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Форум „Българско наследство“ – 
школа за култура, изкуство. и патриотизъм

 Инж.Георги Мъндев, със специално участие в Събора на преселението, с филателна и 
документална колекция за Хр.Ботев, подарил ценна снимка от 1940 г. на писателката 
г-жа Стоянка К.Павлова за северодобруджанци, прощаващи се със своето село Черна 
в Румъния, родно място на българския поет Панайот Черна, автор на текста на 
румънския химн. 
                                                                                                                         Фото: Кольо ГАНЧЕВ

За първи път присъствам 
на Форума. Той наистина 
е едно уникално събитие. 
Не само за жителите на 
Балчик.
Това е част от културата 
българска.
И от изкуството. Такива, 
каквито ги познаваме. И 
не ги познаваме. Каквито 
ги търсим. На най-неве-
роятни места. И ги нами-
раме.
Няма да кажа нищо за 
докладите, защото бяха 
представени от  корифеи 
в своята област. Аз само 
слушах. С интерес. И го-
ляма доза любопитство. 
Някои неща знаех. Други 
научих. 
Няма да скрия, че бях из-
ненадана от материали-
те, които представи инж. 
Георги Мъндев за Ботев. 

Много от тях, след дълго 
издирване – оригинални. 
Преди да застане пред ми-
крофона, той дойде при 
мен и ме попита ще гово-
ря ли за село Черна. Отго-
ворих отрицателно. Не че 
не знаех какво да кажа, но 
не се чувствах на нивото 
на академичния стил на 
много от присъстващите. 
В края на словото си, той 
показа една снимка. Отку-
пил я е, защото внимание-
то му привлякло името на 
училището – Христо Бо-
тев. После обърнал вни-
мание, че то се намира в 
село Черна. Показа ми я 
лично. Разбира се, че бях 
развълнувана. Снимката 
е от 1916 година, когато 
български войници оти-
ват в Северна Добруджа. 
Снимат се пред училище-

то заедно с деца, учители 
и родители. 
Моите родители са роде-
ни в това село. А баба е 
била тогава на 16 годи-
ни. Разбираемо е защо се 
развълнувах.
Аз съм от първото поко-
ление, родено в пределите 
на България. В детството 
ми нямаше кой да ми чете 
приказките на Андерсен и 
Шарл Перо.
 Възрастните тръгваха 
по тъмно на работа и се 
връщаха по тъмно. Но по 
празници, когато се събе-
ряха заедно, аз слушах 
най-вълшебните приказ-
ки. За родното им село. 
За домовете. За баирите. 
За кладенците. За стада-
та. Слушах песните им. 
И отивах с мислите си в 
едно наистина приказно 
място. Без някога да го 
бях виждала. 
След години, когато оти-
дох в Черна, се възхитих 
на фантазията на предци-
те си, които от нещо про-
стичко и земно създаваха 
приказки.
Благодаря Ви, Господин 
Мъндев, за подарените 
мигове.
*   *   *
Благодаря и на Калина 
Михайлова за прекрасната 
изложба на носии от Се-
верна Добруджа. Никога 
не мога да им се нагледам. 
Толкова красота и цвето-
ве, перфектно съчетани, 
като в градина с грижливо 
поддържани цветя. Слън-
ца, огрели момински сна-
ги. Сътворени от бабите 
ни. Жичка по жичка. Бод 

по бод. С разнообразни 
идеално оформени геоме-
трични фигури, без някога 
да са чували за геометрия 
и симетрия. Бели и жълти 
шалове с дълги копринени 
ресни. Сребърни аскии на 
шала, кованец на кръста, 
интиша на ръцете.
Понякога съжалявах, че не 
е имало и там един май-
стор художник, който да 
увековечи тази хубост. Но 
съдбата си знае работа-
та. Носиите са живи. Не 
на картини. А в домовете 
добруджански. Радвам се, 
че и младите поколения 

ги разглеждат. И не само 
с любопитство. А като по-
вод за гордост.
*   *   *
Искам да разкажа една 
случка от село Черна. В 
училище, на улиците, у 
дома, на всички-и малки 
и големи, им било забра-
нено да говорят на бъл-
гарски език. И тогава една 
от шивачките, която освен 
носии, шиела и терлици за 
девойките, с които ходели 
на хоро, решила да покаже 
своя протест.
 Мълчешком.
 Просто шиела на външна-

та страна на терлиците три 
тесни ивички – в бяло, зе-
лено и червено. Разбира се, 
че това било забелязано. 
Повикали я в общината и 
директно я попитали защо 
шие българското знаме. Тя 
учудено отговорила „ Как-
во знаме… Тези цветове 
са красиви като слънцето. 
Затова ги избрах.“ Все пак 
била внучка на хайдутин. 
И племенница на поет. 
Смела.
И с усет за красота. 
*   *   *
Видях десетки неща. И 
навярно десетки не видях. 

Защото човек се докосва  
до това, за което душата 
му копнее.  
Не разказах за хората, с 
които се запознах, всеки 
от които е една вселена. 
Към Форума тръгнах с 
огромно любопитство. 
Прибрах се преливаща от 
емоции и чувства. Ща-
стлива, че бях част от този 
празник. 
Благодаря на г-жа Мару-
ся Костова. И на всички, 
които се погрижиха това 
да стане реалност.

Стоянка
 Костова Павлова

Стоянка Костова Павлова

По следите на скрития бог

 Г-жа Флора Начева, художничка от Балчик, /вдясно/ подари  на д-р Йордан Касабов 
картина от Белия град за спомен от участието му в Събора на преселението, проведен 
от Сдружение “Българско наследство” Балчик, България, с председател г-жа Маруся 
Костова /вляво на снимката/.                                                                   Фото: Кольо ГАНЧЕВ

Един изчезнал амулет на 
бръмбар рогач, който го 
няма нито в Преслав в му-
зея, нито в Националния 
исторически такъв, както 
и два още подобни амуле-
та, за които се съобщава 
в книгата на проф. Нико-
ла Мавродинов от 70-те 
години на миналия век 
„История на Първата бъл-
гарска държава“, изпра-
щат д-р Йордан Касабов 
на експедиция в търсене 
на „Скрития бог. Древна 
българска същност“. Но-
вата книга на доктора по 
етнология от Силистра е 

своеобразна енциклопе-
дия с тайни за българите, 
които по думите на автора 
„са под носа ни, но не ги 
виждаме“. Книгата търси 
и обяснява какви генни, 
народопсихологични и 
културологични натрупва-
ния имаме, както и кой е 
нашият прадед или прабог. 
Предтечата ни не е бил 
Тангра, защото бръмбарът 
рогач е една наша древна 
вяра, която го предхожда. 
Д-р Касабов привежда 
много и любопитни факти 
в подкрепа на тезата за на-
шия прабог – бръмбарът 

рогач. Етнологът проучва 
напр. рогатото забраждане 
на жените, характерно за 
някои села в Силистрен-
ско. Обяснението на мест-
ните е, че когато момата 
се задоми слагат рога, за 
да не я закачат ергените. 
След анализа обаче и из-
следователската дейност, 
става ясно, че това са роги 
именно на бръмбара ро-
гач. Глава на бръмбара е 
слагана като апотропей, 
който пази от зли сили, и 
на главата на новороде-
но, заедно със скилидка 
чесън, синьо мънисто и 

паричка.
До нещо още по-куриоз-
но се натъква д-р Каса-
бов при изследванията 
си. Търсейки съпоставка 
между обожествяването 
на бръмбара рогач в Япо-
ния и „рогатите“ самураи, 
силистренският етнолог 
открива сведения за пър-
вото посещение на Тодор 
Живков в Япония през 70-
те години на миналия век. 
Тогава японският импера-
тор го посреща с думите 
„Добре дошъл братовчеде 
след 3 000 години“. Сцена-
та се повтаря и през 80-те 

години, след което Тодор 
Живков в страха си от 
зоркото око на Съветския 
съюз, изпраща депеша, че 
няма никаква роднинска 
връзка с японския импера-
тор. Връща се обаче откъс 
от древна японска енци-
клопедична книга, в която 
се доказва все пак роднин-
ството чрез рода Дуло.
Д-р Касабов разказва в 
книгата и за рахтения 
колан, който се пази в 
Силистренския истори-
чески музей. Елементите 
на колана, погледнати от-
далеч, са нещо невзрачно. 
Отблизо обаче това са 
невероятни съчетания на 
роги и букрани /бича гла-
ва/, на свастики и ипсило-
ни, които са една енигма 
за българщината. „Ко-
гато българите са били 
потискани, когато не са 
можели да изповядват 
свободно своята рели-
гия, са започвали винаги 
да вплитат по различен 
начин и в различни свои 
предмети божествата 
си“, обяснява явлението 
авторът на „Скрития бог. 
Древна българска същ-
ност“. 
Силистренският етнолог 
е човекът, който включва 
в дневния ред на Форума 
„Българско наследство“ 
още преди няколко из-
дания, темата за носията 
на българина и неговите 
шевици, считани вече за 
„трета българска азбука“. 

За този му принос беше 
отличен и тази година с 
награда от ръководството 
на Форума – картина на 
Флора Начева, която ху-
дожничката връчи лично 
на бившия кмет на село 
Брадвари и дългогодишен 
директор на тамошното 
основно училище, който е 
автор още на книгите „Бо-
гомилите вечни и живи. 
Пратеници от древност-
та“ и „Шиковското насе-
ление в Добруджа“.
В новата му книга са 
събрани много изобра-
жения на различни ви-
дове канатица, на пясъ-
чен часовник макаса, на 
везана на ръка албетица 
от шопския край, която 

се дава от невестата на 
свекървата като булчин-
ски дар, както и други 
около 420 илюстрации, 
доказващи различните 
твърдения на изследова-
теля д-р Касабов, едно 
от които е и българската 
принадлежност на Ин и 
Ян, за която спорят други 
народи. Натъкваме се и 
на единството „Тай-Ци“, 
характерно за нас бъл-
гарите, и изобразено по 
котленските килими. „И 
ако някой спори, че тези 
символи принадлежат 
първо на българите, моите 
поздравления“, завърши 
своя доклад  д-р Йордан 
Касабов.
Натали НИКОЛ


