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През последните години окото на водовъртежа в темата
„изходно огнище” на българите се измества от разтегливото
средноазиатско географско понятие „Таримска долина” (или
„Азиатска Етиопия“(!) към северозападните поли на
Хиндукуш – Бактрия, Афганистан и Сев.-изт. Персия.
Внимание привлича древният  Бактриански  конгломерат от
племена и „царства”, наследили ловците, риболовците и
събирачи от каменния век в дебрите на Хиндукуш. Привлича
сходството на обичаите, древната и по-нова  материална
култура на могъщата някога  Бактрия с волжска и
придунавска България така осезаемо видима в Националния
Музей в столицата Кабул, Афганистан, ако все още
талибаните  не са унищожили своята и... наша веществена
(„документална“) история.

Преди около 8 000 години, според някои автори, в резултат
на ускореното стопяване на последната ледникова броня на
северното полушарие се повишава нивото на световния океан
и  Средиземно море, което нахлува и „дозалива“ огромното
Евксинско  сладководно езеро, вероятно свързано по онова
време със съседното Каспийско езеро 1. То се  превръща в
значително по-дълбоко (с около 100 м) вътреконтинентално
слабо солено море, което потопява  обширните, по-рано
цветущи полета и долини по неговото прибрежие. Това ката-
строфално природно бедствие предизвиква  преместване  на
съществувалото до тогава население (прoтотраки, траки, а
може би…  кимери и протошумери(!)).  Всеки, ерудиран
специалист или калесан от любовта към древната история
любознател,  докоснал тази тема, се връща  назад  и търси
в праха на времето  недоизтлели следи за появяването на
предбългарите,  или, по-вярно,  предшествениците – траки с
тяхната висока, но  не добре изяснена  древна  кимерийска
култура – все още приемана от много  учени  за „безписмена”
(?) 2.  Бъдещите все по-задълбочени интердисциплинарни
изследвания, снабдени с възможностите на нови модерни
технологии за дълбоко „поглеждане” в почвата и в литорала
и шелфа –  потопените, по-рано приевксински, плодородни
полета и долини,  без съмнение постепенно ще постигнат по-
висока степен на  яснота в предисторически порядък3.

Не това е цел на настоящите редове, а съществуването на
някои, странични наглед, допирателни „факти“ в достъпната
информация oт палеоботанически (по-вярно археоезични)
елементи, относно сложните миграционни процеси в  ранотра-
кийското население през и след последния ледников период.
Да, пред и през ледниковия период, а не единствено след
отстъпването на ледовете. Сиреч, през новокаменната ера.

Според П. Димитров и У. Райън значителна част от изнена-
даното  разстроено коренно население на удавените, биоло-
гично и човешки богати, околности на Евксинския сладково-
ден басейн,  се е насочило  отчасти  на изток по  Северокав-
казието (през уралско-каспийския коридор ),  към  каспийско-
аралска  Азия – съвременна Ю.-Зап.  Туркмения и североиз-
точните области на Персия –  древна Бактрия4. Следи от
населението от северозападното и западно  прибрежие на
Евксин, се откриват и в западна посока по Дунавския басейн.
Друга, вероятно  по-многобройна маса се насочва на югоиз-
ток,  по посока  на Триречието (Месопотамия), т.е. по предопо-
лагаемо по-рано отъпканите от траките малоазийски и
персийски пътища. В  Месопотамия  по косвените сведения
на З.Косидовски по същото следопотопно време  „внезапно

АРИАДНИНА
НИШКА?
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от някъде от север”,  се появява високоразвитата шумерска
цивилизация, носител на най-ранната известна писменост  –
клинописната,  смесва се с акадската култура  и  сътворява
невероятно  богати с  информация библиотечни  - шумерски
клинописни фондове, „напечатени“ на глинени плочки,
„препечатани“ по-късно от акадци  и асирийци.  Едва ли някой
ще приеме внушаването на Ян Ван Хелсинг, че тази писменост
шумерите са присвоили от aкадите, сиреч от... анунаките,
които пък  долетели  пред устието на Триречието (в днешния
рог на Персийския залив) от Нибиру,  планета-„скитник“, или
пакостник  на слънчевата система, с която отново ни плашат,
че ще разруши нашия дом – Земята.  Дали пък тъкмо  тази
„предревна“ култура и писменост шумерите са донесли
обратно след новокаменната ера в бившата си „безписмена“
родина – Тракия, както твърдят някои днешни историци5?
Несъмнени са ред факти и събития, отразени в тези шумерски
„летописи“, както и от артефактите, извадени на бял свят с
дълбочинните археологични разкопки в Ур, Ниневия и др. и
в Ср. Азия, за следледниковата катастрофа, причинена от
превърналите се в кално море низини на Триречието /  реките
Тигър и Ефрат6 – аналог или „реалия“ на Библейското сказа-
ние за Потопа, разказни в странстванията на легендарния
Гилгамеш – Утнапищим.

З. Расидовски казва „...някъде от север“... Същото поня-
тие, за същото, да го наречем условно,  следпотопно време
(третото хилядолетие пр. Хр.) в обширните плодородни
(вероятно съществували като такива много преди това)
пространства  на изток от Каспийско и Аралско  морета в
планинските склонове и долини на  Сев.-Източна Персия
(Сев,.-Зап. Афганистан), според В.И.Сарианиди,  „...пришълци
отнякъде от запад (основават тук първите богати поселища
с високо развито земеделие,  култура и занаяти, с високо
развита организираност”...7 ). Култура  с неизвестна до тогава
червено рисувана керамика и ювелирно изкуство на златари
и ваятели, които създават държава, съседна на  Бактрия.
За пръв път името на този народ-държава се споменава  в
древноиранския триезичен клинописен  надпис на известната
Бехистунска скала (недалече  от Керманшах, Персия), в който
се сочи,  че Дарий  І, освен други народи,  завладял Бактрия
и страната Маргуш („Маргиана” –  по гръцки и римски автори,
която влизала в пределите на   Бактрия – предполагаемата
обширна „съставна” могъща държава, разположена на
плодородните  земи  между  пл. Паропамиз и Копет-Даг, в
долното течение  между две  могъщи  реки – Мургаб, която
се захранва от  Хиндукуш  – най-западните афганистански
дялове на Хималаите  и  Аму-Даря, която  пои околностите
на жадуващото Аралско море и пустинята Кизил-кум с
ледникови води  от Памир ( Хималаите). По  стил и украса
откритата керамика  в Маргуш  съответства на известната
за същия период керамика, открита от френски археолози в
района на Кандахар и Белуджистан, (Ю-Изт. Афганистан)88,
сходна с керамиката  в Месопотамия, където се е  насочило
част от приевксинското население. Явно, миграционните
вълни не са се установили само в Маргуш-Бактрия, а са
стигнали поречието на великата Инд. В. И. Сарианиди не сочи
сравнителна информация  за сходство с раннотра-кийската
керамика, въпреки че тя се появява в Месопотамия и, както
сочи авторът,  в далечния югоизток на Афганистан9. Нека
да си спомним, че в същия район (Пакистан и Ю.-Изт.

Ст.н.с. доц. Серафим Серафимов

Уважително височайше посещение –
Симеон Идакиев

Август 2010 г. ОСОЛ, Поморие, Никитски. 526. Изобилие
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Афганистан) от неизвестно кога, обитава народ,
съставен от „белуджи“ и предимно  „пуштуни“10  –
станали в подходящото време мохамедани, които
до неотдавна (поне до появата на чуждата „стока“
– „муджахидините“ и най-модерните – главорезите
на ИД-ил (ДАЕШ) не познаваха фереджета и ри-
туални забрадки. Сред тях съм бил в личен безкон-
фликтен работен процес!11 Пуштуните  изпълняват
без разлика хороводни трънски мелодии (тип
„засевки“). Народност, за съжаление, изплъзнала
се до сега от задълбоченото  внимание на българ-
ските географи,  историци и етнолози. Дано  греша!
Интригува една пуштунска дума  „бългкхар“, – в
превод: „човек от зад планините“. Русенецът Юли
Македончев, дългогодишен (през  60-те години на
ХХ  в)  паркостроител (при бившия афганистански
крал Захир-шах) Алазрат –  национален  прякор,
записа над 700 думи в персийския език (официал-
ното наречие „кабули“), коренно или фонетично
сходни със съвременния български език (с общи
корени в санскритския език).  Някои факти сочат
за тесни контакти между Маргуш-Бактрия  и
Месопотамието.  Шумерите  строят  първите жре-
чески „етажни“ пирамиди, известни като „зикура-
ти“ – появили се по-късно и в Египет като „стъпало-
видни“ пирамиди.  Сега не само в Бактрия, но и по
целия Афганистан (и не само там) има многобройни
„оброчни“ могили, издигнати неизвестно кога,
подобни на тракийските погребални могили в
България.  Те носят  слабо  изменено същото
шумерско название – „зиорати“. В маргушианско-
бактрианското, месоптамското и  шумеро-вавилон-
ско декоративно строителство на зикуратите и
царските дворци голям дял заема култовият (по-
късно приет от мохамеданите за свещен)
полускъпоценен минерал лапис-лазурит (лазулит).
Има данни в клинописните „анали“,  че  този
минерал е доставян от  Бадакшан, планински район
на Бактрия. Същият минерал изобилно участвува
в златните и бронзови погребални украшения и
оръжия на царските фамилии в Маргуш и Бактрия.
И  до  днес една от основните „кариери“ за лапис-
лазурит  в света е тъкмо в Бадакшан (високопла-
нински район на Хиндукуш, Бактрия).

Далече от моите професионални  познания   е
да се ровя в сложния лабиринт на сравнителната
археология и история.

Позволявам си да докосна една любопитна
езикова следа, която като ариаднина нишка се
провира през  вековете в битуването  на иранското,
маргуш-бактрианското  и (предполагам) древното
шумеротракийско населения, със „сместа“ от
които  по-късно се формира предполагаемото сега
като „българско“ (древнобалканско първично)
население12. Темата придобива  оттенък на опит
за еретична идея!

Според А. Орачев13 гагаузите наричат „златните
пясъци” при Варна  „Кабакум” (големият пясък).
Съвременното наименовние на  Централноазиат-

ските пустини (по-точно в Туркмения, Узбекистан
и Казахстан-  Каракум (черна пустиня)  и Кизилкум
(дрянова пустиня), или   често (събирателно) –
„Кара-Куми”. Изглежда странно и подвеждащо това
съответствие, пренесено на хиляди километри на
запад и  упорито съхраненото древно название на
тези пустини – (”кум”-и) със съвременното гагауз-
ко. В тази връзка, интригуващо-информативно е
наименованието „кизил” (дрян). Безсмислено
изглежда сега едно мислено съпоставяне на
понятието  „дрян”, което предизвиква представа
за  влажни зелени гори, с представата за безжиз-
нени пустинни врящи под слънцето пясъци –
царство на саксаула и камилските тръни.  Едва
археологическите открития от 70—80-те години на
ХХ в. изясняват, че преди около 5-7000 години (в
следледниковия период) или преди и по същото
време (?) там, както и около Евксинско-Каспийския
басейн, е имало цветущи плодородни полета и до-
лини, където, безспорно,  и дрянът, както и много
други диви (а защо не и „одомашнени“  от древното
население?) горскоплодни видове са растяли
свободно... Опустиняването е настъпило по-късно
с помощта на... човека, потвърдено от задълбоче-
ното  интердисциплинарно  изследване  на архео-
логическата  експедиция   на В. И. Сарианиди 14.

Бадемът е древна култура на широкия географ-
ски пояс Средиземноморие, в което влиза и
областта Туркестан. Той е традиционно овощно
дърво и  в  цялата географска  област „Туркестан“:
Таджикистан, Афганистан, Персия, Туркмения.

Многостволов бадем
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Едно от най-древните (ако не и най-древно!),   известно в
писмената култура наименование на бадема  е староиран-
ското “amygdalaï ”, заимствано  в индоевропейските езици с
незначителни изменения.  В  семитските и древноеврeйски
езици според Eston (“Bible dictionary”, 1897) в района на Мъртво
море  е известно селище  Mag-duh-luh 15 – възприемано от
някои  като...  родно място на Мария Магдалена (Мария от
Маг-да-лах (или „лох“?)). Семантично погледнато това
наименование може да бъде  фонетичен корен  („мигдалах“)
на посоченото „амигдалаи”. Задача на езиковедите е да
изяснят кога и как са се трансформирали наименованията –
древноиранското  „мигдал - амигдала” и арабското „бадам
(бадем)”. Защото, ако сравним наименованията на бадема в
гръцкия, римския и всички индоевропейски езици, вкл.  в
руски език, във всички лежи коренът „migd-” (magd, mind,
mand). Известни са  названия Мигдал (не ...бадам...) на
селища в древна  Палестина.  В руския език по законите на
фонетичните  изменения иранското  „амигдалаи” се е
променило  в твърде сходното  „миндаль”.

Това  утвърдено  в руския език  название „миндаль“,
вместо арабското  „бадам”,  неизвестно от  кога се появява
(и се е запазило до наши дни), без никаква фонетична
промяна, само  в някои, относително раздалечени,  райони
на България:   в с. Горица – долината на запад от гр. Несебър,
където това наименование е придобило  дори етнонимно
значение  (горичани са „миндалите”, а селото - „миндалово”
– с ударение  на „и”); в някои селища на Сливен и в най-
южни селища около и западно от гр. Петрич  (по р.
Струмешница); в Асеновград, около Ивайловград и др.  Би
могло да се предполага, че това са райони, където има
останало  присъствие на стародавен гръцки етнос с древни
езикови корени –  без арабското фонетично изменено
наименование „бадам”, но със  запазен корен „амигдал” -
„миндал”.  Дали в тези селища е изместило „привнесеното“
от турските завоеватели  арабско  „бадем“?  В с. Горица от
незапомнено време няма гърци или гръцкоговорящи !, но е
имало и има масово турски заселници, които на места
преоблдават и до сега... В по-близките до древната
Месамбрия  (Несебър) селища  Св. Влас, Оризаре, Кошарица
и дори в Равда и Ахелой, не се използва наименованието
„миндал”.

От къде и кога се е появило това  „чуждо” наименование,
разпространено почти само на юг от Хемус. И дали е чуждо,
или  древно – коренно, макар и заимствано?  Едва ли може
да се приеме вероятността, че  е привнесено от руския език!
За населявалите Русия  племена бадемът, като далечен
„южен” плод,  не е бил  в  списъка на познатите  местни
овощни видове на умерения климат. По-приемлива е
вероятността наименованието „миндаль” да е привнесено в
руския език от временно пребиваващите във Волжско-
Кубанските степи Кубратови  - българи” (маргуш-бактрианци),
за които бадемът вече е бил добре познат  овощен вид –
амигдал (мигдал). Възможно е пренасянето да се е осъщест-
вило по  този път  на  предполагаемото обратно преселение
от източноиранското (Бактрианско) прабългарско, или
„временно“ раннотракйско(?)  огнище през южноуралската
и Волгодонска миграционна артерия към съвременните бал-
кански   земи. Но, защо само в Южна България, т.е. в същин-
ска Тракия?  При това,  юго-западният сектор на това

27 март 2010 г. Порой, 016 - Тексас
с признаци Bud faillure

Август 2010. ОСОЛ, Поморие,
Суперелит М-4
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наименование се намира  в „границите“ на  Куберо-
ва България (все тази Кубратова езикова култура!)
–  „царство“  на фригите, които са  обогатявали
древния си тракийски опит по земеделие и в
„далечната“ Персия..  Бадемите са отдавна
познати във Варненско, покрай Дунав, т.е. на пътя
на Аспаруховите българи, но там това наименова-
ние не е намерило такава трайна  почва, въпреки
че,  според  В. Славчев (по  лична информация,
2014)  траките от двете страни на Ст. планина са
имали почти еднакъв бит и култура.

Не подсказва ли това по-древен директен
пренос?  Вероятни преносители не са ли първите
достигнали Предна Азия (респективнот смесвани
с  древноиранските племена)  древни подвижни
маси от  траки?  Нека да повторим, че  според
Сарианиди сходен с месопотамския тип керамика
е намерена  и в Ю.-изт.Афганистан!  Трудно е да
се приеме , че предприемчивото тракийско (или
още по-рано – предтракийско) население, обитава-
ло не само плодородните приевксински, но и
малоазийските земи, вероятно в по-ранни хилядо-
летия,  контактувало с древноиранските племена,
за които бадемът е “домашно“ диво овощно
растение, едва около шести-четвърти  векове
пр.Хр., при бягството  под напора на агресивните
арабски и селевкидски тълпи или след завоева-
телните  действия  на Александър Велики, със
завръщането  си  през  Хелеспонта  в Странджа  –
вратата на родната  Тракия,  е пренесло наимено-
ванието „миндал”.  По-вероятно  това название е
пренесено рано преди това  през хилядолетията
в процеса на  двупосочното  преселване  и
всестранен материален и културен обмен  – от
Балканския полуостров към Предна и Централна
Азия през  Мала Азия и Иран  и обратно. Защо ли
някои  се опитва да търси само някаквоси точно
определено  или предопределено огнище на
произход на етнично (и генетично) сложната
българска  народност?  Нали Страбон (1100 г. пр.
Хр .) съобщава, че западните траки фриги (бриги)
са нахлули  незивестно кога и заселили Фригия,
където се появява и известната богиня Майка –
Кибела, статуя на която неотдавна беше  открита
в тракийското светилище на богинята  в Балчик16.
Кибела на Балчик е с лъвче в скута. С лъвчета са и
фигурките на тази богиня, извадени от погребалните
богатства на маргушианци и бактрийци, открити от
В. И. Сарианди през 70-те години на ХХ в.

Център на възникване и разпространение на
еволюционната клонка на fam.Prunoideae, респ.
древния g. Amуgdalus 17 e  обширният Медитеран-
ски  пояс.  Известен е в откритите  къснотретични
фосили (в каменовъгления басеин – мина „Брежа-
ни”, Благоевградско) и дори много по-северно - в
Чехия. По-близкият до обикновения бадем и
вероятен негов протовид Аmygdalus webbii Spach,
с ареал от Предна Мала Азия до Испания, е
единственият, известен до сега вид на този голям

род, носител на гени за самоплодност,  но с  пре-
димно горчиви ядки. Сега  е разпространен у нас
около гр. Петрич, по склоновете на пл. Кожух18,
Ограждени и до Кресна, в Македония и в
приадритическия район на Хърватска.  Вероятно
в предледникивия период е достигал, заедно с
Amygdalus nana L. по-северни месторастения. Дори,
ако ние съвременниците,  приемем, че те са, и обек-
тивно са били, само диви форми, т.е. „неядливи“
заради горчивите ядки, за далечните ни предци
те са били подарена от Бога силна храна.  Много
данни, включително палеологични изследвания19

в района  на Скалистите планини,  Сев. Америка,
сочат, че плодовете на дивите бадеми, макар и
богати  на условно20 отровния  амигдалин,  още през
третичната ера, когато Сев. Америка е била
свързана с Евразия,  са използва-ни масово от
примитивното население (а в  Азия – и до днес !)
за  добиване на хранително масло чрез „пържене”
на ядките...

Бадемът е бил добре познат и дори е  включен
в религиозната символика на траките. Той е
символ в ръцете на третата Велика богиня21 от
тракийския тристепенен годишен цикъл,  майка
Кибела, която известява  настъпването на новия
цикъл с цъфнало бадемово клонче. Друго,  освен
бадемово, цъфнало клонче просто не може да има
по това „сибирски“ студено време на годината!
Това е ритуално растение, обект на много легенди.
Първи бадемът отваря цветовете си – символ на
събуждащата се природа... Семена от  бадема и
фисташката са едни от първите растения, взети
от Ной в спасителния „ковчег“ . Разрязаният плод
на бадема е интимен символ на богинята майка
Кибела и ореолен венец в картините на ренесансо-
вите художници за обрамчване  образите на
Девата и Младенеца.  Муллите в Западен Пакистан
държат в ръка бадемово клонче като ритуален
символ (не като тояжка)22.

Дали „маргушианци” са прокудените под
натиска на  природните стихии  от  древна  Приев-
ксинска Тракия тракийци (или кимерийци(?)),
сиреч, ранните „балканци“? (Ст. Цанев кощун-
ствено  извежда българите като „потомци” на Ной
(!)23).  Дали  неистово   търсените протобългари
(”бактрианци”)  не са били през хилядолетията в
постоянно двупосочно  движение  - от Тракия към
Персия и обратно, пренасяйки и езиковите
„артефакти“ ?

Не е ли тъкмо това древно наименование
„миндал”    ариаднината езикова нишка, която като
пъпна връв би помогнала  да се приближим   към
изхода от тунела за разгадаването на  пътеката
към „рожденото“  огнище, т.е.  да... „ексхумира”
инхумираното поради непълно  знание преходна
родина на протобългарите – Евксин-Маргуш-
Бактрия24 , или...  самата неспокойна  древна
Тракия?  Нека тази нишка  да бъде дори само она-
зи промъкнала се през цепнатините на вековете
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тънка паяжинка (лингвистичен „артефакт“25 – да
го наречем жив „фосил”!), която се опитва да ни
разкаже... нещо повече за брауновото движение
на онова население  от „втория джоб“26  в нашата
предревна  история на територия без побити гра-
нични камъни.  Дали  тази паяжинка не  подкрепя
убеждението  на великия българист акад. Дмитрий
Лихачов за първичността на България в Европа -
нишка, която да  ни помогне да  се ориентираме в
лабиринта Евразия...

Защото,  това е упорита коренна, слабо варира-
ща дума с широк  запазен ареал на присъствие в
съвременната многобройна  индоевропейска челяд
на Санскритския език.

Ст.н.сътр.(доцент) Серафим. СЕРАФИМОВ

Последна  редакция:
с. Велика 6 март 2016 г.

Послепис: Смущаващи са може би някои
нестандартни, еретични дори, данни и идеи.
Задачата е: предизвикване поява на нови  изходни
данни, нови идеи,  Нека да са спорни, еретични.
„Който търси – намира“!

Бележки:
1 Всъщност, това е по-опростено, логично по-кратко

обяснение на  познатото обективно климатично
катастрофично  явление, оспорвано от други автори с тезата
за обратен процес -  препълване и „изливане“на Евксин  към
Егейско море. Сравни А. Орачев. Историческа уинформатика
и палеогеография на Приморско, 2015.

2  Как така предците ни –  кимери или протошумери, носители
на по-реанна  култура,  населявала тракийските  земи и прикар-
патието хилядолетия преди елините,  появили  се  през 4-то и
началото на 3-то хилядолетие пр. Хр. (след Потопа)  в Месопо-
тамия  и разпространили  там клинописната азбука, са „без-
писмен” народ!? Клинописното писмо не е ли писменост?
Траките проспали ли са културата на „предшествениците“ си?
Какво значение има  това, че...  писмеността е била достояние
само на жреческата  каста! Тя си остава писменост  на
даденото време, в което са живели и работили както жреците,
така и простолюдието,  родило тези „богопомазани“ жреци.
Или ще трябва да при емем  внушенията  на  археолози и
историци за придошли ( влетели!)  от други  планети неизвестни
културн (божества) - както внушава  Марко Пицути – „ Забране-
ните археологически открития“ (2014)?

3 Пресен пример: сателитното „откриване“ на дълбоко
засипа-ните крепостни сградии стени на Казанския клон  на
Кубратова България.

4  З. Косидовски „Когато слънцето беше бог“, стр. 66 и др. В.
И. Сарианиди „Бактриа сквозь мглу веков“ М. Изд. Мисъл”,
1984 стр. 110, 178;

5  Виж сп. „8“, юни, 2015 г.
6  Мощният  тинест нанос, въпреки  хилядолетното налягане

от  по-късните натрупвания от  почва и битови отпадъци,
достига над 2.5 м . И...  в първите години на ХХІ в отново  обект
на безумно разрушавне от  съвременни „грамотни“ варвари,
врагове на всяка култура.

7 В. И. Сарианиди. Пак там  / стр.17/. Забел.: Изследвания
от Сарианиди Бактриански район, познавам лично от  периода
1966-1969 г.( Ако  прибавим  информация от книгата на . Зенон
Косидовски  „Библейски сказания“, към  търсенията , на Марко
Пицути „ Забраненитве археологически открития“ и др. би
могло  с разпиляните „чирепчета“ да се опита  слепване на
съда,  потрошен по  дългия историческя друм на тези
преселници!..-  С.С.)

По косвени данни  на З. Расидовски / пак там/ следите от
шумерската култура достигат далече на изток до р. Инд.
Каква е разликата мжду по-нататъшното разселване  на
северната или южната миграционна вълни на траките, - нали
и двете достигати населяват Сев.Изт.Иран и планинските
степи и долини над Хиндукуш, Бактрия – до долината на р.Инд.

8 Неотдавна в български медии се съобщава, че шахът е
навлязъл в България по-рано от известното до сега за
първенство на Италия. Ако се върнем 5 000 години назад
траките са контактували с индусите и тяхната шахматна игра
много по-рано...

9 Наричани често „паштуни“ .По мои лични впечатления от
видяното в Националния музей в Кабул, Афганистан,
българските историци и археолози  могат  да почерпят
извънредно ценни сравнителни  данни за облеклото и
доспехите на Кубратовите воини. На челно място с конската
опашка- знаме.

10, 11,  12 А. Орачев,“Чудесата  на северното  Черноморие „,2013,
стр.80

13, 14 Виж по-горе – стр. 3, бел 3.
15 З. Косидовски, 1980, Библейски сказания, 32. Единият от

синовете на Аарон (брат на Авраам) се нарича Лот.  Освен
това, на стр. 62 и 109 авторът сочи, че в района „недалеч от
морето и гр. Ваал-Цефон,  е известен град (селище)  с
наименование МИГДАЛ. / Според М. Пицути, „Забранените
археологически открития“, „Атеа“, 2014. - има значение и на
„крепост“/.

16  Лазареко И. и др. „Дионисополският храм на понтийската
Майка на боговете“. Сп. „Проблеми на изкуството“, бр.4, 2015,
стр.44.

17 Не e  място за обсъждане на  спора на систематиците:
дали e “genus Amygdalus” или Prunus amygdalus“, като subge-
nus  на   Fam. Prunoideaе

18 Сякаш отъдните сили са водили светицата Банга да
заживее и почине под угасналия вулкан Кожух, където най-
рано отваря очи символът на Майка Кибела – вебиевият бадем.

19 17http://:nrs.ucop.edu/Transect/TR.18.1-800pdf – Areal na
Emplectocladus  fasciculata. Реликтна филогенетична клонка
на Rosaceae / Prunoideae/ от  ерата на физическата връзка
между Азия и  Северна Америка.

20 Добре известно е, че приет  заедно с богати на захари
про-дукти (мед и др.) амигдалинът се неутрализира в
храносмила-телната система.

21  Е. Банчева. -Сп. „Будител”, ХІ-ХІІ, 2012, стр.49
22  I. E.Aitchinson 1881.,On the Flora if  the Kuram Valley,

ASfghanistan, The journal of the Lnnean society, Botany, v.XVIII.
23  Бележка в Интернет относно произхода българите /2014/

.
24 С термина „Туркестан“ се oзначава  географската област,

в която се вписват Афганистан, Таджикистан, Туркмения,
Персия.

25, 26  По терминологията на Т. Чобанов, сп. „8“, бр.6, юли,
2015 г.

Порой. Никитски 526. Каулифлорес
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АРИАДНИНА НИШКА?
Резюме

Ст.н.с.вътр. (доцент)  Серафим  Серафимов

Причина за масовото изселване на древните
траки  от Приевксинските земи на  изток и югоизток
е действителното катастрофично явление
„Потопът“ – повишеното нивo на езерото Евkсин  и
наводняването на огромни приезерни плодородни
земи. Проследява се посоката на северната и
южната миграционни посоки: предимно  между
Каспия и Урал в посока  югоизток към Бактрия и
земите около реките Мари/Мургаб/ и Аму-Даря. Там
през Фригия – Персия естествено  се свързва с
част от насочения към Месопотамия миграционен
поток. Временно оседналите в Бактрианския район
преселници- траки формират държавата Маргуш,
исторически отбелязана в Триезичния клинописен
надпис на Бехистунската скала в Персия. Тук се
формира смесено тракийско-бактрианско
население с обогатена материална и езикова
култура. Вероятно под влияние на езика на
завареното бактрианско-индийско население
придобива названието Бългкхари /българи/.
Поради ново  разширяване  на пустинята Кара-
Кум, траките/ маргушианци / се връщат като „пра
–българи“ по познатите миграционни маршрути към
Тракия. Като основен езиков „ артефакт“ в този
двупосочен миграционен път се предлага  почти
неизменяемото древноперсийско название на
бадема /„миндал“(амигдал)/  - своеобразен жив
„фосил“ -  „ариаднина нишка“. Помощни  връзки в
този процес са присъствието на  тракийската
богиня Майка Кибела и някои елементи на
културата на древното пуштунско население,
носещо и до днес песенна култура с „трънски“
хороводни ритми.

ARIADNA’S THREAD?
Summary

Seraphim Seraphimov, associate professor, PhD

The reason for the expatriation of the ancient
Thracians from the lands of Evksin to the east and
southeast is an actual catastrophic event called “The
flood” - an increased level of Evksin Lake and flooding
of vast fertile lakeside lands. The direction of the north
and south ways of migration is monitored: mainly be-
tween Caspia and Ural to the southeast to Bactria and
the lands around river Marie /Murghab River/ and Amu-
Darya. There through Phrygia  - Persia it is naturally
connected with some of the directed migrant flows to
Mesopotamia. Temporarily stayed Thracian expatriates
in Bactria form the country of Margush, historically noted

in the trilingual cuneiform inscription in the Behistun
rock in Persia. Here it is formed a mixed Thracian-Bac-
trian population enriched with material and language
culture. Probably under the influence of the language
of outgoing Bactrian-Indian population it acquires the
name Balgkharins /Bulgarians/. Due to further expan-
sion of the Kara-Kum desert, Thracians / margushian /
return as „proto-Bulgarians“ in the well-known migra-
tion routes to Thrace. As basic language “artifact” in this
two-way migration route is considered the almost un-
changeable ancient Persian name of  an almond /
„mindal“ (amigdal)/  - a kind of living „fossil“ -  „Ariadna’s
thread“. Subsidiary link in this process is the presence
of Thracian mother goddess Cybele and some ele-
ments of the culture of the ancient Pashtun population,
bearing even today the song culture with “thorn” horo
rhythms.

НИТЬ АРИАДНЫ?
Резюме

Ст.н.сотр (доцент)  Серафим  Серафимов

Причиной для исхода древних фракийцев из
Приевксинских земель на востоке и юго-востоке
это фактическое катастрофическое событие
“Потоп” – повышенный уровень озеро Евксин и
затопление обширных приозерных плодородных
земель. Прислеживается направление миграции
на север и на юг, в основном между Каспией и
Уралом по направлении юго-востока к Бактрии и
земли вокруг реки Мари /Мургаб/ и Аму-Дарьи. Там
через Фригию - Персию, естественно связывается
с некоторой частью из направленного на
Месопотамии миграционного потока.  Временно
уседшие в Бактрианском районе фракийцы
формируют державу Маргуш, исторически
отмечена в Трехъязычном Бехистунском надписе
через клинописи в Персии. Здесь сформировалось
смешанное фракийско-бактрийское население с
обогащонной материальной и языковой культурой.
Вероятно, под влиянием языка исходящего
бактрианско-индийского населения, приобретает
название Бългкхари /болгары/. В связи с
дальнейшим расширением пустыни Кара-Кум,
фракийцы /маргушианцы/ возвращаются как “пра-
болгары” по уже известным миграционным
маршрутам в направлении Фракии. В качестве
основного языкого “артефакта” в этом
двухсторонним пути миграции предлагается почти
неизменное древноперсидское название миндаля
(амигдал)/ - своего рода живое “ископаемое” - “нить
Ариадни”. Поддерживающие ссылки в этом
процессе является присуствие фракийской богини
матери Кибелы и некоторые элементы культуры
древнего пуштунского населения, несущее до сей
день певческую культуру с хороводными рифмыми
города Тръна.
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ПОТЪНАЛИЯТ БИЗОН/БИЗОНЕ
Атанас Орачев, Асен Салкин

В изследването е направен преглед на
наличните данни за крайбрежното черноморско

градче ��������������	
����	
�� , което е било
изградено на нос Чиракман край гр. Каварна.
Акцентът пада върху земетръсните последици и
се предлагат следните основни изводи:

1. Наличните писмени известия, археоложки
материали и епиграфски данни позволяват да се
откроят две природни бедствия, които засягат
селището през елинистическата епоха.

2. Първото изглежда се случва през 279/278
г.пр.Хр.: селището пострадва от мащабно
земетресение, но е било възстановено върху
личащите доскоро остатъци от стари крайбрежни
морски тераси. Те, заедно със запазилите се стени
от голяма елинистическа сграда, два недопроучени
засипани скални кладенеца, уникалните сируси
(които бяха разположен така, че маркираха
основата на старите крайбрежни тераси), доскоро
личаха на терена.

3. Второто земетресение нанася своите
поражения през 63 г. пр. Хр., когато разположения
на старите морски тераси Бизон/Бизоне, почти
напълно се срутва в морето и се превръща в

„пуста територия” ����������	��� . Последиците за
градчето в сравнителен добруджански план са би-
ли толкова опустошителни, защото резултативните
свлачищно-срутищни процеси се усилват и заради
наличието специално за Чиракман на четвърти
водоупорен хоризонт, по който най-напред са
започнали да се плъзгат срутващите се пластове.

4. Кога точно е възстановен Бизон може да се
определи само след съответни археологически
проучвания в района на днешното пристанище,
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and to point out that the investigation of its remains is
one of the most promising tasks facing the marine ar-
cheology.

ЗАТОНУВШИЙ БИЗОН /БИЗОНЕ
Резюме
Атанас Орачев, Асен Салкин

В исследовании рассмотривается имеющиеся
данные о прибережного приморского города

��������������	
����	
�� , который был построен на
мысе Чиракман около города Каварна. Акценти-
руется внимание на последствиях землетрясений
и предлагаются следующие основные выводы:

 1. Имеющиеся письменные источники,
археологические и эпиграфические данные
позволяют идентифицировать две стихийные
бедствия, которые  влияют на город в
эллинистическую эпоху.

 2. Первое, кажется, происходит в 279/278 г.
до н.э.: поселок пострадал от сильного
землетрясения, но был восстановлен на видимых
остатков старых прибережных морских террас.
Они, наряду с сохраненным стен большого
эллинистического здания, с двух не совсем
знакомых засыпаных скалных кладенецов, с
уникальных сирусов (которые были расположены
таким образом, что отметили основу старых
прибрежных террас), до недавнего времени их
заметили на месте  раскопок.

 3. Второе землетрясение наносит ущерб до
63 г. до н. э. Тогда находящийся на старых морских
террас Бизон/Бизоне почти полностью рухнул в
море и превратился в «пустой территорией»

����������	��� . Последствия для города в срав-
нительном плане Добруджи были настолько
разрушительными, потому что полученные в
результате оползней и откалывании процессы
усиливаются из-за наличия свойственного для
Чиракмана четвертый водонепроницаемый
горизонт, в котором впервые начали скользяться
рушающиеся слои.

 4. Когда именно был восстановлен Бизон
может быть определено только после соответ-
ствующих археологических исследований в
районе современного порта, как то и установить
порт римского поселения скользи�л ли в заливе
Каварны под влиянием некоторых недавних
землетрясений - вероятно в III или VI в. н. э.

 5. Независимо от того одно или две ужасающих
землетрясения претерпел Бизон, в любом случае
останки большей части эллинистического города
сегодня запечатаны на упалых на них огромные
скальные слои с дветысячелетными наносыми
между и на ними. Это позволяет определить
эллинистического Бизона своего рода как
болгарской подводной версией Помпея и указать на
то, что изучение его останков является одной из
наиболее перспективных задач морской археологии.

както и да се установи дали пристанищната част
на римското селище не се е свлякла в каварнен-
ския залив под влияние на някое от последвалите
земетресения – вероятно през III или VI в. сл. Хр.

5. Независимо от това дали Бизон е претърпял
едно или две страховити земетресения, при всички
случаи останките на голяма част от елинистиче-
ското градче днес са запечатани от свлекли се
върху тях огромни скални маси с двехилядолетни
наноси между и върху тях. Това позволява да
определим елинистическият Бизон за своеобразен
български подводен вариант на Помпей и да
посочим, че проучването на неговите останки е
една от най-перспективните задачи пред морската
археология.

THE SUNKEN BYZON/BIZONE
Summary
Atanas Orachev, Assen Salkin

The research gives an overview of the data available

on this off-shore Black Sea town ��������������	
����	
�� ,
built on Chirakman Cape near the town of Kavarna. The
emphasis is on the seismic consequences and the fol-
lowing key findings are made:

1. The available written notices, archaeological ma-
terials and epigraphic data allow to highlight two natu-
ral disasters, affecting the settlement during the Helle-
nistic era.

2. The first one appears to be happened in 279/278
BC: the settlement was destroyed by a massive earth-
quake, but later on restored on the recently visible rem-
nants of the old coastal marine terraces. Along with
them walls in a good shape of large Hellenistic build-
ing, two unexplored and buried rock wells, unique
sirusses (positioned so that marked the foundation of
the old coastal terraces), recently appeared on the field.

3. The second earthquake causes another damage
to the settlement in 63 BC., when the city of Byzon/
Bizone, located on the old coastal terraces is almost
completely collapsed into the sea, becoming a “deso-

late territory”  ����������	��� . The consequences for
the town in comparative plan were so devastating, so
the resultant landslide and rock fall processes are en-
hanced because of the fourth waterproof horizon es-
pecially for Chirakman, where the collapsing layers
firstly began to glide.

4. When exactly was Bizone rebuilt can be deter-
mined only after an appropriate archaeological research
in the area of today’s port, and to determine whether
the port of the Roman settlement has collapsed in
Kavarna Bay under the influence of any of the follow-
ing earthquakes – probably in the III or IV c. AD.

5. Regardless of whether Bison has suffered one or
two fearsome earthquakes, in any case the remains of
a large part of the Hellenistic town today are sealed by
the slumped huge rocks with alluviums between and
over them. This allows todefine the Hellenistic Bizone
as a kind of Bulgarian underwater version of Pompey
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БЪЛГАРСКОТО
НАЦИОНАЛНО
ЗНАМЕ

Проф. дин Иван СТОЯНОВ

През втората половина на ХІХ в. идеята за възстановя-
ване на държавността става доминираща в българското
политическо пространство. И трите направления в
националноосвободителното движение – революционно-
демократичното, буржоазно-либералното и буржоазно-
консервативното, разработват конкретни програми за
решаването на този основен проблем на укрепналата и
призната през 1870 г. българска нация. Като се ползват от
опита на съседните балкански народи и този на
европейското националноосвободително движение (на
италианци, унгарци, поляци и др.), представителите на
българския политически елит на посочените направления
в освободителното движение възприемат един или друг
утвърден подход за изход от съществуващото положение,
за откъсване от властта на Османската империя и
възстановяване на българската държава. Макар да
предлагат различни пътища за достигане на крайната цел,
за всички тях тя е една, а това е категорично доказателство
за политическото съзряване на обществото и за
консолидацията на българската нация.

Появата на конкретни програми и действия за възкреся-
ване на политическата самостоятелност на българите
довежда по естествен път до проблема за символите на
проектираната държава. Това се оказва въпрос с особена
важност, тъй като европейският политически живот след
1789 г. доказва, че отношението към тези символи в голяма
степен свидетелства за нивото на развитие и сплотеност
на дадена нация. Националното знаме, националният герб
и националният химн се превръщат в емблематична
обединителна символика на цялата или подавляващата
част от общността в една държавна организация. Социал-
ните, партийните, образователните и други различия не
влияят или по-скоро не трябва да влияят на отношението
към тези символи. Така става с френското национално
знаме по време на Великата френска революция, така се
налага Марсилезата за химн на революционна Франция,
така италианското национално знаме се превръща в свещен
символ на обединителните борби на италианската нация,
така се раждат и утвърждават символите на почти всички
европейски държави и народи. Така се ражда и българ-
ското национално знаме.

Посочените два  примера – държава-нация – Франция и
нация-държава – Италия, са избрани напълно преднаме-
рено. Идеята, заложена в тях е, че независимо от специфич-
ните условия на тези два най-разпространени в европейска-
та практика, а и не само в нея, подхода при формирането
на националната държава и нацията и на нацията и
националната държава, символиката, която модерната
държава може да наложи като национална или нацията
да наложи на изграждащата се модерна държава, имат
важно значение и в народопсихологически, и в политически
план. Тази символика, представена чрез утвърдените
символи, сплотява, обединява, мобилизира една нация и
същевременно я отличава от други нации.

Целта на предложеното изследване е да се постави
отново на разискване проблемът за появата и утвърждава-
нето на българското национално знаме – най-важният
символ на възстановената след Руско-турската война от
1877-1878 г. българска държава. Големият и признат
познавач на този проблем Иван Кр. Стойчев е оставил
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значително и по обем, и по качество, научно твор-
чество1, в което детайлно се проследяват почти
всички изворови данни по въпроса. Дългогодишната
му изследователска работа в тази област  впечат-
лява със задълбоченото търсене на разнообразни
източници и с много упоритото събиране и на най-
незначителните на пръв поглед детайли, засягащи
темата2. Безпристрастното и задълбочено анализи-
ране на източниковия материал е друга отличител-
на черта в работата на Ив. Стойчев. Запознат добре
с европейската и в частност с балканската практика
на появата и утвърждаването на този символ, той
прави верни сравнения и анализи, които имат
своето значение за правилното осветляване на
поставения въпрос. Принос в тази област имат и
редица други изследователи3, които в различна
степен дават своята дан за изясняване на
проблема.

Независимо от направеното досега, незави-симо
от фактологичното проучване на голяма част от
детайлите, съпътстващи въпроса за българското
национално знаме, един допълнителен поглед и
едно преосмисляне на някои от вече известните
факти има своето значение. Отделни допълнителни
щрихи и скъсването с романтизма, присъщ на
голяма част от предосвобожденските дейци и на
техните изследователи, непосредствено след
Освобождението, дава основание за нови изводи,
които не променят и без това неясната картина като
цяло, но които привнасят нов момент в тълкуването
на проблемите за началото на българския трибагре-
ник, за това къде трябва да се търси българският
зародиш на идеята за трицветното знаме и кои са
най-съществените външни влияния при изграж-
дането на българския трикольор.

n n n

1. Въпросът за българското знаме вече като
символ, а не като отличителен знак, както е до това
време, намира място в част от програмните доку-
менти на посочените три направления в освобо-
дителното движение на българите. Най-ранното
проявление на тази идея принадлежи на револю-
ционно-демократичното крило в лицето на Георги
С. Раковски. В първата редакция на поемата “Гор-
ски пътник”, писана през 1855 г., той отбелязва:

“В сия година петдесет и пета
двойно да пейте, като с тръмпета,
лични храбри войводи събирайте,
старим же подобни отбирайте,
с българския стари златотъкани одежди,
с мъжество и разум да бъдат вожди,
пряпорци зелени ми да си повдигнем,
гора и планина старая д’усвоим.”4

В тази заключителна част от поемата Раковски,
макар да препоръчва народното въстание като път
за избавление от османското владичество, макар
да обръща специално внимание на знамената като
важен елемент от тази борба, все още се намира

под въздействието на няколковековната хайдушка
практика. От нея то заимства и “пряпорци зелени”,
което означава, че в 1855 г. Раковски не схваща
знамето като символ, а го използва в поемата си
като отличителен знак, наложил се още в
хайдушките дружини.

През ноември-декември 1858 г. Г. С. Раковски
създава в Одеса своя първи план за освобожде-
нието на България. Пребиваването му преди това
във Влашко, Белград, Нови Сад, Галац явно дава
своето отражение върху идейните възгледи на
българина. Това намира израз и във вижданията
му за знамето. В чл. 8 на втората част на плана е
записано дословно следното: “Народний знамян ще
бъде на чървено платно от една страна лъв, изо-
бражен с надпис: СВОБОДА или СМЪРТ!, а друга
честний кръст с надпис: БОГ С НАМИ НАПРЕД!”5.
Съдържанието на чл. 8 е твър-де красноречиво за
значе-нието, което Раковски
отдава на знамето. Тук то вече
е окачествено като “народний
знамян”, т.е. то не е знаме на
четите, не е знаме на войската,
а е народно знаме със споме-
натия червен цвят,  с лъв от
едната страна и “честний
кръст” от другата, придружени
с цитираните надписи. Самият
факт, че се акцентира на тези
два елемента от символиката
на проектираното знаме,
говори твърде много. Лъвът е
основният атрибут на българ-
ския герб, публикуван в
“Стематография” на хърватина
Павал Ритер Витезович през 1701 г.6 Същият герб
– изправен на задните крака лъв, с корона на
главата, е отпечатан и в “Стематогра-фия” на
Христофор Жефарович през 1741 г.7 По-късно,
през 1841 г., Иван Богоров отново публикува
българския герб в Одеса във връзка с вековния
юбилей от изданието на Хр. Жефарович8. Тази
трайна линия на утвърждаването на българския
герб като символ, явно е приета и от Раковски,
поради което той поставя лъва върху проектирано-
то знаме. Важен елемент от него е и кръстът. Той
символи-зира борбата на християните срещу поро-
бителите-мюсюлмани и ако лъвът символизира
единството в стремежа на българите към свобода,
кръстът играе същата роля, но визира християн-
ския свят.

В Белградския план за освобождението на
България от 1861 г. и в Привременния закон за
народните горски чети за 1867 г. за българско
знаме и изобщо за знамето не се споменава.
Наистина в Привременния закон се говори за
“знамянохца (байрактаря)” и неговите функции, но
какво ще бъде знамето на четите, не се уточнява.
Явно в Букурещ, през 1866-1867 г. Раковски отново

Герб на България.
Стематография.
1701. Павел Ритер-
Витезович
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възприема знамето като знак на отделните чети,
а не като български символ. Интересно е да се
отбележи, че дори в “Смъртната клетва”, която е
неразделна част от Закона, се предвижда клетве-
ният ритуал на въстаниците да става пред Кръста
и Евангелието, но знамето отсъства като атрибут
от ритуала. Този факт още веднъж показва, че то
не се възприема като свещен български символ.
На всичко това трябва да се обърне специално
внимание, тъй като то ще добие особено значение
малко по-късно – когато се разисква въпросът за
това, кога за пръв път се появява българско
трицветно знаме и кому трябва да се отдаде
заслугата за това.В по-късните програмни и устав-
ни документи на революционно-демократичното
течение въпросът за знамето не се коментира.
Нито Каравелов, нито Левски, нито Ботев се спират
на този въпрос. Той не намира място и в
документите на БРЦК.

Буржоазно-либералното направление в
освободителното движение в организационно
отношение се проявява най-ярко чрез Тайния
централен български комитет (ТЦБК), Млада
България и Българското общество. В програмните
документи на ТЦБК въпросът за българското
национално знаме е поставен в контекста на
основната идея, преследвана от комитетските
дейци – създаване на дуалистична турско-българ-
ска държава.  Този проблем присъства и в проекто-
мемоара, съставен от П. Кисимов, и в Мемоара до
Султан Абдул Азис, който е изпратен през
февруари-март 1867 г. от името на ТЦБК. В чл. 10
на онази част от проекта, в която Кисимов раз-
глежда  политическото устройство на проектира-
ната българска държава и която е озаглавена “Ето
по кой начин предлага и проси Българският народ
на В.Имп.В. да му се отстъпи да основе Автоно-
мията”10, се казва дословно следното: “Българ-
ското царство да има своето отделно Народно
Войнство, наредено по новите системи според един
особен закон, със свои еднородни началници,
свещеници, с народен костюм и хоругвата им да
носи от едната страна знакът на Българското
царство, който е Левът, а от другата полумесеца –
знакът на Империята”11. В окончателния вариант
на Мемоара тази част е озаглавена За политиче-
ската самостоятелност, а въпросният 10-ти член
от проекта тук вече е под номер 11-ти и гласи:
“Българското царство да си има своя народна
войска, отделна и организирана по новите системи
и според особен един закон. Началниците на
войската, както и нейните свещеници, да бъдат
българи. Униформата на войската да бъде
военният народен костюм. Знамената й да носят
от едната страна Императорския герб, а от другата
Левът, който е герб на България”12.

И в двата цитирани варианта, които са почти
напълно идентични по смисъл и съдържание,
знамето е означено като символ на предвижданото
държавно обединение. В проекта то е наречено

хоругва, а в Мемоара – знаме  и се свързва най-
вече с войската, но самият факт, че се посочва
лъвът като герб на България, дава основание да
се смята, че в този случай знамето не се разглежда
като войскови знак, а наистина като национален
символ. Необходимо е да се каже още, че в проекта
полумесецът е указан като герб на Османската
империя, докато в Мемоара комитетските дейци
посочват лъва като български герб, но много
дипломатично споменават, че от другата страна
на знамето ще бъде императорският герб, без да
конкретизират кой е той. Документите  на ТЦБК
обаче не дават никаква конкретна информация за
цвета или цветовете на проектираното знаме.

В Проектопротокола от 5 април 1867 г. за създа-
ване на Югославянско царство, изработен от
представителите на буржоазно-консервативното
направление в освободителното движение, също
се засяга въпросът за националното знаме. Чл. 4
на този документ постановява: “Народното знаме
на това царство трябва да е едно и да ся представ-
лява със знаковете и на двете племена. Същото
ще се разумева и за монетите бъдещи”13. И в този
случай отчетливо проличава идеята, че знамето
се приема като символ на проектираната южносла-
вянска държава. Указва се, че то ще съдържа
“знаковете” на двата народа, но кои са те, какви
цветове ще има знамето, как ще бъдат подредени
и редица още други въпроси остават без отговор.

От посочените документални свидетелства
става ясно, че и трите направления в освобо-
дителното движение приемат знамето като нацио-
нален символ, но всички те още нямат изградена
представа за неговото структуриране, за това,
какво трябва да бъде то. Обединяващият момент
е лъвът като герб на България, който се посочва
като важен елемент от знамето, но в нито един
документ не се загатва дори за трицвета като
вариант на проектирания символ. Раковски е
единственият, който посочва първоначално
зеления, а след това червения цвят като цвят на
“народния знамян”.

2. В историческите изследвания, засягащи в
една или друга степен проблема, се прокрадва
мнението, че българското трицветно знаме се поя-
вява за пръв път по времето на Първата българска
легия. Използването на глагола „прокрадва” се
налага, тъй като нито един сериозен автор не
застъпва твърдо това становище. Отсъствието на
категорични доказателства за съществуването на
български трицвет през 1861-1862 г. принуждава
историците да се ограничават най-вече с цитиране
спомените на Йордан Жечев Планински – участник
в легията, писани след Освобождението на
България, с цитирането на други спомени и ранни
изследвания и с известни предположения за
подреждането на цветовете в евентуално
съществувалото знаме.

В спомените си Й. Планински отбелязва, че “Г.
С. Раковски основава българский първий
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независим легион..., който български легион беше
организиран и снабден с всичките си
принадлежности. Знамето ни беше изработено
много добре, всичкието плат беше от коприна
(свила), трицветно, зелено, бяло и червено. Гербът,
лъвът, беше изработен само от злато върху
зеленото, т.е. значи, че злат лев на зелено поле
зелена трева пасе, устните на лева беше червена,
значеше, че български лев български неприятели
страшно с остри си зъби късаше”14. По-нататък,
като описва участието на българите в сраженията
с турците в Белград, в средата на юни 1862 г.,
Планински отбелязва: “В това време дохожда при
нас командантът ни Раковски с гола сабя в десна
ръка. Ръковски беше ублечен в старобългарска
униформа, на главата имаше бял калпак, на челото
му светеше златогривий лев, мундурът му беше
от червено сукно, а панталоните му от зелено
сукно. Бутушите му бяха от черни лак, с махмузи,
а мантилата, връхната му дреха, беше без ръкави
и дълга до пети. Изгледът му беше геройски”15.

За знамето на Първа българска легия се споме-
нава и в редица други спомени и изследвания,
непосредствено след Освобождението. Според П.
Берковски знамето се
пазело в Белград в дома на
Магдалена Станкова,
която го предала на Еремия
Българов през 1867 г. и му
пожелала “войводски лав-
рови венци”16. В спомените
си Хр. Македонски
отбелязва: “Знамето на
Раковски, под което
устремената в Белград
Първа българска легия
воюва против турците и спаси Белград от
съсипване и изгаряне при бомбандирането му,
беше поверено на дяда Ивана от Зайчар”17. След
това знамето е предадено на Магдалена Станкова
в Белград, откъдето през 1867 г. то е взето и
отнесено в Зайчар18. Г. Димитров отбелязва, че
пред строените бойци на Зайчарската чета се
развявали три знамена, между които и знамето на
Раковски, на което пишело “Свобода или смърт!”.
То имало малък формат и било боядисано с целена
блажна боя. В полето бил изобразен малък лъв,
изправен на задните крака, с корона на главата и
полумесец и турското знаме в краката му19. След
разгрома на четата една част от четниците, заедно
със знамето, са заловени и откарани в сръбския
пограничен участък. Там знаменосецът бил оплют,
а знамето тъпкано с крака и наричано “кучешки
парцал”, защото лъвът приличал на куче20. По
въпроса за знамето на Първа българска легия
пишат още Ф. Симидов21, С. Краев22, Ив. Стойчев23,
П. Кузманов24, С. Дамянов25, В. Трайков26 и др.

Въз основа на цитираните спомени и изследва-
ния може да се приеме със сигурност фактът, че

Първа българска легия е имала свое знаме.
Въпросът е, какво е представлявало то, какъв е
бил неговият цвят или неговите цветове и какви
допълнителни символни знаци са поставени върху
него? Отговорите на тези въпроси са твърде
важни, тъй като те ще определят и характера на
знамето – дали то е създадено като военен знак
на войскова част – в случая на легията, или вече е
схващано като национален символ?

Спомените на прекия участник в събитията Й.
Ж. Планински са писани чак след Освобождението
на България и вярното в тях е това, че е имало
знаме и че българите са се сражавали геройски
срещу турците в Белград в средата на юни 1862 г.
Вярно е и това, че знамето е декорирано с лъв,
който вече се приема като български герб. Тези
факти са посочени  във всички използвани спомени
и изследвания. Що се отнася до твърдението му
обаче, че знамето е трицветно – зелено, бяло,
червено, може с почти пълна сигурност да се каже,
че той пренася по-късни епизоди и най-вече
цветовете от картината на италианеца А. Сако в
1862 г., като по този начин внася едно значително
объркване в и без това нелекия за разрешаване
проблем. Тълкуването, което прави Планински на
самите символни знаци е повече от елементарно,
което поражда допълнително съмнение в
достоверността на казаното за знамето. Подобни
твърдения обаче заставят дори такъв познавач на
въпроса като Ив. Стойчев да започне да прави
предположения за това, откъде заимства
цветовете Раковски и как те са били подредени.
Според него знамето на легията е било в червено,
бяло, зелено – по подобие на първото сръбско
знаме – червено, бяло, синьо27.

Ако Раковски е създател на българското три-
цветно знаме през 1861-1862 г. възниква въпросът
защо това не е отразено, нито в Белградския план
за освобождението на България, нито в Привре-
менния закон от 1867 г., нито в неговите писания,
нито в неговите последни два вестника, нито в
списанието Българска старина. Общоизвестно е,
че той е от личностите през ХІХ в., на които
българският народ дължи изключително много за
своето Възраждане. Раковски е основоположник
на организираното националноосвободително
движение, той е изследовател, дипломат, политик
и проумяването и налагането на трицветното знаме
е наистина нещо значимо, за да бъде подценено
или омаловажено от такава личност. Самият факт,
че и неговите последователи доста по-късно, а и
другите две крила в освободителното движение
не споменават в програмните си документи нищо
за трицветно знаме като национален символ, е
доказателство за това, че те не схващат значе-
нието му в този именно смисъл и не му отдават
необходимото внимание. Много по-близо до
истината са онези изследователи, които приемат,
че знамето на легията е било зелено на цвят, а

Знаме на Първа
българска легия
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допълнителните символни знаци са лъвът и
надписът “Свобода или смърт!” Тези символни
знаци Раковски предвижда още през 1858 г. в
Одеския план, а червеният цвят от този план е
заменен отново със зеления през 1862 г. най-
вероятно под въздействието на хайдушките
войводи – участници в легията.

За недостоверността на тази част от спомените
на Й. Планински свидетелства и описанието на
военната униформа на Раковски. То най-вероятно
е заимствано от някоя театрална постановка след
Освобождението, но не отговаря на историческата
действителност. Облеклото на революционера,
представено от Планински, е всичко друго, но не
и старобългарска униформа. Цветовете са
нагласени отново според картината на А. Сако,
само че този път в последователност бяло,
червено, зелено, Ако Планински се беше досетил,
че сражението, което той описва, се води на 17
юни, най-вероятно калпакът и връхната дреха,
дълга до земята и облечена над мундира, щяха да
отпаднат от костюма на българина.

Г. С. Раковски наистина е имал униформа, за
която споменава Ив. Касабов в спомените си: “Така,
в това време (1862 г. – б.а.), Раковски разполагаше
с повече от 4000 минца. Той, преди всичко, си купи
кола, два коня, направи си българска униформа и
прочее други лични потреби – български княз”28. За
тази униформа и за неоткрит портрет с нея
съобщава подробно и Ив. Стойчев29. Според
косвени сведения обаче последният приема, че това
е “бяла военна униформа – хусарски тип”30, която
се разминава съществено с цветовото съчетание,
описано от Й. Планински.

Важен момент в разясняване на разисквания
проблем са цитираните от Ив. Стойчев спомени на
Димитър Ценович, писани след освобождението на
България31. Като се опира на тях, Стойчев отбе-
лязва: “Когато в 1872 г. бе приет устава на БЦРК,
в Букурещ бил даден банкет от представителите
на българския народ. Залата на ресторант
“Оплеръ” била украсена със сръбски, румънски и
български знамена”32. Освен това Ценович
съобщава в спомените си, че в дома му в Букурещ
към 1873 г. бил разработен проект за бъдещото
държавно знаме с хоризонтално разположени
цветове в следния ред – зелено, бяло, червено.
“Знамето, отбелязва Стойчев, е тъкмо по картина-
та на Сако”33. Малко по-нататък в същата статия
изследователят заключава: “На Д. Ценович
дължим запазването спомена за знамето на
Раковски и подчертано отношение като към
българско държавно знаме”34.

Използваните спомени на Д. Ценович са
интересни, но за съжаление няма нито един друг
документ или най-малко спомен, който да
подкрепя коментираните твърдения. Като се има
предвид колко несигурни са фактите, получени от
такъв род извори, за което стана въпрос по-горе,

особено когато няма никакво друго пряко или поне
косвено доказателство за тяхната достоверност,
приемането им за чиста монета е най-малкото
наивно. Твърде странно звучи описанието на
украсата в ресторанта “Оплерь”, където според
Ценович, бил банкетът след приключване на
общото събрание на БРЦК. На първо място той
поставя сръбските знамена, на второ място –
румънските знамена и накрая са споменати и
българските знамена. Каквато и тържественост да
се привнася с тази украса, тя просто е нереали-
стична. Ако румънските знамена имат своето
място, тъй като събитието става в Букурещ, какво
е мястото на сръбските знамена там и то в момент,
когато на всички е известно отношението на В.
Левски към Сърбия и нейната позиция спрямо
българското националноосвободително движение.
Може да се допусне, че това е направено по идея
на Л. Каравелов или по-скоро на Наталия
Каравелова, но и това е малко вероятно. По това
време Каравелов е председател на БРЦК. От
позицията си на такъв и пред лицето на предста-
вителите на вътрешната революционна органи-
зация и на тези, представляващи емиграцията, т.е.
пред лицето на представителите на българския
народ, той едва ли би дръзнал да удовлетворява
нечии капризи по такъв неестествен начин. Не се
разбира нищо и по въпроса, какви са били
българските знамена, които участват в украсата
– дали са български по произход – например знаме-
на на чети, или са такива по своята символика.
Може да се предположи, че Д. Ценович, също като
Й. Планински, пренася някои подобни наблюда-
вани картини от освободена България в миналото,
за да придаде по-голяма тежест на описваните
събития. В случая обаче такъв ефект не се получа-
ва и под въпрос стои цялата описана сцена.

Още по-неправдоподобно звучат твърденията
му, че към 1873 г. в дома му в Букурещ се разработ-
ва проект за българско национално знаме със
споменатите цветове. Явно след Освобождението
наистина заслужилият за свободата на отече-
ството голям българин се е досетил, че този важен
въпрос е бил пропуснат от революционните дейци
и решава да поправи този пропуск чрез отразя-
ването на необходимото в спомените си. Ако обаче
се беше справил с хронологията на събитията през
1873 г., той във всички случаи щеше да отнесе този
важен въпрос към втората половина на 1972 г. или
най-малкото след приключването на общото
събрание. След залавянето на В. Левски в края на
1872 г. и БРЦК в Букурещ, и ВРО изпадат в дълбока
криза и по това време едва ли въпросът за знамето
като национален символ е вълнувал някого от този
кръг. По-скоро това е трябвало да стане на самото
събрание или в месеците на усилна и плодотворна
работа след това. Но така или иначе за този
проблем никой не се досеща.

Какво е накарало Д. Ценович да постъпи по този
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начин? На 7 август 1869 г. в Браила се провежда
лотария за картината на италианеца А. Сако
“Раковски у Балкана”35. Ето какво отбелязва
самият Ценович за това събитие: “Една картина
маслена, с портрет на нашия поборник революцио-
нер Раковски, която картина изобразява формата
и битката на Балкана с турците още преди 40
години нашия поборник, когато със знамето в ръка
се бореше за българската свобода. Тази картина,
на която ви притварям при настоящето
фотографическа снимка, има ширина 86 см и
дължина 1,15 м. Тази картина е рисувана от един
италианец – художник, съученик един на Раковски,
заедно са се учили в Атина (Гърция) от детство и
по случай... когато Раковски се върнал от Балкана,
този негов съученик пожелал да го нарисува в
същата форма, с която Раковски е воювал със
своите хъшове, и тази историческа картина беше
разиграна на лот в града Браила през лето 1870, и
по случая има щастието моята девойка Любица да
я спечели още по онова време, тя се разигра на
лот за една сума от 400 наполеона в града Браила
(Романия)...”36

От приведения дълъг цитат на писмото от 19
юли 1902 г. става ясно, че от 1869 г.37 собственик
на картината е Д. Ценович. Тук едва ли е
необходимо да се прави някакъв коментар върху
фактоло-гичните неточности, за които споменава
още Ив. Стойчев, но този въпрос не трябва да се
подминава с пренебрежение, тъй като той
свидетелства, че времето може да изтрие от
паметта дори на такава личност важни и известни
исторически факти. Раковски не е в Балкана през
1862 г., както излиза от писмото, а през 1854 г. и
А. Сако не е могъл да го нарисува след
разпускането на четата, тъй като българинът се
прибира в родния си град и се крие от турските
власти.

Всичко това се подчертава без всякаква умисъл
или стремеж за подценяване на казаното от
Ценович, или на неговото дело. Пряк участник в
дейността на Добродетелната дружина, на ТЦБК,
на Българското общество, на Млада България и

на БРЦК той отдавна е получил своето достойно
място в историята на българите, но по въпроса за
знамето нещата не стоят така, както ги представя.
Със своите спомени Ценович по-скоро търси
оправдание за допуснатия пропуск, отколкото да
внушава сериозно, че през 1873 г. БРЦК е
подготвял проект на държавно знаме,
наподобяващо това от картината. Самият факт,
че платното е негова собственост от 1869 г., че е
било окачено в читалището “Братска любов” по
негова инициатива и въпреки това нито той, нито
някой друг се е досетил да използва
съществуващия модел, за да създаде нещо от рода
на националното знаме или най-малко да постави
въпроса за това, го принуждава да преиначава
отделни моменти от спомените си, като ги нагажда
според съществуващата практика, подсказваща
какво е трябвало да се направи.

И още един факт говори, че трицветното
българско знаме не е дело на Раковски и на
неговите последователи от революционно-
демократичното направление в освободителното
движение. Това е недовършената картина, за
която споменава Ив. Кр. Стойчев, изобразяващо
Г. С. Раковски  в “народното хайдушко облекло”, а
до него четник, държащ в отвесно положение
знаме с цветове отляво надясно червен, бял,
зелен. Всъщност това са цветовете на унгарското
знаме – изтъква Стойчев38. Според изтъкнатия
изследовател на проблема и двете картини са
рисувани най-вероятно след смъртта на Раковски
от италианеца А. Сако. За това той привежда
сериозни доводи, като се опира по косвен път и на
документални свидетелства. Но Стоичков прави
и една уговорка, която отваря вратата и за друг
вариант: “Възможно е Сако да ги е работил и преди
смъртта на Раковски – казва той, но те са останали
у своя автор до края на живота на великия
българин. Тогава едва може би са се сетили да ги
търсят, навярно във връзка с някоя от панихидите,
а след това се породила и идеята за лотария”39.

По близко до истината като че ли е първото
твърдение, според което картините са рисувани
непосредствено след смъртта на Раковски. Два
допълнителни аргумента от логически тип могат
да се приведат в тази посока. На първо място
трябва да се отбележи това, че и в двете картини
Раковски е рисуван в народна носия, наречена от
Ив. Стойчев “народно хайдушко облекло”. На
всички, занимаващи се с организатора на Първата
българска легия обаче е известно, че той винаги
се е стремял да бъде възприеман от другите като
представител на българския народ и винаги е
държал да има европейски външен вид. След като
вече беше коментиран проблемът за униформата,
която той има в Белград през 1862 г., едва ли може
да се приеме, че Раковски би се съгласил да бъде
нарисуван, т.е. да бъде увековечена неговата
външност в хайдушко облекло. Освен това

Раковски в Балкана. Художник А. Сако
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“народното хайдушко облекло” не се връзва по
никакъв начин с трицветното знаме, намерило
място и в двете картини. На второ място, но не по
важност, трябва да се посочи разминаването в
цветовете на знамето в двете картини. Ако
Раковски е имал мнение или решение на въпроса
за българския трицвет и ако А. Сако го е рисувал
от натура, т.е. ако българинът е познавал
картините, то една ли той би допуснал такава
диаметрална противоположност в цветовата
подредба на знамето в двете картини, тъй като
това би означавало най-малкото, че няма
определено мнение по въпроса. А присъствието на
трицветното знаме в картините иска да ни
подскаже нещо съвсем различно. За да бъде
объркването по този проблем пълно Ив. Стойчев
привежда следния аргумент: “По време на
обсадата на турския гарнизон в Белград – 1862
година, при Раковски се явил за подкрепа
италианският емигрант Марко Канини и за да го
трогне, му напомнил: “Моля ви в името на това
трицветно знаме, което е символ на свободата на
вашето отечество, както и на моето...”40 Този цитат
ще бъде оставен без коментар, тъй като и той има
спецификата на спомен, предаден доста по-късно
от описваните събития.

В заключение може да се каже, че най-вероятно
италианският художник А. Сако е автор на подред-
бата на цветовете в знамената на двете картини,
а защо той постъпва така – на този въпрос може
да се отговори единствено с логически аргументи.

3. Първото трицветно българско знаме е това
на четата, водена от Филип Тотю в българските
земи през пролетта на 1867 г. То представлява
хоризонтален трицвет в червено, бяло, зелено. В
червената полоса има надпис “СВОБОДА или
СМЪРТ”, а под надписа симетрично е разположена
корона, върхът на която завършва с кръст. В
бялата полоса, в специално оформена стилизирана
в щитовидна форма рамка, долният край на която
навлиза в зеленото поле, е изобразен изправен на
задните крака лъв с корона на главата, завършва-
ща отново с кръст. Короната от червената полоса
всъщност е разположена симетрично над рамката
и представлява неделима част от допълнителната
символика, изобразена върху знамето. Всъщност
това са двете основни части на българския герб,
според автора на трикольора, разположени в трите
полоси на описаното знаме. От двете страни на
герба, симетрично, са нарисувани саби, пики,
копия, алебарди и по едно знаме, като и двете
декориращи знамена са със същите цветове на
знамето, върху което са разположени.

Това знаме по времето на появата му,
цветовете, герба и допълнителната символика,
както и носенето му от Филиптотювата чета, дават
основания за сериозен размисъл. Четническото
движение от пролетта на 1867 г. е свързано с
идеите на Раковски, намерили място в Привремен-

ния закон, но двете чети – тази на Панайот Хитов
и другата – на Филип Тотю, всъщност са подготвени
с материалната помощ на “старите” около
Добродетелната дружина. По това време в ход е
кампанията на ТЦБК за създаване на турско-
българската дуалистична държава. В същото
време “старите”, по инициатива на руската
дипломация, предприемат конкретни действия за
създаване на Югославянско царство, в което да
участват сърби и българи. Според Привременния
закон на Раковски пък се предвижда създаване
на четническа армия за освобождението на
България.

Щрихирането на тази общоизвестна картина
има своето значение за обясняване появата на
коментираното знаме. Явно авторът му не е
българин, но в същото време той е запознат с
българското освободително движение и с
наложилата се българска символика или тя му е
била най-малкото подсказана. По това време
политическият хит на Стария континент е
трансформирането на Хабсбургската монархия и
превръщането й в дуалистична. Изключителният
успех на унгарците импулсира народите, борещи
се за свобода и им вдъхва надежда за по-добро
политическо бъдеще. Най-вероятно всичко това е
взето предвид от съставителя  на знамето.

Кои са аргументите, с които може да се поддър-
жа версията, че авторството на знамето не е
българско? На първо място това са цветовете и
тяхната подредба. Може да се допусне, че за
модел е използвано унгарското национално знаме,
което е хоризонтален трицвет в съчетание отгоре
надолу червено, бяло, зелено. Ако това е така,
всъщност авторът показва възхищението си или
по-скоро своето уважение към успеха на унгарците
и в същото време подсказва, че такъв изход, поне
за момента, е приемлив и за българите. В същото
време, обаче, може да се допусне и друга версия –
за модел да е използвано италианското знаме,
което е вертикален трицвет с подреждане на
цветовете отляво надясно зелено, бяло, червено,
само че завъртяно на 90 градуса наляво. И още
една вероятност е възможна в тази посока – за
модел да е използвано сръбското знаме, което е
национален символ до 1835 г. – хоризонтален
трицвет с подреждане на цветовете отгоре надолу
червено, бяло, синьо, като синият цвят е заменен
със зеления. Този модел се посочва като
възможен, но той едва ли е вероятен, тъй като
отдалечеността му по време е равна на цели 32
години, което ще рече, че и самите сърби през 1867
г. едва ли са знаели кое е първото им  национално
знаме. В същото време останалите два варианта
имат равни шансове да се смятат за основа в
създаването знамето на Филиптотювата чета.
Това се потвърждава от картините на А. Сако,
изобразяващи Раковски. Незавършената картина
е със знаме, наподобяващо по цветовото
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съчетание унгарския трицвет, докато завършената
картина е със знаме, наподобяващо съчетанието
на италианския трицвет, завъртян надясно на 90
градуса. Ако се приеме предположението на Ив.
Стойчев, че първата картина, т.е. недовършената,
“се явява като етюд”41 за завършената, може да
се каже, че първоначално италианският художник
е подредил цветовете според унгарското знаме,
показвайки уважение към успеха на унгарците в
борбата им за равнопоставеност в империята на
Хабсбургите – същата, срещу която води продъл-
жителна борба за свобода и италианският народ,
но в окончателния вариант идеите за италианското
рисорджименто в него вземат връх и той използва
цветовете на родния трибагреник, само че
поставени в хоризонтален ред – т.е. италианското
знаме, завъртяно на 90 градуса надясно. Разбира
се може да се допусне и това, че рисувайки
недовършената картина, А. Сако е завъртял
италианското знаме наляво на 90 градуса, но не е
можел да не знае, че по този начин всъщност се
получава унгарският трицвет. В завършената
картина той хем запазва последователността в
цветовата гама на италианското знаме, хем
създава нещо ново, което се възприема вече
повече от столетие като основа на българския
национален трицвет.

На второ място, за това, че авторът на коменти-
раното знаме не е българин, говори убедително
допълнителната символика. Пиките с върхове,
наподобяващи цвят на лилия, който символ е
отличителен знак на френската монархия, и
алебардите са оръжия от западноевропейски тип
и те не са познати на българите до такава степен,
че да се превърнат и използват като символни
знаци. Явно авторът е от западен произход, поради
което използва споменатите атрибути като
елементи на разработеното знаме. За да се
възприеме то обаче като български символ, е
използват гербът от “Стематографията” на Хр.
Жефарович и надписът “Свобода или смърт”.
Позата на лъва, короната на главата и короната
над рамката, в която е поставен лъвът, са
идентични като сюжет и композиция в двете
изображения. Авторът на знамето си е позволил
да промени единствено формата на рамката и
пропорциите на гербовите елементи.

От всичко казано дотук може със сигурност да
се заключи, че авторът на знамето на Филиптотю-
вата чета не е българин, не е и от славянски
произход. Има вероятност това да е самият А.
Сако, в чиито по-късни картини се среща това
съчетание на цветовете, но отсъствието на
каквито и да са допълнителни символни знаци в
знамената – надписи, герб и т.н., в картините,
изобразяващи Раковски, като че ли изключва това
предположение. Ясно е едно – първото докумен-
тирано българско трицветно знаме е това на
четата, ръководена от Ф. Тотю през май 1867 г.

След него следват знаме-
ната на италианския худож-
ник в недовършената кар-
тина и тази под наслов
“Раковски у Балкана”.

През 1871 г. във в. “Дума
на българските емигранти”
Ангелаки Савич публикува
части от историческата
пиеса, наречена от него
“историческа развойна
драма”, “Българските въста-
ници на  1868. Под войводството на Хаджи Димитра
и Стефана Караджа”42. В тази своя работа той пръв
от българите говори за трикольор и за цветовете
на българското национално знаме. Ето описанието,
което прави Савич на четническото облекло и на
знамето на четата: “... облечени почти сички със
същата униформа народна – мундири от зелен
шаяк, тесни бели панталони и всички с червени
гайтани, представляваха три-колоръ-тъ народен
– зелено, бяло и червено, който трикольор
развяваше се вече на народния пряпорец на
Българските въстаници, със златогривия лев в
средата и с писаните под него златни думи:
“Свобода или смърт!”43.

Тук едва ли е необходимо да се обсъжда
проблемът за историческата достоверност на
написаното. По-важното е, че за пръв път през
Възраждането българин споменава за трицветното
знаме като за български национален символ. Акти-
вен участник в националноосвободителното дви-
жение, драгоманин в английското и австрийското
консулства в Браила в продължение на повече от
две десетилетия, сътрудник на вестниците на
Каравелов и Ботев, сам редактор на възрожденски
издания, Ангелаки Савич е с широк за времето си
кръгозор. Самият факт, че той единствен до това
време се досеща за този проблем, говори твърде
много. Цветовото съчетание на въстаническите
униформи и на знамето, което той описва, изцяло
съвпада с цветовете на знамето в картината
“Раковски у Балкана” – зелено, бяло, червено. Към
тях се добавя лъвът със споменатия надпис. Това
цветово съчетание Савич заимства от картината
на А. Сако, тъй като тя му е била добре позната.
Когато платното се разиграва на лотария, А. Савич
живее в Браила, а по-късно то украсява читалище-
то “Братска любов”. Независимо от заимстването
на модела и цветовата подредба обаче, Ангелаки
Савич си остава първият българин, достигнал до
идеята за значението на трицветното знаме като
символ на българската нация. Тук трябва задължи-
телно да се подчертае и това, че тази негова
прозорливост и това негово описание не къде да
е, а върху страниците на Ботевата “Дума”, остават
без всякакво последствие и от страна на БРЦК, и
от страна на “старите” – т.е. и сега, в 1871 г., и
едните, и другите не схващат значението на

Знамето на Филипто-
тювата чета
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и от станалите промени в България след Осво-
бождението, в своите спомени той пише: “Напра-
вихме си пандера (байряк) с триколорна форма,
зелено, червено и бяло. Тогава някои от интели-
гентите питаха защо не е като влашката пандера,
червено, синьо и жълто? Отговорих им: българ-
ската триколорна форма си има кайма, зеленото
е развитие, червеното е кръвопролитие, а бялото
е свобода”45.

Този цитат за пореден път доказва, че
спомените, както вече беше отбелязано, не са най-
сигурният исторически извор. Заслужилият
печатар не оказва нито кога става това, нито кой
го прави, нито защо цветовата подредба е такава.

По-нататък историята на българския трикольор
е описана подробно от Ив. Стойчев46. За да се
получи завършеност на изложението, обаче, се
налага да се споменат някои вече известни факти.
Днешното българско знаме в бяло, зелено, червено
е дело на Иван Параскевов от Браила и дъщеря
му Стилиана, която го ушива по поръка на
българите в Браила. Най-приемливата причина за
тази цветова композиция Ив. Стойчев намира в
подражанието на руското знаме по това време –
хоризонтален трицвет с последователност отгоре
надолу бяло, синьо, червено, като синият цвят е
заменен със зеления. Привърженик на “старите”
и убеден русофил, Ив. Параскевов, най-вероятно
е консултирал творението на своята дъщеря със
съидейниците си. Чрез създаването на българско-
то националното знаме, наподобяващо изцяло
руското национално знаме, “старите” засвиде-
телстват своето уважение към Русия, в освобо-
дителната мисия на която те вярват непоколебимо.
Знамето в бяло, зелено, червено за пръв път се
появява на 8 май 1877 г. в Плоещ, където то е
връчено от Иван Параскевов и дъщеря му
Стилиана на Великия княз Николай Николаевич –
главнокомнадващ Дунавската армия в Руско-
турската война от 1877–1878 г. 47

В Учредителното събрание въпросът за
националното знаме се разисква в заседанията от
22 и 26 март. Като резултат се появява нов член
на разработваната конституция под номер 23,
гласящ: “Българското народно знаме е трицветно
и се състои от бял, зелен и червен цветове,
поставени хоризонтално”48.

n n n

От всичко казано дотук могат да се направят
няколко основни извода:

1. И трите течения в българското национално-
освободително движение достигат до идеята за
създаване на българско знаме като символ на
българската нация и държава, но в съществува-
щите уставни и програмни документи няма ясно
описание на това знаме. Единствено Г. С. Раковски
прави подробно описание на знамето в своя
Одески план от 1858 г., но предвиденото и описано

Семейството на Иван Параскевов, първа вдясно е
дъщеря му Стелиана

Знамето, ушито от Стилиана Параскевова

Браила в края на XIX век

трицвета като национален символ.
Интерес по проблема представляват и

спомените на Димитър Н. Паничков44. Той живее в
Браила от 1864 до 1878 г. и в неговата печатница
се издават редица възрожденски издания, между
които и в. “Дума на българските емигранти”. Най-
вероятно повлиян от публикацията на А. Савич, а
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от него народно знаме няма нищо общо с днеш-
ното национално знаме.

2. Няма нито едно сериозно доказателство, въз
основа на което да се приеме разпространената
версия, че българският трицвет се появява по
време на Първата българска легия. Спомените,
писани след Освобождението, които лансират тази
теза, отразяват съществуващата практика след
1877–1879 г. До евентуалното намиране на други
доказателства, те не могат да се приемат,  дори
отчасти, като сериозен исторически извор.

3. Първият български трицвет е знамето на
четата на Филип Тотю от май 1867 г.

4. На Ангелаки Савич от Свищов, който по-
голямата част от живота си преживява на север
от р. Дунав – най-вече в Браила, българите дължат
първото описание на българския трицвет като
национален символ. Това описание е от 1871 г.

5. Българското национално знаме в днешния
вариант е дело на Иван Параскевов от Браила и
дъщеря му Стилиана Ив. Параскевова.

6. За модел на българското национално знаме
съставителите му използват руското знаме.

7. Опитите да се приписва българският
национален трицвет като дело на Раковски и БРЦК
е чист романтизъм, който обаче е недопустим като
подход за сериозния изследовател. Както Хр.
Ботев си остава велик по дух и без “Символ верую
на българската комуна”, така и Раковски, и БРЦК,
като личност и организация, си остават върхове в
националноосвободителното движение на
българите, без да са достигнали до идеята за
трикольора като българско национално знаме.

Проф. дин Иван СТОЯНОВ
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БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО  ЗНАМЕ
Р е з ю м е
Проф. д.и.н. Иван Стоянов

За появата на българското национално знаме
съществува значителна по количество научна
книжнина, но въпросът за това кой е авторът на
хоризонталния трицвет и особено на този, който днес
е един от основните символи, заедно с герба и
националния химн на българската държава и до днес
предизвиква спорове сред историците. Дори един
от големите изследователи на този въпрос – Иван
Кр. Стойчев, твърди, че Георги С. Раковски е първият,
който стига до идеята за хоризонтален  трицвет като
модел на българското национално знаме.

В предложената статия е проследена цялата
история на появата на българското национално
знаме и са въведени редица нови извори, даващи
основание за различни изводи от направените до
този момент. Раковски, въпреки големите си заслуги
към българите, няма отношение към идеята за
български трицвет като национално знаме. Той
първоначално определя зеления цвят, а по-късно
червения като основен за този национален символ.

 Първото трицветно знаме в българската история
е това на четата на Филип Тотю от 1867 г. Ангелаки
Савич от Свищов пък е първият, който говори за
български трикольор, а заслугата за появата на
първообраза на днешното българско знаме
принадлежи на Иван Параскевов и дъщеря му
Стилияна Параскевова, които през късната есен на
1876 г. разработват в Браила проекта,  в съгласие с
идеите на кръга около Евлоги Георгиев. За модел е
взето руското знаме, което е хоризонтален трицвет
с последователност отгоре надолу бяло, синьо,
червено. На мястото на синия цвят е поставен
зеленият и така се получава българското национално
знаме. С това българите от бившата Добродетелна
дружина засвидетелстват уважението си към Русия
и преклонението пред българската нация.

BULGARIAN NATIONAL FLAG
Summary
Prof. Ivan Stoyanov, PhD of Historical Sciences

Significant the amount of scientific literature is for the
emergence of Bulgarian national flag but the issue of who
the author of the horizontal tricolor is even today stirs con-
troversy among historians especially the one that is today
one of the main symbols along with the national emblem
and anthem of Bulgarian state. Even one of the greatest
explorers of this problem – Ivan K. Stoyichev, claims that
Georgi S. Rakovski is the first who comes to the idea of a
horizontal tricolor as a model of Bulgarian national flag.

This article traces the history of Bulgarian national flag
and introduces a number of new sources, giving grounds
for a different conclusion from those made so far. Despite
his great contributions to Bulgarians, Rakovski has no re-
lation to the idea of Bulgarian tricolor as a national flag.

He initially defines the green color and later on the red
one as primary for this national symbol.

The first tricolor flag in Bulgarian history is that of Philip
Totyu’s detachment from 1867. Angelaki Savich from
Svishtov is the first who talks about a Bulgarian tricolor,
and the credit for the emergence of the prototype of
today’s Bulgarian flag belongs to Ivan Paraskevov and
his daughter Stiliyana Paraskevova who in the late au-
tumn of 1876 in Braila develop the project in agreement
with the ideas of the circle around Evlogi Georgiev. It is
taken the Russian flag as a model that is a horizontal
tricolor in a sequence from top to bottom with white, blue,
red. In place of the blue color it is green and thus the
Bulgarian national flag is formed. Thus Bulgarians from
the former Virtuous band pay their respect to Russia and
a worship of the Bulgarian nation.

БОЛГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ
Резюме
Проф., д. ист. н. Иван Стоянов

О появлении болгарского национального флага
существует значительное количество литературных
источников, но вопрос о том, кто автор
горизонтального триколора, особенно тот, который
сегодня является одним из главных символов наряду
с гербом и национальном гимном болгарского
государства, и по сей день вызывает споры среди
историков. Даже один из величайших
исследователей этого вопроса - Иван Kр. Стойчев,
утверждает что Георгий С. Раковский был первым,
кто выдвинул идею о горизонтальном триколоре в
качестве модели болгарского национального флага.

В данной статье прослеживается история
возникно-вения болгарского национального флага и
представлен ряд новых источников, дающих основу
различных от существующих выводов, известных до
сих пор. Раковски, несмотря на большие его заслуги к
болгарам, не имеет никакого отношения к идее
болгарского три-колора в качестве национального
флага. Первоначально он определил зеленый цвет, а
затем красный, как основной для этого национального
символа.

Первый трехцветный флаг в болгарской истории
является знамя отряда Филиппа Тотя с 1867 г. Aнгелаки
Савич из Свиштова был первым, кто говорил о болга-
рском триколором, а заслугу для появления прототипа
современного болгарского флага принадлежит Ивану
Параскевову и его дочери Стилияны Параскевовой,
которые в конце осени 1876 г. разработали проект в
Брэиле, в согласии с идеями кружка Евлогия
Георгиева.

В качестве модели принят российский флаг,
который представляет собой горизонтальный триколор
в последовательности цветов сверху вниз белый,
синий, красный. Вместо синего цвета поставлен
зеленый и таким образом получился болгарский
национальный флаг. С этим решением болгары из
бывшой Добро-детельной дружины  отдают свою дань
России и свое поклонение болгарской нации.
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ДОБРУДЖА –
БЕЛЯЗАНАТА
КАРТА В
ПОЛИТИЧЕСКИЯ
ПОКЕР НА
БАЛКАНИТЕ

Людмил БЕШКОВ

Играта, наречена „Добруджански въпрос” – макар че за
въпроси никога не е ставало дума и никой никога не е питал

истинските собственици на тази земя – започва с раздава-
нето на тестето доста време преди Сан-стефанския мирен
договор. Вероятно Добруджа да бъде използвана като

разменна карта възниква още през лятото на 1876 г. на
Райхсщатските преговори за една бъдеща война, при която
Австро-Унгария ще се разшири за сметка на Босна и

Херцеговина, Русия ще си възвърне Бесарабия, загубена
през 1856г., а Румъния ще бъде компенсирана със Северна
Добруджа.

Речено-сторено: войната, наречена Руско-турска
освободителна - избухва, българското християнско
население е освободено от петвековното варварско

робство, но в суматохата му задигат част от земята, на
която преди много векове е създало държавата си.

Неоспорим факт е, че никога преди това не се е поставял

въпросът чия земя е Добруджа – през 1870 г. в султанския
ферман, с който се признава автономията на българската
църква, в екзархията фигурира и цяла Добруджа. В

реформените проекти за Цариградската конференция /1876
г./ Добруджа изцяло е включена в границите на България.
В официалните румънски географски и военни карти преди

1879 г. никога не е присъствала тази българска провинция.
 През януари 1878г., когато чрез граф Игнатиев в

Румъния научават за намерението на великите сили да й
задигнат Бесарабия, като в замяна й хързулнат Северна

Добруджа, се надига огромно негодувание: княз Карол моли
с писмо германския император да вразуми Александър II,
тъй като Бесарабия е румънска територия, но Добруджа

винаги е била българска. На 26 януари 1878 г. Румънската
камара и сенатът гласуват декларация, че не желаят
Добруджа, защото тя е чужда земя.

Румънската преса не закъснява да се включи в протеста
срещу размяната. В. „Стеана  Романией”, бр. 131 от
23.06.1878 г. пише: „Географското положение на Добруджа

оттатък Дунава показва, че тя е едно продължение на
България... Тя ще бъде вечно отворена рана, една ябълка
на раздора между Румъния и България... Чрез анексията

на Добруджа, над която нямаме никакво историческо или
поне завоевателно право, ще оправдаем грабежите,
вършени над нас...”

Но тази несправедливост е „узаконена” през лятото на
1878 г. на Берлинския конгрес – действие, което за пореден
път доказва, че великите сили не се интересуват от нищо

друго, освен от собствените си интереси.
Така се ражда „Добруджанският въпрос”, който ще

препъва дипломатическите отношения на Балканите дълго

време.
След Берлинския конгрес Румъния бързо забравя

негодуванията си и през ноември с.г. княз Карол, начело
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на армията си, преминава Дунава и завзема Северна
Добруджа. В деня, в който войската окупира възрожденска

Тулча /14.11.1878 г./ князът издава манифест до местното
население, в който – между другото – признава, че Добруджа
е българска земя.

Въпреки всичко добруджанският въпрос не създава
особени проблеми в дипломатическите отношения между
София и Букурещ до 1912 г. Но през това време румънските

погледи все по-настойчиво се отправят и към Южна Добруджа.
В началото на 1912 г. избухва Балканската война, в която

– в името на освобождението на християнското население от

Европейска Турция – срещу нея воюват като съюзници
България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Тогава Румъния
запазва неутралитет. Но по време на войната – в края на

октомври 1912 г. – Румъния иска поправка на границата, като
претендира за земите до линията Тутракан – Черно море,
включително Силистра. Т.е. – претенциите са за цяла Южна

Добруджа. Лакомията й обаче не е удовлетворена.
На 16 юни България е въвлечена в Междусъюзническата

война. Румъния не пропуска да се възползва от ситуацията и

по „съседски” нахлува с армията си до София. Поставена в
„партер”, България е принудена да подпише Букурещкия мирен
договор, според който Южна Добруджа, със 7500 кв.км площ и

над 300 хиляди предимно българско население, е анексирана
от Румъния.

С това обаче сметките не са приключени. През 1915 г.

България влиза в Европейската /Първата световна/ война с цел
да си възвърне отнетата земя. На 1 септември 1916 г. София
обявява война на Румъния, навлиза с армията си в Добруджа.

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов, д-р Румяна Малчева
Ангелова, съветник на МФ “Българско наследство” Балчик, Людмил
Бешков, Атанас Жечев, председател на Общински съвет Балчик и
Маруся Костова, председател на МФ “Българско наследство” - при
връчването на специалния плакет “Българско наследство”и
подаръци на Людмил Бешков за активното му участие в
конференцията, посветена на 75-годишнината от възвръщането
на Южна Добруджа.Фото: Венцислав ДИМИТРОВ

ДОБРУДЖА - БЕЛЯЗАНАТА КАРТА
В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПОКЕР НА
БАЛКАНИТЕ
Резюме
Людмил БЕШКОВ, депутат
в 38 Народно събрание на РБ

Въпросът: Добруджа да бъде
използвана като разменна карта,
възниква още през лятото на 1876 г. на
Райхсщатските преговори за една
бъдеща война, при която Австро-
Унгария ще се разшири за сметка на
Босна и Херцеговина, Русия ще си
възвърне Бесарабия, загубена през
1856г., а Румъния ще бъде
компенсирана със Северна Добруджа.

Войната, наречена Руско-турска
освободителна - избухва, българското
християнско население е освободено
от петвековното варварско робство, но
му задигат част от земята, на която
преди много векове е създало
държавата си.

Неоспорим факт е, че никога преди
това не се е поставял въпросът: чия
земя е Добруджа – през 1870 г. в
султанския ферман, с който се
признава автономията на българската
църква, в екзархията фигурира и цяла
Добруджа. В реформените проекти за
Цариград-ската конференция /1876 г./
Добруджа изцяло е включена в
границите на България. В официалните
румънски географски и военни карти
преди 1879 г. никога не е присъствала
тази българска провинция.

Княз Карол моли с писмо
германския император да вразуми
Александър II, тъй като Бесарабия е
румънска територия, но Добруджа
винаги е била българска. На 26 януари
1878 г. Румънската камара и сенатът
гласуват декларация, че не желаят
Добруджа, защото тя е чужда земя.

Румънската преса не закъснява да
се включи в протеста срещу размяната.
В. “Стеана  Романией”, бр. 131 от
23.06.1878 г. пише: “Географското
положение на Добруджа оттатък
Дунава показва, че тя е едно
продължение на България... Тя ще бъде
вечно отворена рана, една ябълка на
раздора между Румъния и България...
Чрез анексията на Добруджа, над която
нямаме никакво историческо или поне
завоевателно право, ще оправдаем
грабежите, вършени над нас...”

Но тази несправедливост е узаконе-
на през лятото на 1878 г. на Берлинския
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конгрес – действие, което за пореден път доказва,
че великите сили не се интересуват от нищо друго,
освен от собствените си интереси.

Така се ражда “Добруджанският въпрос”, който
ще препъва дипломатическите отношения на
Балканите дълго време.

DOBRUDZHA  -  MARKED CARD OF THE
POLITICAL POKER IN THE BALKANS
Summary
Lyudmil BESHKOV
A deputy in the 38th National Assembly of Bulgaria

Dobrudzha to be a bargaining card is an issue
occurring in the summer of 1876 during the Reichstadt
negotiations for a future war whereby Austria-Hungary
will expand its territory at the expense of Bosnia and
Herzegovina, Russia will regain Bessarabia, lost in 1856,
and Romania will be compensated by Northern
Dobrudzha.

The so called Russo-Turkish war has started, the
Bulgarian Christian population is liberated from a five-
centuries barbaric slavery, but part of the land on which
their forefathers have created the country has been
stolen.

Undeniable the fact is that the problem for “Whose
land is Dobrudzha” had never been posed before -
according to the Sultan’s firman from 1870 that
recognizes the autonomy of the Bulgarian Church in
the Exarchy the whole Dobrudzha appears. According
to the projects for reformation for the Constantinople
Conference /1876/ Dobrudzha is within the borders of
the Bulgarian country. This Bulgarian province has
never attended in the official Romanian geographical
and military maps before 1879.

With a letter Prince Carol asks the German Emperor
to put sense into Aleksandar II, because Bessarabia
is Romanian territory, but Dobrudzha was always part
of Bulgaria. On January, 1878 both the Romanian
Chamber and the Senate vote a declaration that they
do not want Dobrudzha, because it is a somebody
else’s land.

Romanian press do not fall behind to join in the
protest against exchange. “Steana Romaneie”
newspaper, issue. 131 of 23/06/1878, wrote: “The
geographical location of Dobrudzha beyond the
Danube shows that it is a continuation of Bulgaria... It
will be an open wound forever, an apple of discord
between Romania and Bulgaria... By the annexation
of Dobrudzha, over which we have no historical or at
least conquest right, we will justify the lootings
perpetrated upon us...”

This injustice is legalized in the summer of 1878 at
the Berlin Congress – act that proves once again that
the great powers are not interested in anything but
their own interests.

Thus the Dobrudzha problem was born and it will
stumble the diplomatic relations in the Balkans for a

very long time.

ДОБРУДЖА - МЕЧЕНАЯ КАРТА В
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОКЕРЕ НА БАЛКАНАХ
Людмил БЕШКОВ
Депутат 38-ого Парламента Республики
Болгарии

Вопрос, для того, что бы Добруджа быть
использована в качестве разменной карты,
произошел еще летом 1876 г. на Райхщатских
переговорах о будущей войне, в которой Австро-
Венгрия будет расширяться за счет Боснии и
Герцеговины, Россия будет возвращать себе
Бессарабии, потеряна в 1856 году, а Румыния будет
компенсирована через Северной Добруджи.

Война, называемая Русско-турецкой освободи-
тельной – вспыхнула, болгарское христианское
население было освобождено от пятистолетного
варварского рабства, но ему украли кусок земли,
на котором много веков назад оно создало свою
державу.

Неоспоримым фактом является то, что никогда
ранее не возникает вопрос: Чья земля Добруджа -
в 1870 году с указом султана признается
автономию Болгарской Церкви, в  епархии
включена и вся Добруджа.

Проекты реформ Константинопольский
Конференция /1876 г./полностью включают
Добруджа в пределах Болгарии. В официальных
румынских географических и военных картах
прежде 1879 года никогда не присуствала это
болгарскоя провинция.

Князь Карол отправляет письмо с просьбой к
немецкому императору что бы вразумит
Александра II, что Бессарабия является
румынской территорией, но Добруджа всегда была
болгарской. Румынская палата и Сенат 26 января
1878 г. проголосовали декларацию, что они не хотят
Добруджу, потому что она чужая земля.

Румынская пресса не опаздывает, чтобы
включиться в протесте против обмена. В газете
“Стеана Романией”, бр. 131 23/06/1878 г., написано:
“Географическое положение Добруджи за Дунаем
показывает, что она продолжение Болгарии ... Это
будет вечно открытой раной, яблокой раздора
между Румынией и Болгарией ... Через аннексии
Добруджи, над которой мы не имеем никакого
исторического или по крайней мере
завоевательное право, мы оправдаем грабежи,
совершенные над нами ...”

Но эта несправедливость легализована летом
1878 г. на Берлинском конгрессе – шаг, который
еще раз доказывает, что великие силы не
заинтересованы в чем-либо, кроме своих
собственных интересов.

Так родился “Добруджанский вопрос”, на
котором будет наткну�тся дипломатические
отношения на Балканах в течение длительного
времени.
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В дните, когато с основание се вглеждахме в 75-годишнина-
та от връщането на Южна Добруджа към българската държа-
ва, не бе нелогично да обърнем внимание и върху още по-логич-
ния въпрос – защо се стига до румънската агресивност през
1913 г. А през 2016 г. – един век след боевете за Добруджа ! –
отново ще си „обясняваме” румънския експанзионизъм,  наме-
рил израз в претенциите за балансираност в териториално
отношение между балканските съседи. Така е и в решенията
на Петербургската конференция  (26 април), и във военната
агресия (28 юни) – все фактори, дали основание за легитимира-
не на румънската анексия спрямо Южна Добруджа (Букурещ,
28 юли 1913 г.) Тези Букурещки решения предопределиха след
три години и войната между България и Румъния.

На пръв поглед нещата изглеждат „безпощадно ясни”:
Кралство Румъния „бди” над балканското равновесие, което
било нарушено драстично от България, защото последната
би могла през 1912 г. да присъедини твърде много куцовлашко
население особено от откъснатите от Османската империя
територии на Македония. С категоричност трябва да изразим
съгласие с духа на изследванията на нашия колега Жеко
Попов, развити доста преди нас в негови изследвания, в т.ч. и
в монография, в които този аргумент се разобличава като
идейно-пропагандистки...

Аргументът обаче е в хармония с духа на тогавашните,
към 1912-1913 г., международни отношения. А начеващите
разделителни линии  между двата оформящи се геополити-
чески блока, които само след година щяха да подпалят „голя-
мата война”, позволяват развитие на румънските ескалиращи
териториални претенции. Техни параметри във времето
преди това са както Силистра, така и щения за корекции на
териториални добруджански  гранични триъгълници, за
граници до Тутракан-Балчик, за земите до жп линията Русе-
Варна. Всичко това са  жалони, очертаващи румънски
аспирации до есента на 1912 г. Трябва да се признае „висшия
пилотаж” на румънската държавна  дипломация, която към
септември 1912 г.  не анонсира съвсем открито ясни
териториални аспирации, ала допуска румънска интервенция
в балканските дела, за да извади на преден план именно
срещу България някак срамежливо искането за компенсации
и то точно заради… куцовлашкото население в Македония.
Интензивната националистическа пропаганда  в прорумънски
дух сред това население на Османската империя е успяла в
значителна степен да го отблъснe от Патриаршията, без да
го конфронтира във висока степен с българите-екзархисти,
за да участва то и в боевете на българите с турския аскер
през 1903 г. (Пито Гули). Към 1912 г. завземането на дунавския
о-в Ешек ада, конфликтът с България, заради убийството на
проф.Михайлеану от македонските българи от 1900 г., са
позабравени и малцина от дипломатите ни очакват, че в
тревожните есенни дни на 1912 г. румънското кралско
правителство ще използва като претекст куцовласите от
Македония, за да поставя въпрос за териториални
компенсации от българска Добруджа. Слабо очакван ход е
това и за дипломатите на т.нар Европейски сили – всички те
обаче са единодушни, че на Балканите равновесие трябва
да има и до военни усложнения не трябва да се стига.
Особено непристойна – и в някаква степен неморална – е
позицията на царска Русия: страната, чийто цар през 1878 г.
„подарява” от българското етническо простран-ство 2/3 от
географската област Добруджа на южния си съюзник във

ФАКТОРИ,
ОБУСЛОВИЛИ
РУМЪНСКИТЕ
АСПИРАЦИИ
КЪМ ЮЖНА
ДОБРУДЖА
ДО 1913 Г.

К а л ч о  К.  К А Л Ч Е В



Ф О Р У М, бр. 1, 2016 г.36

войната /1877-1878 г./, отказвайки да върне Южна
Бесарабия на този съюзник. За разбиранията на
някогашния румънски политически елит (кабине-
тът тогава е на Й.Братиану – б.м., К.К.) на стана-
лото независимо вече Кралство Румъния, стремящ
се към добросъседки отношения със „заченатото”
Княжество България, говори румънският акцент
през 1878 г. А той е, че между двата съседни наро-
да има естествена граница: поречието на Дунав и
че приемането на руската оферта (на Румъния да
се даде Северна Добруджа  срещу Южна Бесара-
бия – б.м., К.К.) би създало не толкова стопански
трудности, колкото възможности за конфронтация
с новата държава на българите. Международният
конгрес в Берлин  (юли 1878 г.) решава обаче друго
– границата по суша между румъни и българи да
се премести 10-ина километра на юг – т.е. 2 000
км2 , заедно с гр. Мангалия, да се отнемат от
България. И тогава виждаме колко бързо същият
този румънски елит, радвал се на подкрепа и от
страна на румънската преса, променя мнението си
и... приема размяната. Но на преден план почват
да се изтъкват стопанските преимущества –
плодородието на Добруджа, връзката с останалия
свят по море, контролът върху долното течение
на Дунав, а и политическия аргумент: Европа не
би желала неотстъпващата за нищо  Бесарабия
Русия да има обща граница с една нова „сла-
вянска” България. Още от края на 1878 г. започва
вече и историческата манипулация, че Добруджа
всъщ-ност не е била българска земя. А разногла-
сията малко по-късно заради владеенето на „Араб
табия” – крепостта до Силистра – подсказват
основателността на френската поговорка „L’appétit

vient en mangeant”. Българските държавници от
Петко Каравелов насетне би следвало правилно
да разчетат мераците на румънските премиери към
владеенето не само на Силистра и околността в
края на лятото на 1885 г., но и на цяла Добруджа.
Не става така – в София не съзират никаква угроза
и намират за достатъчно Министерство на просве-
щението да отпуска скромни суми за училищното
рахитично дело в румънска Добруджа. А на преден
план винаги и до днес в уроците се подчертава
неутралисткото отношение към Съединението,
като в името на добросъседството се забравя, че
този неутралитет, изказан открито от Братиану на
19 септември1885 г. в Берлин, е по внушение на
Германия.

Румънизацията на Северна Добруджа  протича
в края на по-миналия и в началото на ХХ в. чрез
колонизиране от власи и молдовани (150 хил. за
около 30 години) еволюционно, но успешно, при една
пасивно-изчаквателна политика от страна на
управляващите правителства в София. Малко
закъснелият в своето развитие български национа-
лизъм има свое политическо представителство в
голяма част от партиите и  институциите, ала
последното подценява проблемите на българското
етническо малцинство в румънска Добруджа, за

сметка на активния интерес към съдбата на
българския етнически елемент в Турция. На всички
е ясно, че зад даването Северна Добруджа на
Румъния стои Русия... А мълчанието в София пък
форсира протичащите на север ерозионни процеси
за българщината. Докъм началото на Балканската
война българското севернодобруджанско
население чрез серия от законодателни инициативи
и начинания на румънската власт, намалява с около
30 процента. След правител-ствата на
Б.Й.Братиану, Б.Росети, Л.Катарджиу и др. начело
на изпълнителната власт при владетелстването на
Карол I в Букурещ се сменят още осем премиер-
министри (някои от тях по три пъти), но ни един не
игнорира завета на М.Когълничану за румънизиране
на „нежеланата” през 1878 г. Добруджа. Най-силен
удар върху българския дух се нанася не толкова с
тоталното румънизиране на администрацията по
силата на Закона за организация на Добруджа
(1880), колкото чрез Закона за уреждане на
недвижимата собственост (1882), при реализацията
на който на българите от стотина села се признават
като частна собственост само 11 процента от цялата
поземлена площ. При това, всички промени стават
на фона на едно все по-голямо засилване на
историческата аргументация за цяла Добруджа като
изконна румънска земя.

Към края на разглеждания период на небоскло-
на ще засияе ярко и звездата на най-бележития
представител на румънския национализъм
Николае Йорга  (1871-1940 г.). (Споменаването
името на последния не означава, че именно него
поставяме в основата на румъно-българския
конфликт през 1913 г. Тогава последният проявява
реализъм). Истината обаче е една – румънските
млади поколения започват все повече да вярват
в тезите за възможността да се реанимира една
„Империа дако-румън” в духа на Чезар Болиак. А
това е симптом, че непримиримостта срещу
българите не само в Добруджа, но и в цяла Влахия,
Молдова, Трансилвания не ще отслабва. Върху
фона на инфантилността на българската външна
политика спрямо северния съсед било поради
респект към руската царска политика, било поради
други причини, апетитите на румънския елит от
двете основни партии или техните мутанти, няма
как да отслабва. Все по-често обаче в аргумента-
цията за Добруджа се промъкват историческите
претенции. С други думи – Румъния разполага с
един по-зрял в национално отношение политически
елит, комуто не са чужди греховете и слабостите
на тогавашната епоха. Сред румънските държав-
ници не ще се срещне политик, който подобно на
д-р Стоян Данев да заявява: „Аз с Русия политика
не правя!”. Демокрацията в Кралството е с доста
по-съмнителни характеристики, отколкото в
България, ала за букурещките управници
използването на всякакви възможности за
„засилване” на румънската държа-ва не подлежи
на съмнение. И това „засилване” тя съвсем



Ф О Р У М, бр. 1, 2016 г. 37

естествено го прави през 1912-1913 г., изби-райки
пътя най-напред на дипломацията, а след това и
на войната срещу воюваща България. С дру-ги
думи – отговорност за ескалиращите терито-
риални аспирации носи и българският управляващ
елит, който само веднъж взема мерки да парира
чрез сключване на руско-българска военна
конвенция (31 май 1902 г.) една потенциална
румънска агресия. Но конвенцията много скоро е
оставена в забвение и Русия към 1910 г. ясно
заявява пред българските меродавни кръгове, че
между двете страни вече няма никаква
договореност. За опасността от румънска военна
интервенция в случай на разпалване на война със
съюзниците напомня и руският посланик в София
А.А. Неклюдов. А и не са минали много години от
размирната 1903 г., когато официален Букурещ е
изявил антибългарско отношение към солидарната
се с българските революционери в Македония
куцовлашка беднота. Спазването принципа на
континюитета , на приемствеността в държавната
външна политика на България не би трябвало да
води до „сюрприза” през 1912-1913 г. Но такъв
континюитет няма. И доброто представяне на
българската външна политика през 1908-1909 г. не
би следвало да замъглява съвременния наш
критицизъм към пропуските и слабостите на
българското Външно министерство в продължение
на повече от 3 десетилетия...

Дали  „добруджанският възел” е страничен
продукт на балканизацията в международните
отношения за отминалата вече епоха на ХХ век,
или ще се окаже тумороподобно явление в
очевидно боледуващия съвременен Европейски
съюз – предстои на нас да видим.

Проф.Калчо КАЛЧЕВ

òâúðäå ìíîãî êóöîâëàøêî íàñåëåíèå îñîáåíî îò
îòêúñíàòèòå îò Îñìàíñêàòà èìïåðèÿ òåðèòîðèè íà
Ìàêåäîíèÿ. Ñ êàòåãîðè÷íîñò òðÿáâà äà èçðàçèì
ñúãëàñèå ñ äóõà íà èçñëåäâàíèÿòà íà íàøèÿ êîëåãà Æåêî
Ïîïîâ, ðàçâèòè äîñòà ïðåäè íàñ â íåãîâè èçñëåäâàíèÿ, â
ò.÷. è â ìîíîãðàôèÿ, â êîèòî òîçè àðãóìåíò ñå
ðàçîáëè÷àâà êàòî èäåéíî-ïðîïàãàíäèñòêè...

FACTORS DETERMINED THE ROMANIAN ASPIRATIONS
TO SOUTHERN DOBRUDZHA UP TO 1913
Summary
K a l c h o  K. K a l c h e v

In the days when we stare with reason at the 75th anniver-
sary of the return of Southern Dobrudzha to Bulgaria, it was
logical act to pay attention to the more logical question – why
did it come to Romanian aggression in 1913. And in 2016 – a
century after the battles for Dobrudzha! – again we will “ex-
plain” to ourselves the Romanian expansionism as token of
claims to territorial balance in relations between the Balkan
neighbors. So it is in the decisions of the Petersburg Confer-
ence (April 26), and the military aggression (June 28) – all fac-
tors given rise to legitimization of the Romanian annexation to
Southern Dobrudzha (Bucharest, July 28, 1913). After three
years these Bucharest decision predetermined  the war be-
tween Bulgaria and Romania.

At first glance, things look “relentlessly clear”:   the King-
dom of Romania “watches over” the Balkan equilibrium, dra-
matically broken from Bulgaria because it could join too many
Cutsovlach population in 1912 and especially the detached
territories of Macedonia from the Ottoman Empire. We must
definitively agree with the spirit of researches of our colleague
Zheko Popov, developed long before us by his work and in a
monograph where this argument is denounced as ideological
and propagandistic...

ÔÀÊÒÎÐÛ, ÎÁÓÑËÎÂÈËÈ ÐÓÌÛÍÑÊÈÅ ÀÑÏÈÐÀÖÈÈ
Ê ÞÆÍÎÉ ÄÎÁÐÓÄÆÅ ÄÎ 1913 ÃÎÄÀ
Ðåçþìå
Ê à ë ÷ î   Ê.   Ê à ë ÷ å â

Ñåãîäíÿ, êîãäà ñ îñíîâàíèåì ñìîòðèì íà 75-é
ãîäîâùèíû âîçâðàùåíèÿ Þæíîé Äîáðóäæå ê áîëãàðñêîìó
ãîñóäàðñòâó, íå áûëî íåëîãè÷íî, ÷òîáû îáðàòèòü
âíèìàíèå íà áîëåå ëîãè÷åñêèé âîïðîñ - ïî÷åìó
ñòàíîâèëàñü ðóìûíñêàÿ àãðåññèâíîñòü â 1913 ãîäó. À â
2016 ãîäó - ñòîëåòèå ïîñëå áîè çà Äîáðóäæó! - îïÿòü
áóäåì “îáúÿñíÿòü” ðóìûíñêèé ýêñïàíñèîíèçì, íàøåë
âûðàæåíèå â ïðåòåíçèÿõ î òåððèòîðèàëüíîì áàëàíñå
ìåæäó áàëêàíñêèìè ñîñåäÿìè. Òàê ïðîèçîøëî è ñ
ðåøåíèÿìè Ïåòåðáóðãñêîé êîíôåðåíöèè (26 àïðåëÿ), à
òàêæå è ñ âîåííîé àãðåññèåé (28 èþíÿ) - âñå ýòî ôàêòîðû,
äàþùèå îñíîâàíèÿ ëåãèòèìíîñòè ðóìûíñêîé àííåêñèè
Þæíîé Äîáðóäæè (Áóõàðåñò, 28 èþëÿ 1913 ã.). Ïîñëå òðåõ
ëåò ýòè Áóõàðåñòêèå ðåøåíèÿ  ïðåäîïðåäåëèëè âîéíó
ìåæäó Áîëãàðèåé è Ðóìûíèåé.

Íà ïåðâûé âçãëÿä âñå âûãëÿäèò “áåñïîùàäíî ÿñíî”:
Êîðîëåâñòâî Ðóìûíèÿ “ñìîòðåò” íàä Áàëêàíñêèì
ðàâíîâåñèåì, êîòîðîå  ðåçêî íàðóøèëà Áîëãàðèÿ, ïîòîìó
÷òî îíà ìîãëà áû â 1912 ãîäó ïðèñîåäèíèòü ñëèøêîì
ìíîãî êóöî-âëàøêîå íàñåëåíèå îñîáåííî îò îòîðâàííûõ
îò Îñìàíñêîé èìïåðèè òåððèòîðèé Ìàêåäîíèè. Íàäî
âûðàçèòü ñ óâåðåííîñòüþ ñîãëàñèå ñ äóõîì èññëåäîâàíèé
íàøåãî êîëëåãà Æåêî Ïîïîâ, ñäåëàíè çàäîëãî äî íàñ, â
òîì ÷èñëå è â ìîíîãðàôèè, â êîòîðîé ýòîò àðãóìåíò
îñóæäàåòñÿ êàê èäåéíî-ïðîïàãàíäèñòñêèì ...

ÔÀÊÒÎÐÈ, ÎÁÓÑËÎÂÈËÈ ÐÓÌÚÍÑÊÈÒÅ
ÀÑÏÈÐÀÖÈÈ ÊÚÌ ÞÆÍÀ ÄÎÁÐÓÄÆÀ  ÄÎ 1913 Ã.
Ðåçþìå
Ê à ë ÷ î   Ê. Ê à ë ÷ å â

Â äíèòå, êîãàòî ñ îñíîâàíèå ñå âãëåæäàõìå â 75-
ãîäèøíèíàòà îò âðúùàíåòî íà Þæíà Äîáðóäæà êúì
áúëãàðñêàòà äúðæàâà, íå áå íåëîãè÷íî äà îáúðíåì
âíèìàíèå è âúðõó îùå ïî-ëîãè÷íèÿ âúïðîñ – çàùî ñå ñòèãà
äî ðóìúíñêàòà àãðåñèâíîñò ïðåç 1913 ã. À ïðåç 2016 ã. –
åäèí âåê ñëåä áîåâåòå çà Äîáðóäæà! – îòíîâî ùå ñè
“îáÿñíÿâàìå” ðóìúíñêèÿ åêñïàíçèîíèçúì,   íàìåðèë èçðàç
â ïðåòåíöèèòå çà áàëàíñèðàíîñò â òåðèòîðèàëíî
îòíîøåíèå ìåæäó áàëêàíñêèòå ñúñåäè. Òàêà å è â
ðåøåíèÿòà íà Ïåòåðáóðãñêàòà êîíôåðåíöèÿ   (26 àïðèë),
è âúâ âîåííàòà àãðåñèÿ (28 þíè) - âñå ôàêòîðè, äàëè
îñíîâàíèå çà ëåãèòèìèðàíå íà ðóìúíñêàòà àíåêñèÿ
ñïðÿìî Þæíà Äîáðóäæà (Áóêóðåù, 28 þëè 1913 ã.) Òåçè
Áóêóðåùêè ðåøåíèÿ ïðåäîïðåäåëèõà ñëåä òðè ãîäèíè è
âîéíàòà ìåæäó Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ.

Íà ïðúâ ïîãëåä íåùàòà èçãëåæäàò “áåçïîùàäíî
ÿñíè”: Êðàëñòâî Ðóìúíèÿ “áäè” íàä áàëêàíñêîòî ðàâíî-
âåñèå, êîåòî áèëî íàðóøåíî äðàñòè÷íî îò Áúëãàðèÿ,
çàùîòî ïîñëåäíàòà áè ìîãëà ïðåç 1912 ã. äà ïðèñúåäèíè
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Спомняте ли си 10 ноември 1989 г.
Много добре си спомням. Беше петък, в края на работната

седмица, когато аз, както обикновено в този ден, четях в
архива. Като се върнах вечерта в къщи разбрах, че Т.Живков
е подал оставка. Това за мен, който бях израсъл дълги години
наред с неговия образ и с неговия глас, беше цяло събитие.

Очаквахте ли падането на Т.Живков като събитие?
Е, за мен беше очаквано. В началото на октомври 1989 г.

Горбачов посети за 40-годишнината Източен Берлин. Аз бях
специализирал в Германия и следях събитията там. Тогава
ми се стори, че Берлинската стена се разклати, но не очаквах,
че толкова скоро ще падне. Това беше на 9 ноември, а на 10
ноември, един ден по-късно, Т.Живков падна. Има връзка.
Това беше един процес в Източна Европа. Но все пак ми се
стори изненадващо.

Осъществиха ли се надеждите на демократично
настроените хора в България.

Не се осъществиха. Изпитаха силно разочарование. И аз
съм един от тях. Имаше надежди, но се оказа, че преходът
не е завършил вече 25 години. Той беше дълъг, мъчителен,
труден и несправедлив.Основният въпрос на прехода бе
преобразуването на държавната собственост в частна.
Всичко друго като парламентарна демокрация, многопар-
тийна система се оказа димна завеса. Това, което наричаме
приватизация не се осъществи по справедлив начин.

Вие отговаряте и на въпроса ми има ли демокрация в
България?

Има демокрация, но нашата демокрация е особена. Докато
има власт на малцина много богати хора, които въздействат
на управляващите, като паралелна власт, не може да има
истинска демокрация. Вярно е, че има избори, макар че
хората все по-малко гласуват. До 1989 г. ние гласувахме, но
не избирахме. Сега гласуваме и избираме. Зад прекалено
многото партии, обаче, стоят големи икономически интереси.
Всъщност тези, които притежават големите богатства имат
на своя страна депутати, министри, които работят предимно
за техните интереси. Понякога много нахално и безочливо
прокарват закони в НС, които тях ги обслужват. Както беше
Законът за хазарта, приет през 2001 г. То е явно за чии
интереси става дума.

Има ли свобода на словото днес?
Докато до 1989 г. нямаше свобода на словото, днес има.
До 1989 г. съществуваше политическа цензура, което беше

голяма политическа бариера. Днес има икономическа
бариера. Тъй като, за да издадеш една книга трябва да си
намериш спомоществователи. Това е все по-трудно – да
намериш спонсори. Една голяма част от средствата за масова
информация са обвързани с икономически кръгове и зависят
от тях. Ако все пак искаш, можеш да намериш къде да се
изкажеш.

Станаха ли повече учените през тези 25 години?
За жалост учените много намаляха. Аз ще посоча нашата

академия – БАН. Тя намаля на половина. Сега се готвим да
правим поредното съкращение за тези 25 години. Младите
хора вече не се ориентират към науката, защото смятат, че

ИНТЕРВЮ
НА МАРУСЯ КОСТОВА
С АКАД. ГЕОРГИ МАРКОВ

Надявам се, че преходът най-
сетне ще завърши. И че ще станем
една истинска европейска
държава.

Акад.Георги Марков
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тя не е печеливша. В обществото се шири една
неграмотност, една чалгизация. В културно
отношение сме доста назад.

В едно интервю Вие казвате, че академи-ците
у нас са много и ще се настъпвате вече в
трамвая.

Това важи за висшите училища. Те прекалено
много се нароиха. Както и за някои нови академии,
които дават дипломи за академици. Не е трудно
човек да си купи диплома или някакво звание и да
си го сложи в рамка на стената. Повече, ей така,
за престиж. И в образованието, и в науката нахлуха
парите и станаха определящи. Те станаха
върховната ценност в нашето общество. Не
знанието, за съжаление, а парите.

България стана част от ЕС. Как може да
запази идентичността си?

Това е големият въпрос. Ние историците сме в
дълг пред народа си. Историята е ДНК на всеки
народ. Ние трябва да запазим идентичността си,
въпреки че се отварят границите. Хората се
местят. За съжаление над 2 милиона българи са
извън пределите на държавата, предимно млади
българи. Като такива ние сме европейци. Едното
не изключва другото. Ние първо сме българи,
после европейци.

Вие го бяхте написали това още през 1997 г.,
когато и публично го разгласихте пред голяма
аудитория в Балчик, Варна и другаде.

Да, това беше Националната доктрина. Предста-
вих я за първи път като проекторешение на Народ-
ното събрание през 1999 г., но тя беше сложена във
фризера. Отново се опитахме при правителството
на Сакскобургготски да я размразим. Но
управниците имат мандатно мислене. Те не мислят
за следващите поколения, а да устискат 4 години
на власт и да се облагодетелстват. Така и
Доктрината остана във фризера.

Какво ще кажете в заключение по темата?
25 години са много време. 20-25 години - това е

едно цяло поколение. Надявам се, че преходът
най-сетне ще завърши. И че ще станем една
истинска европейска държава.

Интервю:  Маруся КОСТОВА

Р е з ю м е

В интервюто акад. Георги Марков споделя свои
спомени за 10 ноември 1989 г., когато министър-
председателят Тодор Живков подава оставка и
пада от власт.

 45 години България бе в тоталитарен режим и
надеждите на хората бяха за демокрация. Тогава
се роди в Балчик и първият в България частен
седмичник „Морски телеграф”- борец за свобода
на словото, вече повече от 20 години.

Акад. Г. Марков определя политическите и
икономическите бариери пред издаването на книги
и вестници по време на тоталитаризма и 25 години
по-късно. „В обществото се шири неграмотност,
съкращават се учени, а младите нямат интерес към
науката, защото не е печеливша. Парите станаха
върховната ценност, а не знанието.

Ние, историците, сме в дълг пред народа си.
Историята е ДНК на всеки народ. Затова трябва
да запазим идентичността си. Първо сме българи,
после европейци.”

Проект за Национална доктрина акад. Г. Марков
представя пред Народното събрание през 1999 г.,
но „тя е сложена във фризера”, защото „управ-
ниците имат мандатно мислене”, как да се задър-
жат 4 години на власт и да се облагодетелстват.

„20-25 години – това е едно цяло поколение –
казва акад. Г. Марков. Надявам се, че преходът от
тоталитаризъм към демокрация ще завърши и че
ще станем една истинска европейска държава”

  Маруся КОСТОВА

S u m m a r y

In the interview acad. Georgi Markov shares his
memories of November 10, 1989 when Prime Minister
Todor Zhivkov resigned and lost his authority.

 45 years Bulgaria was restricted to a totalitarian
regime and the people’s hopes were for Democracy.
Then in Balchik the Bulgaria’s first private weekly pa-
per was born - „Sea telegraph”- fighter for the free-
dom of speech for more than 20 years.

Acad. Georgi Markov defines the political and eco-
nomic barriers to publishing of books and newspapers
during the totalitarianism and 25 years thereafter. „Illit-
eracy spreads out far and wide in the society,  scien-
tists are cutted down, young people have no interest in
science because it is not profitable. Money becomes
the supreme value, not the knowledge.

We, the historians, are indebted to our people. His-
tory is the DNA of every nation. So we need to keep our
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“Не питай старило,
ами патило.”

Уважението към възраст-
ните хора е залегнало дълбо-
ко в цялата човешка цивили-
зация. То е израз на почитта
към житейския опит и мъд-

ростта, събирана през годините.
Въпреки това, в своите наблюдения хората са

открили, че възрастта не винаги е белег на
мъдрост. Наред с много приказки и поговорки, в
които се утвърждава старостта като извор на
знания, са възникнали и други. „Не питай старило,
ами патило” е поговорка, в която се дава
предпочитание на личността, която не чака да
остареем, за да получи признание. „Патило” е
човекът, утвърждаващ себе си в борба с живота.
Това е човекът, който се учи от собствените си
грешки и продължава твърдо към поставената си
цел. В спокойния, еднообразен, лишен от
конфликти и идеали живот, много хора остаряват,
без да са разбрали многообразието на света.

Истински съвет може да ти даде само силната
личност, преминала през борби и страдания, без
ад се пречупи, без да загуби своята същност и
мечтите си.

„Не питай старило, ами патило” е философско
обобщение за стойностното в човешкия живот.
Уважението към старостта е част от културата
и възпитанието на обществото, но да се поставя
знак за равенство между старост и мъдрост би
било дълбоко погрешно.

„Гайдата не прави овчаря”
Тази народна поговорка ни кара да се

замислим за имитаторите в живота, за онези
хора, които не искат да бъдат себе си, а някой
друг. Те копират само външните белези, затова
метаморфозите им са толкова смешни.

Простият човек смята, че може да се справи
с всяка престижна професия и обществено
положение. Ярък пример за това е Алековият Бай
Ганьо. Сложил цилиндър на главата си, той се
вижда главен редактор или министър.

identity. We are Bulgarians in a first place and then
Europeans.”

In 1999 a National doctrine project was pre-
sented by Acad. Georgi Markov to the National As-
sembly, but „it was placed in the freezer”, because
„rulers have a mandate thinking” about how to hold
the authority four years and to benefit from it.

„20 or 25 years - this is an entire generation –
acad. G. Markov said. I hope the transition from to-
talitarianism to democracy will end and we will
become a truly European country.”

           Marussya KOSTOVA

Р е з ю м е

В интервью акад. Георгий Марков в  своих
воспоминаниях говорит о 10 ноября 1989 года,
когда премьер-министр Тодор Живков подал в
отставку и ушел  из  власти.

45 лет в Болгарии был  тоталитарный режим
и у народа была надежда на демократии. Тогда
в г. Балчике родился первый в Болгарии
частный еженедельник  «Морской телеграф»
- борец за свободу слова, уже более 20 лет.

Акад. Г. Марков определил политические и
экономические барьеры для публикации книг
и газет во время тоталитаризма и 25 лет спустя.
“В обществе ширится неграмотность,
сокращают численность  ученых, а молодые не
имеют никакого интереса к науке, потому что
это не выгодно. Не знание, а деньги стали
высшей ценностью.

Мы, историки, в долгу перед своим народом.
История – это ДНК каждой нации. Таким
образом, мы должны сохранить нашу
идентичность. Впервые мы болгары, а потом
европейцы”.

Акад. Г. Марков представил Проект о
Национальной доктрине в Парламенте в 1999
году, но “он помещен во фризере”, потому что
“правители имеют мандатное мышление “, как
остаться четыре года во власти и как
облагодетельствовать себя.

“20-25 лет – это одно все поколение –
говорит акад. Г. Марков. Надеюсь, что переход
тоталитаризма на демократии закончится и мы
становимся настоящей европейской
державой”.

Маруся КОСТОВА
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ВЕЧНАТА АКТУАЛНОСТ
НА НАРОДНИТЕ ПОГОВОРКИ
Юлита Христова
Бележка на редактора:
Авторката разкрива интересни свои наблюде-

ния върху някои широко разпространени
български народни поговорки като изтъква
тяхната вечна актуалност: „Не питай старило, ами
патило”, „Гайдата не прави овчаря”, „Няма по-
сладко от език и няма по-горчиво от него”, „Човек
по говора се познава”.   Идиомите във всеки език
са съсредото-чие на народната мъдрост, която се
ползва от всяко следващо поколение.

                                                     Маруся
Костова

ETERNAL TOPICALITY OF PROVERBS
AND SAYINGS
Yulita Hristova
Summary
Editor’s Note
The author reveals her interesting observations on

some widespread Bulgarian folk sayings highlighting
its eternal topicality: „Еxperience is worth more than age”,
„Bagpipe makes no shepherd”, „There is nothing sweeter
than the language and more bitter than it”, „A man is
known by the speech”.   Idioms in any language are
focused on folk wisdom, used by the next generation.

Marussya Kostova

ВЕЧНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ
НАРОДНЫХ ПОГОВОРОК
Юлита Христова
Примечание редактора
Автор раскрывает свои интересные наблюде-

ния над некоторыми широко распространенными
болгарскими народными поговорками, подчерки-
вая их вечную актуальность: «Не спрашивай
старика, и тот, кто страдал”, “Волынка не делает
пастуха”, “Нет более сладкого от языка и нет более
горького от него”, “Человека опознаешь через
говора”. Идиомы на каждом языке сами по себя
сосредоточие народной мудрости, которая
используется каждым последующим поколением.

Маруся Костова

Културата и възпитанието не допускат употреба-
та на диалектизми, вулгаризми и жаргонни думи. В
зависимост от професията си хората употребяват
определени термини. Високо образованият човек
има по-прецизен стил. Общественото положение и
средата, в която се движи дадена личност, също
се отразяват в говора.

И все пак по говора можем да познаем само
повърхността на човека. Не случайно народната
мъдрост е обобщила: „Едно говори, друго върши”.

От говора научаваме много неща за хората, но
истински ги познаваме по делата им.

Юлита ХРИСТОВА

Цялата ни съвременна действителност е пълна с
подобни примери. Облекли елегантни дрехи, качили
се на скъпи автомобили, простаци и нищожества са
повярвали в своята изключителност. Диалектно
говорещи депутати, министри, с поведение на
бодигардове, кметове, с речник на мафиотски босове
и още много и най-различни обществени величия си
въобразяват, че наистина са народни избраници. Но
народът е казал: „Гайдата не прави овчаря”, ще
посвири, ще полудува, а стадото ще избяга, защото
освен музика му е нужна и грижа. Много качества
трябва да притежава овчарят, а ако може и да свири
– още по-хубаво. Честни и компетентни трябва да са
ръководителите на една държава, а ако са елегантни
– още по-добре.

„Няма по-сладко от език и няма по-горчиво
от него”

Още в дълбока древност хората са разбрали
огромната сила на езика като средство за
общуване. Поговорки като: „Език мой, враг мой”,
„Добра дума, желязна врата отваря” и др.
разкриват възможностите на словото да извисява
и да унищожава, да носи радост и да оскърбява.

Няма по-сладко от езика на майката, която те
приласкава и утешава в детството. Няма по-сладки
от думите на любовта. Сладката отрова на
ласкателството докосва всяко човешко сърце.
Сладък е езикът, който нашепва за любов, за
слава, за пари, за власт. Хубавите думи могат да
те накарат да бъдеш щастлив, благороден и добър.

Но думите могат да бъдат и горчиви. Могат да
те унищожат духовно и физически. Езикът на
омразата и презрението, на лицемерието и
подлостта, на лъжата и отмъщението, са нанесли
на хората повече нещастие и от най-големите
природни бедствия. Грубостта, обидата, клеветата,
отравят човешкия живот. Убиват красивото и
доброто у човека. За горчивия език са създадени
ярки сравнения: думи като стрели, като отрова, като
удар с камшик, като удар с нож и др. Макар и
безплътни, те нараняват и могат да бъдат страшно
оръжие. Думите, подредени безмълвно в речника,
са само понятия за предмети и явления. Но думите
в човешкия език са като магия, която може да
превърне света в рай или ад.

„Човек по говора се познава”
В Библията е казано: „По делата им ще ги по-

знаете”. Въпреки това много неща могат да се кажат
за човека и по говора му. Млад или стар е, умен или
глупав, образован или не. Професия, култура, среда
– всичко това можем да открием от начина, по който
говори, от думите, които употребява.

Младият човек има по-малко жизнен опит, но
повече фантазия. Умният човек не говори за неща,
които не разбира.

Селянинът е по-близо до природата и в речника
му ще преобладават понятия, различни от тези на
градския човек.



Ф О Р У М, бр. 1, 2016 г.42

Õðèñòèíà ÏÀÍÀÉÎÒÎÂÀ

Личността и творчеството на Борис Караджов (Караджа)
са слабо познати на българските изкуствоведи, а неговото
художествено наследство e недостатъчно проучено. Голяма
част от творбите му остават в Румъния, в колекциите на
галерии и музеи в частни лица. Тридесет  и четири години
след смъртта му, той все още е непознат и за скулптурната
гилдия в България.

Малко са творбите му, останали у нас – „Стреле-
цът”(„Последната стрела”) на нос Калиакра, великолепната
композиция „Пиета” и „Фигура на жена” в балчишката галерия,
бронзовата фигура на Любен Каравелов (чийто проект худож-
никът подарява на града) на улица „Черно море” в Балчик,
още шест други скулптури, притежание на Художествената
галерия в гр. Добрич и особено вълнуващата скулптура на
гроба на майка му в Балчик, наречена кратко „Мама”.

Постъпилият във фонда на Историческия музей в Балчик
личен архив на известния румънски скулптор от български
произход – лични документи, снимки, каталози на негови
изложби, безвъзмездно дарени от дъщерята на художника
Йоана-Райна Борисова Караджова, а също и един текст-
интервю, публикувано през 1937 г. на страниците на списание
„Завети”, отразява културния и обществения живот по това
време, хвърля светлина върху неговия живот и творчество.
Документалният архив съдържа няколко масива: 1.
документи  – студентска карта  и  диплома;  2. фотографии;
3. каталози на изложби.

От периода, свързан с обучението на художника, е
запазена неговата диплома, издадена от  Министерството
на образованието на Румъния и Академията за изящни
изкуства в Букурещ  с № 21 от юни 1932 г. От нея черпим
информация, че след положен с отличие изпит в секция
„Скулптура” към художествения отдел, професорският съвет
към академията присъжда диплома на г-н Борис Караджа за
завършено висше художествено образование. Документът
съдържа отличителни знаци – печат на двата водещи
института, скрепени с подписите на министъра на образова-
нието и този на ректора на учебното заведение – проф. Камил
Ресу – един от изтъкнатите преподаватели и ректор по това
време на Букурещката художествена академия. Вторият
запазен документ е студентската карта, издадена на името
на Борис Караджа от Школата за изящни изкуства за
учебната  1932 -1933 г., с дата 22.ХІІ.1932 г. Според данните,
с които разполагам, най-вероятно студентската карта е от
времето на неговото обучение в ателието на  проф. Димитрие
Пачурея. Известно е, че след шестгодишно следване, през
1932 г., той  завършва академията и същата година спечелва
стипендия за следдипломна квалификация, която му дава
възможност да специализира в ателието на своя професор.
От малката снимка ни гледа одухотворено лице на млад
човек. Живият и прям поглед  издава откритост на характера,
но и скрита тъга. Шапката на главата е поставена артистично,
което придава на портрета ренесансово излъчване.

Фотографският масив от документи съдържа разнородни
по вид и време фотографии  – една семейна фотография,
две снимки от студентските години на Борис Караджа,
фотографии на художника, сниман в ателието си (от по-
ранните му години и други от зрелия му период),
художествени фотографии на избрани негови произведения.

В архива, подарен от дъщерята на Борис Караджа, е

НЕПОЗНАТИЯТ
БОРИС
КАРАДЖА

Борис Караджа (правият отляво)
със своите сестри и брат
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запазена една единствена  фамилна фотография,
която е запечатала  образите на малкия Борис
(правият отляво) и неговите сестри и брат? Тя е
от времето на неговото детство. На нея той е около
8-10-годишен.   Прави впечатление и една
фотография от студентските му години. На нея той
е заснет сред свои колеги, състуденти от
Академията. На преден план, заобиколен от
групата начинаещи художници,  по всяка вероят-
ност стои фигурата на един от преподавателите
на художника? На гърба на снимката има дата
6.Х.1928 г., лично подписана от Борис Караджа.
Направена вероятно пред сградата на училището,
тя ни връща  в онези първи години на обучение му,
когато той започва да се формира като художник.

В друга фотография виждаме бъдещия
скулптор  в младежка компания. Борис е седнал в
центъра и държи лула в ръката си, а около него
прави или седнали направо на  земята са, може би
отново, негови колеги от академията. Облечени в
строги костюми, с кърпички в горния джоб, някои
с лула в устата, други държат кокетни бастуни.
Снимката е направена във фотографско ателие,
макар и малко статична и преекспонирана, ни дава
представа, не само за модния вкус на времето, но
и за желанието на група млади хора, чрез облек-
лото и маниерите си да се впишат в интелигент-
ските кръгове и живота на артистичната бохема.

В архива има и няколко фотографии, които
показват художника в просторното му ателие по
време на работа. На една от тях (по-ранна) той
позира, застанал до пластиката на изваяно голо
тяло, на друга го виждаме качен на скеле,
добавяйки последни “щрихи” върху поредната си
скулптура, наречена “Пегас”. Правят впечатление
и няколко фотографии на произведения, взели
участие  в Международното биенале  на изкуст-
вата във Венеция -  “Жена с кобилица”(1964г.),
“Дискобол”(1964г.), “L’incontro”(1954г.), които
бележат престижното участие на Борис Караджа
в този уважаван световен културен форум.

Архивът съдържа и фотографии на творби на

автора, за чието професионално заснемане
художникът се е доверил на ателието на Флорин
Драгу.  На гърба на тези снимки виждаме, че худож-
никът надлежно си е водил  кратки записки – с
описание на творбата, размери, номерация и др.
На гърба на други фотографии пък се вижда
щемпелът на Министерството на културата и
образованието. От направения преглед на архива
става ясно, че част от фотографиите в него са били
използвани за отпечатване на  каталог, посветен
на художника през 1980 г.

Сред новопостъпилия документален архив се
пазят и три каталога, които до голяма степен
представят  творчеството на Б. Караджа.

Борис Караджов (Караджа) е роден на 11 януари
1906 г. в гр.Балчик в многодетно семейство с
патриархални нрави. Баща му и дядо му, от Ески
Джумая (дн. Търговище) са потомствени  грънчари
– от тях вероятно  наследява дарбата си на ваятел.
По майчина линия е внук на  Коста Андреев от
Трявна  – търговец  и голям деятел по църковния
въпрос, който се преселва  в Балчик, откъдето  е
изпратен като представител  и взема участие в
църковния  събор в Цариград.

На десетгодишна възраст, през войната (1916
г.) Борис остава сирак и макар още невръстен, е
трябвало да работи, за да помага на майка си в
препитанието на семейството. Заради буйния му
характер, по молба на майка му, той бил взет под
покровителството на  братовчед си Никола Гаври-
лов – банков директор в Балчик. По- късно на стра-
ниците на списание „Завети” (1937 г.) художникът
ще каже: „На него аз дължа възможността  да
завърша Художествената академия в Букурещ”1

След като завършва трети клас (11 клас) в
българското училище в родния си град, той започва
работа като служител в банката при Н. Гаврилов.
Но еднообразната чиновническа работа очевидно
не му е по сърце и той моли да го пратят на работа
в житните магазини на банката покрай морето. Там
Борис вече заживява в друг свят – свят на бляна и
виденията. Той обикаля морския бряг, вглежда се
в камъните, по които вълните са оставили отпеча-
тъци и вижда в тях образи, невидими за очите на
простосмъртните. Макар и неук, занесъл такива
камъни у дома си, той с длето е очертавал конту-
рите, които очите и душата му са виждали и от
камъка се очертавал чудно хубав торс на жена.
Талантът му започва да се проявява в малките
фигурки от глина, в които той излива образите на
работниците”2.

В началото на 20-те години на ХХ в., особено
след  1924 г. Балчик (който все още е румънско
владение) става привлекателен с екзотичния си
пейзаж за тогавашния  румънски интелектуален
елит. Градът е посещаван от писатели, поети,
художници, журналисти и др. Живописци като
Николае Тоница, Жан Стериади, Николае Дъръску,
Чечилия и Фердинанд Щорк откриват  Балчик за
своето изкуство.

Студентска карта  на Борис Караджа за учебната
1932–1933 г. – вътрешен изглед
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Художественият кръг около семейство Щорк се
ангажира с меценатски прояви, насочени към по-
будните и талантливи българчета от Балчик. В
техния дом, известната вила “Щорк”, заработва
малка детска художествена школа. Сред децата
е и многообещаващият талантлив бъдещ скулптор
– Борис Караджов. Още първите му опити издават
природен талант и естествено го насочват  към
изкуството, а оттам и към художествено образова-
ние. ”Случаен посетител на Балчик, големият ру-
мънски скулптор Щорк, чува за това дете, подирва
го, вижда работите му и говори на покровителя му,
като настоява да бъде изпратен в академията в
Букурещ, въпреки че няма нужното (средно) обра-
зование. Така се открива пътя за осъществяване
на бляна на младежа – да изучава ваятелство”3.
Макар никога да не забравя своя произход и
фамилно име, малкият балчиклия Борис Караджа
тръгва от ателието на тази вила и от опеката на
Фердинанд Щорк, за да израсне като един от
известните скулптори – творци и педагози на
Румъния.

Самородният талант на младия Караджа отбе-
лязва Дойна Пауляну, изследователка на живо-
писта и на художествения живот в Балчик от това
време: ”Откритие на творците, които населяват
това изобилно пространство, е и великолепният
Борис Караджа (Караджов), по-късно излязъл от
тази среда, следвал, станал професор в Букурещ-
ката академия за изящни изкуства (тогава инсти-
тут)” и продължава: ”В двора пред морето, Борис
скулптираше… Той е висок и млад кореняк – из-
лъчването на морална чистота и порив към заоби-
калящата среда е въплътено в неговия внушителен
вид. Той е откровение за художниците дошли тук,
за да открият творческите му нагласи и да го
посветят в скулптурата. Добродетелите на Борис
са доказателство  за способностите му. Той
моделира библейски теми, пълен с желание и
целеустременост”4.

През 1926 г. Борис Караджов ходи на уроци по
рисуване при известния живописец Хранд Авакиян,
който по това време е учител по рисуване в
Балчишката гимназия и от когото получава напът-
ствия и поощрение. Тогава взема окончателно
решение да се посвети на скулптурата. Под-
помогнат е финансово с малка сума от трупата на
самодейния театър в града, в която бъдещият сту-
дент по скулптура участва. Пристигнал в Букурещ,
той наема стая в един скромен хотел на ул.
”Гривица” и 15 дни се отдава на усилено рисуване
–„линеарно, без сенки, без живописни нюанси,
както и на упражненията по скулптура”5. През
същата година (1926 г.) е приет в Художествената
академия в курса на големите румънски скулптори
Оскар Хан и Димитрие Пачурея.  Още в самото
начало той привлича вниманието на професорите
си и се отличава с вродения си талант.

Като на всички млади художници, така и на
него, липсват материални средства, затова за да

се издържа, докато следва, работи като келнер,
модел в кабинета по анатомия, участва като
статист в спектаклите на Националния театър.

През 1932 г., след шестгодишно следване,
завършва академията. Веднага след това спечел-
ва стипендия за следдипломна квалификация,
която му дава възможност да работи две години в
ателието на своя професор Д. Пачурея. Плод на
тази специализация е една впечатляваща
изложба, която художникът открива през 1933 г. -
високо оценена от критиката с определенията
„силна експресия”, „скулптура на силата” и т.н.
Паралелно с това той излага свои творби във
всички големи салони за изложби: Официалния
салон (специализирана годишна изложба за
изобразително изкуство), залата “Dalles” и др.

През същата година Борис Караджов посещава
музея „Симу” (носещ името на Анастасие Симу –
Анастас Симов, известен  търговец и колекционер
от български произход), където „открива” творби-

те на френския скулптор Антоан Бурдел, които
дълбоко го впечатляват. След изложбата си от
1934 г. предприема продължително пътуване из
Средиземноморието. Посещава големите градове-
пристанища Константинопол, Атина, Алжир, Барсе-
лона, Марсилия, Неапол и Южна Италия, където
изпитва магнетичното въздействие на паметници-
те на древна култура – античната скулптура,
гръцката керамична живопис. По-късно в скулпту-
рите си той съчетава отпечатъка на гръцката кла-
сическа скулптура с първичността на моделажа6.

Следващите години /1936 – 1937 г./ професио-
налната кариера на Б. Караджов се развива
вихрено. Следват  изложби, които предизвикват
огромен интерес сред ценителите на изкуството,
а в пресата от онова време могат да се прочетат
ласкавите рецензии, с които румънската художест-
вена критика отразява неговото творчество. Ето
няколко кратки извадки от критиките за него.
Писателят Петре Манолиу пише във в-к “Crediuta”:
“Борис.Караджа беше наскоро дошъл в Букурещ,

Борис Караджа сред състуденти  (седнал в средата)
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въоръжен само със своите работнически ръце, в
корена на които се таеше един талант и със своите
любопитни очи, жадни за пластичността на света”7.
А Антон Холбин във в-к “Vremea” от 23.Х.1936 г.
признава: “Караджата е най-талантливият между
нашите скулптори. Много хора признават това.
Голямо е удоволствието да застанеш пред всяка
една негова работа. Кои са главните черти, които
намираме навсякъде? Едно архитектурно чувство,
даже и когато работите не са големи. Не динами-
зъм, както се казва досега, а по-скоро една
вътрешна сила, която придава особена прелест на
някои работи и ми дава право да ги назова вместо
имената, които си е избрал артистът, с едно име:
“Игра от камък”8. (8)

На българската културна общественост Борис
Караджа и неговото творчество стават известни
чрез страниците на сп. ”Завети” (Х.1937 г.),
популярно в онези години илюстровано списание
за наука, изкуство и обществен живот. На неговите
страници публикуват проф. Васил Захариев, Кирил
Христов, Никола Т. Балабанов и др. В статията
“Един непознат  у нас ваятел – Борис Караджа”
авторът  Хр. Г. Попов разказва с голямо вълнение
за срещата си с художника: ”Моето желание да се
запозная с този, станал вече знаменит, макар
твърде млад още, мой сънародник, да го видя по
чехли в ателието и дома му, ме накара да го
потърся. Намерих го в ателието му, не бляскаво
по уредба, поради липса на излишни средства, но
одухотворено от големия талант и индивидуалност
на всецяло предадения на изкуството ваятел.

Неизличими спомени останаха у мен от тази
среща. Млад, левент, едър, хубав момък, с кроткия
си, засмян поглед на дете, с непринуденото си
държание и скромност, Караджата завоюва
веднага сърцата на всички, които се запознаят с
него. Разговорите, които имах с него през
няколкократните ни срещи и посещения на музеи,
и които се въртяха около изкуството, ваятелството
и художника, оставиха впечатления, каквито се

получават при четенето на “Изкуството” от Роден”9

В началото на 40-те години на ХХ в., обратът
на историческите и политическите  събития
довеждат до връщане на Южна Добруджа в
територията на България (през ІХ.1940 г.). Борис
Караджов остава в Румъния, където в
продължение на дълги години е професор в
Художествената академия “Николае Григореску”
в Букурещ. (1949 -1970) и където обучава няколко
поколения творци, сред които има и български
възпитаници. Две години по-късно е избран за
председател  на Съюза на румънските художници
- до 1957 г. Печели много награди и отличия:
Държавна награда – І ст., звание Маестро на
изкуствата, Орден за заслуги І-ст. по повод 50-
годишнината му (през 1956 г.) и за големия му
принос към румънската култура. През 1962 г.
получава званието “Народен художник” и е избран
за председател на Съюза на изобразителните
изкуства към Министерство на културата на
Румъния. През 1963 г., заедно с известния
живописец Александър Чукуренко, негов колега и
професор от Академията, излагат свои творби във
Виена. На следващата година е поканен за участие
в един от най-престижните културни форуми в
Европа - Венецианското биенале на изкуствата
(1964 г.). Участва със свои творби в Общи
художествени изложби в Румъния и България.
Награден е и с български орден “Народна
република България” – ІІ ст. през 1973 г.10.

Борис Караджа формира естетическите си
възгледи основно под въздействие на класи-
ческите образци на европейското и румънското
изкуство. Подчинявайки този опит на вътрешния
си усет, той създава значително кавалетно и
монументално творчество, което е вградено в
основите на съвременното румънско изкуство.

В същото време той остава свързан с отечест-
вото си и с неговата история. Доказват го образите
на добруджански жени и на балчишки рибари, а

Борис Караджа със състуденти  – Букурещ, 6.Х.1928 г.

Диплома за завършено висше художествено образова-
ние на Борис Караджа, издадена от Академията за
изящни изкуства в Букурещ, юни 1932 г.
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също и опоетизираните образи от героичното ни
минало – защото “Корените им са в добруджан-
ската земя, а лицата на персонажите му са озарени
от светлината на балчишките брегове11.
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THE UNKNOWN BORIS KARADJEA
Summary
Hristina Yordanova

The personality and creative live of Boris Karadzhov
(Karadjea) are not well known to Bulgarian art critics
while his artistic heritage is not studied sufficiently since
his works are mainly in Romanian galleries, museums
and private collections.

The next text presents the recently acquired by the
fund of the Balchik Historical Museum personal archive
of the famous Romanian sculptor of Bulgarian descent
Boris Karadjea – personal documents, photographs and
catalogues from the exhibitions. Gratuitously donation
to the museums by the artist�s  daughter Joanna-Raina
Borisova Karadzhova they shed light on his life and work.

Hi has actively worked during the 20-50s of the 20th
century and formed his aesthetic views mainly under
the influence of classical examples of European and
Romanian culture. Yielding this experience to his inner
sense he created many examples of easel and monu-
mental works. Even though Karadjea�s most productive
years passed in Romania he never broke off his ties
with Bulgaria and his homeland – Balchik. This is proven
by the images of the Dobrudzha women and fishermen
from Balchik as well as images from our heroic past.

НЕЗНАКОМЫЙ  БОРИС КАРАДЖА
Резюме
Христина Йорданова

Личность и творческая судьба Бориса Kараджо-
ва (Kaраджа) плохо известны для болгарским
искусствоведом и его художественное наследие
еще недостаточно исследовано, потому что его
произведений, главным образом находится в
румынских галереях, музеях и частных коллекциях.

Текст представляет личный архив известного
румынского скульптора болгарского происхожде-
ния Бориса Kaраджа/Kaраджова – личные
документы, фотографии, каталоги его выставок,
которые находятся в фондах Исторического музея
города Балчика, подаренных безвозмездно дочери
художника Йоани-Райни Борисовой Караджовой.
Они проливают свет на его жизни и творчество.

Он активно работал в 20-х – 50-х годов двадца-
того века, сформировал свои эстетические взгляды
в основном под влиянием классических моделей
европейской и румынской культуры. Повинуясь этот
опыт внутреннего чувства, скульптор создает значи-
тельное кавалетное и монументальное творчество.

Хотя самые творческиe годы Бориса Kaраджа
проходят в Румынии, он не разъединен с Болгарией
и своим родном Балчиком. Об этом свиде-
тельствуют образы добруджанских женщин и
рыбаков из Балчика, а также и образы нашего
героического прошлого.

НЕПОЗНАТИЯТ БОРИС КАРАДЖА
Резюме
Христина ЙОРДАНОВА

Личността и творческата съдба на Борис
Караджов (Караджа) са слабо познати на
българските изкуствоведи, а художественото му
наследство е недостатъчно проучено, тъй като
основно творбите му са в румънски галерии, музеи
и частни колекции.

В текста е представен личният архив на из-
вестния румънски скулптор от български произход
Борис Караджа/ Караджов – лични документи,
снимки, каталози на негови изложби, които се нами-
рат във фонда на Историческия музей в Балчик,
безвъзмездно дарени от дъщерята на художника
Йоана-Райна Борисова Караджова. Те хвърлят
светлина върху  неговия живот и творчество.

Работил активно през 20-те – 50-те години на
ХХ век, той формира естетическите си възгледи
основно под въздействие на класическите образци
на европейската и румънската култура. Подчин-
явайки този опит на вътрешния си усет, създава
значително кавалетно и монументално творчество.

Макар най-творческите години на Караджа да
минават в Румъния, той не прекъсва връзката си с
България и своя роден край – Балчик. Доказват го
образите на добруджански жени и балчишки
рибари, а също и образи от героичното ни минало.
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Красимира ЛЮБЕНОВА

На пръв поглед са необичайни. Приковават вниманието.
Изненадват. Провокират сетивата, въображението. Каменни
картини – така  нетипично ги нарича авторът им Даниел
Бодичев.

Наблюдавам реакциите и израженията на малкото
минувачи по Дамбата на Балчик, в не дотам приветливия,
леко намусен и ветровит след обяд. Никой не пропуска да
поспре.  Всички, до един, са заинтригувани от работата му.
За балчиклии, мъжът с длето и чук до огромните камъни на
брега, отдавна не е нова гледка. Поздравяват го, някои го
заговарят приятелски и с открита симпатия, други просто
разглеждат и снимат.

Там им е мястото на „каменните картини“, точно под парак-
лиса на Двореца. Вписват се някак съвсем естествено. Затова
и не го питам как е избрал мястото. Взаимно са се избрали.

Междувременно Даниел ми разказва за увлечението си.
Всъщност увлечение е било преди около десет години, а сега
вече е трайна страст, неговият начин да намира удовлетворе-
ние чрез уменията си.  Дори  да релаксира, да се откъсва от
ежедневието. Започнал е в добричкия парк с резба върху
изсъхнали стволове на дървета, вдъхвйки им нов живот. Каме-
ноделството в Балчик му хрумва малко по-късно. При хубаво
време, независимо от сезона, има ли нова идея, нов сюжет
или просто довършва нещо, вече започнато – той е на брега.

Познават го и в Оброчище. Преди три години кметът
Данаил Караджов го кани да „спаси“ стволовете на старите
дървета в двора на кметството.  Помагат му местни фирми.
Сега вече и там малкият парк е със свой собствен и
неповторим облик.

 Питам го за семейството му, за работата му. С удовол-
ствие ми разказва за дъщеря си, лекар стоматолог със
собствена практика. Той самият е инженер-технолог в храни-
телно-вкусовата промишленост, изкарва хляба си с правене-
то на хляб. И допълва, че от 8 години работи във фирма
„Савимекс“, Добрич – най-големият производител в страната
– едновременно на хляб, брашно, макарони, солети, спагети.
Все насъщни неща около него – хляб, работа, семейство,
камък, дърво.

„Женското разпятие“, „Пътуващият камък“, „Знакът на
Дуло“ – това са имената на работите, с които най-много се
гордее Даниел Бодичев. В тях е вплел със своя неподражаем
стил на самоук-творец темите за някои от вечните човешки
терзания – его, любов, оковите на предразсъдъците и очаква-
нията, силата да си различен, куража да си свободен.
Интересна е неговата интерпретация на българския знак IYI,
популярен и като хералдически символ  на рода Дуло –
човешка фигура в центъра, като стрела, закрепена за
опъната тетива.

 – Всеки  човек е стрела, но е важно кой държи
лъка, кой и колко опъва тетивата, колко е сигурна
ръката, каква е посоката, в която стрелата полита,
каква е целта и. Ханската власт, ролята на владетеля
въобще, е не само почести и слава, а и отговорност
за съдбата на цял народ.

– А „Женското разпятие“? Вече съм го виждала в
добричкия парк.

– Какво виждаш?

ГАЛЕРИЯ
ПОД ОТКРИТО
НЕБЕ
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 – Не трябваше ли аз да задавам въпросите? Какво...
жена, разпъната на кръст, раздвоена... Аз съм лаик, нямам
натрупванията и тренираното око на познавач, за да
обясня адекватно, възприемам на чисто емоционално
ниво. Разкажи ти.

– Женското разпятие си го смятам за много
оригинално, слабост ми е, защото май не се среща.
Това е жена, разпъната на кръст между двама мъже,а
и самия кръст  е забит като котва  в главите им.
Непосредствено до него е и неговата алтернатива –
мъж, окачен на кръста, върху който са седнали два
женски силуета. Естествено, че не трябва да се гледа
буквално на тези разпятия. Тук не влагам никакъв
религиозен смисъл, нищо библейско не проповядвам,
още по-малко пък целя изкривяване на  християнския
смисъл на разпятието. Това е животът - нашите вечни
колебания и дилеми, всекидневните ни избори,
съмненията ни, куражът да преодоляваме. Понякога
дори себе си.

– Впечатлена съм от главата с три лица. Как стигна
до идеята за нея?

– Пак чисто метафорично съм представил
многопластовата човешка същност. Никой на белия
свят не е само добър или само лош. Ние сме изтъкани
от противоречия, от вечни търсения, всеки ден ни е
едно малко ново начало с нови предизвикателства,
терзания, стремежи. И всеки ден показваме на света
около нас една или друга част от себе си. А за
технологичната последователност, ако ме питаш –
по традиционния начин – визуализирам, предва-
рително правя скици, обмислям детайлите в няколко
варианта и избирам този, който най-добре представя
замисъла ми. И чак тогава идват чукът, длетото.
Накрая импрегнирам – с лакове дървото, с машинно
масло камъка. Просто е.

– Не ми изглежда толкова просто. Нито лесно.
– Е, труд си е. Чакай да ти разкажа една весела

случка. Виждаш ли русалката, досами вълните? След
едно вълнение някакви туристи, чужденци, се
обадили в Историческия музей с молба: “Елате си
приберете артефакта, изхвърлен от морето...“.
Смешно е, ама  е и малко тъжно... Как са възпитани
хората да ценят всичко – старините, паметниците,
всичко, всичко, плод на нечий труд.  Даже и в чужбина
реагират.  Дано и ние се научим скоро да пазим
повече.  Сега чуй и най-важното!

Разказва ми за идеята си да се направи работен форум,
пленер, точно тук, на Дамбата, да се поканят  ученици,
студенти, преподаватели от художествените гимназии, от
Академията, от другите университети, където се изучава
скулптура. И огромните камъни да бъдат превърнати в
картини.  Каменни картини. Измислил е и име - „Галерия под
открито небе до самото море“. Убеден е, че мечтата му ще
намери реализиция точно тук, на балчишкия бряг. Вече е
разговарял с кмета Николай Ангелов, запознал го е с идеята
си. Разчита на съдействието на Община Балчик, за да може
да се постигне атрактивния мащаб, какъвто Белият град
заслужава.
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– Освен с кмета на Балчик, говорих и с
проф. Минеков от НХА. Той именно ми каза,
че художниците имат къща, творчески дом
в Балчик, а при организация на съвместни
пленери с колеги- студенти от балканските
страни, може да се разчита и на средства
от европейските фондове. И Вежди
Рашидов е запознат с идеята ми, очаквам
скоро да се свържа и разговарям лично и с
него. Ще осъществя връзка и с
Великотърновския университет. Последно
говорих с областния управител Детелина
Николова. Тя също хареса идеята и обеща
да направи нещо, да помогне за
осъществяването и.

– Не се отказваш лесно. Умора? Дори
чисто физически? Понякога, казваш, си тук и
по цели дни.

Смее се.
– Виж какво – аз съм от оная

неизтребимата порода „луд умора няма“.
Как така ще се отказвам?! Нали ти казах
колко още идеи имам, скицирал съм някои
нови неща, подготвям ги. А за форума -
убеден съм, че от него ще спечелят всички.
Ще е полезен за прохождащите творци, за
обучението и изграждането им, за
университетите, ако щеш, също.

„Балчик, Белият град“ще стане „Балчик
– Белият град на скулптурата“. Отново ще
ти кажа – такова нещо няма никъде. Ама
никъде! Страхотна атракция ще е за този
красив град. Септември е идеалният месец.
Много съм си мислил за това – активният
сезон свършва, времето е прекрасно,
морето – топло и гостоприемно. И гледай
колко камъни за желаещите! С когото и да
съм споделил идеята си, всеки казва –
„Чудесно, супер! Тук ще се получи
страхотно!“ И е точно така - няма друго
място като това! Просто няма!

Навежда се отново с длетото и чука над
започнатия надпис „Галерия под...“

– Важното е да си случваш нещата с
кеф, с желание, с хъс, с усмивка. Особено
като си имал късмета да намериш това,
което правиш добре. Хубаво е да развиваш
дарбата си, но да не се вземаш много,
много на сериозно. Просто да продължа-
ваш да вървиш по пътя си.

Съгласявам се. Няма как да не се съглася.
Защото всички ние всъщност търсим точно тази
простичка благословия – да намерим нещото,
което да вършим с цялата си любов.

Красимира ЛЮБЕНОВА
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ГАЛЕРИЯ ПОД ОТКРИТО НЕБЕ
Красимира Любенова
Резюме
Даниел Бодичев, самоук скулптор и резбар, разказва за

увлечението си да работи на открито, преобразявайки в
произведения на изкуството загиващи дървета в парка на
Добрич, в двора на кметството в Оброчище и най-вече
нахвърляните огромни камъни по балчишката крайбрежна алея.

„Женското разпятие“, „Пътуващият камък“, „Знакът на Дуло“
– това са имената на някои от каменните му картини на
балчишкия бряг,  с които най-много се гордее.

Мечтата му да се организира пленер със студенти и ученици
в Балчик, е отдавнашна, не се е отказал от търсене на
съмишленици и спонсори. Измислил е и име – „Галерия под
открито небе до самото море“. Убеден е, че един подобен форум
би бил отлична допълнителна реклама на прекрасния бял град.

Работа, в която са вложени удоволствие,  желание,  усмивка,
а защо не и леко и нестандартно намигване към публиката е
рецептата на Даниел Бодичев за удовлетвореност.

OPEN AIR GALLERY NEAR THE BEACH
Krassimira LYUBENOVA
Summary
Daniel Bodichev, a self taught sculptor and carver, talks about

his passion to work outdoors, transforming decaying trees from
the park of Dobrich in a work of art. Other artworks are the trees in
the City Hall courtyard of Obrochiste and especially the huge rocks
at the Balchik seaside alley.

„Female calvary“, „Travelling stone“, „The sign of Dulo“ – these
are the names of some of his stone paintings at the beach of Balchik
that he is most proud of.

His dream to organize a workshop with students and pupils in
Balchik is long-standing, he has not given up looking for support-
ers and sponsors. He even invented a name – „Open air gallery
near the beach“. He is convinced that such a forum would be an
excellent additional advertisement for the beautiful white city.

Work in which pleasure, desire, smile and even slight wink to
the audience are invested – that’s the recipe for satisfaction of
Daniel Bodichev.

ГАЛЕРЕЯ НА МОРЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Красимира Любенова
Резюме
Даниел Бодичев, скульптор самоучка и резчик,

рассказывает о своей страсти к работе на открытом воздухе,
превращая умирающие деревья в парке Добрича, во дворе
мэра в Oброчище и, в основном, огромные камни на
набережной города Балчика в произведении искусства.

“Женское распятие”, “Путешествующий камень”, “Знак Дуло”
- это названия некоторых из его каменных картин пляжа
Балчика, с которыми он больше всего гордится.

Уже давно занимает его мечта организовать пленер с
участием студентов и школьников в Балчик, не отказался от
поиска сторонников и спонсоров. Он придумал и название -
«Галерея на море под открытым небом”. Он убежден в том,
что такой форум будет отличной дополнительной рекламой
красивого белого города.

Работа, в которой он вкладывал удовольствие, желание,
улыбку, а и легкое и необычное подмигивание на публику, это
рецепта Даниела Бодичева для собственного удовлетворения.
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ВЯТЪР СЕ Е РАЗБЪРЗАЛ

Старият път, с благи завои,
когато идвам при теб,

е толкова бавен.
до безкрайност е лъкатушен.
С кротки дървета край него,

в стройни редици строени
тяхната мъдрост в клони стаена.
Старият път-откога ли го има?

Светлее приспивно авлигова песен.
Нежна и стройна е тя- подобно надежда
внезапно се спирам - унесен!

Конският  тропот дочувам,
от небето цвилене се сцежда.
Край пътя отдавна чешмата я има
с бистра вода тънкоструйна,

с пет шепнещи чучура пенливи.
От кой ли извор подземен тука излиза?
Сребрени менци къде ли са дянати

с моминския смях -   отдавна ги няма?!
Вятър ли времето ни преизчислява
на живота ни кратък-дните на възел завързал.

Балчишки вятър, за къде толкова се е разбързал?

НОЩ КРАЙ МОРЕТО

Нощта е толкова красива
сред морския кристал на Тузлата.
Неузнаваемо блести и се разлива…

Една жена, една жена със име,
честити ми на мен, поета,
Новата година…

Не искам да забравя
възбудено морето като
мен с вълшебно чувство,

по котешки се приласкало –
шепнещо по телефона като нея.
Морето, което е единствено

за всички ни, и тази нощ,

в Тузленския януарски спомен
отново във релефа тебе е изваяло.
Притворило очи, сред пяната

ласкаво и мъдро, нещо си мълвеше.
С баща ми сякаш си приличаха.
Морето, нашето море край Тузлата:

то всеки ден се радва и с балетна грация
в нощта насреща ми пристъпя
пластично, и уханно, и възбудено.

За обич, навярно ме зовеше,
останала от щедростта на лятото.
Оглеждаше ме то отвсякъде-

безумно влюбено, във тази нощ –
зазидана завинаги в Тузлата...

ТИ СИ МЕ ОБИЧАЛА

Аз желая да те имам,
сега и в бъдещото време,

но и да ме обичаш.
Защото твоята любов
ще  бъде празник-

поне за мене.
С красотата ти – неуловима,
с премрежени клепачи

ме привличаш.
С очи, с пръсти, със мълчание
заедно със здрача,

поривно да ме обвиваш.
Аз идвам,  преодолял
 космическите разстояния,

за да ме обичаш.
Като прегръдка
след дълга раздяла

между близки хора
или подобно жадната,
сетната среща

между Слънцето и Земята.

ГЕОРГИ   ЙОВЧЕВ

Íîâè ñòèõîâå
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Аз желая да те вкусвам, 
пиещ твоята целувка

неизменно, мълчаливо,
без заобикалки- още,
колкото ми е невъзможно

 да ме стоплиш, с нея.
Полунощ е!
Аз желая и ще чакам

твоята любов- неистова,
от мен изстрадана
от тебе - чиста.

Без теб ще свърши моят стих,
ще падне като капка,
отронена на листа.

Докато сетивата ми са живи,
докато ме привличаш,
ще зная, че накрая

тайно, анонимно ще откриеш,
че все пак си ме обичала.

МАРИАННО-ЖАДНО

Този ден е с дъжд. Споменът за теб
вали неспирно и се влива в капчука неусетно.
Аз имам тънък слух, ала не чувам, как твоят

образ в мен се настанява вляво-до сърцето.
Твоят глас шепти, с  твоята целувка, пак ме изненада,
най-красивите звезди под небосвода пак са тука.

С гейзерна внезапност твоите движения
и нежността на детски ангел върху мене падат,
неспокойно върху мен се стичат, в паметта ми чукат.

Красива си, а тялото ти е изваяно!
По-красива си от всички стюардеси, взети заедно...
Любовта в душата ми-вълнува се и се надига,

лъчезарно-баладична.Това ми стига.
Затова аз искам да вали. Непрестанно.

С още намерения.

ГЕОРГИ  ЙОВЧЕВ
Резюме

Георги Йовчев е поет, журналист, бивш
военнослужещ в Балчишкото ВВС.

Има издадени две книги: „Балчик-
стръмно многоточие” и „Жироскопски
изповеди”.

Подготвя и трета книга, в която ще бъдат
включени горепосочените стихотворения.

Срещата с неговата поезия е едно
истинско духовно обогатяване и
пречистване на душата, която само той
умее да подготви за великото любовно
изживяване.

Тези стихове ще Ви накарат да запом-
ните този поет и дълбоко сантиментален
човек.

GEORGI YOVCHEV
Summary

Georgi Yovchev is a poet, journalist, former
serviceman in the Air Forces in Balchik. He has
published two books: „Balchik- steep dots” and
„Gyroscopic confessions”.  He prepares a third
one which will include the poems previously
mentioned.

Getting together with his poetry it is a real
spiritual enrichment and purification of the soul
that he only knows how to prepare for the great
love experience.

These verses will make you remember this
poet who is a heart-felt sentimental man.

ГЕОРГИЙ ЙОВЧЕВ
Резюме

Георгий Йовчев поэт, журналист,
бывший военнослужащий в Военно-
воздушных сил города Балчика. Он
опубликовал две книги: „Балчик - крутое
многоточие” и “Гироскопские  исповеды”.
Автор подготовит и третью книгу, которая
включает уже споменатые стихи. Встреча
с его поэзии является настоящим
духовным обогащением и очищением души,
которую только он умеет подготовить как
надо для великого переживания любви. Эти
стихи заставит вас запомнить этого поэта
и глубоко сентиментального человека.


