш се
по няколко стъпала. Отдолу до самите стъпала се намира входа към аязмото с водата. От
северния край на параклиса е изграден навес
за съхраняване на дърва.

Вътрешно описание на храма
Иконостасът на черквата е обикновена
дъсчена дърводелска работа с дължина 7,20
м и височина 3,5 м. Над трите му врати се издигат сводонаподобяващи дъски, помежду си
седловинно свързани, а в центровете си имащи нещо като слънца, свързани с периферията
чрез летвички. От двете страни на подножието на наддверното разпятие има изображение
на две лами, копие, тръстика с гъба, иконите
на Св. Йоан Богослов и Св. Богородица.
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Иконите на иконостаса са рисувани от
неизвестен иконописец, вероятно грък и са с
гръцки надписи по тях. Впоследствие гръцките надписи са били замазани с боя и върху
тях са поставени български – свидетелство
за силно гръкофобство и родолюбие у кривополци (иробасци), вероятно в периода на
борбата за църковна свобода. Иконите са датирани от 1850 до 1857 г. Иконите са разположени в два хоризонтални реда. На долния ред
са 6 царски, а на горния 15 празнични икони.
Всички стари икони са рисувани направо върху дъска.
Дверите са с дърворезба.
Завесата е от изпънат върху рамка плат,
на който в естествен ръст е нарисуван Господ
Иисус Христос, държащ в лявата Си ръка потир, а с дясната благославящ.
В двата края на иконостаса са окачени по
една хоругва. На едната е нарисувано Кръщението Господне, а на другата Св. Панталеймон.
На тавана, върху книга, подлепена на дъска голям формат, е образът на Господ Саваот
с имената на четирите евангелисти в ъглите.
Пак на тавана, на изток и запад от образа
на Господ Саваот, има по една розетка с дърворезба от орехово дърво, с диаметър около
един метър.
Камбаната е окачена на един специален
за нея, издаващ се от църковната къща, железобетонен трегер. Тази (сегашната) камбана е
благозвучна – с по-приятен глас от всички в
околните села и в гр. Хасково. Тя е преливка
на старата камбана с добавъчен материал, та
е по-тежка по килограми от предишната. Тя
е направена през 1941 г. по инициативата на
Свещ. Кирил Димитров Гегов, който през същата година е завеждал с. Криво Поле, като
редовен енорийски свещеник на съседното с.
Динево.
Искам да отбележа нещичко и за предишната камбана. Тя била окачена в специално
построената на времето камбанария, която се
Археoлогически хоризонти
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намирала в югозападния ъгъл на църковния
двор. Камбаната била малка, може би, не потежка от 40 кг, но изключително благозвучна – като нея нямало друга камбана. Нейният
мелодичен глас се чувал приятно и се разливал далеч по цялото кривополско землище,
достигащо до 7 км северно от селото.
Съгласно регулационния план на селото
от около 1930 г. камбанарията оставала върху кръстопът! Кривополците от онова време, около 1938 – 1940 г., свалили камбаната
от мястото ѝ, повесили я на един бряст, без
всякакъв покрив, а камбанарията разрушили.
Така те проявили неумение да ценят и пазят
наследените ценности. През зимата камбаната, открита – изложена на дъжд, сняг, лед и
студ, замръзнала, пукнала се и съвсем загуби
гласа си.
По неясни причини камбаната бива отново свалена и закачена на нова камбанария направена от три броя дебелостенни тръби. Тя е
на височина 8,5 м и оглася с звука си цялото
село.
Църквата притежава още една по-стара,
вероятно от годините на турското робство,
камбана – клепало. Тя представлява метален,
дъгообразно огънат лист, с дебелина 0,5 – 1,4
см, ширина 9,5 – 17 см и дължина 0,72 м. Съхранява се в църковната къща. Помни се, тя се
биела самостоятелно с две малки специални
за целта чукчета при малки празници. На големите пък празници, като Коледа, Великден,
Св. Троица (Св. Дух) и др., тя се биела едновременно с голямата камбана от второ лице.
Ентусиазмът у биещите камбаните, всякога
по онова време, бил твърде голям, та биенето продължавало много време. Те (звънарите)
винаги били младежи. Сега съвсем не е така –
никой не отива към камбаната.

За свещенослужителите
при църквата
Поп Господин. Неговият баща Гего е вземал най-дейно участие при организирането
Археoлогически хоризонти

на общоселски молитви и курбани при светилището „Капаклийката“, съгласно спомените
на Нестор Марков. Около 1829 г. Гего бил на
гурбет в гр. Одрин. Там той се грамотил от
Руски полкови свещеник. След връщането си
той ще да е ограмотил собствения си син –
Господин и Сево Митев – друго будно момче
сираче.
Според летописната книга на църквата
в с. Малево, окр. Хасковски, написана от покойния свещ. Неделчо Бончев, след като по
инициативата на дядо Стайко (малевец) била
построена първата църква в с. Малево, последният тръгнал по селата да търси човек
грамотен, годен и съгласен да стане свещеник
на селото им. Ходил той в с. Чамурлий (сега
Динево), но не се намерило такъв. Отишъл и
в Иробас, гдето намерил Господин Гегов. Той
се съгласил да стане свещеник на с. Малево.
Тогава дядо Стайко го завел при Нишкия владика, който бил българин и с когото той имал
случайно познанство. Господин Гегов в продължение на няколко месеца бил обучен и ръкоположен от Нишкия Митрополит. Така Господин Гегов станал първи по време свещеник
на с. Малево. Семейството на Свещ. Г. Гегов
живеело в с. Иробас, та той често пътувал
между двете села Малево и Иробас. Вследствие на премръзване заболял и умрял твърде
млад – 50 годишен. Погребан е в гробищата
на с. Иробас.6
Другият пък младеж, поради естествената си непригодност за православен свещеник – алтьпармачество (шестопръстие), дядо
Гего насочил към Чирпан – да учи в училище, та да стане даскал. След завършването на
Чирпанското училище Сево Митев се върнал
в с. Иробас и станал там даскал (учител) в
прицърковното (килийното) училище. Между
другите, негов ученик е бил и Нестор Марков
Демирев.
6

Колев, Борис. История на с.Малево (непубликуван
ръкопис).
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Когато към 1855 г. църквата е била осветена, Даскал Сево след хирургическа операция на шестопръстието станал Свещеник
Саво Митев. Макар все още един от пряките
му внуци да е жив, а правнуци много, за жалост не можах да се добера с положителност
до третото му име. Останало е едно непочитно прозвище към името му „алтъпармака“
(шесто пръстеца), което местните, селски управници, през 1978 г. увековечили, вписвайки
го върху голяма мраморна надгробна плоча,
която поставили над гроба му в църковния
двор. Свещеник Саво Митев е учителствувал в най-добрия случай не повече от 6 – 7
години, а е бил свещеник около 37 г., но, въпреки направената им забележка, хората не
отбелязали върху плочата свещеническото му
достойнство, а го вписали с мирското му име,
прикачвайки към него турския епитет „алтъпармака“. Така надписът върху голямата и
скъпа плоча е повече унизителен и оскърбителен, отколкото почтителен. Вероятно заради многогодишното му свещеническо служение Свещ. Саво Митев е един от малцината
удостоени с тая чест да бъде погребан в двора
на църквата. Починал е на около 62 г., през
1892 г.
След смъртта на Свещ. Саво Митев, поканили малевеца Нестор Петев, който учителствувал в селото си, за свещеник в село
Иробас. Нестор Петев приел поканата и започнал служението си като свещеник в с. Иробас от 6 октомври 1893 г, съгласно бележки от
собствената му ръка върху корицата на един
служебник носещ инв. № 25.
Свещ. Нестор Петев Стоянов е достатъчно образован за времето си. Милостив и
общителен човек – той подпомагал бедните.
В служението си се е изявил като добър в пеенето, словото и като общественик. По време на неговото служение е била построена
камбанарията и доставена хубавата камбана
от 1905 г. Той е един от 60-те учредители на
селската кредитна кооперация от 20 април
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1908 г. През 1913 г. при очакваното нашествие на турците откъм Одрин, при общата уплаха на цялото население от околните села и
от гр.Хасково, той успокоявал, окуражавал и
убеждавал кривополци да не оставят домовете си и да не бягат. Верността на преценката му се потвърдила. Турците не нахлули, но
изплашените кривополци стигнали до с. Гарваново на запад от Хасково, като навсякъде
откъдето минели намирали обезлюдени села,
включително и в Хасково. От Хасково не избягал (не напуснал града) само Хаджи Васил
х.Тодоров.
След края на I-та световна война Свещ.
Нестор Петев отишъл в София, за да види
малкия си син Димо, тежко ранен на фронта. Там, в болницата той ще да е видял тежка,
сърцераздирателна действителност в множеството ранени и осакатени бойци от фронта.
Неговото нежно сърце не е могло да понесе
безпоследствено тая трагедия. Върнал се от
там – от свиждането унил, ужасен и наскоро
заболял и вече не оздравял. Починал на 15 ноември 1918 г. едва на 52 г., като оставил добри
спомени сред енорияшите си. Свещ. Нестор
Петев е погребан в двора на църквата, вероятно заради достойнствата му. Междувременно
селото било поверено на свещ. Тодор п. Ангелов и обслужвано от него до към май на
1919 г. От тогава свещеник на с. Криво поле
става дотогавашният Долноботевски.
Свещ. Стефан Райчев (в мире Тенчо Райчев Ванев) е роден в с. Елена, окр. Хасковски,
на 7 ноември 1884 г. от твърде бедни родители – Райчо и Влада, в напреднала възраст. Ръкоположен от приснопаметния Пловдивски
Митрополит Максим за свещеник на с. Долно
Ботево, дето служи като такъв до преместването си в Криво поле. В последното работи
до излизането му в пенсия поради болест към
началото на 1940 г.
За безукорно служение, по случай 50 годишнината му, е награден с орден от Н.В. Цар
Борис III. Неговите различни таланти остават
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незабелязани от висшето му началство. Той
не получава никакво офикия (църковно отличие). Почива на 15 ноември 1944 г., на 60
годишна възраст, от инфаркт. Тялото му е погребано в кривополските гробища.
От излизането в пенсия по болест на
Свещ. Стефан Райчев до заемане енорията
от Свещ. Йордан Вълчинов, с. Криво поле е
завеждал Диневския енорийски свещ. Кирил
Димитров Гегов. Той е роден в с. Криво поле
на 24.12.1914 г. Прогимназиалното си образование е получил в с. Криво поле, средното
завършил в Пловдивската духовна семинария
през 1935 г., а висшето – в Софийската духовна академия през 1962 г. След завършването
на ПДС той е поработил в Хасковското арх.
наместничество като Секретар. След това
е бил ръкоположен. Като свещеник е работил в с. Динево и гр. Хасково при църквата
„Св. Димитьр“. От 1 януари 1977 г. е Архиерейски наместник на гр. Хасково.
Свещ. Йордан Йорданов Вълчинов е от
рода на Вълчиновци, а майка му Петке по
баща Йорданова Стайкова е от рода на Тенишовци. Роден на 24 февруари 1921 г. Основното и прогимназиално образование получил в родното си село. Средното получил
в Пловдивската духовна семинария през
1941 г. Висше образование завършил в Духовната Академия „Св. Климент Охридски“ в
гр.София, като задочник през 1959 г. В с. Криво поле служи от 24.V.1943 г. до 15.Х.1968 г.,
като последните 4 години – от 1.III.1965 г.
до 15.Х.1968 г. прихожда от Хасково, за да
го обслужва. От 1.III.1965 г. до 1.VIII.1968 г.
работи като първи енорийски свещ. и председател на църковното настоятелство при
храма „Св. Георги“ в гр. Хасково. Съгласно
решение на Св. Синод на 09.V.1965 г. бил
удостоен с офикия – протойерей от тогавашния викарен Епископ на гр. Пловдив – Негово
Преосвещенство Варлаам, при посещението
му на храма „Св. Георги“ в гр. Хасково. От
1.VIII.1968 г. е преместен за енорийски свещ.
Археoлогически хоризонти

на първа енория при храма „Св. Архангел
Михаил и Гавриил“ в гp. Хасково, където
служи до 20.03.1977 г. По-късно, той самият
отбелязва: „От 21.03.1977 г. до сега служа в
храма „Св. Димитьр“ в гр.Хасково, като от
01.01.1976 г. отново обслужвам кривополската енория по липса на енор. свещеник“.
През времето от 15.Х.1968 г. до 01.01.1976 г.
кривополската енория последователно е завеждана от трима свещеници: Неделчо Господинов Делчев, Симеон Димитров Давидов и
Трендафил Костадинов Тръндев.
След смъртта на прот. Йордан Вълчинов
църквата се завежда от свещ. Кирил Вълков
Димов от 2001 г. Като председател и на много други църкви, с. Криво поле се обслужва
твърде рядко, само при крайна нужда. През
2005 г. отслужих първата си служба на храмовия празник на селото. Останах твърде
радостен като видях препълнен целия храм
от християни, та дори и мюсюлмани. Цялото село се бе стекло на църква, за да слуша
св. Литургия, да се поръси за здраве и да отнесе в къщи осветен курбан за здраве.
Искам да изкажа своята благодарност
на доц. Джамбов, че, аз, като негов бивш
студент, имам възможността да участвам,
с една и макар малка статия, в този юбилеен сборник. Това е един от първите храмове
в който служех. Той е единственият храм в
хасковска духовна околия, който е толкова
голям по размер, а толкова нисък.
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МАРШАЛ Г. К. ЖУКОВ И БОРБАТА ЗА ВЛАСТ
В СЪВЕТСКОТО ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
Бойко Белегов
Катера „История и археология“, ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски“

Името на маршал Г. К. Жуков става символ на победите, извоювани от Червената армия във Великата отечествена война и освобождаването на Европа от нацизма.
През нощта на 8 срещу 9 май 1945 г. в
берлинското предградие Карлхорст под председателството на маршал Жуков е подписан
акт за безусловна капитулация на въоръжените сили на Германия. Учреден е Контролен съвет – съвместен орган на СССР, САЩ,
Великобритания и Франция. В него всяка
страна е представена от главнокомандващия
въоръжените сили в съответната зона на окупация. На 31 май 1945 г. за представител на
Съветското върховно командване в Контролния съвет е назначен главнокомандващият
съветските окупационни войски в Германия
маршал Жуков. Кръгът от въпроси, с които
се занимава маршал Жуков, е огромен. Важно място в дейността му заема организацията за военно-промишленото разоръжаване и
репарациите. Той действа решително и не се
страхува да отстоява позициите си нито пред
Москва, нито пред съюзниците. Като крупна
военна и политическа фигура маршал Жуков
привлича вниманието на западната преса.
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През септември 1945 г. Сталин получава
инсулт, през октомври той спешно излиза в отпуск и отсъства от Москва почти два месеца.
Заместник на Сталин формално става В. Молотов. На 1 декември 1945 г. в западната преса
се появяват съобщения относно здравословното състояние на Сталин и задкулисната борба
за власт между маршал Жуков и министъра на
външните работи Молотов за неговото място.1
С цел да бъде компрометиран маршал Жуков,
е използвано т. нар. „дело срещу авиаторите“.
В началото на 1946 г. са арестувани командващият 12-та въздушна армия маршал С. Худяков и главнокомандващият ВВС маршал А.
Новиков. Арестът е извършен от органите на
военното контраразузнаване „Смерш“. Ръководителят на „Смерш“ генерал-полковник В.
С. Абакумов застава начело на Министерството на държавна сигурнос (МГБ). „Смерш“ е
изведено от Министерството на Въоръжените
сили на СССР и предадено към МГБ. В. Абакумов е един от архитектите на делото срещу
маршалите Худяков и Новиков.
1
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През февруари 1946 г. чрез жестоки разпити следователите изтръгват признания от
С. Худяков. Той обвинява маршал Новиков,
главния инженер на ВВС А. Репин и народния комисар на авиационната промишленост
А. Шахурин в приемане на самолети с големи
производствени дефекти, което довежда до
много катастрофи и човешки жертви. Създадена е специална комисия за проверка.
На 11 май 1946 г. Военната колегия на
Върховния съд на СССР разглежда обвиненията в антидържавна дейност, предявени
срещу А. Новиков, А. Репин, А. Шахурин, Н.
Шиманов, Н. Селезнев и А. Будников. Те са
признати за виновни и осъдени на лишаване
от свобода за срок от 2 до 7 години. На 18 май
1946 г. с решение на Политбюро на ЦК на
ВКП (б) на А. Новиков е отнето званието два
пъти Герой на Съветския съюз, а на А. Шахурин – званието Герой на социалистическия
труд. Всички осъдени по „делото на авиаторите“ са лишен от воинските звания и правителствените награди.2
По време на следствието са изтръгнати
признания от А. Новиков, че маршал Жуков
се стреми да омаловажи ръководната роля
на Върховния Главнокомандващ по време на
войната, като в същото време, маршал Жуков,
без да се притеснява, изтъква своя принос в
разработването на всички основни военни
операции – разгрома на немците под Москва
и Ленинград, битките при Сталинград, и Курската дъга.
През март 1946 г. Жуков неочаквано е отзован от Германия и е назначен за главнокомандващ на Сухопътните войски и заместник
министър на Въоръжените сили. Тези постове
той заема не за дълго. На 1 юни 1946 г. е свикан Висш военен съвет, на който се разглежда
„делото Жуков“. На 9 юни 1946 г. е издадена
заповед на министъра на въоръжените сили
2
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на СССР с гриф „Съвършено секретно“. Тя е
оскърбителна и унизителна за маршал Жуков.
В заповедта се казва: „Министерският съвет
на СССР с постановление от 3 юни с.г. утвърждава предложението на Висшия военен
съвет от 1 юни за освобождаването на маршала на Съветския съюз Жуков от длъжността главнокомандващ сухопътните войски и
със същото постановление освобождава маршал Жуков от задължението му на заместник
министър на Въоръжените сили“. По-нататък
следват аргументите: „Бившият командващ
на военновъздушните сили Новиков изпраща неотдавна в правителството заявление на
маршал Жуков, в което съобщава за факти
на недостойно и вредно поведение от страна
на маршал Жуков по отношение на правителството и Върховното Главнокомандване. Маршал Жуков, загубвайки всякаква скромност
и увлечен от чувството за лична амбиция,
счита, че неговите заслуги са недостатъчно
оценени, приписвайки си при това в разговори с подчинените си разработката и провеждането на всички основни операции по време
на Великата Отечествена война, включително и тези операции, към които няма никакво
отношение“.3 На 3 юни 1946 г. маршал Жуков
е назначен за командващ Одеския военен окръг. „Делото“ срещу маршал Жуков обаче не
приключва. Срещу него са повдигнати нови
обвинения за присвояване от Германия на
голямо количество ценни предмети за лични
нужди.4 През януари 1948 г. Сталин изпраща изпадналия в немилост маршал Жуков в
Свредловск да командва значително по-малкия Уралски военен окръг.
Болестта и смъртта на Сталин привеждат в действие пружините на тайната борба
за власт във висшето ръководство на парти3
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ята. През нощта на 28 февруари 1953 г. Й. В.
Сталин получава удар. Диагнозата, поставена
от лекарите, извикани от властта на 2 март, е
инсулт с мозъчен кръвоизлив. На следващия
ден става ясно, че смъртта е неизбежна. На 4
март в 6.30 ч. по московското радио е предадено правителствено съобщение за болестта
на Й. В. Сталин. На дневен ред стои въпросът
за властта.
На 5 март 1953 г. в 20 ч. се провежда заседание на Пленума на ЦК на КПСС, Министерския съвет и Президиума на Върховният
Съвет на СССР, на което се решават важни
организационни въпроси. По предложение на
Берия за Председател на Министерския съвет
е утвърден Г. Маленков. Той на свой ред предлага да се назначат като първи заместници на
Министерския съвет Л. Берия, В. Молотов,
Н. Булганин и Л. Каганович; Министерството
на държавната сигурност (МГБ) и Министерството на вътрешните работи да се обединят
в едно и да се назначи Л. Берия за министър
на вътрешните работи, а К. Ворошилов – за
председател на Върховния съвет на СССР.
В. Молотов поема Външното министерство,
а Н. Булганин – Военното. Маршал Жуков е
назначен за първи заместник-министър на
отбраната.5 Това е първото преразпределение
на властта докато Сталин все още е жив. Маршал Г. К. Жуков пристига на заседанието от
Свердловск. В мемоарите си той отбелязва:
„Молотов беше сериозно замислен и видимо
тревожно преживяваше събитията; Ворошилов изглеждаше явно разстроен. По външния
му вид трудно можеше да се разбере дали се
тревожи, опечален ли е и дали има свое определено мнение. Маленков, Хрушчов, Берия и
Булганин бяха в приповдигнато настроение,
5
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видимо най-добре от всички знаеха за скорошната кончина на Сталин“.6
Разполагащ с богата информация за положението в страната и оглавил Министерството на вътрешните работи на СССР, Л.
П. Берия съсредоточава в ръцете си огромна
власт. Той обаче не възнамерява да води борба
против никой от „наследниците на Сталин“.
През годините на войната Берия става близък с Маленков, стреми се да установи добри
отношения с всички членове на Президиума
на ЦК, в това число и с Хрушчов. Л. Берия
осъзнава, че установеното колективно ръководство, в което съществува определена система на равнопоставеност, е най-благоприятното за осъществяваните от него реформи.7
Л. Берия подготвя и отправя в ЦК на КПСС
и Министерския съвет редица предложения,
които потвърждават неговите сериозни намерения за радикални промени. Още от самото
начало реформаторската дейност на Берия е
обречена. Неговата активност и непредсказуемост при решаване на поставените задачи
го правят в очите на Г. Маленков, Хрушчов и
другите верни съратници на Сталин смъртно
опасен конкурент. Обединяващ фактор за тях
е страхът от „човека с пенсне“. Той знае твърде много за тях. Практиката от предишните
години им подсказва, че най-удачният начин
да се избавят от опасния съперник е неговото
пълно дискредитиране пред партията и народа и физическото му отстраняване.
На 26 юни 1953 г. на заседание на Президиума на Министерския съвет Берия е арестуван. Арестът е старателно планиран и подготвен. Това е заговор на Президиума срещу
един от членовете му. Той е осъществен при
строга конспирация, секретна подготовка и
задкулисни преговори. Арестът е извършен
6
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от специално подготвена въоръжена група,
начело със зам.-министъра на отбраната маршал Г. К. Жуков. По- късно Жуков разказва
за своята решаваща роля за ареста на Берия.8
Той е отведен в бункера на щаба на противовъздушните сили на Московския военен окръг, където остава до края на следствието и
съда. Случаят е безпрецедентен в съвременната история на Русия.
С отстраняването на Берия завършва
първият етап от борбата за наследството на
Сталин. Най-голяма полза извлича Н. Хрушчов. Разполагайки с документи с огромна разобличителна сила за престъпленията от сталинската епоха и с показания път за реформи
от Берия, той елиминира останалите участници в заговора.
Без особени проблеми, без явни възражения Г. Маленков изведнъж се оказва начело
на колективното ръководство, на върха на пирамидата на властта. Отстраняването на Берия обаче отслабва позициите на Маленков.
Той се лишава от опасен, но могъщ съюзник.
През септември 1953 г. на пленум на ЦК е учреден поста Първи секретар на ЦК на КПСС,
оглавен от Н. Хрушчов. Той бързо и активно започва да подчинява партийния апарат
и прави реални стъпки към установяване на
еднолично лидерство.
На януарския пленум на ЦК през 1955 г.
Н. Хрушчов обвинява Г. Маленков, че не е
достатъчно зрял и твърд политически ръководител, че има претенции да ръководи не само
правителството, но и Президиума на ЦК и
че се стреми към „евтина популярност“ сред
народа.9 Маленков признава своите грешки.
Той не умее и като че не иска да се бори. През
февруари 1955 г. на сесия на Върховния съвет
8
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на СССР Маленков официално „помолил“ за
оставка. Молбата естествено му е удовлетворена. За председател на Министерския съвет
е назначен нерешителният и неинициативен
Н. Булганин. На освободения от него пост
за министър на отбраната е назначен маршал Г. К. Жуков. Макар че Маленков заема
поста министър на енергетиката и е член на
Президиума на ЦК, неговата политическа кариера приключва. Тези кадрови промени засилват позициите на Първия секретар на ЦК
на КПСС Н. С. Хрушчов.
Важно оръжие в ръцете на Хрушчов за
елиминиране на своите конкуренти в ЦК е
умелото манипулиране с настроенията на съветското общество към сталинските репресии. Той също взема активно участие в репресиите през 30 – 50-те години, но успява да
се възползва от установения от него контрол
върху архивите, за да заличи голяма част от
извършените престъпления.
XX конгрес на КПСС се открива на 14
февруари 1956 г. Заседанията му се провеждат по познатата схема. Отчетени са резултатите от петата петилетка и са приети директивите за шестата петилетка (1956 – 1960).
Поставена е задачата да се настигнат и задминат капиталистическите страни „в най-кратки
срокове“. Конгресът остава в историята найвече с доклада на Н. Хрушчов „За култа към
личността и неговите последици“, изнесен на
25 февруари когато дневния ред се изчерпва.
След като развенчава мита за Сталин като наследник и гениален продължител на Лениновото дело, докладът атакува и мита за Сталин
като военачалник. Изнесени са шокиращи
данни за масови разстрели на невинни хора,
за депортиране на цели народи през 30-те и 40те години.10
10
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Основната теза на доклада обаче е, че репресиите и „култът към личността“ на Сталин
са проява на отрицателните черти на неговия
характер и са отстъпление от марксистко-ленинското разбиране за ролята на личността в
историята. Докладът не поставя под съмнение установения от Сталин политически режим. Той е призван да създаде впечатление,
че е достатъчно да се осъдят и изкоренят „извращенията на социализма“ и пътят към комунизма ще бъде открит.
Духът от бутилката е изпуснат. Като сваля Сталин от пиедестала, Н. Хрушчов снема
заедно с това и „ореола на неприкосновеност“
на първата личност и неговото обкръжение.
През пролетта на 1957 г. в Секретариата и
Президиума на ЦК започват активно да се обсъждат пътища за „усмиряване“ на Хрушчов.
Противниците му смятат, че той игнорира
„колективното“ ръководство и се стреми към
еднолична власт. Те обсъждат отстраняването на Хрушчов и премахването на длъжността Първи секретар. Участниците в заговора
предвиждат Хрушчов да бъде назначен за министър на селското стопанство. Най-близките
му привърженици да бъдат отстранени.11
На 18 юни 1957 г. на заседание на Президиума на ЦК противниците на Хрушчов са
мнозинство, разполагат и с необходимия кворум. Те го обвиняват във вземане на еднолични решения, в икономически волунтаризъм,
в нарушаване на принципа на „колективното
ръководство“ и в установяване на собствен
култ. Молотов и Маленков поставят въпроса
за свалянето на Хрушчов от поста Първи секретар. След продължителни дискусии предложението е прието. На заговорниците обаче
не им се отдава възможността да повторят
сценария с отстраняването на Берия. Постъпват предложения заседанието да се отложи
за следващия ден, за да присъстват всички

членове на Президиума. Председателят на
заседанието Н. Булганин проявява нерешителност и го отлага. За привържениците на
Хрушчов се появява шанс и те не го изпускат.
На заседанието на следващия ден, неочаквано за противниците на Хрушчов е внезапното
появяване на група членове на ЦК, предвождани от военни начело с маршал Конев. Те настояват да бъдат допуснати на заседанието и
да се свика пленум на ЦК.12 На 22 юни 1957
г започва работа извънредният пленум на ЦК.
През първия ден в главно събитие се превръща изказването на министъра на отбраната
маршал Г. Жуков. То е великолепно издържано и документирано. Жуков ясно подчертава, че армията се подчинява на ЦК, а не на
Президиума. Той изнася данни за личната съпричастност на Маленков, Каганович, Молотов и Ворошилов към репресиите от 30-те и
началото на 50-те години. Позовавайки се на
архивите на ЦК на КПСС и Военната колегия
на Върховния Съд на СССР, Жуков съобщава
шокиращи факти за близкото минало. Особено емоционално въздейства върху участниците в пленума прочетеното от Жуков писмо
на осъдения на разстрел командващ Киевския
военен окръг И. Е. Якир до Сталин. „Скъпи
и близки, другарю Сталин. Позволявам си да
се обърна така към Вас, защото мисля, че съм
предан на партията, държавата и народа боец,
какъвто съм бил много години. Целият ми
съзнателен живот премина в самоотвержена
честна работа, посветена на партията и нейните ръководители. Аз умирам с любов към
Вас, партията, страната, с гореща вяра в победата на комунизма.“ Върху писмото – добавя Жуков е поставена следната резолюция:
„В моят архив. Ст. Подлец и проститутка.
Сталин. Съвършено точно определение. Молотов. За мерзавеца и мръсника, наказанието
е – смърт. Каганович“.

11

12

Пихоя, Р. Советский союз: история власти. 1945 –
1991, М., 1998, с. 350, 351.
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Наумов, В. Борьба Н.С. Хрущева за едноличную
власть. Нова и новейшая история, 1996, № 2, с. 21, 22.
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След този цитат в залата се вдига шум и
възгласи: „Палачи! Дайте отговор“!13
На 25 юни след два дни прекъсване
пленумът подновява работата си. Булганин,
Первухин, Сабуров и Ворошилов се разкайват и заявяват, че са подведени от „тройката“
(Маленков, Каганович, Молотов) и разказват подробно за подготовката в Президиума
за отстраняването на Хрушчов. На 29 юни
1957 г. пленумът завършва с разгром на противниците на Хрушчов. Всичко се развива по
старите канони. Действията на „тройката“
и „присъединилия“ се към нея Шепилов са
осъдени като фракционни. Шепилов се оказва принципен противник на Хрушчов, но не
като сталинист, а като противник на „култа
към личността“, в това число и в неговия нов
вид, затова е наречен „присъединил се“.14 С
изключение на Молотов, останалите признават своите грешки. Пленумът приема постановление „За антипартийната група на Маленков, Каганович, Молотов“. Те са изведени
от състава на Президиума на ЦК, а като кандидат-членове отпадат Шепилов, Булганин и
Ворошилов. Новите членове на Президиум са
главно привърженици на Хрушчов.
След Юнския пленум на ЦК Н. Хрушчов се утвърждава като едноличен лидер. Завършва борбата за власт сред приемниците
на Сталин, започнала преди повече от четири
години. Истински победител обаче е партийният апарат. Следващата крачка на Хрушчов
е отстраняването на маршал Г. Жуков. Апаратът трябва да бъде всемогъщ. С това не се
съобразява маршал Жуков, намесвайки се два
пъти в хода на историята на партията: през лятото на 1953 г. когато арестува Берия и през
лятото на 1957 г., когато проваля плановете на
13

Жуков, Георгий. Стенограмма октябрьского (1957)
пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 2001, с.
159.
14

И примикнувший к ним Шепилов. Правда о человеке, ученом, воине, политике. М., 1998, с. 121.
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Президиума на ЦК. По всяка вероятност, маршал Жуков със своя авторитет и популярност,
с независимите си решения и разсъждения
внушава опасения в Хрушчов. Предполага се,
че Хрушчов се замисля над факта, че начело на САЩ е Д. Айзенхауер, бивш върховен
главнокомандващ на съюзническите войски в
Западна Европа и командващ американските
окупационни войски в Германия. Ако американският генерал е успял да стане президент
на САЩ, то защо начело на СССР да не застане главнокомандващият групата съветски
войски в Германия15
Подготовката за смяната на маршал Жуков започва веднага след Юнския пленум. Акцията срещу него протича по законите на апаратните интриги. Начело на заговора застава
Н. Хрушчов. През август 1957 г. Президиумът
на ЦК взема решение да командирова маршал
Жуков в Албания и Югославия. В негово отсъствие на 19 октомври 1957 г. се провежда
заседание на Президиума на ЦК. Взето е решение Жуков да бъде изведен от Президиума
и ЦК и свален от поста министър на отбраната
поради допуснати недостатъци в партийно-политическата работа в армията.
След завръщането на Жуков в страната се
провежда пленум на ЦК, на който той е критикуван от Хрушчов, Брежнев и Суслов. На
29 октомври ЦК приема постановление „За
подобряване на партийно-политическата
работа в Съветската армия и флот“. Срещу
Жуков са повдигнати обвинения в системно
нарушаване на ленинските партийни принципи на ръководство на въоръжените сили, в бонапартизъм, в преувеличаване на своята роля
в Отечествената война. Въз основа на това
маршал Жуков е обвинен и в стремеж да изведе въоръжените сили от контрола на КПСС
15

Наумов, В. Дело маршала г.К. Жукова. 1957 г. –
Новая и новейшая история, 2000, № 5, с. 91.
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и да установи над тях собствена диктаторска
власт.16
Наказанието за Жуков е много тежко. Не
са приети под внимание нито възрастта на
маршала, нито неговите военни заслуги. Той
е изведен от състава на Президиума на ЦК и
от ЦК на КПСС. Въпреки, че в решението на
ЦК е записано, че ще му бъде предоставена
нова работа, от октомври 1957 до смъртта му
през 1975 г. не му е предлагана работа. Като
маршал по съществуващия ред тогава, той
трябва да влиза в групата на генералните инспектори на Съветската Армия. Това също му
е отказано. Маршал Жуков изцяло е отстранен от армията, изолиран, не е канен дори на
тържествените заседания, посветени на войнски празници. Армията с новия министър на
отбраната маршал Р. Малиновски отново е
подчинена на партийния апарат.

16

Жуков, Георгий. Цит. съч., с. 263, 264.
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MARSHAL G.K. ZHUKOV AND
THE STRUGGLE FOR POWER IN THE
SOVIET POLITICAL LEADERSHIP
Boyko Belegov
Summary
Marshal Zhukov’s name has become a symbol of the victories gained by the Red Army in the Second
World War and it has also been a symbol of Europe’s liberation from Nazism. After the war Marshal Zhukov is
unjustly dismissed from the high Army Ranks. Stalin and Khruschev are afraid of Marshal Zhukov’s authority
and popularity. He turns out to be a hostage of the struggle for political power among Soviet political leaders.
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АРХИВНА РЕТРОСПЕКЦИЯ В ОПЕРАТИВНИТЕ
ДЕЛА НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
(ЗА ЛИТЕРНО ДЕЛО „ОСТРОВА“)
Русалена Пенджекова-Христева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ФИФ,
катедра „История и археология“

През настоящата 2018 година доц. д-р
Иван Джамбов отбелязва своята 70-годишнина. Това е основателен повод не само за споделена колегиална радост, но и за особен вид
интелектуално съприкосновение именно, чрез
писаното слово.
Професионалната дейност и личностните измерения на доц. Джамбов са достатъчно
добре познати и всеки опит те да бъдат проектирани и поставени в контекста на собствените ни разбирания за значимост и постижения рискува да създаде субективен образ на
човека и учения Иван Джамбов. Затова не бих
си позволила подобно дръзновение, още повече,
че през годините имах възможността да срещам доц. Джамбов, като мой преподавател
(1994 г.), колега (2000 г.) и човек (досега). Трябва да призная, че той бе един от тези, които
по свoeобразен начин, ме провокираха да търся, откривам, доказвам и подлагам на изпитание предела и потенциала на собствените си
възможности.
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Подготвената публикация, посвещавам
на 70-годишнината на доц. Джамбов по две основни причини. Първата – е свързана с неговия
интерес и професионална дейност по проблемите на българското културно и историческо
наследство, частични сведения, за което се съдържат в съхраненото в Архива на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия (АКРДОПБГДСРСБНА), литерно дело1 №3021
1

В последната в хронологическо отношение Инструкция за оперативния отчет на ДС от 1978 г. в Глава втора, чл. 7, ал. 1, т. 7 се съдържа дефиницята за литерно
дело, а именно: Литерно дело – образува се за систематизиране на материали, характеризиращи оперативната обстановка по отделни обекти с важно
значение за сигурността на страната (предприятия,
учреждения, ведомства, институти, творчески съюзи, военни части и др.), на капиталистически представителства, капиталистически търговски кораби,
морски транспортни и туристически фирми, които имат постоянни контакти с Народна Република
България, лагери за бегълци зад граница и др. ЛитерАрхеoлогически хоризонти

Архивна ретроспекция в оперативните дела на бившата държавна сигурност...

„Острова“2. Втората причина е заради зачестилите ни напоследък разговори за акад.
Иван Дуйчев, когото той е имал привилегията
да познава лично, в отлика от мен, която чрез
изследователските си търсения, посредством
архивните документи, се опитвам да се докосна до частица от духовната мултивселена на
акад. Дуйчев. Именно за личността и делото
на акад. Дуйчев, се съдържат и фрагментарни
данни в споменатото вече литерно дело „Острова“.

***
Въпросите за българското културно и историческо наследство, в частност политиката
на тоталитарната държава и специално създаденият през 1972 г. отдел ХІV „Културно-историческо разузнаване“ (КИР) към Първо главно управление (ПГУ) на Държавна сигурност
(ДС), основателно са обект на особен интерес
от специалисти от различни научни области. В
тази връзка разсекретените документи от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) се явяват необходима и важна
изворова база за изследванията по история3.
но дело се образува и по определена линия на работа
на органите на ДС (американски, гръцка, турска и
др.), по чуждестранни студенти, аспиранти, специлизанти, моряци, по противодържавни елементи и
др., както и на провеждани у нас международни съвещания, конгреси, симпозиуми и др., в които участват и представители на капиталистически страни.
Литерно дело може да се образува и за направление,
което активно се използва от лица за преминаване
на границата без разрешение от надлежните органи на властта. <file:///C:/Users/USER/Downloads/
InstruksiaDS%E2%84%96 – I – 20 – 78%D0%B3.compressed%20(1).pdf> (10 март 2018)
2

Изследването се реализира по договор ФП17-ФС-011.

3

Архив на Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
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Предвид многопластовостта и комплицираността на темата акцентите в настоящото изложение, са конкретно насочени към:
●● представяне на информационния потенциал на архивните материали от
литерно дело №3021 „Острова“, като
исторически извор, за изследвания по
различни теми и проблеми относно културното и историческото ни наследство.
●● ексцерпиране и първичен анализ на
документната информация за акад.
Иван Дуйчев, съдържаща се в литерно дело №3021 „Острова“4, представляваща по същество част от т. нар.
„документални следи“ за него, респективно документите извън личния
му архивен фонд, намиращи се в други
учрежденски и лични фондове, съхранявани понастоящем в различни архивохранилища и ръкописни сбирки.

***
Предвид спецификата и стаута на АКРДОПБГДСРСБНА и ограниченията от специалните законови разпоредби, е необходимо да
бъде пояснено, че изследователят няма право на достъп до научно-справочния апарат,
респективно издирването по предварително
заявената от него тема се извършва по служебен път. Това, от своя страна, ограничава
служби на Българската народна армия (АКРДОПБГДСРСБНА).
4

АКРДОПБГДСРСБНА, неархивирано литерно
дело, рег. № 3021 „Островът“, т. 2, л. 1 – 268, т. 3, л.
1 – 206, т. 4, л. 1 – 266, т. 5, л.1 – 104. Част от документите по посоченото дело са публикувани в: Комисия
за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия (КРДОПБГДСРСБНА). Държавна
сигурност и културно-историческото разузнаване
(1970 – 1989). Документален сборник (Разширен вариант), т. 15, София. 2014, документи №179 – №194.
<http://comdos.bg/media/Nashite%20izdania/sbornik%20
15/DVD – 15.pdf> (15 май 2018)

409

Русалена Пенджекова-Христева

възможностите за архивна евристика и предполага, в определена степен, фрагментарност
и непълнота на предоставените за използване архивни документи. Затова и посочените
цели на изследването са в определена степен
ограничени, имайки предвид възможността
в бъдеще да бъдат разсекретени, издирени и
открити още материали във връзка с темата,
които биха могли да хвърлят допълнителна
или различна светлина по разглежданите проблеми.
В случая имах възможност да се запозная
с предоставените ми архивни материали от:
1) Ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 1 – 280; 2) неархивирано литерно дело, рег. № 3021, т. 2, л.
1 – 268, т. 3, л. 1 – 206, т. 4, л. 1 – 266, т. 5,
л.1 – 104.
Мотивите за откриване на литерно дело
№3021 за Ватикан, под псевдоним „Острова“,
са посочени в Постановление, утвърдено на 3
януари 1973 г., а именно:
В архивите и библиотеките на Ватикана има много документи и материали за духовното, културното и историческото минало на българския народ. Много от тях са
известни на българската наука и са изследвани, но има много неизвестни и неизследвани
материали и документи.
Освен това Ватикана провежда активна дейност за разширяване на своето духовно влияние в България и провежда идеологическа подривна дейност срещу нас5.
Важно е да поясним, че в средата на 70-те
години на XX век, определените за агентурно
проникване обекти, по линия на културното и
историческото разузнаване, са класифицирани по важност с цел съсредоточаване на оперативните работници върху особено значими
архивохранилища, които представляват оперативен интерес за Отдел ХІV, КИР към ПГУ
на ДС. Особено препятствие за агентурно
проникване, най-вече поради затруднението
5

АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 4, оп. 8, а.е. 33, л.3.
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да бъдат намерени подходящи лица с възможности за проникване, представляват Апостолическата библиотека и Секретният архив на
Ватикан, определени като обект за агентурно
проникване (ОАП) „Острова“6.
Почти година преди официалното откриване на посоченото, по-горе, литерно дело
има документи от 1972 г., които свидетелстват за опитите да бъдат издирени и копирани
документи от Апостолическата библиотека и
Секретния архив на Ватикан, както и да бъде
събрана информация за пропускателния режим в тях, административните процедури,
проверката на допуснатите читатели и пр.7
В план относно работата по Ватикан от
1973 г. е предвидено до 30 октомври 1973 г.
да бъде изпратена група научни работници в
библиотеката на Ватикан, с цел фотокопиране
на документи, които се отнасят за българската история.
В следващи предложения за работата по
„Острова“ е видна основната цел, според която се предвижда трайно внедряване за перспективна разузнавателна дейност в „Острова“
и за осъществяване на различни мероприятия.
Като основни задачи са набелязани: внедряване на оперативни работници (о.р.) и секретни сътрудници (с.с.) за продължителна работа и специализации в „Острова“; вербовки
и създаване на агентурна мрежа; частично
заснемане или размяна на документи; идеологическа работа сред емигрантските среди
в „Острова“; работа в трети страни чрез
„Острова“; събиране на политическа информация; използване на агентурната мрежа за
публикуване, периодично издаване и насочване на съществуващите печатни органи в
6

КРДОПБГДСРСБНА. Държавна сигурност и културно-историческото разузнаване (1970 – 1989). Документален сборник (Разширен вариант), т. 15, София.
2014, с. 9. <http://comdos.bg/media/Nashite%20izdania/
sbornik%2015/DVD – 15.pdf > (15 май 2018)
7

АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 4, оп. 8, т. 1, а.е. 33, л. 9,
л. 116 – 123, л. 127 – 128,
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„Острова“ в полза на външната и културната политика на НРБ и др.8 За изпълнението
на посочените задачи са планирани три етапа: 1) първи етап – април-юни 1974 г.; втори
етап – септември 1974 г. (с продължителност шест месеца); трети етап – с начало
първото тримесечие на 1975 г. Всеки етап е
детайлно конкретизиран: състав на групите,
задачи, мероприятия, маршрутиране и пр.9
Посочените подготвителни дейности
позволяват продължаване на заплануваните
мероприятия и постигане на определени резултати, свързани с издирването и издаването
на исторически извори за българската история, съхранени в Апостолическата библиотека и Секретния архив на Ватикан.
В планове за работата по проникване в
обект „Острова“ от 1977 г. и 1979 г. са отбелязани подбора, подготовката и изпращането на
група специалисти за работа в „Острова“, с цел
придобиване на документи за историята и културата на България в периода IX – XIX век10.
Във връзка с тези задачи и усилията да
се опишат и копират всички документи за
българската история, съхранявани Апостолическата библиотека и Секретния архив на
Ватикан се обсъжда и идеята за откриването
на Български научен институт във Ватикан11.
Секретариата на ЦК на БКП излиза с решение от 21 юни 1979 г. за създаване на Български институт за научни изследвания във
Ватикан. Целта на този институт е издирване,
придобиване и научна реализация на материали за българската история, съхранявани във
Ватиканските хранилища. От документите е
8

Пак там, л. 186.

9

Пак там, л. 186 – 188.

видно, че са разработени и различни варианти за бъдещата дейност на института12.
За изпълнението на задачи по линия на
ДС във Ватикан, е констатирана и необходимостта да бъдат открити подходящи лица,
които са вярващи или произхождат от семейства на вярващи, отговарят на условията за
получаване на духовно образование или за
такава специализация във Ватиканския католически институт.
В обобщен вид резултатите от работата
по ОАП „Островът“ се съдържат в Справка от
14 март 1985 г. В нея е посочено: видовото и
съдържателно многообразие на съхранените
там документи; пропускателния режим; алгоритъма на работа в библиотеката и секретния
архив; йерархическата структура и подчиненост; работилите там лица. Описани са и придобитите материали, сред които и: писмата
на папа Йоан VIII до княз Борис; Манасиевата хроника; генеалогия на българските царе;
гръцки ръкописи за българската история; документи на български манастир в Букурещ;
славянски ръкопис с данни за българската
история; каталог на ученици българи в Папския гръцки колеж през втората половина на
XIX век; документ за Охридската архиепископия ; документи за Търновското въстание
и пр.13
Представените архивни материали свидетелстват, че се използват различни подходи,
методи и временни решения за проникване в
Апостолическата библиотека и Секретния архив на Ватикан и за издирване на документи
за българската история. Всъщност, действията от официални позиции на научни институти, комитети и пр., не се оказват достатъчни
за решаването на първостепенната задача тогава за осигуряване на необходимата изворо-

10

Пак там, неархивирано литерно дело, рег. № 3021, т.
2, л. 60 – 62; л. 98.

12

11

13

Пак там, неархивирано литерно дело, рег. № 3021,
т. 3, л. 4 – 5.
Археoлогически хоризонти

Пак там, неархивирано литерно дело, рег. № 3021, т.
4, л. 175 – 183.
Пак там, неархивирано литерно дело, рег. № 3021, т.
3, л. 181 – 184.
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ва база на българската историческа наука за
реализиране на идеята за написване на многотомната история на България и във връзка с
отбелязването на 1300-годишнината от създаването на българската държава.

***
Както бе споменато в литерно дело „Острова“ се съдържат и фрагментарни данни за
акад. Иван Дуйчев. Известно е, че към акад.
Дуйчев е вземано оперативно отношение
неведнъж, за което свидетелстват и материалите от четирите разработки за него в АКРДОПБГДСРСБНА14: 1) Досие на проф. Иван
Дуйчев (25.09.1945 г. – 26.09.1950 г.), архив
II-ри отдел, съдържащо 5 листа15; 2) Отчетно дело № 7241 Иван Симеонов Дуйчев
(11.02.1955 – 27.07.1961 г.), съдържащо 76
листа16; 3) Дело за оперативно наблюдение
№ 5767 „Католик“, в 3 тома (10.12.1969 –
22.07.1986 г.), съдържащи съответно по 54,
72 и 15 листа17; 4) Дело за оперативно наблюдение № 9126 „Архиварят“ (5.10.1972 –
27.04.1978 г.), съдържащо 205 листа18.
Именно в предложението за закриване
на делото за оперативно наблюдение „Архиваря“ от 17 ноември 1976 г. е посочено: Това
се налага от обстоятелството, че към Дуйчев е вземано оперативно отношение и той
е твърде осторожен към органите на ДС,
както и поради факта, че се води на отчет в
VI-ти отдел на ДС... в случай на постъпване
14

За разработките по-подробно вж.: ПенджековаХристева, Р. Документални свидетелства за проф.
Иван Дуйчев в архивите на бившите български специални служби. – В: Образование и наука – за личностно и обществено развитие, кн. 3. Хуманитарни и обществени науки. Смолян, 2017, 243 – 258.
<https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/NID/
NNKonferencia%202017/knigka_3.pdf > (15 юни 2018)
15

АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. Vо, а. е. 36364, л. 1 – 5.

16

Пак там, Ф. III раз., а. е. 15251, л. 1 – 76.

на материали по лицето, те да се съхраняват в дело №3021 – „Островът“ (обект Ватикан), в което има и материали по него с
оглед проникването в този обект19.
Тази податка провокира евристичните ми
дирения и работата с литерно дело „Острова“
именно във връзка с проучванията ми за акад.
Дуйчев. Тук ще се спра само на онези документи, в които се среща конкретна информация за него, която би могла да се анализира
само в контекста на целия архивен ресурс за
акад. Дуйчев. Затова и данните, които представям нямат претенции за изчерпателен анализ, имайки предвид, че все още са на етап
емпирично проучване.
Във Ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 1 – 280,
се съдържат данни за акад. Дуйчев в няколко от документите. В едни от тях името му
се споменава във връзка с проучването на
възможността за оказване на съдействие от
негова страна на лица, които са изпращани
във Ватикан по различни линии20. В други се
споменава, като медиевист с известно име на
Запад, който съвместно с проф. Тодор Събев,
архимандрит Методий и Людмила Живкова
да бъде включен в проектиран инициативен
комитет, който трябва да постави основите на
музей на славянската писменост и култура в
Рим21. Често в различни по вид документи се
отбелязва, че той е възпитаник на Ватикан и
като такъв не веднъж е работил в Апостолическата библиотека и Секретния архив22.
В едно от сведенията пише: Директорът
на Католическия източен институт също
познава проф. Иван Дуйчев и той е на мнение,
че по ерудиция Ив. Дуйчев е най-изтъкнатия
литератор и историк и че в България той
не е бил правилно оценяван и завистливите
негови съперници са нареждали да го лишат
19

Пак там, л. 202 – 205.

Пак там, Ф. III раз., т. I, a. e. 35208, 1 – 54; т. II, а. е.
35208, л. 1 – 72; т. III, а. е. 35208, л. 1 – 15.

20

Пак там, Ф. 4, оп. 8, т. 1, а.е. 33, л. 59.

21

Пак там, л. 108 – 109.

18

22

Пак там, л. 132.

17

Пак там, Ф. 2, а. е. 14112, л.1 – 205.
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от професорската му катедра по история
и, че това го много угнетявало. По време на
своята работа в Библиотеката на Ватикан,
източникът е преброил, съществуващите в
същата Ватиканска библиотека литературни и исторически трудове, зарегистрирани
на името на Ив. Дуйчев, възлизащи на повече
от 140 труда23.
Името на Дуйчев се споменава и във
връзка с контактите му с чуждестранни учени, един от които е Жозеф Парамел – изтъкнат за времето си палеограф, който трябва да
се заеме с подготовката на един от младите
български специалисти24.
Също така е запазено и писмо от акад.
Дуйчев, в което той посочва конкретно каква
литература да се закупи от изпратения му за
мнение каталог на издания25.
В неархивирано литерно дело, рег. №
3021 „Острова“ само в един от томовете се
среща косвена информация, отнасяща се до
акад. Дуйчев. В него се съдържат ценни сведения относно идеята, етапите и конкретните
намерения за създаване на Български научноизследователски институт към Апостолическата библиотека и Секретния архив на Ватикан. Начинанието е започнато от проф. Ал.
Фол, който е ръководител на поклонническата българска делегация за тържествата за 24
май през 1979 г. в Рим и по време на пребиваването му е обсъден, заедно с ръководителите на съответните учреждения, въпросът
за изграждане на български институт за работа във Ватиканските фондохранилища26.
Трябва да се отбележи, че първоначално, от
страна на Ватикан, за директор на въпросния
институт, е предлаган именно акад. Дуйчев27.
23

Пак там, л. 208.

24

Пак там, л. 257 – 262.

25

Пак там, л. 280.

26

Пак там, неархивирано литерно дело, рег. № 3021,
т. 4, л. 175.
27

ЦДА, Ф. 540, оп. 8, а.е. 79, л. 5.
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Той изготвя и първия план за бъдещата работа на института по поръка на проф. Ал. Фол.
Впоследствие горепосочената идея претърпява сериозни трансформации и реализацията и
се различава съществено от първоначалния
замисъл.
Преките данните за акад. Ив. Дуйчев,
които се съдържат в литерно дело „Острова“,
макар и лаконични са допълваща информация
при проучване на живота и професионалната
му дейност. Те потвърждават информацията
от други архивни източници за него относно:
оперативния интерес на службите към него
и придобиване на ръкописната и архивната
му сбирка и лична библиотека; съвместната
работа на акад. Дуйчев с български специалисти във Ватикан; личните и професионалните му контакти в чужбина; научноизследователската му дейност и участието му в
различни комисии и др.

***
Представянето на литерно дело „Острова“ и въвеждането на част от архивните материали в научно обръщение, в случая, само
цели да насочи вниманието към информационния потенциал на тези документални
свидетелства като изворова база, която да
послужи за по-нататъшни проучвания. Коректно е да бъде отбелязано, че документите
от архивите на бившите български специални служби, от професионална гледна точка,
не бива, а и не трябва, да се използват като
самостоятелна и задоволителна изворова
база за обективни проучвания. Те биха могли да послужат за допълване или коригиране на вече известни факти, за конструиране
и деконструиране на различни хипотези, за
изследване на определени дискурси и пр., но
само в контекста на максималния документален и архивен ресурс, съдържащ информация
по проблемите на българската култура, историческото ни наследство и националната ни
памет и идентичност.
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ARCHIVAL RETROSPECTION IN THE
OPERATIONAL FILE OF THE FORMER STATE
SECURITY. (FOR FILE „THE ISLAND”)
Rusalena Pendzhekova-Hristeva
Summary
The research is devoted to the to documentary evidence from archive funds available in the Archive of the
Committee on the Access to and Disclosure of the Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens
with the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army (ACADDAABCSSISBNA).
In this case we envision the documentary evidence stored in file“The Island“. Correspondingly, the highlights
in the performed research are aimed at: search, systematization and pronouncement of the documentary evidence from the file „The Island“; an attempt to perform source review assessment of the found archive documents.
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НАКЪДЕ СЕ Е ЗАПЪТИЛ ЗАПАДЪТ?
ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО
МНЕНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЗОНАТА
НА ДЕМОКРАЦИИТЕ
Никола Аврейски
Гост-преподавател
в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София,
Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
и Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив.
Състудент на юбиляра доц. д-р Иван Джамбов.

През годините на Студената война разобличаването на посегателствата на тоталитарните държави върху гражданските права
и свободи се основаваше често на написания
през 1948 г. от британския писател Джордж Оруел антиутопичен политически роман
„1984“.1 В него Оруел описа супердържавата
Океания, в която господстват тайното наблюдение, официалната измама, публичната манипулация и въздесъщият държавен контрол
на политически режим, преследващ всяка изява на „мисловна престъпност“.
След провала на комунистическия експеримент романът на Оруел загуби своята политическа актуалност, тъй като през последното
десетилетие на ХХ в. се създаде внушеното
1

Оруел, Д. 1984. София, 1989.
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от американския политолог Франсис Фукуяма усещане, че Западът е успял да наложи
своите ценности като универсални2. Но когато в началото на ХХІ столетие лъсна цялата
ефимерност на това възприемане на желаното като действително, отново бе открит огън
по конкурентите на Запада с тежки упреци за
авторитарност, медиен контрол и манипулация на общественото мнение.
В наши дни обаче рестартирането на
хибридната война поставя все по-настойчиво въпроса за ефектите на обработването на
общественото мнение в страните от Запада,
който е актуален и за България като нова съставна част от него.
2

Фукуяма, Ф. Краят на историята и последният човек. София, 2006.
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***
Въпросът за дефицита на демокрация в
„демократичния Запад“ бе поставен по един
изключително оригинален начин от духовния учител на Оруел – британския писател
и публицист Олдъс Хъксли. В научната си
фантастика „Прескрасният нов свят“, написана през 1931 г.3, Хъксли описа света на бъдещето след седем века като „благоденстваща
тирания на Утопията“ – една Световна държава с Център в Лондон, функционираща под
мотото „Общност, Еднаквост, Устойчивост!“.
Централно място в столицата заема 60-етажният Дом на пропагандата, в който се помещават печатниците, офисите на най-големите
вестници, многобройни пропагандни служби,
научноизследователски лаборатории и звукоизолирани кабинети. В Дома на пропагандата
е и Институтът за емоционално инженерство,
регулиращ употребата на Идеален наркотик,
който създава радостно настроение, възбужда
и предизвиква приятни халюцинации. Друга възлова структура е 34-етажният Главен
лондонски център за инкубация и обучение,
произвеждащ стандартни мъже и жени в еднородни партиди по касти и обучаващ ги по
Елементарно класово съзнание по Внушения
на Държавата и по метода „шестстотин и две
хиляди и четиристотин повторения създават
една истина“. Преподаването на история е
забранено – дори се води методична кампания срещу Миналото, след като отдавна са
взривени историческите паметници, затворени са музеите, от библиотеките са иззети
всички стари книги и са задушени с отровни
газове почитателите на културата. Недопустимо в обучението е също изкуството, което
е „несъвместимо с щастието“. Регулирането на отношенията в Световната държава се
осъществява от администрацията на Главния
предупределител и Управлението на десетте
Вселенски Контрольори. Всяко отклонение
3

Хъксли, О. Прекрасният нов свят. Варна, 1990.
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от „стандартното инфантилно благоприличие“ се наказва с преминаване през Центъра
за преобучение на възрастни или с преместване от Центъра в някой Подцентър. Най-голямото предизвикателство пред Световната
държава е науката, тъй като тя е „опасна“
със стремежа си към разкриване на истината, която е „заплаха“ за Обществото. Затова
тя най-предпазливо се държи на синджир и с
намордник. Задължение на всеки Вселенски
Контрольор е да не допуска публикуването
на „еретични по отношение на сегашния порядък“ творби. Всеки враг на Обществото,
рушител на неговите устои, на всеобщия Ред
и заговорник срещу самата Цивилизация подлежи на изолиране в непристъпни острови.
В предговора си към второто издание на
книгата, написан през 1946 г., Хъксли забелязва как пророчествата в нея са започнали
неочаквано бързо да се сбъдват: „Твърде вероятно е всички правителства в света да станат
в по-голяма или по-малка степен изцяло тоталитарни“ и вече „изглежда напълно възможно
този ужас да се стовари върху нас и след помалко от век“.4

***
Всъщност талантливото и прозорливо
перо на Хъксли описва един феномен, появил
се в Съединените американски щати. Още
„бащите на САЩ“ залагат основите на едно
специфично американско разбиране за демокрацията: без каквото и да било стеснение
Александър Хамилтън заявява, че „народът
е един голям звяр“; Джон Адамс смята демокрацията за опасна, а равенството – за непостижима мечта5, поради което отдава приоритет на „богатите, способните и с добър
произход“; Томас Джеферсън нарича град4

Пак там, с. 19, 22.

5

Вж. Джонсън, П. История на американския народ.
София, 2002, с. 248.
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ските маси „свинско множество“6; за председателя на Континенталния конгрес и първи
председател на Върховния съд Джон Джей
се подразбира, че „онези, които притежават
страната, трябва да я управляват“7.
В началото на ХХ в. германският философ Освалд Шпенглер забеляза, че САЩ са
страна, манипулирана от медиите – точно
така, както и самите те са манипулирани от
капитала.8
Най-благосклонно разположеният към
САЩ европейски държавник – полуамериканецът Уинстън Чърчил, в навечерието на
Втората световна война констатира една от
най-отблъскващите черти на американската
демокрация – че „доларите са играли прекалено голяма роля в американската политика“9.
Не някой друг, а един от лидерите на щатските неоконсерватори – проф. Збигнев Бжежински, описа състоянието на САЩ в края
на Студената война като страна, затрупана
с твърде много сериозни вътрешни проблеми, сред които нареди масовото разпространяване на морална поквара чрез визуалните
медии, упадъка на гражданското съзнание и
растящото усещане за духовна празнота.10
По същото време Антъни Кордъсман от
американския Център за международни и
стратегически изследвания посочи склонността на САЩ да демонизират проблеми, режими и дори цели нации.11
6

Цит. по: Чомски, Н. Петата свобода или власт и идеология. Ч. 1. 2. изд. София, 2001, с. 119.
7

Цит. по: Пак там, с. 32.

8

Западная
Европа
и
культурная
„американизма“. Москва, 1985, с. 33.

экспансия

9

Чърчил, У. Великата република. История на
Съединените американски щати. София, 2002, с. 427.
10

Бжежински, З. Извън контрол. Глобален безпорядък
в навечерието на ХХІ век. София, 1994, с. 109 – 113.
11

Вж. Бжежински, З. Голямата шахматна дъска. Американското превъзходство и неговите геостратегически императиви. София, 1997, с. 251.
Археoлогически хоризонти

В началото на ХХІ в. най-известният
щатски политически дисидент – проф. Ноам
Чомски, написа блестящата си книга „Необходими илюзии“ с показателното подзаглавие „Промиване на мозъците в демократичните общества“.12 Анализирайки механизма
на функциониране на „американската демокрация“, авторът обърна внимание, че на
практика едва около 20 процента от гражданите са сравнително образовани и донякъде
активни в обществения живот. Останалите
80 процента, наречени от носителя на престижната награда „Пулицър“ Уолтър Липман
„наблюдатели на действието“ и „изумена
тълпа“, се поддържа от масмедиите – жълтата преса, телевизиите, спортните тържества,
светските суматохи и други. Целта е отклоняване на вниманието на масите от политиката
и възпитаване на пасивност, подчинение на
властите и други „ценности“: алчност, лично
благополучие, безжалост към нищите, страх
от въображаеми врагове и прочие. Важното е
„стадото“ да не преодолее „изумлението“ си
и да не започне да умува за света, което е нежелателно, защото може да му се прииска да
го промени.
В своя коментар „САЩ – десетилетие на
упадък“, поместен на 5 януари 2010 г. на първа страница на „Вашингтон таймс“, Джефри
Кюнър констатира: „нашата сексуализирана,
обсебена от знаменитости и нравствена разпуснатост култура е презирана по света“13.
В хода на кандидатпрезидентската кампания от лятото на 2012 г. излязоха наяве и
други куриози на щатската демокрация. На
базата на броя на регистрациите в платформата „Туитър“ Барак Обама бе обявен през
юли за „най-популярният държавен лидер в
света“. С разследване на случая се зае бази12

Чомски, Н. Необходими илюзии. Промиване на
мозъците в демократичните общества. София, 2005.
Вж. също Чомски, Н. Какво всъщност иска Чичо Сам.
София, 2001, с. 162 – 163.
13

The Washington Times, 2010, Jan. 5.
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раната в Лондон компания за управление на
социалните мрежи „Ню стейтъс пийпъл“.
Оказа се, че само за един уикенд броят на
поддръжниците на републиканския кандидат
Мит Ромни в „Туитър“ е нараснал с над 100
хил. души, както и че 70 процента от близо
19-те милиона последователи на Обама са
недействителни или неактивни в социалната
мрежа от доста време. Увеличаването на броя
на регистрациите за двамата кандидати, се
посочи в разследването, става чрез купуване
на фенове, създаване на фиктивни профили
и преследване на хора със сходни интереси с
цел да откликнат.14
През 2013 г. бе публикувано специално
изследване „Правителството на Обама и медиите“ в рамките на традиционните доклади
на американската Комисия за защита на журналистите. Неговият автор – Ленард Даунимладши, преподавател по журналистика в
Университета на Аризона, отбеляза: „войната
на правителството с изтичанията на информация и усилията му да контролира информацията са най-агресивните, които съм виждал
от времето на Никсън, когато бях един от редакторите, участвали в разследването на „Вашингтон пост“ по случая „Уотъргейт““, като
добави, че невижданият брой разследвания
срещу правителствени източници и конфискации на документи на журналисти оказват
„смразяващ ефект“ върху журналистите и хората.
Резултатите от тази политика са стъписващи. По признание на бившия президент Бил
Клинтън, 40 процента от завършилите средно образование са неграмотни. През 2007 г.
проф. Збигнев Бжежински констатира: „огромното мнозинство от американския народ
знае твърде малко за световната история или
география“, а повечето американски студенти „нямат дори най-смътна представа за това,
14

The Daily Telegraph, 2012, Aug. 27.

418

къде се намират другите държави“15. Изследване от март 2007 г. показа, че 36 процента от
жителите на столицата Вашингтон са неграмотни – не са в състояние да попълнят анкета
за работа, да се ориентират по карта и дори
да разчетат къде отива автобусът. Проучване
от 2003 г. показа, че над половината ученици
от горните класове не могат да отговорят на
въпроса от националния текст срещу кого са
воювали САЩ по време на Втората световна
война.16

***
Въпреки тези печални резултати, след
Студената война официален Вашингтон упорито се стреми да налага своята политика в
тази област по всички кътчета на планетата.
Зад натрапчиво провежданата от САЩ политика на глобализъм не е трудно да се открие стремеж към изграждане на регулиран
от САЩ еднополюсен свят.17 За постигане на
далеч отиващите амбиции на Вашингтон бяха
впрегнати не само контролираните от САЩ
междуправителствени организации, цялото
американско задкулисие18 и поддаващите се
на манипулация учени, но и медиите, превърнати в основен инструмент за налагане на
американския глобализъм и за превръщането
му в модерна митология и светска религия.
Гръмогласно се твърди, че глобализацията
освобождава от традиционния „териториален
фетиш“ и превръща националните държави
15

Вж. Бжежински, З. Втори шанс. Трима президенти
и кризата на американската суперсила. София, 2007,
с. 219.
16

Вж. Аш, Т.-Г. Свободният свят. Америка, Европа и
изненадващото бъдеще на Запада. София, 2005, с. 133.
17

През пролетта на 2001 г. щатският проф. Дейвид Калео констатира, че Вашингтон е в плен на „идеята за
еднополюсен световен ред, облечена в неолибералната
реторика на глобализма“. – Калео, Д. Да преосмислим
бъдещето на Европа. София, 2003, с. 308.
18

Вж. Гиндев, Е. Съвременен поглед върху световното задкулисие и неговата проекция в България. – Международни отношения, 2010, кн. 1 – 2, с. 5 – 28.
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във „виртуални държави“ като нематериални центрове и дори в „търговски дружества“.
Внушава се, че регулатори на глобализацията са „символни анализатори“ – технократи,
откъснати от своите държави и притежаващи
опит в управлението на глобалните ресурси,
глобалните пазари и глобалните мрежи.19
При това, официален Вашингтон не се
стеснява в подбора на средства при усилията
си да налага контрол над глобалното медийно
пространство. Достатъчно е да си спомним
как при бомбардирането на остатъчна Югославия една от главните цели бе Телевизионната кула в Белград, как още в началото на
Войната срещу Афганистан бе бомбардирано
седалището на катарската англоезична телевизия „Ал Джазира“20 и как бяха бомбардирани съоръженията на „Ал Джазира“ по време
на Войната срещу Ирак21.
Специално внимание заслужава натовската разправа със сърбите, осъществено по
настояване на САЩ и под щатско командване под прикритието на упорито насажданата
чрез „свободните“ медии теза за „хуманитарна интервенция“. Медийната дезинформация
достигна такива христоматийни измерения,
че незабавно стана предмет на специално изследване на експерти от САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Швейцария,
Сърбия и някои развиващи се страни. Анализите им показаха как са употребени медиите
за прикриване на истинските цели на войната
(завоюване на геополитически позиции и извличане на икономически изгоди), за изопачаване на присвоеното от САЩ и НАТО „право“ да водят войни срещу суверенни държави
при пълно пренебрежение към международ19

По-подробно вж. Сол, Д. Крахът на глобализма и
повторното изобретяване на света. София, 2009.
20

Вж. Сартър, З., М. Дейвис. Защо хората мразят
Америка? София, 2003, с. 244.
21

Вж. Чомски, Н. Провалени държави. София, 2007,
с. 260.
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ното право, за превратно представяне на провежданата съзнателна политика на дезинтеграция на Югославската федерация.22
Без каквито и да било скрупули официален Вашингтон прибягва дори до инспириране на смяна на неудобни правителства на
суверенни държави и поставяне на „куклени
режими“. В книгата си „Престъпна държава“
Уилям Блум приложи списък на 23 държави,
където САЩ са повлияли на парламентарните им избори, за да гарантират благоприятен
за себе си изход. Сред тях са и няколко европейски: Италия (от 1948 г. до 70-те години на
ХХ в.), Португалия (през 1974 – 1975 г.), България (през 1991 – 1992 г.), Русия (в 1996 г.),
Босна и Херцеговина (в 1998 г.).23 Последвалите след публикуването на книгата на Блум
нови случаи (Грузия през 2003 г., Украйна
през 2004 г., Тунис през 2010 г., Египет през
2011 г. и отново Украйна през 2014 г.) потвърждават последователността в усилията
на официален Вашингтон.
Друга скрита страна от напъните на Вашингтон в тази посока разкрива от 2009 г. насетне сайтът „Уикилийкс“ на австралийския
гражданин Джулиан Асандж, публикувал
досега над 2.2 млн. класифицирани документи на САЩ, включително стотици хиляди
грами на Държавния департамент, засягащи
100 американски посолства по света. От тях
се видя, че един от съветниците на германския външен министър е бил информатор на
САЩ, както и че американците са подслушвали през 2004 – 2005 г. гръцкия премиер
Костас Караманлис и членове на неговото
правителство, а също бизнесмени и журналисти от Гърция. Документите свидетелстват, че дипломатите на САЩ са получавали
нареждания да извършват класическа шпионска дейност. От тях се изисква събиране на
22

Господари на света? Скритите цели на войната на
Балканите. София, 2000.
23

Blum, W. Rogue State. London, 2001, pp. 168 – 178.
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поверителни данни за политици и бизнесмени в света: за техния характер, за моралната
им уязвимост, за финансовите им авоари, за
тяхната здравна картина и други, за да бъдат
изнудвани, ако имат дързостта да провеждат
независима политика, и възнаградени, ако
следват щатската. Подобен е подходът на Вашингтон към дипломатите. Правителството
на САЩ изисква биометрична информация
и ДНК-образци на високопоставени чужди
дипломати. Сред най-скандалните са публикуваните в сайта документи за организираното от Вашингтон шпиониране на международните организации. От тях стана ясно,
че американците са следили генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен. От
публикуваните в сайта документи се вижда,
че правителството на САЩ иска от дипломатите си да шпионират и служители на ООН:
лична информация за тях, телефонните им
номера, техните електронни адреси, номерата на личните им карти, номерата на техните
банкови карти, паролите и личните ключове
за шифроване на високопоставени служители
на ООН, дори информация „за стила на ръководство и вземане на решения на генералния
секретар на ООН Бан Ки-мун“.24 Изкарването наяве на „мръсните ризи“ на Вашингтон от
сайта „Уикилийкс“ изправи САЩ и пред друг
проблем – подлагащият до тогава на остра
критика всички правителства в света, ограничаващи свободния достъп на своите граждани до Интернет, Вашингтон сам ограничи
достъпа на гражданите на САЩ до глобалната мрежа, за да не се осведомят за това, което
е достъпно за гражданите по света.
24

Обобщена оценка за значението на дейността на
сайта вж. Лий, Д. и Л. Хардинг. Wikileaks. Войната
на Джулеан Асандж срещу секретността. София, 2011;
Грийнбърг, А. Уикилийкс – машината, която убива тайни. София, 2013. Вж. също есето „Размисли за
Уикилийкс”, поместено в: Еко, У. Да сътворим врага.
София, 2013.
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Още преди да са се съвзели от ударите,
нанесени с публикуваните в сайта „Уикилийкс“ документи, САЩ се оказаха оплетени в
нов, още по-компрометиращ шпионски скандал. През 2013 г. сътрудникът на Агенцията
за национална сигурност (АНС) и бивш таен
агент на ЦРУ Едуард Сноудън предостави на
някои от най-авторитетните световни медии
огромен масив от документи за строго пазени
тайни на Съединените щати. От документите
се вижда, че през 2010 г. АНС е получила съдебно разрешение да насочи дейността си
към 193 държави по света (всички, с изключение на четирите англосаксонски държави –
Великобритания, Канада, Австралия и Нова
Зеландия), а също към Световната банка,
Международния валутен фонд, Международната агенция за атомна енергия, Европейския
съюз (ЕС) и други международни организации. Сред документираните обекти на наблюдение от щатската АНС са мисиите на ЕС в
пет нейни държави (Франция, Италия, Гърция, Словакия и България), Грузия от постсъветското пространство, Бразилия, Индия и
Южна Африка от групата БРИКС, Япония от
Г – 7, десет държави от Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие,
сред които Мексико и Южна Корея, както и
Тайван, Виетнам, Колумбия и Венецуела. Дадени бяха неопровержими доказателства, че
САЩ са подслушвали централата на ООН в
Ню Йорк, централата на Международната
агенция за атомна енергия във Виена, Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), централата на
международната система за обмен на финансова информация „Суифт“ в Брюксел, най-големия белгийски телекомуникационен оператор „Белгаком“ и дъщерното му дружество
„Бикс“, което доставя електронни услуги на
Европейската комисия, както и Европейският
съюз – представителствата на ЕС в Ню Йорк
(при ООН) и във Вашингтон, централата на
Европейския съвет в Брюксел, френските и
германските офиси в сградите на европейскиАрхеoлогически хоризонти
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те институции, посолствата на Франция, Италия и Гърция. В „приоритетите на разузнаването“ са включени Ватикана и седем
държави-членки на ЕС (Германия, Франция,
Италия, Испания, Дания, Финландия и Чехия), намиращата се тогава пред прага на ЕС
Хърватска, както и ЕС, като цяло. Поставя се
задачата ЕС да бъде шпиониран в шест области: „външнополитическите цели“; „международната търговия“, „икономическата стабилност“; „новите технологии“; „енергийната
сигурност“; „въпросите, свързани с прехраната“. Сред топцелите за шпионско наблюдение са поставени Китай, Русия, Иран, Пакистан, Северна Корея и Афганистан, като са
включени още Япония, Камбоджа и Лаос. Доказа се, че Белият дом, Държавният департамент и Пентагона са дали на АНС телефонните номера на 200 души, сред които 35
държавни глави, като всички 200 телефона са
поставени на подслушване. Шпионирани са
руският президент Дмитрий Медведев, бразилският президент Дилма Русеф, президентите на Мексико Фелипе Калдерон и Енрике
Нието, държавните ръководители на Израел
(премиерът Ехуд Олмерт, министърът на отбраната Ехуд Барак и началникът на Генералния щаб Йони Корен), висши служители на
Ватикана (конклавът, папите Бенедикт ХVІ и
Франциск І, както и председателят на Надзорния съвет на ватиканската банка Ернст фон
Фрайберг), ключовата за ръководената от
САЩ НАТО Турция (турското правителство,
турското посолство във Вашингтон и представителят на Турция при ООН в Ню Йорк),
германските канцлери Герхард Шрьодер и
Ангела Меркел, еврокомисарят по конкурентноспособността Хоакин Алмуния, базираната във Франция международна неправителствена организация „Лекари без граница“,
френската петролна компания „Тотал“, френската отбранителна компания „Талес груп“, австралийският гражданин Джулиан Асандж,
сътрудниците на неговия сайт „Уикилийкс“ и
Археoлогически хоризонти

неговите читатели. Само за един ден звеното
за операции срещу специални източници на
АНС е събрало 444 743 списъци с имейли от
лични акаунти в „Яху“, 105 068 от „Хотмейл“,
82 857 от „Фейсбук“, 33 697 от „Джимейл“ и
22 881 от неназовани други провайдъри на
онлайн услуги. От презентация за служебно
ползване на АНС става ясно, че ежедневно се
прибират над 500 хил. контактлиста от чат услуги и имейл акаунти. Числата, описани като
типични постъпления за един ден работа, кореспондират на над 250 млн. списъка годишно. Събирането на данните се осъществява в
чужбина, за да бъдат заобиколени забраните
на американското федерално законодателство, като се основава на тайни споразумения
с чужди телекомуникационни компании или
със съюзнически разузнавателни служби,
които контролират ведомствата, направляващи трафика по основните интернет магистрали. Освен това, бе разкрито, че щатската АНС
поставя тайно „бръмбъри“ в рутери, сървъри
и друго компютърно оборудване, произведено в САЩ, преди изпращането му на клиенти
в чужбина, което позволява агенцията да получи достъп до цели мрежи и до всичките им
потребители, като следи цели сегменти от
Интернет. При този процес се получават данните и на милиони граждани на Съединените щати. Само за месеца до 9 януари 2013 г. в
централата на АНС са постъпили повече от
181 млн. съобщения от т. нар. „метаданни“ за
изпращача, получателя, времето на посланието на електронната поща, текстова, аудио и
визуална информация по една от неговите
програми – „Маскюлар“, осъществявана съвместно с британския Център за правителствени комуникации, по която са събирани и използвани стотици милиони акаунти на
различни потребители, включително американци, от фиброоптичните кабели между сървърите „Яху“ и „Гугъл“ по света. Няколко
програми на АНС са направили достъпни
практически почти всички мобилни телефо421
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ни в света – агенцията следи десетки милиони мобилни устройства, включително на
граждани на САЩ, живеещи в чужбина, като
ежедневно получава данни за 5 млрд. разговори. Излезе наяве и програма на АНС с кодово название „Дишфайър“, по която са събирани ежедневно около 200 млн. есемеса из
целия свят, даваща възможност да се узнае
„до голяма степен всичко възможно“: контактите между хората, плановете за техните пътувания, транзакциите с кредитни карти и
прочее, включително за лица, които не са заподозрени в незаконна дейност. Видя се още,
че агенцията е изпълнявала програми за наблюдаване на приложенията за смартфони,
които дават информация за местоположението на ползвателя и списъка с неговите контакти. Стана ясно, че американската АНС е задействала през 2009 г. специална програма с
кодово название „МИСТИК“, която дава възможност да се записват всички телефонни
разговори по света и след това да се прослушват, която е била използвана веднъж в конкретна чужда държава, като към 2013 г. САЩ
са имали готовност да я използват и спрямо
други държави. Малко изненадващо за някои
се оказа, че само през 2011 г. разузнавателните служби на САЩ са организирали 231 кибератаки срещу други държави. Освен това,
само един хакер, привлечен за агент на ФБР –
Хектор Монсегур, е ръководил през 2012 г.
стотици кибератаки срещу чужди правителствени сайтове, а после е предавал събраните
данни на американската федерална агенция.
Разкрито бе наличието на програма на АНС,
кръстена „Чудовищен ум“, за автоматична кибервойна, която предполага анализ на целия
информационен поток (в нарушение дори на
Конституцията на САЩ) и представлява огромна заплаха за личния живот на гражданите, може да навреди на другите държави и
носи големи рискове за световната сигурност.
Оказа се, че американската АНС следи ежедневно само в Германия до 20 хил. телефонни
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разговора и около 10 млн. интернетвръзки.
Освен това, че тайни американски агенти наблюдават германските пристанища и летища,
както и че САЩ управляват атаките си с безпилотни самолети от военни бази в Германия.
За по-малко от месец, от 10 декември 2012 до
8 януари 2013 г., АНС е направила 70.3 млн.
записа на данни от телефонния трафик на
французите в рамките на програма с името
„US – 985D“. Американската АНС е осъществявала ежедневно средно по 3 млн. прихващания, включващи не само заподозрени в тероризъм, но и бизнесмени, политици и
представители на френската администрация.
Само за времето от 10 декември 2012 до 8
януари 2013 г. американската АНС е прихванала и проследила без съгласието на испанските власти 60 млн. телефонни обаждания в
Испания. Само за един месец – от 10 декември 2012 до 8 януари 2013 г., американската
АНС е подслушала над 33 млн. телефонни
разговора в Норвегия. Стана ясно, че при
американското проследяване на електронните комуникации в онлайн платформи като
„Гугъл“, „Фейсбук“ и „Скайп“, личните данни на европейските граждани се използват от
САЩ без тяхно знание и зад гърба на ЕС, като
европейците не могат да се защитават пред
щатските съдилища. Самата АНС публично
призна, че „погрешка“ е събрала и над 50 хил.
имейла на граждани на САЩ, при положение,
че федералното законодателство изисква за
всеки един от тях отделна съдебна заповед.
Изясни се, че американската АНС има на свое
разположение 80 бази за електронно шпиониране, разположени в Централна и Южна Америка, Африка и Близкия изток, Азия и Европа. Данните показаха, че най-гъста е мрежата
от бази в Европа – европейските съюзници на
САЩ са подслушвани от 22 бази: 11 от тях са
разположени в 9 държави на ЕС (по 2 в Германия и Италия и по 1 в Австрия, Гърция,
България, Испания, Унгария, Франция и Чехия); 3 – в 2 държави, водещи присъединиАрхеoлогически хоризонти
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телни преговори с ЕС (2 в Турция и 1 в Хърватска); 1 – в страна, кандидатстваща за
членство в ЕС (Албания); 1 – в държава,
участваща в Шенгенското пространство
(Швейцария); 2 – в страни, готвещи се за подписване на споразумения за стабилизиране и
асоцииране към ЕС (Босна и Херцеговина и
Косово); 4 – в европейското постсъветско
пространство (Азербайджан, Грузия, Русия и
Украйна). Три от тези европейски бази (тези в
Атина, Виена и Москва) се управляват дистанционно, а останалите – от обслужващ персонал и от база за поддръжка на европейските
бази (в Краугън).25
Реакциите на администрацията на Обама
на разкритията за изграждане на „империя на
шпионажа“ бяха еднотипни с тези при случая
с „Уикилийкс“: преследване на източниците
на информация и на публикувалите класифицираните документи, както и притискане на
всички държави и отделни публични лица,
заставащи открито на страната на Сноудън.26
Нежеланието на Вашингтон да разнищи
международния скандал стана съвсем ясно
на 18 ноември 2013 г., когато Върховният съд
на САЩ отхвърли жалбата на организацията
Център за електронни лични данни, в която
се настояваше за прекратяване на програмата
за електронно и телефонно следене на АНС,
без дори да мотивира отказа си да бъде даден
ход на делото.
Но, станали прицел на справедлив обществен гняв, най-големите щатски техно25

За други подробности вж. Грийнуолд, Г. Няма къде
да се скриеш Сноудън. София, 2016.
26

На германския писател от български произход Илия
Троянов, открито критикувал незаконното шпиониране на гражданите, е забранено да отиде на литературна конференция в САЩ, макар поканата да идва
от американския Конгрес. В изявление по този повод
пред „Франкфуртер алгемайне Цайтунг” (2 октомври
2013 г.) Троянов каза: повече от иронично е на писател,
който години предупреждава за опасността от наблюдението и тайните служби, да бъде отказан достъп до
„земята на смелите и свободните“.
Археoлогически хоризонти

логични корпорации се видяха принудени да
се разграничат публично от положението, в
което са поставени от правителството. В отворено писмо до президента и Конгреса от 9
декември 2013 г. „Епъл“, „Гугъл“, „Майкрософт“, „Яху“, „Фейсбук“, „Туитър“, „ЛингдИн“ и „Ей Оу Ел“ признаха, че често са
принуждавани по разпореждане на държавни
органи да предоставят лични данни на клиентите си и че правителствени агенции използват тази информация без да уведомяват компаниите. С тази своя практика, се констатира
в писмото, правителството на САЩ нарушава правата на гражданите на личен живот в
Интернет. С цел пресичане на тази незаконна практика компаниите излязоха с редица
конкретни предложения, сред които ограничаване на правото на държавните органи да
събират данни за потребителите и създаване
на обща международна законова рамка.
По същото време започна правната битка
в САЩ по „казуса Сноудън“. Началото ѝ постави окръжният съдия от Вашингтон Ричард
Леон, постановил на 17 декември 2013 г. по
иск на две частни лица срещу правителството на Барак Обама, че тайните програми на
АНС противоречат на 4-та поправка на Конституцията, гарантираща основните права и
свободи на гражданите. „Не мога да си представя по-непонятно и необосновано нахлуване в личния живот на гражданите, – написа в
мотивите си съдията Леон, – от това систематично събиране на информация с използване
на съвременните технологии и съхраняване
на личните данни за почти всеки отделен човек.“ Леон намери свои съмишленици дори
в Конгреса на САЩ – на 13 февруари 2014 г.
сенаторът републиканец Ранд Пол даде под
съд президента Обама за нарушаване на 4-та
поправка в Конституцията с програмата за
електронно следене на АНС, като ответници
по делото в иска фигурираха още директорът
на Националното разузнаване Джеймс Кла423
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пър, директорът на АНС Кийт Алекзандър и
директорът на ФБР Джеймс Коми.
Убеждението, че официален Вашингтон
така и няма да каже истината за мащабите
на шпионажа в разузнавателните служби на
САЩ се затвърди след заседанието на Комисията по правосъдие в Камарата на представителите (февруари 2014 г.), когато по време
на изслушването заместник-секретарят по
правосъдието Джеймс Коул отказа да отговори на въпроса подслушван ли е президентът
Обама.
В момент, когато Германия настояваше
за сключване на споразумение за нешпиониране (отхвърлено от Вашингтон с аргумента,
че САЩ нямат такова с никоя държава27), ширещото се убеждение, че американците продължават да шпионират германците намери
потвърждение с арестуването на служител на
германското разузнаване, работил от 2012 г.
за разузнавателните служби на Съединените
щати. Когато на 3 юли 2014 г. Меркел поиска
разяснения от Обама, се оказа, че президентът на САЩ не може да даде такива, тъй като
дори не е бил информиран за ареста на двойния германски шпионин. Само след няколко
дни, на 9 юли, Германия бе ръзтърсена от
втори подобен случай с арестуването на друг
германски шпионин, работил за САЩ във военната област. Този път Берлин реагира незабавно и безпрецедентно – още на следващия
ден бе изгонен шефът на тайните служби на
САЩ в Германия. По този повод германският
таблоид „Билд ам Зонтаг“ посочи в свой анализ, че САЩ имат „повече от дузина“ шпиони в германски министерства и ведомства,
но след дипломатическия скандал, свързан с
първите разкрития, Вашингтон обмисля да ги
прехвърли във Варшава и Прага.
***
27

Високопоставени представители на администрацията на Обама дори додават, че е оправдано да се шпионират и приятели.
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Въпреки очевидните ѝ дефекти, след
създаването на транстлантическия Северноатлантически съюз щатската политика на
обработване на общественото мнение започна да се разпространява и в Западна Европа.
Опасните последици от нея бяха съзряни своевременно от британския писател Джордж
Оруел, който в непубликуван предговор към
знаменитата си книга „1984“ си позволи да
разсъждава за „скритата цензура“ в западните общества.
След рухването на Берлинската стена
тази щатска политика започна да се налага
още по-упорито не само в Западна Европа, но
и в източната част на нашия континент, а и в
света въобще от вживялата се в ролята на световен хегемон и ментор на човешките права
Суперсила.
Последиците в Европа са крайно обезпокоителни. Станахме свидетели на медийни
фалшификации по време на войните в постюгославското пространство, на налагане на
странната мода да се забавляваме с карикатури на пророка Мохамед, на лековати обосновки на самоприсвоетото право на „хуманитарна интервенция“, на използването на
медиите като „артилерийски огън“ за подготовка на „цветни“, „нежни“ и не толкова нежни „революции“, на груби манипулации на
Гражданската война в Сирия, на превратни
интерпретации на т. нар. „Арабска пролет“,
на лансьори на подсказани от политическите
„ястреби“ идеи за разгаряне на „Нова студена война“, за разбиване на Еврозоната чрез
„Грекзит“ и на самия ЕС чрез „Брекзит“ и
„Некзит“, на съзнателно налагане на информационна завеса за важни събития във външния на т. нар. „Запад“ свят и на още какво ли
не, което не се вписва дори в елементарните
представи за журналистическа етика.
Сред най-характерните примери за обработването на общественото мнение в днешна
Европа е същественият принос на медиите за
ориентирането на британския гласоподаваАрхеoлогически хоризонти
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тел към „Брекзита“. Пресата на Обединеното
кралство в по-голямата си част дълги години
бе в ръцете на чужденци – на австралийския
медиен магнат Рупърт Мърдок и на канадския
му конкурент Конрад Блек, известен участник
в американското задкулисие и виден привърженик на концепцията за англосферата. Преди референдума медиите заляха публичното
пространство с действителни и мними слабости на ЕС, като свързваха с него всички вътрешни проблеми на Обединеното кралство.
Те с готовност предоставяха трибуна найвече на евроскептиците, които изглеждаха
по-нетрадиционни и атрактивни за публиката. Така обработвано, общественото мнение
ставаше все по-евроскептично.28 Случилото
се във Великобритания би следвало да послужи като поучително предупреждение за цяла
Европа, като се има предвид, че контролният
пакет акции на „Евронюз“ и 80 процента от
европейските медии са в ръцете на неевропейци.
Вече едва ли има европейска страна, в
която водещи интелектуалци да не са били
камбаната за тревога от заплашителното разпространение на тази злокачествена зараза.
Това, че френските интелектуалци, спечелили
си имиджа на „съвестта на Европа“, отдавна
воюват срещу медийните манипулации, едва
ли изненадва някого – все пак ще посочим
бляскавия анализ „Машина за втеляване“ на
професора в Университета „Стендал“ – Гренобъл – 3 Пиер Журд.29
Донякъде изненадващо, напоследък към
тях се присъединяват редица разследващи
журналисти и анализатори от Великобритания. Известният британски журналист и блогър Нийл Кларк публикува рядко откровен
коментар по повод оправдателната присъда
28

Вж. Денчев, С., Н. Аврейски. ЕС и Великобритания след Брекзит. – Геополитика & геостратегия,
2018, кн. 1, с. 69 – 70.
29

Журд, П. Машина за втеляване. – Монд дипломатик, август 2007.
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на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия във връзка с обвиненията срещу бившия югославски президент
Слободан Милошевич.30 В течение на две десетилетия, писа Кларк, медиите в свободния
свят оправдаваха „либералната интервенция“
с аргумента, че „Милошевич (демократично
избран лидер по време, когато в държавата функционират повече от двадесет политически партии) е зъл диктатор, виновен за
ВСИЧКИ смъртни случаи на Балканите през
90-те години на миналия век“. Въпреки заключението на Международния съд на ООН
от 2001 г., че Милошевич не е отговорен за
геноцид в Босна, напомни авторът, под натиска на Запада през 2002 г. срещу него бяха
повдигнати ред обвинения за престъпления
срещу човечеството пред Международния
трибунал в Хага. В разрез с всяко нормално
съдопроизводство, посочи той, едва след повдигането на обвиненията започна събиране на
доказателства. Тогава, напомни Кларк, CNN
обяви делото срещу „палача Милошевич“
за „най-важното от Нюрнбергските процеси
насам“, а западните медии го сравняваха с
Хитлер. Смъртта на Милошевич в затвора на
трибунала в Хага през 2006 г. бе представено като „бягство от справедливостта“, докато
всъщност несправедливост беше извършена
към самия него. При разпита на свидетелите
излязоха наяве печални факти: бившият шеф
на югославската тайна полиция Раде Маркович се отказа от показанията си с мотива, че
е бил измъчван и принуден да лъже; разкрито
бе, че един от основните свидетели – Ратомир
Танич, е получавал пари от западните сили за
сигурност. В крайна сметка, в оправдателната
си присъда трибуналът призна, че Милошевич не само не е отговорен за етническо прочистване в Босна, но се е противопоставял
на подобни искания на Радован Караджич и
босненските сърби, че целта му не е била съз30

Вж. Геополитика, 5 август 2016.
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даване на „Велика Сърбия“, а съхраняване на
остатъчна Югославия. Кларк изрази възмущението си от това, че оправдателната присъда на покойния Милошевичи беше потулена:
Международният трибунал не направи официално съобщение по приключването на този
воден десетилетие и половина важен процес,
нито пък даде пресконференция по повод оправдателната присъда на Милошевич; вместо
да оглави челните страници на световните медии, те предпочетоха да подминат новината.
По-нататък Кларк напомни, че след като лансираха версията за „престъпника Милошевич“, западните медии се заеха да поддържат
тезата, че „Ирак разполага с оръжия за масово поразяване и може да ги вкара в употреба в
рамките на 45 минути“, което се оказа поредната лъжа. Медиите оправдаха войните в Афганистан и в Ирак, взели живота на 1.3 млн.
души, военната операция на НАТО в Либия,
съсипала страната с най-висок жизнен стандарт в цяла Африка, военните операции на
Запада в Сирия в подкрепа на „кръвожадните
„бунтовници““, добави Кларк и заключи: „Не
ти трябва да си Шерлок Холмс, за да схванеш
общия модел. Преди да бъде обявена война
или „хуманитарна интервенция“ срещу набелязаната държава, се създават куп ужасяващи
истории за нейния лидер и правителството ѝ.
Твърденията се радват на изключителен медиен отзвук и се повтарят до втръсване, за да
могат хората да си помислят, че те няма как
да не са верни. По-късно става ясно, че твърденията са напълно грешни (...), недоказани
или силно преувеличени. По това време обаче цикълът на новините не се съсредоточава
върху тяхното изобличаване, тъй като вече е
фокусиран върху следващия агресивен Хитлер, който трябва да бъде премахнат. През
1999 г. бе Милошевич; сега са Асад и Путин.“
Всъщност, демонизирането на Асад беше
осъществено след опита на Запада да изнесе
демокрация в сирийските простори чрез пренасяне на „Арабската пролет“ и в тази страна,
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с което бе предизвикана Гражданската война
в Сирия. Фактът, че военни престъпления в
нея правят както правителствените войски,
така и въоръжените „бунтовници“, бе защитен убедително в доклада от 18 февруари
2013 г. на натоварения от ООН независим
международен екип, ръководен от бразилеца
Паулу Пинейру, в приетото съвместно заявление на Петата среща на върха на БРИКС
(ЮАР, 27 март 2013 г.), а също от Карла дел
Понте – член на Разследващата комисия на
ООН за нарушаване на правата на човека в
Сирия (август 2013 г.). Въпреки това, в края
на август 2013 г. държавният секретар на
САЩ Джон Кери нарече президента Асад
„бандит и убиец“ и заяви, че неговите престъпления срещу човечеството не могат да останат ненаказани. Версията за „убиеца Асад“
бе подхваната незабавно от „свободните медии“ на „свободния свят“ и беше доведена
до такива смайващи мащаби, че се наложи
бившият президент на САЩ Джеймс Картър
в специална статия, поместена през октомври
2015 г. в „Ню Йорк таймс“, да разкрие що за
страна е била Сирия преди инсценираната
от Вашингтон „революция“. Картър подчерта, че е бил в редовни контакти със семейство Асад, управляващо Сирия от 1970 г., и
в най-трудните моменти от американско-сирийските отношения – както с бащата Хафез
Асад, така и с неговия син Башар Асад, и то
още от студентските му години в Лондон. И
в пълен дисонанс с официозната пропаганда
констатира следното: „Преди революцията
да започне през март 2011 г., Сирия беше добър пример за хармонични отношения между
нейните много различни етнически и религиозни групи, сред които араби, кюрди, гърци,
арменци и асирийци, които бяха християни,
юдеи, сунити, алевити и шиити.“
Гневен глас на протест срещу продължилите медийни спекулации за Гражданската война в Сирия и външната намеса в нея
надигна и Патрик Кокбърн, публикувал в
Археoлогически хоризонти
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британския „Индипендънт“ забележителен
коментар за манипулативното представяне
на международната борба с терористичната
организация „Ислямска държава“.31 В сирийския град Алепо правителствена армия и шиитски бойци от Иран, Ирак и Ливан, подкрепяни от руски самолети, са обсадили около
250 хил. цивилни и 8 хил. сирийски бунтовници – и това се представя като военно престъпление. В същото време в иракския град
Мосул иракска армия, кюрдски сили пешмерга, шиитски и сунитски паравоенни милиции,
подкрепяни от американската коалиция, са
обкръжили около 1 млн. цивилни и около 5
хил. бойци на „Ислямска държава“ – но това
се представя обратно на Алепо! „Това е моделът на информиране за войните в Сирия
и Ирак през последните пет години“, не без
горчивина констатира Кокбърн.
Специален коментар заслужават приоритетните медийни спекулации на „свободните
медии“ – за Русия на Путин. В действителност русофобията никога не ги е напускала, доколкото става дума за една славянска,
православна и огромна страна, която не само
успя да се справи с опитите на шведи, турци,
британци, французи, италианци, американци,
японци, германци и какви ли още не да бъде
окастрена и поставена на колене, но и да се
превърна в глобална Суперсила, с която всички, с охота или неохота, се виждат принудени
да се съобразяват.32 Но антируската истерия
от последните години започва да се родее с
нацистката ненавист от миналото.
Нека си спомним, че тя започна с инсценираната от Запада „народна революция“ в
Украйна. Дирижираното включване на медиите в този нов опит за геостратегическо обграждане на Русия бе показано в анализа на
31
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Вж. Цыганков, А. Русофобия: антироссийское лобби в США. Москва, 2015; Меттан, Г. Запад – Россия:
тысячилетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса. Москва, 2016.
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британския вестник „Гардиън“, защитил не
за първи път честта на онази западна журналистика, която наистина е независима.33 През
последните няколко месеца, отбеляза медията, уличните протести в Украйна бяха въртени по западните медии по добре изрепетиран
сценарий: продемократичните активисти се
борят с авторитарно правителство; демонстрантите настояват за правото си да бъдат
част от ЕС, но руският президент Владимир
Путин наложи вето на шанса им за свобода
и просперитет. Тази история сме я слушали многократно, включително по време на
„Оранжевата революция“ преди десетилетие,
напомни медията, но тя няма много общо с
реалността. Няма да чуете по повечето от
новините, че крайно десни националисти и
фашисти стоят в основата на протестите и на
нападенията срещу правителствени сгради.
Премълчава се, че една от основните партии,
оглавяващи кампанията – „Свобода“ на Олег
Тягнибок, е антисемистка организация, която
западните политици хвалят по улиците на Украйна, с горчивина добави „Гардиън“. Всъщност още от 90-те години на ХХ в. Западът използва историческото разделение на Украйна
на проруските Изток и Юг и на традиционно
националистическия Запад, за да свие руското влияние и да въвлече Украйна в НАТО. А
що се отнася до „поканата за членство на Украйна в ЕС“, такава не е отправяна и вероятно
никога няма да бъде, приключи коментара си
„Гардиън“.
Антируската кампания достигна върховата си точка след завръщането на Крим в
състава на Руската федерация през 2014 г. –
точно в момента, когато чрез инсценираната „революция“ в Украйна САЩ се виждаха
вече като господари на този изключително
важен в геополитическо отношение полуостров, на който е разположен руският Черноморски флот. Като по команда се надигна
33
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оглушителен вой, че това било „прецедент“
в международните отношения след Втората
световна война. За „свободните медии“ явно
нямат никакво значение фундаментални факти за оценката на преминаването на Крим
от Украйна в Русия: в продължение на векове
Крим бе международно призната част от Русия; през 1954 г. Никита Хрущов прехвърли
Крим от Руската федерация в родната си Украйна, без да бъдат спазени конституционните процедури на тогавашния Съветски съюз;
решението на Крим за завръщане в състава
на Руската федерация беше потвърдено на
референдум, проведен под мониторинга на
международни наблюдатели; прецедент бе не
Крим, а Косово, обявило с подстрекателството на САЩ и с подкрепата на ЕС през 2008 г.
едностранно и без референдум независимост
от Сърбия.
Друг лайтмотив в антируската истерия
е обвинението, че тя обявила в новата си военна доктрина от 2015 г. НАТО за „враг“, с
което поела отговорността за разпалване на
„нова студена война“. На тези медийни лакеи
се налага да бъдат напомнени основни факти,
показващи ясно кой носи вината за противопоставянето между НАТО и Русия. Конфронтационната стратегия на лидера на НАТО –
САЩ, спрямо Руската федерация беше
формулирана непосредствено след прибързаното изтегляне на руските войски от Европа
в реч на президента Бил Клинтън, произнесена на 25 септември 1995 г. пред заседание
на Обединения комитет на началник-щабовете. „В най-близкото десетилетие ни предстои
решаването на следните проблеми: разчленяване на Русия, окончателно разрушаване на
нейния военнопромишлен комплекс, установяване на изгодни за нас режими в откъсналите се републики. Ние ще позволим на Русия
да бъде държава, но империя ще бъде една
страна – САЩ.“ В добавък неговият държавен секретар Мадлин Олбрайт публично за428

яви, че Русия имала най-голямата територия
в света, което било „несправедливо“. Когато
поставеният от Клинтън срок за декомпозиране на Руската федерация изтече, без да даде
очаквания резултат, британският журналист
Едуард Лукас публикува през 2008 г. книгата
си „Новата студена война“, съдържаща мащабна стратегия за ново противопоставяне
на Русия34, изпълнението на която е в пълен
ход от тогава до наши дни. Нека напомним
още, че не бе спазен ангажиментът, договорен между съветския президент Михаил
Горбачов, президента на САЩ Джордж Бушстарши, френския президент Франсоа Митеран, британския премиер Маргарет Тачър и
германския канцлер Хелмут Кол във връзка
с обединението на Германия, НАТО да не се
разширява „нито на сантиметър на Изток“.
В НАТО бяха приети цели 13 нови демокрации от Източна Европа и Алиансът полага
упорити усилия да ги превърне във врагове
на Русия. Трябва да добавим и появилият се
през 2016 г. „политически бестселър“ на американския генерал от резерва Ричард Ширеф
„2017. Войната с Русия“, който бе призван да
подготви западните общества за започващата
схватка със „смъртния враг“35.
Сред неизменните обвинения срещу Русия е това, че активно укрепвала бойната си
мощ, с което се превърнала в „заплаха“ за сигурността на съседите ѝ, за Европа и въобще
за глобалната сигурност. Подобни обвинения
за всеки здравомислещ човек са просто издевателство с елементарната почтеност. При
положение, че военният бюджет на САЩ
надминава 600 млрд. дол., което е два пъти
повече от най-напрегнатите години на Сту34

Лукас, Е. Новата студена война. Кремъл е заплаха
както за Русия, така и за света. София, 2008.
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Ширеф, Р. 2017. Войната с Русия. Из секретните
документи на висшето военно командване на НАТО.
София, 2016.
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дената война, 12 пъти повече от разходите за
отбрана на Русия и повече от общите военни
разходи на всички други 192 държави-членки
на ООН. И след като общите военни разходи
на 29-те държави на НАТО съставляват над
62 процента от общите военни бюджети на
всички държави по света.
Сред стоварените вини на Русия е и тази,
че поддържала свои военни бази в Армения,
Молдова и Сирия. И се очаква простолюдието да повярва колко голям е нейният грях,
премълчавайки елементарния факт, че САЩ
имат над 1 000 военни бази по всички кътчета на планетата. Както констатира щатският
икономист и културен антрополог Ерик Зюсе,
след като Вашингтон направи всичко възможно за съсипване на руснаците през 1991 –
1997 г., последва „Възраждането на Русия“ от
1998 г. насам, което за първи път я превърна в
икономическа заплаха за Съединените щати.
Вместо този скрит мотив за рестартиране на
Студената война, Вашингтон усърдно се старае да реанимира господстващата тогава теза,
че руснаците са военна „заплаха“ за Запада.
Но тази подновена теза „до голяма степен е
въображаема, защото не САЩ са обкръжени
от руски военни бази, а Русия с наши бази“,
писа Зюсе36.
Особен интерес предизвиква христоматийният случай с нагнетяването на версията
за „руска военна заплаха“ през 2017 г. във
връзка със съвместното военно учение на Русия и Беларус. Месеци наред, с позовавания
на анонимни източници от разузнавателните служби на САЩ и на НАТО, „свободните
медии“ облъчваха западните общества с апокалиптичната картина на невиждано военно
учение на над 100-хилядна руска армия на
подстъпите към Европа. Забавляващият се с
36

Зюсе, Е. Как и защо САЩ рестартираха Студената
война. – Геополитика & геостратегия, 2014, кн. 4, с.
127 – 128.
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подобни малоумия Путин направи Запада за
смях. Чрез бързо преместване на руски военни части за пред американските сателити той
предизвика паника. Оказа се, че в съвместното руско-беларуско военно учение „Запад
2017“ участват реално само 12 700 души, което е по-малко от ограничението, установено
с Виенското споразумение на Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа от
2011 г. и не изисква да бъдат канени наблюдатели. Въпреки това, Путин покани чужди
военни наблюдатели да се уверят в действителните мащаби на учението, показвайки как
нагнетяваният страх от „руската заплаха“ е
преминал в истинска параноя. Освен това, той
майсторски изобличи готовността на медиите
на „свободния свят“ да тиражират непроверена, но обслужваща антируската кампания информация, подхвърляйки в социалните мрежи фалшивата новина, придружена с видео,
за руски боен хеликоптер, „убил по време на
учението много цивилни“. Впоследствие се
оказа, че видеото е взето от руско учение от
преди няколко години, при което хеликоптерът е взривил празен камион.
Сред дежурните обвинения в медийната
канонада срещу Русия е това, че тя се намесвала в избори в САЩ и Европа. Излиза, че
САЩ и Европа могат да се намесват в изборите в Русия, какъвто бе посоченият по-горе
случай от 1996 г., но не и обратно. Освен това,
както е широко известно, многобройни неправителствени организации, щедро финансирани от САЩ и Европа, развиват и след това (и
до наши дни) активна антиправителствена
дейност в Русия. Последният сценарий на русофобията – за руската намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., претърпя
изненадващи обрати. Появилият се през февруари 2018 г. обвинителен акт на специалния
прокурор Робърт Милър показа разочароващи за организаторите на антируската истерия
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резултати: на президентските избори в САЩ
през 2016 г. са се опитали да повлияят 3 руски
фирми и 13 руски граждани, които са похарчили за рекламно съдържание в социалните
мрежи общо 1.2 млн. дол., което е нищожна
сума, като се има предвид, че кампаниите на
Доналд Тръмп и на Хилари Клинтън струваха
общо 2.7 млрд. долара. При това, руските тролове са подкрепили не само Тръмп, но и левите кандидати Бърни Сандърс и Джил Стайн,
като са атакували не само Клинтън, но и републиканците Тед Круз и Марко Рубио. При
това, 56 процента от всички вложени средства
руснаците са похарчили след президентските
избори, когато са участвали в организацията
на демонстрация в полза на Тръмп и в демонстрация против избирането на Тръмп. И като
връх на всичко, разследване на „Ченъл Фор“,
публикувано в средата на март 2018 г., предизвика огромен скандал. Оказа се, че най-сериозна външна намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г. е дошла от страна на
най-близкия им стратегически съюзник – Великобритания, чрез британската компания за
анализи „Кембридж аналитика“. Пред скрита
камера на журналисти от „Ченъл Фор“, представили се за потенциални клиенти, искащи
да манипулират изборите в Шри Ланка, главният изпълнителен директор на компанията
Алекзандър Никс гордо заяви, че „Кембридж
аналитика“ се е намесвала в повече от 200
избори в различни страни по света, прибягвайки до финансиране на предизборни кампании, подкупи, изпращане на проститутки в
домовете на кандидати и разпространяване на
клеветническа информация в Интернет. Никс
побърза да се похвали, че компанията му е
изиграла важна роля в победата на Тръмп на
президентските избори в САЩ през 2016 г.
с всички данни и анализи, като е използвала имейли с „таймер за самоунищожение“ в
предизборната кампания на Тръмп, за да не
могат да бъдат проследени нейните действия.
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„Няма доказателства, няма следи на хартия,
няма нищо!“, гордо заяви Никс. Присъстващият на срещата изпълнителен директор на
„Кембридж аналитика“ Марк Търнбул добави, че компанията пуска компрометиращи
данни за кандидатите в отделни сайтове и социални мрежи. Допълнително разследване на
„Гардиън“ по случая разкри, че „Кембридж
аналитика“ е била наета от американския милиардер Робърт Мърсър – основен дарител за
кампанията на Тръмп, като вицепрезидентът
на „Кембридж аналитика“ Стив Банън става
служител на Мърсър, а след това – съветник
на Тръмп. След разследване на „Фейсбук“,
самата социалната мрежа обяви, че за избирането на Тръмп британската компания е използвала неправомерно събраните без разрешение лични данни на 87 млн. потребители
на „Фейсбук“.
Друг любим рефрен в антируската кампания е обвинението, че Москва организирала кибератаки срещу Запада. Но, позовавайки
се на изнесени от бившият сътрудник на американската АНС Едуард Сноудън документи, „Вашингтон пост“ посочи, че само през
2011 г. разузнавателните служби на САЩ са
организирали 231 кибератаки срещу други
държави, сред които, както можеше да се очаква, е и Русия.37
Върху Русия се хвърля вина и за това, че
водела „хибридна война“, след като денонощно официални представители, официозни и
комерсиални медии на Запада бълват огън и
жупел по неин адрес.
Острието на антируската кампания е обругаването на руския лидер Владимир Путин.
Преднамереността и безпочвеността на тази
кампания бе коментирана още в началото на
дейността на Путин като президент от бившия британски премиер баронеса Маргарет
Тачър. За тогавашния (и днешен) стопанин на
Кремъл Тачър написа в последната си книга
37
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следното: „Каквито и да са нашите разсъждения относно дългосрочните цели и стремежи
на Русия, не може да се пренебрегне впечатляващата личност на президента Путин. След
дългите години на обърканост и бездействие,
той категорично и уверено поведе страната
си напред. Наред с това притежава умението
трезво да преценява международните събития и да реагира успешно, проявявайки твърдост и прозорливост. Не е необходимо да му
приписваме нито крехката чувствителност,
нито либерализма, отличаващи един демократ, за да оценим по достойнство качествата
му на лидер – такъв, с какъвто Западът може
успешно да си сътрудничи.“38 По време на
разгара на кампанията срещу Путин бившият държавен секретар на САЩ проф. Хенри
Кисинджър публикува свой обстоен анализ,
в който направи категоричния извод, че „за
Запада демонизирането на Владимир Путин
не е политика, а алиби за липса на такава“39.
В подобен дух са издържани всички обективни европейски анализи. Швейцарският анализатор Пиер-Марсел Фавр се съгласява, че
Путин наистина е „автократ, който управлява
страната си с желязна ръка“, но изтъква, че „в
стремежа си да не позволи на местните олигарси да продължават да изнасят от страната стотици милиарди, той беше принуден да
стартира твърда политика, която му позволи
да изправи Русия на крака. Не е сериозно обаче, да му приписваме стремеж към завоевания. Всичко това се използва единствено за
продължаването на бойкота и икономическите санкции срещу Русия, които противоречат
на интересите на Европа“, посочи Фавр.40
Сред най-интересните за анализ „бойни полета“ срещу Русия е българското. Едва
38
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ли са необходими много усилия, за да се навържат нещата. Новият посланик на САЩ в
България Ерик Рубин се залови да се справи с традиционното русофилство на българите. И не след дълго „консултираните“ от
американците български служби за сигурност съзряха в лицето на Русия „заплаха“ за
България – една налудничава теза, с която
верноподанически се съгласиха както правителството, така и парламентът. И Негово
превъзходителство г-н Рубин – новият валия
на България, можа да тържествува: Русия се
оказа „заплаха за националната сигурност“
на България точно в навечерието на 140-та
годишнина от Освобождението ни от турско
иго. И български медии активно обслужват
този оттатъкокеански сценарий, нямащ нищо
общо с интересите на България, на Балканите и на Европа. Без дори да се замислят дали
България, намираща се пред входа на геополитически капан, заложен от Турция при безмълвието на САЩ, НАТО и ЕС, няма да има
отново спасителна нужда от Русия.
Но призванието на „свободните медии“
у нас, втълпено тихомълком от външните им
господари и техните български слуги, е не да
мислят, а да попречат и на зараждащото се
гражданско общество у нас да мисли, ползвайки целия арсенал на изложената от проф.
Чомски технология за промиване на мозъците. Нещата стигнаха до там, че уважаваният
проф. Боян Биолчев нееднократно привлече
вниманието върху ролята на медиите в „опростачването“ на нацията. Медийната дезинформация достигна такива размери, че друг
изключително популярен български интелектуалец неотдавна в неформална среда сподели: „Господи, никога не съм си представял,
че ще търся руски медии, за да разбера какво
действително се случва по света!“.

***
Слава Богу, все още се намират медии,
които отстояват, последователно или с из431
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вестни колебания, истинското призвание на
„четвъртата власт“ – да бъде надежден граждански коректив на официалните власти.
Британски медии разкриха ролята на ЦРУ в
създаването на „Ал Кайда“ и в обучаването
на т. нар. „Армия за освобождение на Косово“. Сайтът „Уикилийкс“ на австралийския
гражданин Джулиан Асъндж изкарва периодично на показ „мръсните ризи“ на щатската
дипломация, включително съпричастността
ѝ със създаването на „Ислямска държава“.
„Ню Йорк таймс“ показа как щатската инвестиционна банка „Голдман Сакс“ е фалшифицирала срещу огромен хонорар данните за
финансовото състояние на Гърция, за да бъде
приета в последния момент в Еврозоната, залагайки по този начин мина със закъснител
в този най-амбициозен европейски проект.
Пет медии от Западна Европа и САЩ не се
поколебаха да направят достояние предоставените от бившия сътрудник на ЦРУ и на
АНС Едуард Сноудън автентични документи
за смайващите мащаби на организираната от
Вашингтон „империя на шпионажа“.
Пред медиите, следователно, има алтернатива: слугинско включване в оркестрираните медии на „свободния свят“ в името
на сребролюбието, кариерата и славата или
достойно изпълнение на журналистическия
дълг спрямо обществения договор на гражданите с държавата. Последното е особено трудно и дори рисковано в регионите на
погранично триене на „тектоничните плочи“
между цивилизациите, ако използваме терминологията на американския политически
пророк проф. Самюъл Хънтингтън, което той
обикновено илюстрираше с Балканите като
христоматиен случай.41 Да, сигурно е трудно!
Но ние, потребителите на медийна информация, сме в правото си да очакваме от журналистите истински професионализъм и граж-

данска смелост просто в името на истината!
А предизвикателството си струва, защото истината все някога излиза наяве.
И нека не забравяме: не се ли преборим
за истината, рискуваме сценарият на Олдъс
Хъксли за „Прекрасния нов свят“ наистина
да се сбъдне и то по-рано от очакваното и от
самия него!

41

Вж. Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и
преобразуването на световния ред. София, 2000.
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През последните две десетилетия стратегическото развитие на икономиката в страната, както и състоянието на националните
икономики на европейско и световно ниво
създават рискове, предизвикани от множество разнообразни субстанциални противоречия на икономическия и социалния живот,
финансови и политически структурни национални и съюзни промени, както и от международната динамика на активи, появата
и изчезването на пазари, трансформациите,
културата и модернизацията на индустрии,
институции, ведомства и др. Подобни условия на внезапно разширяващи се икономическа информация и нови ценности имат постоянна предопределяща роля за мисленето,
познанието и управлението на субекта, системите и технологиите, науката, образованието и културата, за успехите или окончателни
провали на управленски решения, модели,
програми, теории и практики. В този смисъл
появата на предпоставки, фактори и явления
на несигурност и кризисност, свързани с информацията и нейното ценностно състояние
като техническа и човешка същност, както
Археoлогически хоризонти

теоретичното и приложното знание за оценка на ресурси, информационен риск и модели
на информационния мениджмънт отбелязват
широк комплексен растеж и сложен системен
характер на развитие.
Ценността и значението на надеждността на информацията относно точност, приложимост и перспективност в икономически и
социални решения и модели-образци на управление и култура разширяват основния и приложния субстанциален смисъл на аксиологическо измерение в организацията и обществото,
свързвайки например изследователско-творчески проекции на мисленето, планирането, програмирането и управлението на знанието със
стандарти, потребление, качество и смисъл на
живот, нововъведения и преобразования в социалния живот, културата и технологиите, както и с разширението на свободното движение
на хора, труд и капитали.
Информационното цифрово общество
поставя като основен стратегически приоритет развитието на информационните, компютърните, комуникационните и навигационните иновации, системи и технологии в целия
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спектър на икономическия и социалния живот, културното наследство и комуникациите
за осигуряване на устойчив, интелигентен и
приобщаващ растеж (Европа 2020).1 Но това
зависи от количеството и качеството на информацията, от нейната надеждност и икономически (финансов) информационен риск
и опасности, които носи например липсата
или излишъкът на данни, ценности и знание
като капитал. Освен това стратегически фактор на сигурност се оказва собствеността на
информацията, както и възпроизводството
на неконкурентоспособни изделия, системи
и технологии, чиято поддръжка, логистично
осигуряване и модернизиране е невъзможно
или неизгодно по икономически и финансови
предпоставки в съответствие със стратегическите приоритети за иновации и иновационен растеж, темпове на модернизация и трансформации на бизнеса, културата, държавата
и обществото в регионални, европейски, и
дори световни рамки и мащаби на икономическо-социалните, образователните и културологическите преобразования.
Честата промяна на преходни и същностни ценности поражда въпроса за произхода и ролята на ценностите, както и за съвременните общи, универсални ценности на
човека, обществото и битието. Направленията на открития и новости, преобразования и
икономически растеж с тях в съвременното
общество и организация детерминират търсенето на нов смисъл в изследванията, преходността или универсалността на устойчивото и неустойчивото знание, основни или
субстанциални умения и интелигентен растеж за преодоляване и управление на критическите и кризисните моменти в личностния
и социално-икономическия живот, и културното наследство. Външната динамическа
1

EC EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable
and inclusive growth. ЕС, COM (2010) 2020, Brussels,
2010, Р. 07 – 20.
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променливост, преходност и кризисност поставят за размишление и анализ индивидуални, философскоантропологически, личностни, социални и културологически аспекти
на ценностната субстанция на светогледни
ориентации, присъствие и реализация, потребление и управление на нематериални и
материални активи и ресурси, продукти и
услуги на пазарите и културното наследство.
Кризисните икономики, пробивите на
науката и научно-техническата революция,
социалните мрежи, социалната несигурност
и социалните иновации детерминират необходимостта от нови стратегически прегледи
на ценностните промени, парадигмите, преоценките и потребностите със субстанция,
която предизвиква към по-съвършени преобразования, развитие, управление и обогатяване на системите, технологиите, пазарите и
обществото. Но едновременно с това се променя характерът на персонализацията на индивида и организацията, културата и нейната
философия, например като усъвършенстване
и развитие на цифровата персонализация и
цифровия персонализъм в реализацията, труда и преживяванията на субекта и хората.
Културното наследство е не само предпоставка и начало на знание, но и на някаква
могъща невероятна жива тайна във и около
същността на човека и хората, която по първа или последна сметка винаги удивлява. То
е начало на философия и наука, археология и
културология.
Разкриването на материални ценности,
артефакти или вещи е необходимо, за да се
разбере дадена идея и нейното самоопределяне, концепция-модел на идеал, изследване и творение, интерпретация и действие на
човека и хората, които са я създали, ползвали, преобразували, подобрили и оставили
за следващите поколения. Тоест смисълът и
значението на ценността като обект и предмет на културното наследство, културната
идентичност и социално-икономическата
Археoлогически хоризонти

За цифровото общество, идентичността и ценностите

идентичност, ако не могат да се променят, то
е възможно да се променя отношението на
гражданина, хората и обществото към онова,
което увеличава свободата, качеството на живота и техните ценностни или безценностни
възпроизвеждащи, усъвършенстващи или нововъзраждащи аспекти и принципи.
В съвременните общества същностно
затруднение продължава да е например количеството измерения и безмерността на
материална или нематериална вещ относно
информационната единица, информационен
обект/субект и аксиологическата мисъл в основни и приложни изследвания, творчество и
иновации. Други проблемни въпроси са, както следва:
–– възможно ли е историята на промяната
на човека, организацията и обществото да детерминира същностна промяна на историята сама по себе си, или
обратно, произходът на историята ли
предопределя човешката история, мисленето, личността и хората;
–– с какво или поради какви жизнени ценности логиката на мисленето и познанието нараства или е на едно и също
ниво в управлението на информацията
и знанието, или е просто в предразвитие на мисленето, познанието и ценностите;
–– защо и с какво, едностранно или многостранно, напълно свободно се подкопава историята или историите, които
са някак продължение и комбинации
на артифакти, открития, творения, изобретения, нововъведения и преходи от
миналото, настоящето и бъдещето.
Достатъчно обективно или всеобхватно знание недостига за отговор на подобни
сложни онтологични въпроси за човешкото
битие, мисленето, познанието, потреблението и управлението на данни и знания в търсенето на универсални образци-модели и
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пълноценни решения. Но науката, философията на историята и културното наследство
осигуряват субстанция, която е основа за надеждно продължение на аксиологическото
мислене и познавателно-ценностния растеж
и развитие на субекта, личността и хората. В
този контекст сложен въпрос-предизвикателство е търсенето на подходящи съвременни
ценностни вдъхновяващи примери – образци,
парадигми от живота, науката, образованието, културата и историята на управленски и
лидерски опит, разширени и усилени с резултатите от основните и приложните научни
изследвания, открития и иновации, както на
невероятни, така и на високо вероятни значими успехи на личности и организации за обществото, страната, Европа и цивилизацията.
Кризите и кризисността – феномен на
потребление и управление на информация,
знание и ценности
В съвременното цифрово общество сме
изправени пред кризисност на множество явления и преобразования на системи, мрежи
и технологии, които променят ролята и ценността на мисленето, познанието и себепознанието, например относно надеждността на
информацията и нейното приложение, тяхната потребност и стойност, защото моделите
на управление и самоуправление на същността на човека и хората имат сложен, противоречив по смисъл и жизненост субстанциален
характер на растеж и развитие.
Едносъщностното вътрешно общуване
на субекта в работата с информация, дву – и
многосъщностното общуване на субектите e
с различни по вид, обхват и дизайн на информационни и познавателни фундаменти, чиято
основа и реалност се самоусъвършенстват.
В този контекст интересен проблем-противоречие е когато субстанциални ценности са
изравнени по предимство или конкуренция в
субекта, организацията и обществото, защото то е начало на единство или отклонение
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и ново направление на растеж и развитие на
субекта.
Предоставянето на информационна свобода в техническите системи, платформи, мрежи
и технологии е вид технико-икономическа свобода с отказ от независимост. Защото субектът
е не само следен в мрежите, а неговите информационни продукти се продават и използват
в различни пазарни, социални, политически
и културни сфери и събития за въздействие
и целенасочено влияние в комуникациите и
общественото мнение. Личностната информационна свобода, бизнесинформационната
свобода и социалноинформационната свобода
се представят с различни по стойност и потребена стойност ценности, чието единство на
самостоятелна и обща мяра се отразява, ползва
и прилага често например със спекулативна,
рекламна и медийна насоченост.
Личностната информационна свобода се
предопределя от цифровата персонализация,
която приема завършеност и съвършеност във
вид на цифров персонализъм.
В социално-икономическия живот, образованието и културата се разширяват смисъла
и ролята на субстанцията на единицата информация: информационната единица с нейните универсални свойства, включително и
възможности на произход и самоопределение
в живите и неживите системи и технологии с
различни измерения на материални и духовни вещи, на тяхната спечелена или загубена
стойност и ценност, както и на спечелената
или загубената продуктивност с тях в технико-икономическите и социално-икономическите системи и технологии. Защото нарастват динамиката и рискът, несигурността и
кризисността едновременно с потребността
от надеждност на данните и знанието, както
и ефективността от управлението им в социално-икономическата и природната среда,
цифровите общества и глобален пазар.
От ценността на думата, словото и раздвижения показалец по дисплея на таблет/
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компютър, в база данни, компютърно-комуникационни и навигационни системи и мрежи зависи информационния образ-профил,
имидж и взаимоотношения. Проблем – вътрешната асиметричност на знаково-символните ценности, комуникациите и ценностната
субстанция, което е нещо естествено, когато
например съзнанието е с ограничено знание
или безмерност на незнание. Проблемът – с
какво ценностно знание или безценностно
незнание самосъзнанието е водещо или следващо отраженията в реалността и своята вътрешна словесна субстанция на самоуправляваща среда и съответни модели-образци.
Защо подобно различие-противоречие продължава да нараства, например до вътрешен
и/или външен конфликт на личността за растеж и развитие или до парадокс на ценностната субстанция и аксиологическото мислене
и познание?
В знаковите бездни, знаковите-символни въртежи, скокове и спирали на стойности,
цени и ценности се появяват разнообразни
предикативни, когнитивни и перспективни
предпоставки на растеж и развитие на мисленето и ценностните-познавателни модели, но
и различни парадокси. Например парадокс е
когато човешката природа се изплъзва, дори
като присъствие, но се налага като норматив,
вид и степен на свобода в някакъв смисъл
на съществуване, личностна субстанция или
авторитет. Друг интересен парадокс е рационалната вяра и ирационалното ѝ присъствие,
например със или без материални знаци-символи, вещи или словото. Разбирането на смисъла на подобни парадокси предполага фокусиране на съзнанието върху себепознанието
и балансиране на мисълта върху смисъла на
материалното отражение като свойство на
знаците-символи и качеството на предвиждане и разкриване на универсалната материална и идеална същност на информационнопознавателната единица, мисленето, човека и
битието.
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За слепотата на ценностите
В съвременното цифрово общество логико-познавателен ценностен проблем-предизвикателство е как обективно точно и
пълноценно да се диференцират и интегрират ценности и техните същности без да се
загуби нещо, например в измеренията на реалността, виртуалната реалност и аксиологическото мислене относно равноценността
на информационна единица, даден информационен обект и субект чрез информацията и
знанието, тяхната надеждност и управление.
Ценностната слепота е понятие не само
за липса на някаква ценност на субекта, хората и обкръжаващата среда, но и за нейната същност, смисъл и значение в научния,
образователния, икономическия, социалния
и културния живот. Ценностната слепота е
логико-познавателна ценностна категория за
преодоляване на неяснота, ограничения на самоопределяне и изграждане на икономическа
идентичност, социална идентичност, национална идентичност и културна идентичност
на субекта и хората. Тя е затруднение-проблем при въпроизвеждане или възраждане на
субстанциални ценностни свойства и качества на идентичността на субекта, организацията, обществото и техните взаимодействия.
В исторически план на философията от
Просвещението смисълът на ценността отбелязва развитие в мисленето и познанието
чрез понятието ценностна слепота. Например
според Дейвид Хюм (1711 – 1776) човешките същества нямат сетива за субстанцията. В
подобен контекст е необходима духовносъщностна ценностна сила, за да се размишлява и преодоляват различията на ценностната
слепота на субекта, хората и заобикалящата
среда, например чрез разбирането на същността на ценността и развитието на нейната обективна и субективна субстанция като
самопричина на размишления, логика и ценностно обогатяване. По-нататък, смисълът и
значението на ценностната слепота прозира
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в основни и приложни философски изследвания и изграждане на теории, например в
диалектиката (Г. Хегел, К. Маркс), феноменологията (Х. Хусерл), екзистенциализма
(М. Хайдегер, Е. Фром, и др.), но най-задълбочено тя е изучавана в аксиологията (Р. Лотце и др.).
Същността на субекта е не само вътрешно двояко противоречива, но тя е вътрешно и
външно ценностно разделена, заслепена или
неутрализирана, защото по произход самоотразява и следва нещо съществуващо или
не-съществуващо. В съвременното общество
подобно жизнено качество и особеност, които
се самоподдържат или възпроизвеждат, често
са спекулативно експлоатирани, например в
медиите, политиките и др. сфери на организацията и обществото.
Предизвикателство е пълноценното и
всеобхватно разкриване на субстанциалната ценност на каквато и да е вещ, материя и
идея – онази същност, която е свободна да
открива и опознава универсалните и своеобразните себепричини, по които съществува,
адаптира или се развива. Защото субстанциалната ценност е в основата на изграждането на личността, както и във формирането на
компетенции, умения и смелост за реализация на основата на преодоляване на свои вътрешни и външни противоречия в смисъла и
начина на труд, учене и живот.
Сложен интер- и мултидисциплинарен
въпрос е балансирането, хармонизацията и
координацията на ценностите и ценностните
субстанциални изследователски, познавателни и перспективни процеси и ориентации на
самосъзнанието, себепознанието, самоопределянето и управлението на данни и знания,
материални и нематериални активи и ресурси. Защото идентичността и субстанциалната
ценност са сложен противоречив процес, модел-образец на обективен и субективен растеж и развитие на гражданина, личността и
хората.
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За цифровата идентичност
и креативното мислене
С Програмата на изграждане на Цифрово общество (Digital agenda) на Европейския съюз (ЕС) и концепцията за създаване
на единно информационно пространство се
появява потребност не само от техническо
информационно дефиниране на цифровата
идентичност, но и на нейното развитие като
икономическа, социална и културна цифрова идентичност, за да се постигнат целите
на стратегията на ЕС за устойчив и интелигентен растеж и приобщаване на основата на
знанието и иновациите, както и за изграждане на Съюз на иновации. В този смисъл
компютърната, комуникационната и информационната компетентности и идентичности
предопределят формите на съществуване и
усъвършенстване на цифровата идентичност
с нови въпроси и направления на нейната реализация на цифровите пазари, икономическия и социалния живот чрез науката, образованието и културата.
В епохата на цифровите общества идентичността е въпрос, който предизвиква самоотражения и себеценностни идеи, вътрешни
и външни противоречия на ценностна идентификация и личностен растеж, особено когато външните и вътрешните информационни условия на съществуването или смисъл на
живот са в непрекъсната и неясна промяна,
кризисна икономика, икономическа и социална несигурност и самоотчуждаване.
Икономическата идентичност се отнася
до идеята и схващането, че хората правят икономически избор въз основа едновременно
на парични стимули и тяхната идентичност:
държейки паричните стимули постоянни,
хората се въздържат от действия, които противоречат на тяхното схващане или концепция за себе си. Основите на икономическата
идентичност са формулирани за пръв път от
икономистите Джордж Акерлоф и Рейчъл
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Kрантън, които представят рамка за включване на социални идентичности в стандартни
икономически модели.
Икономическата идентичност зависи от
мисленето, познанието и ценностите на субекта. Тя е основа за състоянието и развитието на икономическата личност. Загубата на
собствена икономическа идентичност и липсата на подходящи условия за придобиване
на нова икономическа идентичност са загуба
не само за икономическите отношения, но те
са предпоставка и за социално отчуждаване,
депресия и дори травма на личността.
Съвременното общество на високите
технологии и глобалната икономика има потребност от кадри с висока квалификация,
знания и умения, способни да прилагат творчески подходи и иновации при решаването на
възникващите проблеми в динамично променящата се действителност и виртуалната реалност. Това е невъзможно без стимулиране
на креативното мислене у младите хора и студентите в образованието, например при обучение и търсене на работа, бизнес дейности
и изграждане на кариера в организацията и
обществото. Проблем – ценностният избор
и вземането на решение за продължение на
образованието и реализацията на основата
на новопридобиваните основни и приложни
изследователски и творчески компетенции,
знания, опит и умения, които са необходими,
особено когато субектите са в предстартово
начало или на върха на своите възможности.
Образованието е в основата на просперитета на икономиката на всяка една страна и
разбирането на този факт води до извеждането му като приоритет на социалната политика
на държавното управление, от една страна,
а от друга страна, активно участие и подпомагане от страна на бизнеса. Но трябва да се
отбележи, че съществуват различия между
академичната и индустриалната концепция
за знанието. Новостите, иновациите и прогреса за бизнеса се измерват единствено чрез
Археoлогически хоризонти

За цифровото общество, идентичността и ценностите

печалбата и икономическите ползи. За науката и универсалното образование обаче познавателните елементи и тяхното управление
са много по-сложни и комплексни и не могат
да бъдат ограничени само до отчитането на
незабавен икономически и пазарен ефект. Освен това в науката и образованието има етически принципи, които не възприемат тезата
на мениджърите-практици за използването
на знанията само за постигане на монопол на
корпоративни интереси на пазара. 2
Съвременната образователна ситуация
се характеризира със смяна на основни ценности и парадигми, но където приоритетна
позиция заема хуманистичното образование,
ориентирано към личността на учащия се,
към способности, интереси и увлечения. В
качеството на основна цел на образованието
се издига максималното развитие на креативните способности на учащите се, поставяйки на втори план формирането на репродуктивни умения. Но на практика все още не
се осъществяват подобни високи цели. Това
е особено видно в средното образование и
рефлектира върху качеството на обучение във
висшето образование.3
Все по-често в публичното пространство
се появяват гласове с критика на българската
образователна система като цяло, както и на
висшето образование в частност. Факт са редица противоречия между изискванията на
социално-икономическия живот към съвременния човек и неспособността на субекта на
различни равнища да ги удовлетворява. Основните претенции са за неумение на младите хора да приложат на практика получените
в университетите основни теоретични знания,
2

Aтанасов, Н., В. Бинева, M. Kaприева, M. Toдорова. Демокрация, либерализъм и социално-икономически проблеми на развитието. Бургас, 2017, с. 160.
3

Aтанасов, Н., В. Бинева, M. Kaприева, M. Toдорова. За стимулирането на креативно мислене у студентите. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,
Бургас, 2015, с. 160.
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липсата на достатъчна активност и инициативност, творчески подход, иновативност и
креативност при решаването на поставяните
цели и задачи. Причините за подобни явления са комплексни, обективни и субективни. В
този смисъл интер- и мултидисциплинарният
подход в изследванията дава повече възможности за добри резултати. Подобни подходи
бяха използвани за реализиране на проекти в
направленията на хуманитирните, обществените и педагогиченските науки във факултета
по обществени науки на университет „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Бургас. Резултатите от
проведените основни и приложни изследвания
бяха обобщени и отразени в колективните монографиите „Икономическата несигурност и
нейното отражение върху самоопределянето
и националната идентичност“4, „За стимулирането на креативно мислене у студентите“,5
„Светоглед, икономическо съзнание и адаптивност на младите хора“,6 „Демокрация, либерализъм и социално-икономически проблеми на
развитието“.7
Стойността и ценността на цифровата
персонализация и цифровата идентичност
на личността нарастват в условията на несигурност и икономически затруднения, но не
гарантират разрешаването на субективни и/
или обективни противоречия и задължителни успехи. Защото информационният цифров
код и сигнал, техническата система и мре4

Aтанасов, Н., В. Бинева, M. Kaприева, M. Toдорова. Икономическата несигурност и нейното отражение върху самоопределянето и националната идентичност. Бургас, 2014, с. 160.
5

Aтанасов, Н., В. Бинева, M. Kaприева, M. Toдорова. За стимулирането на креативно мислене у студентите. Бургас, 2015, с. 160.
6

Атанасов, Н., В. Бинева, М. Каприева. Светоглед,
икономическо съзнание и адаптивност на младите
хора. Бургас, 2016, с. 128.
7

Aтанасов, Н., В. Бинева, M. Kaприева, M. Toдорова. Демокрация, либерализъм и социално-икономически проблеми на развитието. Бургас, 2017, с. 160.
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жа са само средство за предаване на информация, независимо че се появяват все повече и повече автоматични и автоматизирани
информационни, компютърни и комуникационни устройства, системи и технологии.
Проблем пред идентичността и социалните
иновации остават липсата на достатъчно ресурси, опит и надеждностна цифрова среда за
усъвършенстване на моделите на цифровата
идентичност на различни организационни,
икономически и социални нива. Защото както
субекта, така и обществото продължават да се
трансформират под влиянието на множество
системни и несистемни реални и виртуални ценностни фактори, знания, технологии,
опит и култура.
Съвременните информационните технически системи и технологиите предлагат
модели и архитектура, която идентифицира субектите с цифров код и сигнал, които
преди всичко се отнасят до комуникативната същност и характеристика на субектите
и съответно се развива идентичността в комуникативен аспект, което не е достатъчно
за адекватно представяне на същността на
човека, например на неговия икономически,
социален и културен начин на живот и труд.
За пазарите и обществото, образованието и науката цифровата идентичност е стратегически въпрос, защото предопределя среда
за пробиви на мисленето и познанието, изследванията и творчеството, нововъденията
и практиките чрез управлението на информацията и знанието. Информационната цифрова идентичност е начин на представяне на
единството и многообразието на вътрешното
и външното лице на субекта. Нейното съдържание е все по-интелектуално необходимо да
се свързва с истината, начина на живот и тяхното осигуряване и поддръжка. А развитието
ѝ зависи от същността на идентичността на
човека, организациите, технологиите и техните проявления.
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Цифровата идентичност улеснява предефинирането на ценности и творческо развитие на информационната идентичност във
виртуална среда, разнообразява и ускорява
моделите на представяне и комуникации на
системите. Защото тя е вид първооснова на
данни, знания и ценности за ориентацията
във външната и вътрешната сфера на субекта
и хората.
Цифровият екран на науката, изкуството, ученето и образованието, цифровата маса,
стол и очила, цифровата арена и спортна площадка са новото поле и пространство на ценностите, с които преминават обществата към
следващи степени и нива на съвършенство на
мислене, познание, смисъл на живот и развитие. Но за това, освен изследвания, са необходими креативно мислене, нововъведения,
експерименти и смелост за пазарен успех.
Множество изследователи (Фр. Бейкън,
Д. Бел, П. Дракър, Ал. Тофлър, Дж. К. Гълбрайт и др.) разглеждат развитието на организациите и обществото като ръст на новаторство и растеж на социално-икономическия
изследователско-творчески потенциал и
предприемчивост на субектите, организациите и цялото общество. Подобни идеи са в основата, например за теориите на Обществото
на знанието, информационното общество,
постиндустриалното общество, постмодерното общество, киберобществото, цифровото
общество и др.
Творчеството е специфична активност,
безкористност, непланираност, нецелесъобразност и ирационалност. То не се поддава
на регулация от съзнанието, защото е момент
на случаен процес, действие или спонтанно
проявление на същността на субекта.
Огромно затруднение остават въпросите:
Всъщност ценности ли детерминират творческите процеси, или обратно, творчеството предопределя произхода на ценностите?
Възможно ли е творчество по същност да
се внася или изнася от субекта, даден екип,
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организация или общество, и защо? Какъв е
произходът и цената на индивидуалната и социалната творческа идея, субстанция и действие? Как да се внесе или изнесе творчество и
какъв е пътят на творчеството между пазарите и държавите?
Следването на образци и норми на творчество не предполага само конформизъм.8
То изисква рискови разработки, нови по субстанция алгоритми на действие, стандарти и
ценности на интелекта в съответствие с ценностната субстанция на дадена вещ, данни и
знания. Подобни предпоставки принуждават
да се размишлява и прилагат иновационни и
перспективни ценностни подходи и модели
за оценка и управление на риска и знанието,
както и да се действа креативно.
Персонализирането на маркетингови
и социални послания, брандове, реклами
и информация разширява, разнообразява и
ускорява своята динамика и ефектност чрез
разнообразни степени на иновативност. Но в
подобни динамически модели липсват достатъчно обективни субстанциални ценностни
свойства на икономическата идентичност,
които да улесняват идентифицирането на
ценностите, да разширяват комуникациите и
пазара с нов дизайн на информацията, която
е полезна за икономическа идентификация и
нейното отношение към средата на растеж
или несигурност. Едно от направленията на
реалистичност и надеждност на информацията е необходимите за това предпоставки
да се включват и работят с бизнес модели и
стратегии едновременно със социални иновации, комуникации, социални и образователни
стратегии, с помощта на които не само се оптимизират разходи и ресурси, но и обективно
откроява и усъвършенства цифровата икономическа идентичност и ценностите ѝ.
8

Йоас, Х. Креативность действия. Санкт-Петербург,
2005, с. 320.
Археoлогически хоризонти

Поради динамиката на иновациите или
непрекъснатите нововъдения в даден сегмент
или сфера на икономическия и социалния живот (растеж или шокове) се появява необходимост от формиране, изграждане и развитие на
широка цифрова икономическа грамотност и
култура. В този смисъл е необходима оценка
за надеждността на информацията по направленията на реалистичност, с които се формира, планира, изгражда и поддържа даден
профил на икономическата идентичност за
работа с цифрови икономически активи.
Дали цифровата идентичност трябва да
се приема като конструиран феномен или
свободен начин на съществуване и реализация на идентичността на субекта в информационното пространство е предпоставка-предизвикателство за развитие в дълбочина на
личностните, организационните и социалните ценности на основата на субстанцията на
информационната единица, знанията, потребностите и ценностите на субекта и хората.
Обществото и цивилизацията преминават през интересен период на кибернетизация – управление чрез цифровизация и автоматизация на информацията и знанието,
изследвания, експерименти и творчество с
технологиите (индустриите) и разнообразни
видове дизайн на модели, системи и архитектури на комуникации и мрежи, електронно
наблюдение, съхранение и разпространение
на огромни количества данни за социалния,
икономическия и културния живот на гражданина, организацията, бизнеса и пазарите.
Това, повече или по-малко, е дело на творчество.
Цифровият пазар, динамичните комуникации и огромната информация често блокират дълбочината на мисленето, като го насочват предимно към потребителски функции и
елементарни действия, например на харесване, копиране (запис на информация), коментари и споделяне, и отново към друг източник
на подобна връзка, зацикляйки до момента на
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преглед, анализ и самооценка на състоянието
и смисъла от подобни дейности като същност
на ценност. Но те са средство, което позволява да се предава информация, дори ограничена в сферата на самото чувствено познание
(предимно за виждане и слушане/видео и аудио), което е предпоставка за нови открития
и изобретения с точност на управление на
цифровата единица на информация, знание,
опит и ценности чрез системите и същността на творческото мислене. Проблемът – субектът да не загуби човечността си, защото с
нея загубва потенциал или истината за същността на изследователя и твореца в себе си.
Динамиката на конкуренция, ценности
и култура продължава да владее погледите,
душите и умовете, както и да придвижва обществата и съвременната цивилизация към
следващи етапи и форми на икономическия
и социалния живот, които не са достатъчно съвършени и ще отстъпват място на онези, които носят по-ясно и по-широко универсални свойства и черти за развитието на
икономическата и социалната идентичност,
прагматизма, културната идентичност и цивилизованост. Цифровите очи и духовните на
очи на системите и технологиите осигуряват
пробив с измеренията на инфоединицата, огромните бази данни, високоскоростни компютърни операции и управление на знанието.
Парадигмалното научнотворческо мислене, парадигмалните иновации, социалните иновации и практики остават в основата на
възможностите, предизвикателствата и реалността на ценностната субстанция на вещите, които човешката и техническата същност
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формират и детерминират с растеж, познавателна и случайна ценностна модалност, култура и перспективност в съвременните пазари, общества и глобален свят. В този дискурс
обучението и образованието нямат аналог за
точна, пълноценна и надеждна посока в направлението на надеждността, безопасността
и сигурността на изследвания, творчество и
мислено-познавателен ценностен растеж с
тях.
Хуманистичната парадигма е теоретичен
безценен фундамент на каквито и да са въпроси, ценностни проблеми и несигурност в
социално-икономическия живот и цифровото
общество, но което изисква цифрова и мултикултурна грамотност, иноваторско мислене,
адаптивност и управление на материални и
нематериални ресурси с най-доброто от битието и човешкото битие.
Цифровите технологии създават нови
благоприятни възможности за наука, образование и бизнес на основата на развитието
на системите, пазарите, организациите и обществата. Те позволяват по нов начин да се
предлагат продукти и услуги, да се повишават ефектността на информацията, конкурентоспособността и ефективността на управление на знанието. Киберсигурността, големите
бази данни, високоскоростните компютърни
операции, квантовите технологии, машинното учене и цифровият маркетинг са уникален
шанс за студентите и младите хора в съвременното общество да развиват цифровите
умения и да направят вълнуваща кариера с
цифровите машини, системи и технологии.
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За цифровото общество, идентичността и ценностите

ABOUT THE DIGITAL SOCIETY,
IDENTITY AND VALUES
Nikolay Atanasov
Summary
In the article are presented a few issues concerning transformations of the contemporary digital society,
values and culture. A special moment is presenting of sense for socio-economical crisis and paradoxes as reason to self-revealing and social discovery of philosophical substance regarding concepts identity and values.
There is determinately concept „blindness of values „that is considered in the context of the axiological thinking and digital substance of values. An issue for the digital personalization and digital identity is analyzed
by reflections that are purposed to disclosure few important sides and connections between identity, values,
cultural heritage and contemporary problems and challenges of subject for realization in the socio-economical
life. The final reflections are in a summary of conclusions for complexity of universal digital transitiveness of
identity and values that transform the society, market, culture and human being.
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