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Пиша ви, защото сега е 
възможно най-подходящият 
момент твърдо да заявим 
пред политиците ни:  
 

В национален парк 
Пирин няма да се 
допуснат повече 
сечи и строежи! 
 
на власт дойде ново 
правителство и ние имаме 
шанс още в началото 
на управлението му да 
съберем 100 000 подписа 
за спасяването на 
национален парк „Пирин“. 
Пирин е обект на 
злоупотреби от десетки 
години, но наскоро беше 
премината опасна граница. 
Изработен е план за неговото 
управление, който открито 
разрешава сечи и строежи 
в огромни мащаби в иначе 
неголемия национален парк.  
Според проекта за план в 
Пирин ще може да се сече 

за спасяването на национален парк 
„Пирин”

на 60% от територията на 
националния парк (при сега 
разрешени 0%) и ще може да 
се строи 12,5 пъти повече от 
сега!  
Ако това се случи, крехкият 
баланс на високопланински 

езера, местни видове и 
вековни гори в този обект 
от световния списък на 
ЮНЕСКО ще бъде загубен 
завинаги...  
не можем да допуснем 
това - преди 6 месеца 

WWF стартира световна 
кампания за опазването 
на Пирин. Тя обедини хора 
от цял свят в защита на 
българската природа. За 
първи път десетки хиляди 
от Австралия и Япония през 

Русия и скандинавските 
страни до Южна Америка 
лично изпратиха послание 
до българския премиер с 
настояване паркът да бъде 
категорично защитен.  
Въпреки огромната подкрепа 
- досега премиерът на 
България е получил над 
88 000 лични писма за 
Пирин - на власт идват 
нови министри, които дават 
знаци, че все пак ще приемат 
унищожителния план за 
управление.  
Трябва да им покажем, 
че това е недопустимо. 
Подпишете се на wwf.bg/
pirin, за да изпратите своя 
апел за Пирин, и бъдете 
сред 100 000 защитници на 
Пирин.  
Поканете и своите 
приятели, като копирате 
и им изпратите линка към 
кампанията: wwf.bg/pirin  
Да опазим Пирин от 
багерите!  
благодаря ви за помощта!  
Владимир Иванов, WWF 
България  
П.П. Времето ни наистина 
е ограничено! Побързайте и 
нека заедно спасим Пирин!

ОРЕЛЪТ КАТО 
ДРЕВНОБЪЛГАРСКИ 
СИМВОЛ

Орела от погребението на 
кан Аспарух

Ас. Надежда Томова 
– докторант към 
катедра „Архивно-
документално наследство 
и културономия“- 
Университет по 
библиотекознание и 
информационни технологии

Боян Аспарухов, 
докторант в Унибит

Образът на оре-
ла е един от най-
древните символи 

на човечеството. Най-ранното 
археологично доказателство 
за това идва от праисториче-
ското селище „Юнаците“ край 

гр. Пазарджик . То е датирано 
от каменно-медната епоха – 7 
хил. г. пр. Р. Хр. Миналото лято 
археолозите откриха златно 
мънисто, което се определя 
като най-ранното технологично 
обработено злато на света. 

„Юнаците“  или  „Плоската 
могила“,  както е известен този 
археологичен обект, намиращ 
се на 1,5 км. югозападно от с. 
Юнаците и  на 6 км от гр. Па-
зарджик.        На стр. 2

ЗЛАТНАТА 
МЕТАЛУРГИЯ – 
ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ 
ПРИНОС НА ДРЕВНИТЕ 
БЪЛГАРИ
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От стр. 1
Традиционно се приема, че 

навлизането в нов стадии 
на еволюционно развитие 

настъпва, когато човечеството пра-
ви рязък технически скок. Такива 
промени са възможни само след 
откриването на революционно по-
знание. Цялата човешка еволюция 
върви успоредно с овладяването на 
нов химичен елемент или съедине-
ние, който впоследствие влиза ши-
роко в материалното производство. 
Обработването на металите или 
процеса, известен с името металур-
гия, е такова познание. Конкретно в 
случая, тема на този доклад е овла-
дяването на златната металургия 
по българските земи за пръв път в 
историята на човечеството. 

Все по-чести стават инфомаци-
онните съобщения за открити злат-
ни находки от древността по нашите 
земи. Това затвържадава мнението 
сред все по-широки обществени 
кръгове, че България е люлката на 
златната металургия.  

За пръв път такова мнение е из-
казано през 70-те години, когато на-
ходките от Варненския халколитен 
некропол се превръщат в сензация 
от световен мащаб. Открити са 3000 
златни предмета с общо тегло над 6 
кг, обработени от човека преди бли-
зо 6500 години. Откритието смайва 
световната научна общност. Никой 
до този момент не е предполагал, 
че в този толкова ранен период 
човекът е притежавал технически 
познания за обработка на благород-
ния метал. Британският изследова-
тел и професор по археология сър 
Колин Ренфрю пише в своя публи-
кация в световно известното списа-
ние “Нешънъл Джиографик”: “Най-
старото златно съкровище в света 
не беше намерено в Месопотамия 
или Египет, най-ранните писмени 
цивилизации в човешката история. 
За всеобщо удивление, то беше от-
крито в Североизточна България, 
близо до привлекателния съвреме-
нен град Варна и е отпреди 6000 
години. Откритието потвърждава 
моята теория, че праисторическите 
българи са открили металургията, 
независимо от предшестващите 
ги опити в Близкия изток. Българи-
те от V-то хилядолетие пр. н.е. са 
предали своите златарски умения 
на ненадминатите златари траки-
те...”. /”Ancient Bulgaria`s treasures”, 
National Gegraphic, july, 1980/. 

Друг международен авторитет, 
корифеят на японската археология 
принц Микаса споделя, че “култура-
та Варна известна най-вече с вели-
колепните си златни артефакти, не 
само е по-стара от древните циви-
лизации на Месопотамия и Египет, 
но и показва съществуването на 
управляваща класа, отличаваща се 
с богатство и авторитет, притежава-
ща модерни медни оръжия, предме-
ти и аксесоари от метал”. /The first 
civilization in Europe and the oldest 
gold treasure in the world – Varna, 
Bulgaria. Nippon television network 
cultural society, 1982/.

Дайсаку Икеда, президент на 
Сока Гаккай Интернешънъл (Обще-
ство за създаване на ценности) в 
диалог с Аксиния Джурова споделя, 
че е много важно от гледна точка на 
науката, че такава напреднала в об-
работката на метала цивилизация е 
съществувала по време, традицион-
но приемано като част от каменната 
ера. “Древната цивилизация, произ-
вела тези изящно орнаментирани 
предмети показва високо равнище 
на технологично развитие” /”Духът 
на лъва”, 2000 г., Дайсаку Икеда, Ак-
синия Джурова/.   

Селището е разположено на площ от над 100 дка. Учени-
те го представят и като най-древния град в света. Нарекли 
го “Градът на Птиците“. Халколитните хора са построили тук 
първия Акропол, създавайки първообраза на днешния град 
- не само в Европа. Този архетип на градска архитектура се 
развива и през следващите епохи – Античността и Средно-
вековието. 

Системните археологични разкопки са започнали през да-
лечната 1939 г. от проф. Васил Миков и с малки прекъсвания 
продължават и до днес. Те показват, че древният култ към 
орела е един от най-ранните в света. Той символизира вис-
шия Бог на небето, въплътяващ в себе си духовния принцип, 
който се асоциира със светлината, устрема и с елементите 
„огън“ и „вода“. Орелът е символ на Възвишения дух и на 
Всемогъщия творец. Характерно за орела е неговият без-
страшен полет, бързината и близостта му с гръмотевиците 
и със светкавиците – атрибути на Боговете-Създатели. Той 
също така, е символ на наследеното благородство, на сила-
та и войната. 

В най-древния протоград „Юнаците“ са открити множе-
ство стилизирани керамични фигури, изобразяващи орела в 
полет. От праисторически времена орелът е символ на си-
лата и на мощта. По-късно негови изображения, олицетво-
ряващи божественото начало, откриваме при протогетите, 
хатите, хетите, хиксосите, готите и другите племена, чиито 
корени можем да проследим в най-древното население от 
района на Балканите и на  Причерноморието.  

Орнитоморфни (птицевидни) изображения са намерени 
и на други места от територията на България и то не само 
през периода на халколита, но и от по-късни времена. Така-
ва напр. е керамичната ваза от бронзовата епоха (3 хил. г. 
пр. Р. Хр.), открита в  некропола при с. Орсоя, община Лом, 
област Монтана. Сега тя се съхранява в Националния исто-
рически музей (НИМ), гр. София . 

По-късно - 3800 г. пр. Р. Хр., символи  на орела установява-
ме в Шумер и Акад, като символ на бог Нинурта.

Изображения на двуглавия орел срещаме и в Месопота-
мия, които са датирани  от около 1 300 г. пр. Р. Хр. Такъв напр. 
е Хетският двуглав орел, изобразен на крепостните врати на 
Хатуша - столицата на  Хетското царство, която се е нами-
рала в близост до днешното с. Боязкъой, Република Турция. 
Хетите създават могъща древна държава в Мала Азия, коя-
то просъществувала между 1800 г. пр. Р. Хр. - 1180 г. пр. Р. Хр. 

Символът на орела се свързва и със Зороастрийското 
учение. Според него добрият Бог на светлината Ахура Маз-
да се бие с Бога на Мрака – Ариман. Той е първото и най-
често споменавано божество в сборника „Ясна“. Той създава 
и опазва „арта“ (т. е. истината). Този бог е всевиждащ, но не 
и всемогъщ.

Бог Хор – синът на Бог Озирис (Бог Ра) и на Богинята Изида  
е изобразен като Двуглав орел в борба с Лъв и Бик - ръкох-
ватка на царствен жезъл от бактрия - държава, създадена 
225 г. пр. Р. Хр. от древните българи,  обхващаща днешен 
Северен Афганистан, части от планините Памир и Хинди-
куш и на Запад от тях около своя главен град „Балх“ в Аф-
ганистан. Бихме искали да отбележим, че единствено сред 
българите съществува названието „хора“ а не „люди“ както е 
при славянте езици. Нещо повече, „Хор“ е слово образуваща 
частица в глагола „хортувам“ – „говоря“ запазен като диалек-
тна форма. Освен това „Хор“ като словообразуваща частица 
участва и в формирането на думите „хоро“ – традиционен 
български танц, „хор“ – сборна певческа група и други.

Подобен символ се среща в Асирия и показва обедине-
нието на Мидийското царство с Асирийското през 598 г. пр. 
Р. Хр. 

  В Древна Гърция (VIII в. пр. Р. Хр.) двуглавият орел е 

птицата на царя на боговете Зевс. Зевс това е реминисцен-
ция на древнобългарския Бог Залмоксис (Зиези). Според 
древногръцките легенди Бог Зевс седял на престола си на 
планината Олимп, държал в лявата си ръка светкавица, а в 
дясната - скиптър с изправен върху него орел. 

Отново в Древен Рим срещаме символа на орела като е 
синоним на държавност и власт. По време на Римската им-
перия, двуглавият орел е израз на единството на Сената и на 
римския народ. SPQR е акроним от латинския израз „Senatus 
Populie Romanus“ което означава «Сенатът и римският на-
род», а също така и властта на императорите.

Двуглавият орел краси герба на Източната Римска Импе-
рия, неправилно назовавана „Византия“, и на Вселенската 
патриаршия, като неговото културно и религиозно значение 
е духовното изражение и отразява баланса между божестве-
ното и земното.

При царуването на Юстиниан I Велики  (483 г. – 565 г.) 
- император на Източната Римска Империя (Византия). Све-
щената птица е символ на обединението на  Източната и на 
Западната Римска Империя, както и символ на властта на 
Императора на Запада и на Владетеля на Изтока.

Орелът винаги символизира царствената същност на 
Българските владетели.

В символните си изображения орелът винаги е предста-
вян с разперени крила, които представляват свещения знак 
„Y“ (ипсилон) – символът на бога на Сътворението, бога 
на Животворната Светлина, или накратко казано, Бога на 
Слънцето или Бог Ра – главният Бог на древните Българи. 
Нещо повече. Двуглавият орел с разперени крила още по-
символично представя свещения знак „Y“ (ипсилон) и още 
по-убедително изразява символа на главния Бог на нашите 
предци.   

В подкрепа на тази си теза, образът на двуглавият орел 
следва да бъде разгледан в хронологичен и исторически по-
рядък. Ще добавим още, че орелът е династичен символ на 
царете Георги I Тертер (1280 – 1292 г.); Иван Шишман (1371 
– 1395 г.);  Иван Александър (1331 – 1371 г.). Този символ се 
среща и по дърворезбите на олтарите на българските църкви 
и манастири. Във всички християнски църкви  скулптирано-
то изображение на орела е разположен на централно място 
на амвона. Върху разперените криле на орела се поставят  
богослужебните книги когато се извършват богословни чете-
ния. 

В християнството орелът символизира духовните висини. 
Той е знак на Свети Йоан Богослов – създател на Евангели-
ята и на Апокалипсиса. 

През Х в. пр. Р. Хр.  Източната Римска Империя двуглавият 
орел се появява като символ на Христовите думи: „Кесарево-
то - кесарю, Божието - Богу“. 

След падането на Източната Римска Империя двуглавият 
орел, се възприема като главен символ на държавността в 
редица страни, считащи себе си за наследници на Свещена-
та Римска империя. Една от тях е и Руската държава.

В Европа символът на орела за първи път се появява през 
XIV в. върху на монетите на Людвик IV Баварски (1330 г.), 
както и като гербов  символ на бургграфовете на Вюрцбург и 
като герб на Савойските графове.

Свещената птица откриваме в гербовете на Сърбия, 
на Руската Федерация, на Черна Гора, на Австро-Унгария, 
на бивша Югославия, на Гръцката православна църква и 
в Света Гора. Чрез хилядолетната традиция която идва от 
най-дълбока древност, символът на орела отразява  една 
непрекъсната историческата приемственост, съществуваща 
между различните култури, но тази приемственост винаги 
разкрива българския етно културен архетип. 

Това е едно от безспорните доказателства за ранния 
произход на българската етнична общност и за ролята на 
българите в формирането и развитието на човешката ци-
вилизация. 

От стр. 1   ОРЕЛЪТ 
КАТО ДРЕВНОБЪЛГАРСКИ  
  СИМВОЛ

Най-старото селище от градски тип, 
досега откривано в Европа, се намира до 

село Юнаците, Пазарджишко

Ръкохватка 
на царствен 
жезъл от 
Бактрия
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70-те години отново край Стара 
Загора е открит и най-големият 
рудодобивен център в света 
през 5 – ото хилядолетие пр. Хр. 
Металните рудници са обявени 
още тогава за най-древните в 
Европа. През 2014г археолози 
от РИМ Стара Загора откриват 
първата фабрика за производ-
ство на мед в Европа на възраст 
над 7000 години. 

През месец март тази година 
в Музея за история на изкуство-
то във Виена бе открита българ-
ската изложба, озаглавена  
“Първото злато. Ада тепе: най – 
древният  златодобивен рудник 
в Европа”.  Рудникът е отнесен 
към бронзовата епоха или това 
е 22 - 15 в пр. Хр. 

През 1924 г. край Плевен 
е открито още едно уникално 
златно съкровище – Вълчитръ-
нското. Науката доказа, че то е 
изработено в периода между 
XVI и XII в. пр. Хр., т.е. това е 
времето предхождащо с някол-
ко столетия Троянската война. 
Съкровището има общо тегло 
12,5 кг и изработката му няма 
аналог в света. 

През 1912 г. край с. Езеро, 
Първомайско е открит златен 
пръстен от раннобронзовата 
епоха на възраст 4000 години. 

През XXI век край с. Дъбене, 
Карловско са открити златни 
накити с уникална изработка. 
Особено интересни са огърли-
ята, които са съставени от ми-
ниатюрни мъниста – по 10 000 
в един наниз. Находката е уни-
кална, а учените са убедени, 
че тя е изработена именно тук. 
Възрастта на съкровището от 
Дъбене отпраща към втората 
половина на III – ото хилядоле-
тие.  

 Панагюрското златно съкро-
вище – 9 златни съда с общо 
тегло над 6 кг. Майсторска изра-
ботка определяна от учените, ту 
като връх в елинистичното зла-
тарско изкуство, ту като художе-
ствено произведение с персий-
ски произход. Слава богу, уве-
личава се числото на авторите, 
които го определят като произ-
ведение на тракийски майстори. 

Съвсем несправедливо и на-
учно необосновано древната 
култура по българските земи е 
оставена да оцелява през годи-
ните в сянката на колосалните 
култури на Египет и Елада. 

Египетската цивилизация 
познава златото. Египтяните 
вярвали, че златото има боже-

ствен произход и го свързвали 
със слънцето. Кожата на бого-
вете, според тях била от злато. 
Древна топографска карта, от-
крита върху папируса от Турин 
описва 1300 златни мини на 
територията на Египет. Въпреки 
това, гордостта на египетската 
цивилизация – златната маска 
на Тутанкамон е отнесена едва 
към 1323г пр. Хр. Това е време, 
предхождащо легендарната 
Троянска война, но сравнено 
със съкровищата от Варна, Хот-
ница, Дуранкулак, Юнаците, 
Винча...то е закъсняло с 3000 го-
дини. Древноегипетското злато 
е извличано от кварцови нахо-
дища и има примеси от сребро 
и други елементи, а залежите са 
били предимно на територията 
на днешна Нубия. Свидетел-
ство за това е древноегипетска-
та дума за злато “Нуб”. Златните 
находки от България са с много 
висока проба на златото. Даже в 
някой случаи, говорим за спла-
ви, които днешната металургия 
не разпознава. 

 Понеже стана дума за Троя, 
добре е да си припомним онзи 
епизод от древния епос “Или-
ада”, в който Омир говори с 
възхищение за златните доспе-
хи на тракийските царе, които са 
съюзници на троянците. В Х-та 
песен от Илиада, Омир дава 
описание на Рез, предводителят 
на едоните, тракийско племе от 
долината на р. Струма, обитава-
ло земите на планината Пангей 
/Кушница/, известна със зале-
жите си от злато : 

…. “Видях с очите си, конете 
му чудни, невидяни/ с превъзхо-
ден ръст и цвят, по-бял от сняг./ 
А по бързина те са на вятъра 
вихровит подобни./ Злато и сре-
бро украсяват колесницата му 
блестяща/ И златно и дивно е 
неговото въоръжение светло,/ 
прилично е това оръжие не на 
смъртен да стои,/ а на безсмъ-
ртните, вечно живи богове бла-
жени”....

 Ако вземем предвид откъса 
от безсмъртната “Илиада” за 
историческо сведение, редно е 
да приемем, че възхищението 
на гърците към траките, преди-
звикано от златните им доспехи, 
за което говори Омир, е свиде-
телство за по-напредналата им 
цивилизация. Дали древните 
гърци са познавали технологи-
ята на обработката на благо-
родния метал по времето на 
Троянската война? През 1876г 

Иван Маразов счита, че 
същината на тайното познание, 
кодирано в  находките от Варна 
е изразена символично в из-
вличането на метала от рудата 
и изработването на металните 
предмети. /”Митология на злато-
то”, 1994 г./.

Изследователите  Христо 
Смоленов и Христо Михайлов 
наричат тази първа цивили-
зация Ауролитна или златно-
каменна цивилизация, която 
ражда мита за златния век. Ав-
торите предлагат хипотезата 
за създадените в праисторията 
на Балканите златни еталони. 
Заредени с математическа и 
астрономическа информация, 
те са използвани, доразвити и 
материализирани в паметници-
те на по-късните цивилизации 
на Шумер и Египет, мегалитна 
Европа и Древна Тракия. /”Тай-
ното знание на Черноморската 
Атлантида”, 2010/ 

Фурорът, предизвикан от от-
критието на съкровището от 
Варна става причина да се объ-
рне внимание на още златни на-
ходки, намерени по българските 
земи, които са силно подценени 
при откриването им. Става дума 
за съкровището от Хотница. 39 
халки, една спираловидна грив-
на и 4 пластини, от самородно 
злато 23,5 карата, почти без 
примеси. Находката е открита 
в културния пласт на енеолита, 
т.е. преди повече от 6000 годи-
ни. Въпреки това, когато е на-
мерено по българските земи, 
златното съкровище от Хотница 
е отнесено към бронзовата епо-
ха, или две хиляди години по-
късно, тъй като се е смятало, че 
не е възможно да съществува 
по-древно злато от митичното 
злато на Омировите герои. Наи-
вна представа, характерна за 
време, в което археолозите пре-
каляват с преклонението пред 
гръцката класика и културата на 
древен Египет.  

През 1979 г. на западния 
бряг на Дуранкулашкото езеро  
проф. Хенриета Тодорова и То-
дор Димов при разкопки на пра-
исторически некропол намират 
няколко златни украшения, из-
работени от човешка ръка. След 
направен анализ на възрастта, 
се оказва, че артефактите са с 
250 години по-стари от златните 
предмети от Варна. 

 От 1976 г. археологически 
екип работи при селищната 
могила от V - то хил.пр. Хр при 
с. Юнаците, Пазарджишко. На 
пода на жилище от каменно-
медния археологически пласт е 
открито златно мънисто, което 
едва през последните години бе 
датирано като най-ранното об-
работено от човек злато в све-
та, изпреварващо по древност 
както златните украшения от 
Дуранкулак,така и тези от Вар-
ненския халколитен некропол. 

На територията на Стара За-
гора се намира Берекетската 
могила – най-голямата селищна 
могила на територията на Евро-
па с диаметър при основата 300 
м. В могилата е открито златно 
бижу от времето на халколита, 
което по древност не отстъпва 
на съкровището от Варненския 
халколитен некропол. Още през 

при разкопки в Микена Хайнрих 
Шлиман в некропола открива 
златна маска и я нарича “Ма-
ската на Агамемнон”. Доколко 
основателно е това наименова-
ние? Подложена на анализ, ма-
ската е датирана през 16 в пр. 
Хр. Троянската война се води 4 
века по-късно. Очевидното раз-
минаване с 400 години между 
времето на изработване на 
маската и събитието на Троян-
ската война възбужда спорове, 
които не стихват и днес. Посте-
пенно се налага мнението, че 
маската принадлежи на Миной-
ската цивилизация, която пред-
хожда цивилизацията на Елада. 
Друг момент е, твърдението, 
че маската е “доработена” и не 
е автентична. В сп. Archeology 
историкът Уилям Калдър, из-
лага косвени доказателства, че 
маската е фалшификат. Ернст 
Куртиус, ръководител на раз-
копките в Олимпия и професор 
по древна история нарича Шли-
ман “измамник и мистифика-
тор”. През 2011г немски учени 
изказват хипотезата, че златото, 
от което е изработена т.нар. Ма-
ска на Агамемнон, всъщност е 
добивано на територия, обита-
вана от траките, и по – специ-
ално край днешния Крумовград. 
Местността е наречена много 
по-късно Ада тепе. Учените са 
категорични, че там се е нами-
рала най-старата златна мина, 
открита досега в Европа, която 
е захранвала целите Балкани 
през периода 16 – 8 в пр. Хр. 

Къде са другите народи и ци-
вилизации в пространствения 
хоризонт на древната металур-
гия? 

Най-старото обработено от 
човека злато в предколумбова 
Америка е датирано в периода 
2150-1940 г. пр.н.е. Предста-
вители на древното грузинско 
племе Тубал или Тувал се спо-
менават в Библията като откри-
ватели на металургията. Еле-
ментите, които обработват са 
антимон, мед, арсен, калай, но 
не и злато. Нещо повече,  наме-
рените артефакти от обработен 
метал на територията на древна 
Грузия не преминават 3-тото хи-
лядолетие пр. Хр. 

 Доказателство за широкото 
приложение на металургичните 
познания през античността са 
множеството открити тракийски 
златни съкровища. Тук трябва 
да включим Маската на Терес, 
намерена в могила “Светицата”, 
която изумително много прили-
ча на Маската на Агамемнон; 
Панагюрското златно съкро-
вище – майсторска изработка, 
направена във вътрешността 
на Тракия; съкровище от Летни-
ца; съкровищата от Якимово и 
Маломирово; Съкровищата от 
Рогозен, Луковит и Борово, кои-
то са предимно сребърни, но и 
с позлата; златно съкровище от 
Кралево и др. Всички те са из-
работени от местни майстори в 
периода на 5-4 -3 в пр. Хр. 

Ранното средновековие съ-
що е беля зано с несравними об-
разци на златната металургия, 
дело на българи. Съкровището 
от Малая Перешчепина, извест-
но още като Съкровището на 
Кубрат – 800 златни и сребърни 

предмета. Теглото на златните 
вещи е 25 кг, а на сребърните – 
50 кг. 

Съкровището от Над сент 
Миклош. 23 златни предмета с 
общо тегло 10 кг. При предста-
вянето му тази година в НАИМ 
то бе определено като произ-
ведение на хунската, аварската, 
сасанидската, печенежката или 
дори византийската торевтика, 
но не и на българската. Сами-
ят директор на института доц. 
Людмил Вагалински заяви пред 
всички журналисти, че въпросът 
за неговия български произход 
не бил от значение?! Предста-
вителят на мезуя Кунст във Ви-
ена д-р Платнер бе по – обекти-
вен като каза, че съкровището 
има или български или аварски 
произход. 

Атанас Божков изказва мне-
нието, че българите донасят кул-
та към златото от северното при-
черноморие и тук се свързват с 
местните златарски традиции и 
златодобивни центрове. Проф. 
Божков дава изключителен ин-
тересен факт: В илюстрации-
те на Мадридския ръкопис на 
Йоан Скилица, отнасящи се към 
XII в, българската войска е пред-
ставена в златни униформи : и 
когато разбива византийците в 
Македония през 894г, и когато 
првзема Одрин през 914г, и в 
битката при Ахелой през 917г 
сияещият благороден метал е 
превърнат в шлемове, ризници 
и мечове. По-нататък Скили-
ца съобщава, че българската 
армия на Симеон е застанала 
застрашително под стените на 
Цариград цялата окована в зла-
то и сребро. Възхищението на 
Скилица е досущ като това на 
Омир, при описанието на злат-
ните доспехи на тракийския цар 
Рез. Псевдо – Симеон пише, че 
българския владетел тръгнал на 
среща с император Роман след-
ван от безчислена свита, разде-
лена на много отреди, едни от 
които били със златни щитове 
и копия, други със сребърни щи-
тове и копия...

 Какво показват археологиче-
ските разкрития от този период? 
През 1949 г. във вътрешния град 
в Преслав е намерен златен 
дискос с гръцки надпис от ли-
тургията на Йоан Златоуст. През 
1963 г. във външния град в Пре-
слав е открита чашата на жупан 
сивин от IX – Xв. В Плиска са 
открити калъпи за отливане на 
накити от метал. 

 Златарството продължава 
по българските земи по време 
на османското владичество и 
през Възраждането, след Осво-
бождението и през най-новата 
българска история чак до днес, 
когато златните рудници на 
България са оставени да бъдат 
експлоатирани от международ-
ни гиганти. Не липсват както ка-
тегорични сведения в древната 
литература и хроника, така и 
сред археологическите арте-
факти. Липсва категоричност 
в становището на днешните  
историци. 

ЗЛАТНАТА МЕТАЛУРГИЯ – 
ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ ПРИНОС НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ
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Топонимът „Загора“ в днешно време се използва 
както в Източна Европа (в Хърватия, в Гърция, 
в България (Стара и Нова Загора, с. Загоре в 
Старозагорска област и др.), така и в например 
в Русия и Украйна, че дори и в Северна Африка 
(област Загора в Мароко). Последното можем 
да си обясним само с изкуствено пренасяне на 
балканска топонимия върху територията на тъй 
наречения Близък Изток, в състава на който 
се включват и територии в Северна Африка. В 
един исторически момент името Загорие е било 
използвано за означаване на средновековна 
българска държава1. Повечето езиковеди, 
включително и западноевропейски, - такива като 
Паул Кречмер, Макс Фасмер, Петер Сустал и 
Йоханес Кодер2, Уилям Лийк и др., считат това 
име за славянско, българско, вж. фиг. 1.
Славянобългарското име „Загора“ се споменава 
и в исторически извори, при това не само в 
средновековни, но и в антични, а също и във 
Вехтия Завет. 

Топонимът Загора се среща в най-различни 
писмени и устни фонетични варианти както в 
стари, така и в по-нови текстове: Загора, Загара 
(в народна песен, вж. фиг. 1), Заара, Загра (Ески 
Заара, Ески Загра – турск.) Ζαγορά (Zagora), 
Zaora Ζαγαρᾶς, (гръцк.), Zagira (у Птоломей), 
Zogera (у Евсевий), Sagora, Segor, Zoora, Zogara, 
Zogora (гръцки и западноевропейски портуланни 
карти от 13 век, във Вехтия Завет, вж. фиг. 1),
Ζαγαρά, и пр. Освен топонима Загора схолиастът 
Евстатий споменава и древно тракийско 
(или скитско) племе Загори (или Загорци). 
Ударението се е слагало на различни места: на 
първата, на втората и на третата сричка. 

топонимът загора във Вехтия завет 
Вероятно най-старото споменаване на топонима 
Загора е във Вехтия Завет (Първата книга на 
Моисей, гл. 13), вж. фиг. 2 и фиг.3.
Библеистът Спицилегий разшифрова арабското 
изписване на топоним, споменаван във Вехтия 

Завет, Битие (гл. 10) като Зогара, вж. фиг. 5. 
Също и Евсевий (датиран с 3 век след Христа) 
цитирайки топонима Съгор (или Сагор) от 
Вехтия завет (Битие, гл.14) твърди, че по него 
време този град се е наричал Зоара (вариант: 
Зоора): което ще рече, че началният съгласен в 
името на града, обозначаван като Съгор (Сагор, 
Сегор, Сигор) най-вероятно да е бил З, а не С 
(вж. фиг. 1), а краесловния звук ще е бил не Р, а 
А, тоест Съгор (гръцк. Σηγωρ, лат. Segor) ще е 
изопачен вариант от изконното Загора3, вж. фиг. 5.
Евсевий цитира топоним Зогера (варианти: 
Зогара, Зоора, Зигор, Сигор) от Вехтия Завет 
(Йеремия, гл.48, стих 34), вж. фиг. 7 .
Името на град Ζωαρα (варианти: Ζωορα, Ζαυρα) 
в Палестина посочва и Хиерокъл („6 век след 
Христа“), вж. фиг. 8. 
Вариантът Зоор на същия топоним е отбелязан и 
в латински издания на Иосиф Флавий.

          Николай Тодоров,  доктор по филология

някои споменавания на топонима „загора“ и 
етнонима „загорци“ („загори“) във Вехтия завет 

и в антични писмени източници

Фиг. 8. Списък на епархиите в Палестина от 
Хиерокъл, сред тях е Зоара

Фиг.1.П. Сустал и Й. Кодер: „Славянското име загора означава 
„разположено зад планината (гората)“. Същите идентифицират с 
топонима загора вариантите Сагора (Sagora), заора (Zaora) и др. 

Фиг. 2. загара вм. загора – народна песен

Фиг.3 речник на топоними към стара ръкописна гръцка библия 
– Ζογορα (Зогора), битие, гл.13 Фиг. 4 Зогора ( „даже и до Зогора“) – 

острожка библия (Първата книга на моисей).
Библеистът Спицилегий разшифрова арабското 

изписване на топоним, споменаван във Вехтия 
Завет, Битие (гл. 10) като Зогара, вж. Фиг. 5: 

Фиг. 5: разшифровка на арабско писмено обозначение на 
топоним от битието като Зогара, регион до мъртво море, 
до град Зоара (вариант на Загора). 

Фиг. 6: евсевий: „Вала (или Бала, 
Бяла – нт) – това е Съгор, който 
сега се казва Зоара (вариант: 
Зоора)“. 

Фиг.7 Варианти на 
топонима Зогера: 

Zογερα=Ζοορα=Σ
ιγορ=Ζοορα=Ζειγ

ωρ, у евсевий.
1 По подробно по въпроса вж. проф. д-р Йордан Табов, За названията Загора и България през 
Средновековието, списание Венец, том 7, № 3, ноември 2016, Белоградчик, стр. 342-358. 
2 Soustal, Peter; Koder, Johannes (1981). Tabula Imperii Byzantini, Band 3: Nikopolis und Kephallēnia. 
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
3 Причините на тази „промяна“ са напълно разбираеми - името звучи прекалено славянски.  

 (Следва)
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Започваме месец юни с на-
дежда за по-добри условия 
за работа, отколкото през м. 
май. Лунният месец е раз-
делен благоприятно на два 
периода в Низходяща Луна 
от 1-ви до 12-и по-дълъг и 
от 24-и до 30-и - по-къс. Това 
ще ни даде възможност за 
садене на всички видове рас-
тения  без нито един небла-
гоприятен ден. Имаме много 
добри дни за използване на 
готовия компост - 3, 4, 5, 29, 
30 юни. Имаме и възможност 
да завършим новата купчина 
компост, така необходима за 
късната есен – 6, 7, 13, 14, 16, 
22, 23, 24 и 25 - напълно дос-
татачни дни.

В средата на месеца има-
ме пълен период на Възходя-
ща Луна. Сега ще успеем да 
приберем и първата реколта, 
да приготвим и първата зим-
нина от прибраните плодове.

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА юНИ 2017 Г.

Лунен календар за месец юни 2017 г. от Дим. СтояноВ

Периодът е важен и за ко-
сене на ливадите и площите, 
засети с люцерна и детелина.
За съжаление Венера няма 
да ни помогне за качеството 
на сеното, понеже нито за 
ден няма да премине през 
светлинно съзвездие. Нужно 
е за косене да използваме 
всеки хубав ден със свет-
линни и топлинни импулси. 
Неблагоприя тни дни през пе-
риода са: 14-и, 15-и до обяд и 
23-и юни.

За работа с пчелите майки 
пчеларите да използват само 
дните със светлинен импулс. 
Най-благоприятни са часове-
те от 13 ч. на 15-и юни до 5 
ч. на 17-и юни. Светлинната 
енергия, идваща от Марс в 
Близнаците, може да ни за-
радва с малко манов мед. От-
ново напомням да не се отва-
рят по никакъв повод кошери-
те в дните с водни импулси от 

Рак, Скорпион и Риби, както и 
в неблагоприятните дни, от-
белязани с прекъсната линия.

В общи линии ни се очерта-
ва труден и динамичен месец, 
но ние почти свикнахме с ка-
призите на времето.

От 1-и до 6-и - хубави дни, 
но по-скоро прохладни за се-
зона.

От 7-и до 13-и тенденцията 
е за прохладни дни, даже сту-
дени в определени  райони.

До 20-и очакваме хубави 
за сезона дни - краткотрайни 
бурни,  но вероятно само в 
планините.

Отново захлаждане и дъжд 
от  20-и ДО 23-и. След 24-и 
- начало на истински летен 
период, обещаващ топлина и 
вероятно  суша.

УСПЕХ, КОЛЕГИ!

e-mail: boko_business@abv.bg
facebook.bg: Боко Бизнес

Офис 1: гр. София
ж.к. Хаджи Димитър,
ул. Венко Наков, 
бл. 129 А, партер
Тел. 0988 980 446;  
 0883 549 003

Офис 2: гр. София
ж.к. Студентски град
ул. Проф. Христо 
Данов №21
(пред блок 34)
Тел. 0988 990 924

Аптека ртФАрмА
гр. София, ул. Пирин No 54

тел. 0886 553355

безПЛАтно зА ПАЦиентА:
- измерване на кръвно налягане

- консултация за лекарствено лечение
- консултация медицинска козметика

рАботи С нзоК - протоколи и 
безплатни карти за лоялни клиенти!

САмо През меСеЦА нАмАЛения нА:
 -  на слънцезащитни продукти Avene, Nux, Uriage -20%

-  на хранителнидобавки Solgar -10%

б б
Боко

Бизнес

СИГУРНИЯТ БИЗНЕС ПАРТНьОР!

СчетоводСтво
- годишно и месечно
- изготвяне на финансови  
 отчети и бизнес   
 планове
- електронни услуги

търговСки региСтър
- регирстиране на фирма
- промяна в    
 обстоятелства
- фирмени документи

трЗ
- трудово осигуряване
- деклариране на доходи
- изготвяне
 на декларации

НАП
-  консултации
-  данъчна защита
-  правна защита
-  трудово-осигурително 
 право

ем Ди ПАртнЪрС ооД:

- строителство
- ремонтни дейности

- саниране
- демонтаж стари постройки

- вертикални планировки
- поддръжка и абонамент на новоизградени и 

съществуващи сгради, магазини и др.

София, ул. "медникарска" No1
тел. 0886 44 34 44

e-mail: mdpartners@abv.bg
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НА ЕВГЕНИЙ 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОЦИОЛОГИЯ, Д.ИК.Н.

Тенденции в развитието на 
съвременното знание 

В компаритивистките кроскултурни изследвания на 
емпирично равнище, в разработките на Леви-Брюл, 
Леви-Строс и др. на теоретично равнище, в концепту-
алните схващания на Шпенглер, Тойнби, Данилевский, 
Сенгора и др. на равнище философска рефлексия се 
осмисли ситуацията по отношение наличието на раз-
лични типове знания и разнообразните съотношения 
между тях, както и на наличието на различни типове 
технологии за работа със знанието и с неговите моде-
ли на проявление в едни или други култури и в исто-
рически периоди от развитието на човешката цивили-
зация. Нещо повече, показана бе нееднородността, 
започвайки още от неокантианството, на същото това 
научно знание, към което постоянно апелира европей-
ската традиция в теорията и практиката в областта на 
знанието. В частност се специфицира социохуманитар-
ното знание, в което също се откри принципиална плу-
ралистичност. Рационалистичната или емпиричната 
трактовка за науката като единствена и ненарушима, 
истинска и неотменима в последно време се дискре-
дитира.  Тя и по-рано бе поставена под съмнение, че 
се ориентира към ирационални и мистични концепции. 
Традиционните представи за знанието бързо се про-
менят. Причина за това е все повече нарастващото 
влияние на социокултурните реалии в съвременност-
та. Постиндустриалното, информационното общество 
превърна образователните и научните практики, наред 
с икономическите и политическите, в доминиращи. Со-
циокултурните фактори стават все повече основоопре-
делящи, фундаментални за устойчивото развитие на 
всяко общество,   държава и нация.  Социокултурни-
ят характер на знанието стои в основата на глобална-
та промяна на режима на производство. Той все по-
успешно се заменя от функционирането на знанието 
с прякото участие на академични, университетски и 
други подобни научно-образователни институциали-
зирани структури. За бъдещото устойчиво развитие на 
човешката цивилизация социокомуникативността на 
знанието в условията на глобализация придобива все 
по-голяма актуалност и значение. Изследванията в об-
ластта на социокомуникативното знание ще спомогнат 
да се даде правилен отговор на въпроса за социалната 
роля и значение на „техническия разум”, на „изкустве-
ния” интелект. Възникна необходимостта не само от от-
каза на редукция на знанието, особено по отношение 
на научното и (или) философското, но и потребността 
от преразглеждане и преосмисляне на самия феномен 
знание в термините на различните типове „логики”, „ра-
ционалности” във връзка с динамично променящите се 
реални доминанти в конкретните исторически и социо-
културни ситуации.

Основните тенденции в развитието на съвременно-
то знание могат да бъдат определени като:

1. Критикуване на принципа за предметната фраг-
ментация на знанието и за неговата специализация 
в тесни обектни области. В съвременните теории за 
знанието и за образователните (транслационни) техно-
логии преобладаващо се подчертава, че „раздробява-
нето” на знанието води до загуба на представата за не-
говата цялост и социокомуникативност. Това намалява 
познавателната активност. Фиксира се границата за до-
постимата специализация и комплексиране на знание-
то, както по хоризонтала (с други специализирани не-
гови сегменти), така и по вертикала (надстрояване на 
необходими равнища на концептуализация на знание-
то). В комуникационната наука и социологията, напр. са 
известни твърде много схеми на равнище организация 
(корпорация, администрация). Опитите за създаването 
на теории от среден ранг (равнище) в крайна сметка 
показват, че корпоративно-комуникационните положе-
ния напр., от социокомуникационно гледище са обик-
новени релационни социокомуникативни съждения. 
По социокомуникационна форма (структура) корпора-
тивно-комуникационните положения не се различават 
от релационните социокомуникативни съждения. Те се 
различават по конкретното си съдържание.  Опитите 
да се създават самостоятелни специални научни на-
правления в социокомуникационната наука се изграж-
дат върху неправилна основа, която се състои в смес-
ване на социокомуникативната форма с конкретното 
съдържание на корпоративното мислене. Ето защо 
безкрайното продуциране на автономни предметни об-
ласти на знанието изисква, преди всичко, да се налагат 

твърди методологични ограничения. Освен това подо-
бен подход не съответства на социокомуникативната 
същност на знанието и води до ограниченост, догма-
тичност и схоластичност на научните изследвания.

2. интегриране на системите на знанието (теории 
и т. н.) в обединяващо цяло. Премахва се предметна-
та специфика на знанието на по-високо концептуално 
равнище на неговата организация. Извършва се меж-
дудисциплинарен (трансграничен) синтез (напр. поява-
та на социокомуникацията, социобиологията, социоп-
сихолингвистиката) и комплексиране (компресиране) 
на разнопредметното знание. В рамките на последното 
предметната класификация може да бъде изтълкувана 
като възможност за смяна на гледната точка и преоб-
разуването на една форма на знанието в друга. В този 
смисъл самият предмет на знанието може да се раз-
бира като разглеждане на обекта в светлината на уста-
новените изследователски постановки в зависимост 
от масива на вече натрупаното знание. Освен това, в 
научното знание е отработена поредица от подходи, 
позволяващи да се анализират вътре в тях методоло-
гично-теоретичните постановки на различни предметни 
области (семиотична, системна, действена, структур-
нофункционална и т. н.);

3. Допълване на разбирането за методологията 
като тип извън- и надпредметно знание, формира-
но извън границите на съответната конкретна на-
ука.  Разширява се представата за методологичните 
функции на знанието и за методологичното значение 
на по-концептуализираните равнища на знанието по 
отношение на по-ниските равнища на неговата орга-
низация. Знанието се лишава от статуса на самоцен-
ност като крайна цел на познанието. Актуализира се 
представата за знанието като предпоставка (задава-
не на очакван резултат)  и като средство (методично-
процедурна компонента) на познанието. Поставя се 
въпросът за релавантността на знанието като продукт 
на проблемното поле и на ориентацията на действащи-
те субекти. Съдържанието на знанието непрекъснато 
се проблематизира, критериално се нормативизира и 
технологизира.

4. Дискредитизиране на представата за знанието 
като продукт, получаван в режим на откривателство 
(изобретателство). Последното абсолютизира статич-
ността и затвореността на системата на знанието. Ак-
центира се на предзададеността (организираността) 
на продуцираното знание, на неговата динамичност и 
откритост в другите практики. Освен това съществува 
възможност за преинтерпретация. Наред с фактиче-
ското, методичното и теоретичното знание, като особен 
тип знание се разглежда проблемното знание. Пробле-
матизацията на изходните онтологични основания се 
тълкува като възприет, привичен режим на работа.

5.  изменение на представата за способите и ме-
ханизмите за промяна на системата на знанието. 
Основоопределяща роля в това отношение имат кон-
цепциите за парадигмалната организация на знанието 
и различните представи за научната революция. По-
стави се под въпрос правилността на тезата за иниции-
ращата роля на натрупването на знание, на кумулатив-
ността на институтите на знанието за неговото проспек-
тивно развитие. Разработват се от социологията на 
науката, както и от наукометрията проблемите за меха-
низмите за „забрана на повторението (плагиатството)”, 
за „приоритетността (първенството)” и за „значението 
на публикациите и цитиранията”. Същевременно в кул-
турологията се изследват механизмите с аналогични 
организиращи изменения на функциите на знанието в 
други типове знание и култури. В семиотиката се пред-
лагат механизми за „напредък в значението на знание-
то”, за търсенето на „нов смисъл” в системата на знани-
ето.  Счита се, че развитие на значението на определен 
тип знание може да бъде зафиксирано в някои групи 
предшествуващи резултати. При това вероятността да 
се признае резултатът е толкова по-малка, колкото по-
голяма е предлаганата иновация. 

6. тълкуване на знанието като съкратено чрез 
обобщение и типизиране за целите на транслация-
та записване на социалнозначима информация или 
препредаване на културни ценности. В социология-
та, културологията, педагогиката, комуникавистиката 
и в някои други научни направления са разработени 
нови способи и технологии за транслация (предаване) 
на знание. Проблем в този случай се явява фрагмен-
тацията на наличните масиви от знание в конкретните 
сегменти на дейността и за конкретните субекти (инди-

види), а така също и обратния процес на интегриране 
на „фрагментите” в единна цялост. Друг водещ прио-
ритет е институционализираното осигуряване на тези 
процеси.

7. Анализиране на логико-гносеологично-еписте-
мологичните форми на знанието с допълнителен 
анализ на интрасубективните механизми за осигу-
ряване присъствието на знанието в актуалния опит 
(практика), свързан с мотивационните, операцио-
налните и комуникационните аспекти. Извеждат се 
зависимостите на изискванията към знанието и него-
вите параметри в различните режими на работа с тях 
(моно-, диа-, полилог-, „Аз-Аз”, „Аз-Той”, „Аз-Ти” типове 
отношения и т. н.). Специално внимание се обръща на 
разработването на различни концепции за знанието 
като резултат от различно  организирани дискурси. 

8. третиране на знанието като знакови, текстови, 
езикови, категориално-семантични, праксеологич-
ни и т. н. организираности, вписващи системата 
на знанието в смисловата (ценностната) рамка на 
културата. Независимо от теоретико-методологични-
те (парадигмални и дисциплинарни) ориентации и от 
конкретните задачи на подобни анализи, в тях (експли-
цитно и имплицитно) се извършва конституиране на 
знанието като система от значения  или от способи за 
кодиране в контекста на формите на семантизация на 
реалностите и в ценностно-символично-смисловите и 
нормативно-регулационните системи на културата, об-
разуващи нейния „език”. При това под език на култура-
та може да се разбира системата от отношения, уста-
новяваща координацията на ценностно-символично.
смисловите форми за даден тип мислене. Това е тази 
система от отношения, в която се организира цялата 
смислова конструкция – възприятия, представи, образи 
на понятия и т. н. По този начин знанието се анализира 
в своите семантични, синтаксични и прагматични моду-
си.

9. Проблематизиране на натрупващите се пред-
стави за знанието и способите за работа с тях. Това 
е изследване на природата, на характера, на типове-
те, на способите за получаване на знанието в тяхната 
зависимост (независимост) от „менталността”, от орга-
низираността на мисленето, от механизмите и форми-
те на осъзнаване (неосъзнаване) на знанието, а така 
също и тяхната изразеност (неизразеност) и утвържда-
ване (неутвърждаване) в стиловете на мисленето. Тези 
зависимости се изразяват във: влиянието на устано-
вените системи на знанието, техните типове, способи, 
равнището на структурирането (неструктурирането) на 
знанието, на способите за организиране  на мислене-
то, характера и механизмите на познавателната дей-
ност, разглеждана в нейната цялост.  В това отношение 
успешно се разработват схеми за влияние на знанието 
за постигането на оптимални възможности за само-
усъвършенстването на човека, т. е. за утвърждаване на 
собствена самодостатъчност.

10. Сформиране на изследователски постановки 
за работа не само със знанието, но и с такива кон-
цепти като „незнанието”. Ако в класическите подходи 
„незнанието” се третира като „несъвършенството” на 
знанието, както и това, че то изисква своето привежда-
не или преобразуване в знание, то в редица съвремен-
ни концепции се открива незнанието да се разбира като 
необходимо познавателно действие. По такъв начин в 
дейността, насочена към получаването на ново знание, 
незнанието винаги се описва в термините на съществу-
ващото знание и се явява негов неотменен дестабили-
зиращ компонент. 

11. извеждане на принципиалните изводи за раз-
биране на знанието се извършва въз основа на 
системния и функционалния анализ на взаимоот-
ношенията между специализираното (научно) и 
всекидневното (обикновено) равнище на знанието. 
То се извършва преди всичко от феноменологична-
та философия и социологията. В това отношение са 
определящи и разработките, изследващи механизмите 
на взаиморазбиране между носителите на различни 
системи на знанието както вътре в една култура, така и 
при междукултурните взаимоотношения. Те всестран-
но се изучават от социалната комуникация, културната 
антропология и етнометодология. (Край)

Цялата публикация можете да прочетете на:
www.kvantov-prehod.org

ЦИВИЛИЗАЦИЯ и 
СОЦИОКОМУНИКАТИВНО 

ЗНАНИЕ (Продължение от бр. 5/2017)
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НА ЕВГЕНИЙ 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОЦИОЛОГИЯ, Д.ИК.Н.

В периода до 10 хил. г. пр. Р; Хр. се появява най-
ранната, установена досега организирана човешка 
общност. Тя се е намирала около басейна на днеш-
ното Черно море. В периода 10 хил. г. пр. Р. Хр. до 
около 5 хил. г. пр. Р. Хр. Черно море е било слад-
ководно езеро и неговата акватория е била сравни-
телно малка. Около 5 хил. г. пр. Р. Хр. започва по-
вишаване (трансгресия) на океанското и морското 
равнище в целия свят. Това се дължи на внезапно 
затопляне, което довело до планетарно разтопява-
не на ледниците. Големи територии от землището 
на тази първа социално-организирана човешка по-
пулация, намиращи се около тогавашното езеро, 
са били потопени от придошлите води. Вследствие 
на този грандиозен катаклизъм се появява плани-
ната Кавказ, както и Азовско и Каспийско морета. 
Тогава се създава и протокът Босфор между Черно 
и Средиземно морета. Това довело до разселване 
на големи групи от хора от този район към Азия и 
към Близкия Изток. Те търсели нови места за за-
селване, които да съответстват на възприетия от 
тях начин на социално-икономически живот – край-
брежни земи и делти на пълноводни реки. На то-
гавашните хора били известни такива територии 
извън населяваните от тях. Тези по същество гео-
графски познания те придобили вследствие на 
активната търговия и корабоплаването не само в 
крайбрежните зони, но и по течението на големи-
те реки, които се вливали в Черноморския басейн. 
Търговците проникнали и навътре в континентал-
ните  зони. Особено тази търговия се развивала ак-
тивно в средното и горното течение на сегашните 
реки Дунав, Днестър и Днепър.  

Първото в света, обработено от човека злато, 
принадлежащо на тази най-ранна човешка общ-
ност - 4 хил. г. пр. Р. Хр., предшестваща голямото 
преселение на народите, е открито, като вече спо-
менахме, пак на територията на днешна България, 
региона на град Варна. Този факт е безспорно сви-
детелство за високото развитие на металургията и 
на занаятите. Тази човешка общност е оставила и 
други следи на българска територия. За приноса 
на праисторическата култура по нашите земи за 
развитието на световната култура е достатъчно 
да споменем за археологичните находки от Вар-
ненския халколитен некропол (7 500 г. пр. Р. Хр.), 
както и за най-големия праисторически некропол 
в света - Дуранкулашкият, за най-старата каменна 
архитектура в света и за най-ранното обработено 
злато в света, открито при с. Дуранкулак, община 
Шабла, област Добрич. От региона на гр. Стара За-
гора произлиза и керамична плочка със свързани в 
дума три знака. Тя е датирана от 1 500 г. пр. Р. Хр. 
Учените разчитат първия, открит досега праисто-
рически надпис като „сол”. Може би това е първият 
в света „етикет”, който се е поставял върху торби от 
промишлено добивана сол. Солта е била една от 
най-важните търговски стоки в онези древни вре-
мена.  

В гроб № 43 от Варненския енеолитен некропол 
е погребан първият владетел в света, който е изпъ-
лнявал и жречески функции. 

Гробът на царя-жрец                                                                                      

В този гроб е съхранен и първият в света златен 
царски жезъл. Намереният в него златен модел на 
астрагалус, е най-ранният известен досега на на-
уката пример за „царски жребий”. Златните наход-
ки от този гроб показват не само, че тук е погребан 

най-древния „цар“ в света, но и че древните предци 
на българите са познавали геометрията, числото 
„Пи“ и числото „Фи“, наричано още „най-хубавото 
число в цялата Вселена“ или „числото на златното 
сечение“. Тук е представено и първото позлатяване 
на керамичен съд в света. Във Варненския енео-
литен некропол е намерен и златен „модел“ на ….. 
бумеранг!?

Находките от Варненския халколитен некропол, 
както и от най-големия праисторически некропол в 
света - Дуранкулашкият показват, че погребени-
ята се причисляват към така наречената „Battle 
axe culture“ („battle axe“ означава „бойна брадва“). 
Смята се, че представителите на тази култура са 
били силен и войнствен народ, и че те са разпро-
странителите на индо-европейския език, а също и 
на организираното земеделие и скотовъдство. тех-
ните миграции са маркирани от т. нар. „линеар-
на“ и „шнурова“ керамика. Става дума за съдо-
ве, чиято украса се състои от усукани ивици глина, 
наподобяващи въже (шнур), или пък с вълнисти, 
спираловидни линии. В нашите земи този особен 
вид керамика го има още през 5 хил. пр. р. Хр.  
на остров Крит тя се появява в края на 3 хил. 
пр. р. Хр. През същия период разпространите-
лите й (хора от земите на древна тракия) дости-
гат дори Скандинавия, където издигат хиляди 
могили за владетелите си по подобие на тези от 
родната си земя. В подкрепа на това, може да се 
добави и фактът, че през Желязната епоха в Сред-
на и в Западна Европа се появява нов вид кон, го-
ден за езда и разбира се нов тип юзда.  

Във Варненския халколиен некропол е открито 
първото погребение в света на цар, чийто жезъл е 
бойна брадва. Този факт показва недвусмислено, 
че т. нар. „Battle axe culture“ е възникнала в Древна 
България.

златният модел на астрагалус, намерен 
в гроб № 43  от Варненския енеолитен не-
кропол (6 500 г. пр. р. Хр.)  е най-ранният из-
вестен досега на науката пример за „царски 
жребий”.

.
„Балканите са люлката на цивилизацията, тези 

земи са били обитавани от една високо развита 
култура, която е много по-стара от месопотам-
ските цивилизации“, пише Дойче веле. Харалд 
Харман (Harald Haarmann) в своята книга „За-
гадките на Дунавската цивилизация” доказва, че 
Балканските земи са били обитавани от цивили-
зация, която развива първата писменост. Хар-
ман нарича тази култура, обитаваща земите на 
днешна Сърбия, Македония, България, Румъния, 
Гърция, като и части от Украйна и от Унгария, 
„староевропейска”. Други автори определят кул-
турата на най-древните обитатели на Балканите 
и на Причерноморието като „Дунавска култура“. 
Според археологичните открития нейната поява 
може да бъде отнесена към 7 хил. г. пр. Р. Хр. 
Харалд Харман твърди, че думи, които досега са 
били считани за старогръцки, като: камина, мас-
лина, керамика, метал, химн и др., са всъщност 
„староевропейски“ и се използват и до днес! 

(Следва)

Черноморската цивилизация, 
варненският некропол

Пластична 
възстановка 
на царя-жрец

Първият позлатен керамичен съд

Първият царски 
жезъл в света 
(Варненски халко-
литен некропол – 
7, 500 г. пр. Р. Хр.)
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  
“Колхида”, “Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български 
книжици", “Нова епоха”, "Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и 
от книжните борси “Болид“ и “Искър“. Книгите можете да поръчате и 
в нашия интернет магазин: www.kvantov-prehod.org и да бъдат доставени 
с куриер на посочен от вас адрес.

Международен научен колектив от Германия, 
България, Гърция, Канада, Франция и Австралия, 
ръководен от проф. Мадлен Бьоме (Зенкенберг-
ския център за човешка еволюция към универ-
ситета в Тюбинген) и от проф. Николай Спасов 
(Национален природонаучен музей при БАН), 
обосновава твърдението, че еволюционната ли-
ния, водеща към човека, се заражда на Балканите 
преди 7,2 млн. години. Това съобщиха от Нацио-
налния природонаучен музей при БАН.

Eдно от най-авторитетните научни списания 
PLOS ONE публикува две статии, представящи 
нова гледна точка за времето и мястото, където 
древните човекоподобни са направили първите 
си стъпки в еволюцията към човека.

Най-близкият съвременен родственик на чове-
ка е шимпанзето. Кога е започнало отделянето на 
човешката линия от тази на шимпанзето и къде 
е живял последният им общ предшественик, е 
въпрос, широко разискван в палеоантропология-
та. Според съвременните теории разделянето е 
станало преди около 5-8 млн. години и това се е 
случило в Африка.

Двете изследвания, публикувани в PLOS ONE, 

Ново откритие: Най-старият 
предчовек живял край Чирпан!
Учените имат нова теория за мястото, където древните човекоподобни са 

направили първите си стъпки в еволюцията към човека
представят днес друг „сценарий“ относно начало-
то на човешката история.

Новата гледна точка се базира на изкопаеми 
останки, открити в Гърция (край Пиргос Васили-
сис, на юг от Атина) и в България (местността Аз-
мака край Чирпан).

В първата статия авторите показват, че и двете 
останки принадлежат към един и същи вид – на 
изкопаемия хоминид (представител на човешкото 
семейство) Graecopithecus freibergi, както и че не-
говите белези дават основание да бъде смятан за 
пряк представител на еволюционната линия, во-
деща към човека.

Втората статия изчислява възрастта на греко-
питека като използва биохронологични и геофи-
зични методи. Възстановена е също и засушли-
вата саванна обстановка, в която е живяло това 
същество. Открити са останки от мастодонта 
ананкус (Anancus sp.), преживното Tragoportax 
macedoniensis и някои други видове, което доказ-
ва, че възрастта на находищата Азмака и Пиргос 
Василисис е по-късна от тази на световноизвест-
ното Пикермийско палеонтологично находище в 
Гърция.

Анализите показват, че възрастта на находката 
от Азмака е на 7,24 млн. години, а тази от Пиргос 
– на 7,175 млн. години.

 Всичко това определя грекопитека като най-
стария хоминин (предчовек), чиято възраст над-
вишава с няколко стотин години тази на сахелан-
тропа (Sahelanthropus), открит в Чад и смятан до 
сега за най-древен. С това най-ранният етап от 
развитието на човешкото родословно дърво би 
трябвало вече да се свързва с Балканите и с из-
точното Средиземноморие, а не с екваториална 
Африка, както се приемаше до момента.

Някога прочутият френски палеонтолог Ив Ко-
пенс изтъкна ролята на засушаването на източно-
африканските ландшафти за еволюцията и изпра-
вянето на предчовеците, като нарече този процес 
East Side Story.

Днес имаме повече основание да свържем тази 
еволюция с една „North Side“ Story, посочват от 
Националния природонаучен музей.

vesti.bg

ЛюБОВ ОТ ДУМИ 
и думи от любов. 
Все недостатъчни 
и неутолими. 
Изчистени от старание и контрол. 
Изричащи сами себе си. 
Непритежаема реалност. 
Плътта им изтънява, 
прозирно гола-голеничка. 
Изпръхтява в синя гълчава.
Думите се любят 
с пулса на поетиката.

Творчески 
акт ХОЛОфРАСТИКИ

Думи, думи… Думи при самите себе си. 
В дома на думите. При Първопричината им.
Ту надничат от празното, ту се скриват 
в пълното.Но винаги цели и неделими.
Ту слънчеви зайчета, ту мъгла от тъга. 
Повече или по-малко значими, 
но винаги искрени.
Кристално звънки или тъжно-нафталинени,
но винаги пориви на кръвта.
Нашето Веда-ведение, 
водене чрез словознание, 
при което нито творбата, 
нито творецът могат да говорят за себе си. 
Защото не са от този свят. 
Вибрацията им е слънчева, 
а “мечът” им – огнен.
Изобщо холизми всякакви. 
И без много метафори. 
По-скоро действени. 
Като фрастики, фраскащи фрази,
като “Да бъде!” – Амин.

Лияна Фероли

СВЪРШВАТ ДУМИТЕ 
Стене въздухът. 
Отекват стъпки на раздяла. 
Скоростта е бягство. Лудешко.
Виелицата – думи стихва уморено. 
Морето й преминава в дъжд. 
А той в последни капки. 
А те, преди скрежеца да ги овъгли в бяло, 
помахват с ангелски пера за сбогом 
и за добре дошло на Поточето – ромон. 
Водопадно падащо от небето. 
И ръсещо с искриците – Слово. 
Идващият Огън. 
Светлината ражда себе си. 
Прегръща мрака. 
С раните му изцелени. 
По моста на огнената жажда 
идва Животът.

ДУМИТЕ МИ… 
Търсещи себе си 
и извора, утоляващ 
жаждата им за святост. 
Уморени, задъхани, 
разпънати, препънати, 
изтръпнали мои, от очакване…
Ако можехте да изтупате скрежеца 
от себе си и да разсеете пустотата, 
да изпълните вакуума на опаковката си 
със свежестта на безкрая…
Обрученици мои, 
обречени да не стигате 
до същността си, 
изпращам ви в покоя на самостта, 
в която скрита е молитвената светлина. 
Там да замълчите глухо и нямо, 
докато се изпълните 
с предопределеност 
и превърнете символа в действие, 
мъдростта в  щедрост 
и тайнството в истина.
Тогава ме докоснете 
с крилата си, 
макар и в миг на поглед, 
дихание или аромат.


