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АНЧО КАЛОЯНОВ
=============================
СТАРОБЪЛГАРСКОТО ЕЗИЧЕСТВО:
Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите
В памет на проф. Стоян Генчев
Българското езичество - капища, кумири и жреци
Юнашката песен "Марково оране" и граничните окопи от Първото
българско царство
Девташларите и русалските гробища (Към въпроса за
посветителните обреди за юноши в българското езичество)
"Верско-митическото и религиозно-езическото" в две жетварски песни
Коледната песен "Слънце и Юнак" - семантика и астрономическа
основа
Топосът Грамада в българската митопоетична традиция
Михаил Воин от Потука - българският двойник на великомъченик
Георги: (Шаманската версия на основния мит за двубоя между
Змеебореца и Змея на дълбините)
Император Траян или бог Троян в името на град Троян? (С оглед на
култовото средище в подножието на Маторие гори в езическата епоха)
Названието на етнографската група хърцои и култа към бог Хърс
Петко и петимата в "смешната песен" от Прилеп и коледната песен
от Казичене, Софийско (Към въпроса за пантеона в българското
езичество)
Езичество, митология и топонимия
Свети Николай Чудотворец в картината за свят у българите
И Благолаж е вкусил от "меда на поезията"
Поетът - ключ към тайната на вселената
Съкращения
Книгата е сборник от статии и студии, в които се разглежда
взаимодействието между мит, религия и фолклор в българската
етнокултурна традиция. Първоначалните резултати ме насърчиха да
ги систематизирам в специализиран курс лекции, четен пред студенти
филолози и историци във Великотърновския университет.
По същество опит за реконструкция на митопоетични представи
и религиозни вярвания по данни от фолклора, обединяващият сюжет на
отделните конкретни теми се оказа старобългарското езичество едно доскоро непризнато и затова малко познато явление в нашето
историческо наследство. Освен че е трудоемко, привличането в полето
на анализа на изследвания и факти от историята, литературата,
археологията,
археоастрономията
и
топонимията
фрагментаризира
изложението.
Затова
на
първо
време
интердисциплинарният подход е приложим към отделни страни на
старобългарското езичество: важни негови обреди и култове, мястото
на шаманството, основния мит, божеските имена в пантеона и
фигурата на Поета. Все още е невъзможно представянето му в
системен вид, но храня надежда, че постигнатото е принос към
установяването на картината за свят у нашите далечни предци,
която продължава да излъчва своето очарование и в днешния ни ден.
Във всеки случай, някои страници от историята на нашето битие и
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култура са прочетени по начин, който предполага нови отговори на
стари въпроси.
Забел.: Публикува се с личното разрешение на автора след
нормализиране на старобългарския шрифт (където е бил невъзможен
цитат по публикувани новобългарски преводи).
БЪЛГАРСКОТО ЕЗИЧЕСТВО - КАПИЩА, КУМИРИ И ЖРЕЦИ
Анчо Калоянов
Българското езичество почти два века (VІІ-ІХ) осигурява
мирогледната основа на обществения живот на Първото българско
царство, но досегашното схващане, че покръстването е и
завършителен етап при етногенетичния процес, задължаваше
наличните сведения за езически практики и представи да бъдат
определяни етнично (прабългарски или славянски). По същество този
подход отричаше съществуването му като самостойно явление.
Подобно е положението и с българската митология, но многобройните
примери с текстове на обредни песни по цялото землище,
християнизирани по един и същ модел, дават основание да се мисли, че
още до покръстването тя е съществувала като система в ролята на
метаезик, чрез който е бил улеснен процесът на консолидация между
трите етнични съставки. Близостта между религия и митология
позволява да допуснем същото и за българското езичество.
Взаимоотношенията между тях не са изяснени достатъчно; приемам,
че митът, третиран като факт на светоусещането, на
емоционалното вживяване на човека в ритъма на вселената, за да се
получи желаното ниво на доверие към нея, намира своя най-откровен
изказ в етничните (езическите) религии. Съвместната уредба на
светските дела в държавата несъмнено е способствала и изисквала
сближаването на видимите форми на религиозния живот на пришълци
и заварени, а то от своя страна е водело до формирането на
сравнително единен празничен календар и на общи култови средища.
От така формулираната изходна позиция ще направя опит да
разгледам наличните сведения за видимата (представителната)
страна на езичеството - капищата, кумирите и жреците, като
оставям без внимание изповядваните култове.
По обясними причини можем да се доверим само на ограничен кръг
писмени паметници: Отговорите на папа Николай, Беседа против
богомилите на Презвитер Козма, Синодика на цар Борил и отчасти на
Чудото с българина.1 Археологическите проучвания са твърде ценни,
защото ни позволяват да видим езичеството отвътре, без помощта на
коментатор, но като изключим култовите сгради и съоръжения в
столицата Плиска или в близост до нея, редови езически светилища не
са били изследвани системно. Твърде малко са използвани и данните от
фолклора и от етнографията и една от целите на изложението понататък е да се защити целесъобразността на привеждането им в
известност.
Трите думи "капище", "кумир" и "жрец", както и техните синоними
"требище", "балван" и "влъхва", чрез които се означават светилища,
идоли
и
свещенослужители,
предполагат
отношения
на
взаимообвързаност в една определена социолингвистична ситуация в
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периода, предшестващ фиксирането на старобългарски език в писмени
паметници. Тъкмо това обстоятелство не ни задължава категорично
да обвързваме произхода на съответната дума с етничната
принадлежност на означеното от нея. А оставането на изброените погоре шест думи в езика ни чак до новобългарския му период, което за
"капище" и "кумир" отбелязва проф. Веселин Бешевлиев в
"Първобългарите"2, илюстрира органичното им присъствие в него и
незаменяемостта им.
КАПИЩА. Названието "капищe" за езически храм - светилище
отпреди покръстването - става известно от първите запазени преводи
на свещените книги.3 В старобългарски думата е дошла от езика на
Испериховите българи. Пак от преводите е известна думата "капь" в
значение на "подобие, статуя", тъй че според наставката -ище
"капище" означава място, където се намира статуя, макар да има
случаи, в които тя се употребява и за идол: " капищата погански (са от)
сребро и злато, уста имат, но не говорят (глаголят)" (Супрасълски
сборник). Все пак наставката -ище показва продължителното й битие
в езика на българските славяни, което ще да е резултат от
съжителството между анти и прабългари. Думата се среща в
Сказанието на Стефан Светогорец от ХV в., в ръкописни сборници със
слова и поучения до най-късно време, позната е на Поп Пунчо4, който я
пояснява с "елинска църква", а така също и на Стефан Захариев ("на
един рът показват развалини от езическо капище, дето техните
прадеди някогаж принасяли жрьтва по един жив елен, та и сега го
наричат Еленина черкова").5
Останките от сгради с неизвестно предназначение от Плиска и
Мадара се определят като капища.6 Те са почти с квадратен план, със
стени, ориентирани по посоките на света, т.е. мястото на сградата
бележи центъра на вселената в определен ден от годината (в момента
на извършването на обредите), където минава космическата ос. Все
същата старинна и по потекло езическа представа ни разкриват наши
обредни песни, в които църквата се намира под едно дърво или от
престола изниква дърво.
Спомен за съоръжения, подобни на капища, се пази в нашия песенен
фолклор. Известната коледна песен за юнак-конник, който преследва
сур елен със златни рога и сребърни уста, навярно има за основа
жертвоприношение и някои от вариантите завършват със залавянето
и посичането на елена във "вити стърги" или "платнен сарай" (дворец
от платна). В позната по единствен запис, направен от Михаил
Арнаудов, песен (СбНУ 38, с. 6, от Софийско) овчарче, за да завърне
изгубено стадо, прибягва към едно твърде странно начинание - "на връх
на Стара планина/ загради стърга каменна,/ нареди сребро столове,/
накачи сърма цадилки,/ нареди ведра ковани,/ па си застана край
стърга,/ сас меден кавал засвири,/ сас златен званец задрънка",
стадото му го зачува и идва, мома девица излиза, изнесла злато в
паница и в златна чаша водица, закърмя го, а овца щерица (ялова) с
жълтица на чело и безцен камък на гърло моли овчарчето да я убоде с
малко ноженце, за да паднат три капки кръв; от трите капки кръв
пламва ясен огън, от безценния камък изгрява звезда, която всички
звезди надгрява, а финалът е още по-загадъчен - "цар си войници
наслужи". В многобройни варианти на коледна песен предимно от
източните краища лудо-младо съгражда сред зима по Коледа висок
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чардак, прави лък и стрела, с които, вместо да умери звезда в небето,
прострелва мома. Специално внимание заслужава и кратка лирическа
песен от Софийско (СбНУ 44, № 549): Янко гради златни самотвори
двори, които при изгрев слънце сами се отварят, при залез сами се
затварят, вътре е делия-девойка, която пее и води танец, приказвайки
си, че се страхува не от царя, а от "милаго бога" - "кога гръми, да не ме
загръми,/ кога треска, да ме не удари,/ кога сева, да не ме изгори".
Както се разбира, "милият бог" е един езически гръмовержец. Връзката
на
градените
от
песенните
герои
съоръжения
с
някакви
астрономически наблюдения личи по упоменаването на звезди и слънце.
В "Чудото с българина" вместо "капище" се появява "требище" - "и
требищата (жертвениците) им разори". Едва ли става дума за два вида
езически светилища (едните с идоли, а другите с жертвеници),
доколкото в Отговорите на папа Николай идолопоклонството и
жертвопринасянето се обединяват чрез едно място - отказалите се да
приемат християнството "принасят жертва на идоли или пък свиват
колене пред тях". От археологически находки са известни два типа
жертвеници - преносими и издълбани в скала, които след Карел
Шкорпил са познати предимно с името шарапташи (ИРАИК, с. 398-400).
По време на студентски фолклорни експедиции в селища по долината
на р. Русенски Лом бяха открити около петнадесетина такива
съоръжения: в близост до шарапташа срещу средновековния град
Червен има две свастики; до единия от намерените край село Чилнов рунически знак, а при няколко - следи от дупки за колове и стълпове.
Безспорно най-интересен е двойният жертвеник до Красен с две
правоъгълни корита и две площадки - голяма и малка, оградени от
изток със следи за седем кола в дъга и друга редица откъм юг, поради
което може да се предположи, че са служили за определянето на дните
и часовете, спазвани при жертвоприношенията. В близост до мястото
има некропол от ІХ век, в един гроб от който са намерени бойна брадва,
юзда и стреме. Описаните жертвоприношения в Чудото с българина,
вече осветени от свещеник - поп, на най-хубавия вол, десет овце и десет
свине могат да се извършат именно на подобна като при Красен
площадка, а това идва да покаже, че шарапташите са служили и след
приемане на християнството и че тяхно продължение са оброчищата,
най-ранните от които са датирани от началото на ХVІ век. Димитър
Маринов в "Народна вяра и религиозни народни обичаи" съобщава (с. 609,
Суходол, Софийско) за обичай да се събира в един кюп кръвта на
гергьовските агнета и на пренесения за общоселски курбан бик, който се
отваря при задаването на застрашителни облаци, за да се гадае дали
облакът е градоносен.
Все още пръснати по краеведски сборници са сведенията за т.нар.
"еленски" или "елински" църкви, познати предимно в планински краища.
Обикновено са на високи места около развалини на църкви, с оброчища,
на които се принасят кръвни жертви (вол, агне) най-често на Илинден
или Петровден. Свързани са с устойчива в своите варианти легенда за
доброволна жертва на елен, който бил заменен с домашно животно
поради неспазени правила за жертвоприношение. Известен е и топоним
Елимска кукя от дарствената грамота на крал Стефан Душан за
манастира Трескавец - "по пътя към Врачевец до Елимска къща (кукя)"7.
Топонимът Врачевьць, обвързан с "елинска (езическа) къща", пък
подсеща, че зад Църква Врачарница, Църква Марица, Църкви Тодорови в
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дивна гора Богданова, споменати в народните песни, стоят добре
познати на някогашния средновековен българин езически култови
средища.
КУМИРИ. Думата "кумир" от алано-осетински е преминала в
старобългарски език чрез посредничеството на прабългарите.8 Найранната й поява е в Супрасълския сборник със значение 'идол', а от посетнешните паметници се среща в Беседа против богомилите и в
Синодика на цар Борил. Докато Презвитер Козма повсеместно
употребява "кумир", съставителят на Синодика при анатемата срещу
иконоборците използва "идол", както е в гръцкия оригинал, а при друг
случай превежда "идол" с "кумир" (същото място руският преводач
превежда с "идол", въпреки че според М. Г. Попруженко е имал на
разположение при превода от гръцки и българския текст). От
контекста, в който Презвитер Козма използва думата "коумиръ",
можем да установим какво означава: първо, те са антропоморфни
изваяния от камък и дърво - "По-лоши ("горше") са от глухите и слепи
кумири. Кумирите, понеже са от дърво и камък, нито виждат и чуват";
второ, на кумирите се покланят, в тяхна чест се извършват служби "и едни подлъга да се кланят на кумири", "...идолослужене, магия,
вражда...", "да се вардите от идолски треби". Наличието на кумири се
потвърждава и от цитираното вече място от Отговорите на папа
Николай ("принасят жертва на идоли или пък свиват колене пред тях"),
а също така и от сведението за мраморен идол на богиня у българи
езичници край Света гора Атонска от ХІ век.9 Изрази или пословици
като "ще играе дървен (железен) господ", "от всеки пън светец не се
одялва", "ще те бия до медна бога" косвено потвърждават, че в периода
на българското езичество по нашите земи е имало някакви статуи,
изваяния, подобия.
От Симеоновия "Изборник" е известна още една дума със значение
'идол' - "балванъ", която се смята за прабългарска заемка в
старобългарски език (БЕР 1, с. 29). В новобългарски "болван" значи 'буца
пръст, грамаден камък' и е опазена в множество местни имена,
пръснати по цялото землище. По сетнешното развитие на
семантиката може да се допусне, че освен 'идол' като изваяние, дело на
човешки ръце, "балванъ" е могло да означава и природен обект за
поклонение, каквито могат да бъдат метеорити, обгорени от мълния
стволове, пънове, каменни стълпове. В Тетевенска Стара планина е
познат връх Булованя, а до него има седловина Попови гробове. Ролята
на балван е имал навярно и съществуващият до началото на нашия век
висок каменен стълп до капището на Мадара, както и многобройните
Маркови камъни със следи от копитата на коня и кучето, при някои от
които има шарапташи (Маркова трапеза при Чокоба, Сливенско,
Марково корито при Кошов, Русенско, Марков камък, Грешният камък и
Попът край Дерели, Карловско). Все към тоя тип обекти за поклонение
ще трябва да отнесем мраморното кълбо до извор с росенова поляна, на
която идвали болни през Русаля, за да чуят решението на самодивите,
тъй като мястото било и самодивско хороигрище, под връх Гюргево
кале до дн. село Ресен, Пазарджишко. Според Ст. Захариев върху
мраморното кълбо, изкусно изработено, "от двете му страни са
вдълбани по една ръка с отворени пръсти".10
ЖРЕЦИ. "Жрец" е дума, производна на старобълг. "жръти",
'принасям жертва' (БЕР 1, с. 554). За явно езическия характер на
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действието вж. у Презвитер Козма - "Кой не се радва (весели), като
вижда кръстове да стоят по високите места, на които по-рано хората
принасяха жертви на бесовете, като колеха своите синове и дъщери?".
От същия глагол е и старобълг. "жрьтва", без съответствие в
останалите славянски езици, а поради специфичността си и думата
"жрец" рано изчезва. Пак у Презвитер Козма, в раздела, посветен на
духовенството, "жрец" е употребена четирикратно, отнесена към
християнските свещенослужители. Появата и изчезването на думата
издава нещо твърде характерно за българската действителност, а
именно, че до момента на превода на свещените книги е имало
специално подготвени лица, които да принасят жертви.
Ролята на жреца като гадател ще да е била съществена (според
питането на княз Борис "пред сражения да се съблюдават дни и часове,
да се извършват заклинания, игри, песни и някакви гадания").
Гаданията и заклинанията съвкупно могат да се определят като
"влъшба" или "влъхование" (в Беседата и в Синодика на цар Борил). В
сборници от по-късно време се среща "волхование бесовское", с "влъхва"
се сравнява Дяволът. Старобълг. "влъхвъ" със значение 'гадател'
преминава в новобългарски като 'разбойник' (а в народна песен "влъхварин- курварин" /БЕР 1, с. 160/). Развитието на семантиката на
думата следва общия процес на обругаване на старата ценностна
система на езичеството, както това се е получило при ругателното
използване на "куче" и "гъска".
Думата е с неясен произход, но твърде е възможно "влъхвъ",
"влъшба" и "влъхувание" да са свързани с българския шаманизъм.
Вълчата образност при нашия шаманизъм, подсказана преди всичко от
сведението на Лиутпранди за Боян, който се превръщал във вълк,
намира своето потвърждение и във фолклора: "В гората вълци, а в село
влъхва" (Слав., с. 106); пак Славейков (СбНУ 13, с. 196) съобщава за някой
си дядо Въчар (според записвача името може и да е прякор), извършвал
особени служби на връх Голак до пиянечкото село Разловци; в коледна
песен от Бабово и Сваленик, Русенско, вълк е водач на коледари.
Българското езичество било победено, отхвърлено, преодоляно, но
както това се е случило и при други народи, то се оказало доста жилаво
и продължило да съществува успоредно с православието вече като
"битово православие" или "православно езичество". Подпомогнала го и
историческата съдба и по време на османското владичество дори
редовият свещеник ставал проводник и узаконител на езически по
същество практики. Навярно не само видение на ревностните
служители на православната църква е описаната картина в сборник
от слова на Теофан Рилски: Баба Друса и Горогледа баба Петка казват
на поп Торно и на поп Мигно да запишат в кои празници не трябва да се
работи (дванайсетте петъка, "мратини соуботи и четвъртъци, и
влъчъски празници и роусалски, и горещници и с/ве/ти Герман"), а после
събират много "прост народ", развращени и безбожници мъже,
магьосници и бродници, възлизат на една могила, където поп Торно и
поп Мигно "облекоха се в ризници и беззаконници поставиша закон".11
След върховия момент в развитието му в предхождащите
покръстването десетилетия като самостойно явление в ролята на
метаезик при консолидацията на трите етнични съставки
българското езичество изживява процес на балканизация. Показателна
е и посоката на промяната на названието "езичник, езически", което се
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използва в свещените книги. Предимно в неканоничните паметници се
използва синонимът "поганик", "погани", който идва навярно от живия
език ("погани дни" се наричат мръсните, некръстените дни от Коледа
до Богоявление в Пиринския край, Родопите и Странджа, съществува и
село с име Поганово). В Синодика на цар Борил вече срещаме вместо
"езически" или "погански" - "елински служби". В богословски сборник от
ХVІ век, писан от Висарион Дебърски, срещу началото на слово от
Григорий Палама: "И отново лютия и злоначинателен змей (змий)
въздигна към нас своята глава, шепнейки супротивоположна истина…",
а отдясно преписвачът е изписал пояснението си - "Елините говорят, че
някъде имало воден змей (змия), звяр голям (велик)…" 12
Засвидетелствано е още през ХVІ век онова, което наши фолклористи и
етнографи записват на терен и в наши дни за българските
митологични представи за строежа на света, и то осъзнавано още
тогава именно като езическа ("елинска") митология.
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ЮНАШКАТА ПЕСЕН "МАРКОВО ОРАНЕ" И ГРАНИЧНИТЕ ОКОПИ
ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
Анчо Калоянов
В единствения засега опит за история на българския фолклор,
който принадлежи на Петър Динеков, още при характеристиката на
първия период от VІІІ - ІХ в., макар да се посочва, че "нямаме преки
данни, че през този период е била развита епическата поезия", в
бележка под линия се прави уговорка: "Този въпрос обаче заслужава поспециално разглеждане с оглед на някои архаични теми и мотиви,
които се откриват в песните за Крали Марко".1 И наистина,
съществуващото по традиция схващане, че доколкото в юнашките
песни е отразено турското нашествие като свършен факт и са
възпети като герои последните балкански владетели (Момчил,
Вълкашин, Марко, Мирчо и Шишман), дотолкова тяхното създаване
трябва да бъде отнесено именно към ХІV - ХV в., не издържа на
критиката от гледище на новата концепция за възникване на епоса
при прехода към държавност, а също така не може да обясни
наличието на ред архаични сюжети и образи в тях. По всяка
вероятност турското нашествие на Балканите и носталгията по
загубената държавност в последвалите векове се явяват в ролята на
подбудител за вторичен разцвет на юнашкия епос на българи, сърби и
хървати, който е възникнал много по-рано. Това твърдение за нашите
юнашки песни се подкрепя от някои старинни черти, определяни като
прабългарско наследство: децата юнаци, девойката юнак, крилатия
кон.
Записан едва през ХІХ-ХХ в., нашият юнашки епос е отражение
преди всичко на живота на средновековното феодално общество и
епическият герой е идеалният рицар, верен васал на своя сюзерен,
защитник на традицията, бранител на целостта на етничното
землище в ролята на "граничар". Последната му функция го
приближава до образа на главния герой на византийския епос Дигенис
Акритас (акритите са воини феодали на гранични земи на империята).
Приемем ли, че героичният епос възниква при прехода към
държавен живот на етноса и че той се явява израз на самосъзнанието
за мястото му сред другите народи, то нашият юнашки епос в
сравнение с епоса на другите балкански славянски народи, с които дели
общи герои и сюжети, трябва да е по-ранен и да притежава старинни
черти, които недвусмислено да сочат връзката му с българската
държавност. Добри възможности за доказателство на тая теза
намираме в юнашката песен "Марково оране", зад образната система
на която съзираме вещен мир с определена датировка и самобитни
черти.
Песента е позната в три записа от Софийско и Самоковско (СбНУ
43, с. 8, с. 111, СбНУ 53, № 43). Тя е сравнително кратка: по настояване
на майка си Кралевики Марко оставя призванието си на епически герой,
който "оди по друми и калдъръми", "кърви траже" или "кеседжия оди", и
се залавя за мирен земеделски труд, купува железно рало и мали волове,
за да храни майка си или сам "да руча сладки ручоци"; той търси нива
сред широко поле, но не я намира и заорава Качански планини ("та
разбута скали и камнье/ и покърти букови пенюги"), тесни клисури
("пресекло е той тесни дервене,/ пресекло е той равни друмове,/ па си
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оре у равни друмове") или цареви друмове ("та разора цареви друмове");
през
Марковото
оране
нагазват
изневиделица
или
въпреки
предупреждението му турци ("три тури вери" с три синджира роби,
три хиляди войска туре яничари или петстотин турци), които той
потепва с ралото си. Краят на песента идва с поуката, че, роден да
бъде воин, юнакът не може да измени на призванието си и да стане
орач: "Нели ми се, мале, не поддава,/ не поддава я орач да бъдем,/ да си
орем, та тебе да раним,/ нело, мале, кеседжия да съм,/ да си идем
бойове да правим,/ да си одим по кралеви земи,/ да си идем земи да
отимам". Тук, както и при Пенчо-Славейковия "Луд гидия", отреденото
от бога не може да се запре или да се промени, в средновековното строго
регламентирано общество преминаването от едно съсловие в друго, от
воин рицар в земеделец се е разглеждало като нарушение на
установения ред и е било недопустимо. Заораването на тесни клисури
и пресичането на цареви друмове се представя единствено като
следствие на нечовешкото в поведението на епическия герой. Според нас
във финала трябва да видим опит за ново осмисляне на неясен вече
сюжет, при който някоя от съставките е загубила съдържащата се порано извън нея информация в контекста на определени исторически
обстоятелства.
В бележката под третия запис се сочи, че той е вариант "на
известна във фолклора на южните славяни песенна творба на Крали
Марко", чийто сюжет е познат на руските билини и на румънския
фолклор, гдето орач е Груйо, а също така, че в българските хайдушки
песни той се свързва с Татунчо.
Тъкмо последният факт позволява да видим в сюжета нещо "свое"
за българската традиционна култура, пък и самата хайдушка песен
допринася за разгадаването на семантиката му. Според Димитър
Осинин (БНТ 2, с. 49) песента за Татунчо стои уединено и данни за
такъв хайдушки главатар няма. Варианти на песента са записани в
Софийско, Пловдивско, Шуменско, най-пълен от които е от Софийско
(СбНУ 43, с. 414). В него нашественици са не турци, а татари, което
отвежда още по-назад във времето. Ралото не може да заоре никъде
другаде освен по царските друмове ("тамо се рало фанало,/ покара
брезда дълбока,/ превръща бело камене"), ще рече, че то е
предопределено само за такава оран. Пояснено е нещо съществено и
чрез оръжието на Татунчо - тънка копралкя, направена от габърово
дърво ("три дни го сече и деля"), под което той е седял на сянка със
своята дружина от седемдесет и седем юнака. Отсичането
(изтръгването, запалването) на необичайно дърво във фолклора
означава край на цикъл, в случая седемдесет и седем годишния цикъл,
чиято астрономическа основа е периодът на Халеевата комета. Името
на хайдутина орач е омалително от Татун, в което наставката -ун е
за подсилване на качеството, както е при Перун, Крачун, Горун, а
"тат" се съдържа в имената на епическите герои Дете Татомирче и
Дете Татуличе и в старобългарски език означава разбойник. Като цяло
хайдушката песен за Татунчо орач предполага наличието на старинна
ритуално-митологична основа.
Заораването е известен обичай у много народи, който се е
практикувал при заселване в ново селище. Познато е при основаването
на Рим и Константинопол, но подобно ще е било положението и при
Плиска, ако съдим по големия вал на Външния град. Според Димитър
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Маринов (Избр. съч., Т. 1, 1981, с. 741 - 743) у нас заораването се е
правело при заселване и при епидемии, което и подсказва
отбранителните му функции. Както и при ваденето на нов огън, то се
извършва от момци близнаци, близнаци трябва да бъдат и ковачите,
изковали лемежа, воловете и дървото за ралото. Подновяването на
защитната сила на граничната бразда е ставало ежегодно чрез обход в
деня на общоселския курбан, при който се миросват гореми дървета или
други отличителни знаци по граничната ивица (АрхКБЛ, с. Пчеларово,
Кърджалийско, зап. Стойко Радинов). Сведение за подобна обредна
практика откриваме и в предание за гроб при с. Стеблео, Дебърско,
записано от Шапкарев (Шапк., Сборник от бълг. нар. умотворения, Т. 4,
С., 1973, с. 35): овчари се врекли на един човек, че ще му дадат всички по
седемдесет овце, за да изшета "до коде имат наше место, да ни
оставиш по един нишан", и с нож в ръката той извървял всички места,
ала когато доближил до мястото на овчарите, т.е. сключвал кръга,
изскочили девет вълка, на които той изрязал нозете, но последният, с
"подкината нога", го разкъсал. Тази подробност насочва към обреди
около вълчите празници, с които се бележи началото на зимата по
четириделния
годишен
цикъл,
ориентиран
по
дните
на
слънцестоенето. Към идеи и представи от тоя род принадлежи и
обхождането в кръг на зелените синори от свети Георги на Гергьовден
като начало на лятното полугодие, при което той освобождава три
синджира роби. За целта на нашата работа е важно да отбележим, че
в коледни песни светецът се заменя от Крали Марко, който сред
повехнала гора освобождава три синджира роби, пленени от турци. Тези
примери ни дават право да твърдим, че в старинния пласт на
българския фолклор заораването и неговият еквивалент обхождането в
кръг по граничната ивица са свързани с началото на нов цикъл, знак за
усвояване и потвърждаване на правото за владеене.
Ако от юнашката песен "Марково оране" отстраним края с отказа
на епическия герой да бъде орач като опит за вторична мотивация,
орането добива смисъл на прокарване на гранична бразда,
преминаването на която без позволение е съдбовно и се наказва със
смърт. Изрично е подчертано в песните, че пътищата и клисурите са
"пресечени", т.е. заорани не по дължина, а напреко. Тъкмо под името
"бразди" са известни и два от най-дългите гранични окопи от
началните десетилетия на Първото българско царство във Влашката
низина - Голямата и Малката Новакови бразди. Ломският вал от
същото време в землището на село Замфирово, Михайловградско, по
предание (БЮЕ, с. 799) се приписва на Марко ("Маркова обръщина"). С
Марковото оране в народната памет се свързват и останките от вала
Еркесия между Черно море и Марица, поради което се именуват КралиМаркова оран в село Тракия, Старозагорско, и Крали-Маркови брезни в с.
Поляна, Елховско (БЮЕ, с. 802). Специално внимание заслужава
преданието от Оряхово (СбНУ 6, с. 133), според което Крали Марко се
сдобил със сила и кон край Валовете, където се братимил с ДиваСамодива - Маркова посестрима - и бозал от майка й мляко ("една жена,
на която циците били преметнати през раменете й"). С подобна
външност се представят албастите в митологията на тюркските
народи и локализирането на този персонаж към Валовете навярно е
наследство от Испериховите българи. Това предание, както и много
други от Оряховско и Врачанско имат своята опора именно в
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съществуването на трите западни окопа по тези места и едва ли
могат да бъдат породени от присъствието на Крали Марко в битката
при Крайова през 1394 г., както предполага Цв. Романска (БЮЕ, с. 41).
Като признава, че не е ясна причината, поради която "Троянско се
очертава като извънредно богат център на предания за Крали Марко",
Цв. Романска в същия предговор подсказва, че решението трябва да се
търси в примера с Маркова копия при Траяновите врата в Южна
България, където Марко е изместил поради голямата си популярност
друг герой. Ние само ще прибавим, че като известен още от
античността, Траяновият път от Дунав за Бяло море през Стара
планина през Троян не може да не е бил преграден с граничен окоп.
Както се вижда, според наименованието си двата окопа във Влашката
низина са дело на Новак, епически герой, познат и на румънците, а
според преданията окопите са резултат от Марковото оране.
По проблемите за възникването и предназначението на валоветеокопи има обширна литература.2 Приема се, че са гранични и защитни
съоръжения от VІІ-ІХ в., принадлежащи на българската държавна
традиция. Според "Историческа карта на Първото българско царство"
на В. Миков и Б. Христов те заграждат първоначалната територия на
държавата и заедно с Еркесията, чрез която се присъединява областта
Загоре по времето на хан Тервел, могат да бъдат отнесени към
първите десетилетия на нейното съществуване. Съображенията за посетнешното изграждане на някои от тях, например за Еркесията,
която според Рашо Рашев била изградена в началото на ІХ в., могат да
се съгласуват с предложената датировка, ако се приеме, че
територията от първоначалните десетилетия се е превърнала в
т.нар. Вътрешна област. От север тази област била защитена от
Северния бесарабски вал и Голямата Новакова бразда, която до
днешния румънски град Турну Северин достига при Хинова праговете
Железни врата на река Дунав. От запад и юг границата минавала по
билото на Стара планина, чиито предпланини започвали от същите
Железни врата, а по най-важните проходи били прокопани къси
отбранителни валове. При Враца и Преслав през късното средновековие
планината била позната под името Новак планина. Показателно е
сведението, оставено ни от Янош Комароми от 1697 г.: "По средната
част на тая планина едно време прочут разбойник на име Новак
държал каменна стена и порта и защитавал проходите, за да не могат
турците да идват по тия планини (срещу Преслав, бел. моя), и я
наричат по негово име Новак планина, развалините на портата му са
се запазили и сега".3
Досега изследвачите не са обръщали внимание на факта, че
еднаквото именуване на "браздите" и на планината сочи Новак като
покровител на тази територия в народната памет, преди всичко в
епическата традиция, или пък че границата е негово дело и той е
нейният пазач. За мястото на границата и проходите през нея в
пространствения модел за света, изграден във фолклорната култура
на българите, свидетелства една песен на буенец от Аспарухово,
Варненско, дервенджийско село в Източния Балкан (ДЮДК, 65): "Банко
книга дофтаса/ да иде Банко на софер,/ покрайнини да варди,/
покрайнини, вратници".
В нашите юнашки песни Новак има "епизодична" роля като
помощник на Марко (БНПП 1, с. 427), единствен сред епическите герои
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той (или Гюро) е ковач и кове Марковата сабя. Среща се и в коледни
песни: стар Новак се е запил в Дрянополе, където получава вест, че се
канят да го убият триста турци; той ги пресреща и ги посича (АрхКБЛ,
с. Попина, Силистренско); Крал Радослав калесва на стрижба стар
Новака за староя и Дели Марко за побратим (ССБ, 317, с. Дебово,
Никополско); Витец Янко със сина си Груйо отиват у Новак механджия в
Ново село - Ене село (СбНУ 3, с. 15, с. Връбница, Софийско). За
отбелязване е, че в Силистренско и Никополско има малки погранични
валове. Напоследък в една нова монография за хайдутите и клефтите в
балканския фолклор Миодраг Стоянович (цит. по рецензията на Ст.
Стойкова, Бълг. фолклор, 1985, кн. 3, с. 126-130) тълкува образа на
Новак "като персонификация на едно латинско название" - bellator novus
- за новия византийски войник от славянски произход, възникнало по
време на борбите на империята срещу българи и араби от VІІ до Х в. В
сръбските хайдушки песни за Новак авторът открива топоними от
източната част на Балканския полуостров. Топонимът Дебелец се
среща в близост до окопи в Източна Стара планина (с. Аспарухово и с.
Риш), както и до южния край на Хаинбоазкия проход, но името Новак по
най-естествен начин се свързва с "нов" и с "начало" във времето и
пространството (заораване, порта-вход, Ново село), а също тъй
съответства на изискването епическият герой да е млад (дете, юноша),
откъдето идват нарицателното "юнак", децата юнаци и лични имена
като Момчил (от "момче")4 и Дойчин (от "дете"). Историческите
Новаковци от ХІV век насетне само са потвърждавали нещо, което вече
е съществувало във фолклорната традиция или пък за него е било
оставено място в решетката на семиотизираната средновековна
култура.
Не само браздите, но и портата е дело на Новак, както личи от
приведеното по-горе предание в бележка на Янош Комароми. Навярно се
има предвид известната Сидера или Железни врата, проход с
неустановено окончателно местоположение в Източна Стара планина.
Засвидетелствана е Демир Капия при Котел, при която има окоп, а в
този район се намира и изчезнало селище с име Новачка. Железни
врата-Демир Капия е митопоетичен топоним в пространствения
модел на света, най-вероятно донесен още от Испериховите българи и
оставил следи както в именуването на множество важни проходи в
българското землище, тъй и в обредния фолклор и епоса.5 В песен от
Северна България (СИБ 1, № 181, № 731, ССБ, № 698), чийто първи
вариант е публикувал П. Безсонов (Болгарские песни, 1855, с. 110),
неназован с лично име персонаж, навярно воин, в монолог моли Северина
да попази Северград, докато дойде, защото го вика Демир Капи войвода
(или паша), който вместо да го дари с хранен кон, му дава тънка мрежа
и с нея улавя в бял Дунав триста глави юнашки. Пак от тези краища
(СИБ 1, № 382) е лазарската песен за пътуване по Дунав с катърги от
Варна и Каварна чак до Златна ябълка, което прави още по-вероятно
предположението, че в песента за Северграда и Демир Капи войвода се
има предвид средновековният Северин и праговете при Железни врата.
Според юнашките песни Дете Татуличе е завардило Демир Капия (СбНУ
43, с. 93 - 94), на Демир Капия пият вино дванадесет делии (СбНУ 53, №
367, от Вакарел) или пък присъства в клишето "и ракия от Демир
Капия" (СбНУ 53, №№ 166, 603, 604, 605, 607, 639). Записани са и
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предания (БНТ, 11, с. 103, СбНУ 53, с. 936), в които Марко с коня си
живее в пещера до Демир Капия в Ениджевардарско.
Мимоходом ще се спрем на юнашката песен "Грую /Марко/ пази
клисури /дервент/", позната в доста варианти. В един от най-рано
публикуваните (СбНУ 2, с. 114, от Прилеп) Гюро пази четири друмове и
Качански клисури - "той ми седел на висока кула,/ дене, нокье она не
заспивал,/ нищо живо лошо не припущал". Очевидно Марко Кралевики
заорава Качанска планина именно заради популярността на
Качанските клисури. И зад този сюжет стои конкретен вещен мир от
определена историческа епоха. Ив. Шишманов в "Стари пътувания през
България" (СбНУ 4, с. 372 - 373), като привежда впечатленията на
пътешествениците за т.нар. Траянов друм от Белград през София за
Цариград за сигурността на проходите и начините на охраната им,
пише, че дервенджийството като институция в Османската империя
унаследява византийските армартолства, познати у нас като
мартолоси, а в Законника на Стефан Душан като краищници. По
свидетелствата на пътешествениците от ХVІ в. стражите стояли на
височини над пътя, за да следят непрестанно движението по него,
известявайки на пътниците чрез биене на тъпан, че са забелязани или
че пътят е чист от разбойници. Озадачава сведението на Стефан
Герлах за клисурата между Вакарел и Ветрен: "...на две места имаше
стражари, които удряха на тъпанчетата и при това играяха", което
може да бъде обяснено с присъединяването на някакви обичайни
практики към деловите задължения на дервенджиите. Топонимите
Големия Мартол и Малкия Мартол за местности в близост до
граничния окоп Пряградата в землището на село Аспарухово, Варненско,
навеждат на мисълта, че мартолусите са съществували от най-ранно
време и в българската държава и че дервенджийските селища ще са
имали твърде важна роля за възникването на хайдушкия
(разбойническия) епос, а вероятно и за самия юнашки епос.
Установената от изследвачите замяна на имената на Новак и
Груйо с името на Марко в предания и юнашки песни, чиято основа е
заораването на гранични бразди и опазването на границата от
нашественици, позволява да поставим още веднъж въпроса за генезиса
на образа на главния герой на епоса на българи, сърби и хървати Крали
Марко.
За пръв път у сърбите се споменава в бележка от 1547 г. за сляп
войник, който пее песен за Крали Марко, след това у хърватите чрез
поемата "Риболов" на дубровнишкия поет Петър Хекторович,
отпечатана през 1556 г., става известна една бугарщица за Крали
Марко и брат му Андреаше, а най-подир от пътеписа на Мелхиор
Безолт от 1584 г. научаваме, че по предание в клисурата между
Ихтиман и Ветрен се е бранил дълго време от турците последният
господар на България, наречен Марко Кралевич, когото заедно с
рицарската му дружина селяните и досега възпяват в една
наследствена песен. От тези свидетелства се прави извода, че до
средата на ХVІ век и в трите етнични традиции вече е съществувал
епосът за Крали Марко и то като южнославянски епос. Но ако
потърсим отговор на въпроса защо именно по това време била
забелязана песента на слепия войник, наследствената песен и най-вече
отпечатана бугарщицата за Крали Марко, ще открием особената роля
на далматинската литература и култура, която тъкмо през същия
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век преживява един уникален разцвет, преминава от латински на
хърватски език, открива народната песен и идеята за славянската
общност.6 От значение е успоредяването на този разцвет със "златния
век" на дубровнишката търговия на Балканите.
Литературната поезия в Далмация на народен език се е появила в
края на ХV в. в Сплит, Дубровник, и малко по-късно на остров Хвар,
изпитвайки влиянието на народните песни (нимфите били
преименувани във вили). За интереса към фолклора съдим и по
споменаването на героите от епоса Сабинян Янко и Змей Огнени Вук в
едно сатирично стихотворение на Доминко Златарич (ок. 1555-1609 г.).
Съвременници на Петър Хекторович (1487-1572) били известният поет
Мавро Ветранович (1482-1576), писал сатири против владетелите,
които отказвали да помогнат на поробените от турците балкански
народи, и известният сред историците на венецианска Далмация и
Дубровник Лудовик Церво-Туберон (+1527 г.), който писал с похвала за
сръбския епос, за Косовския бой, за Милош Обилич и княз Лазар. Съдбата
на славянството вълнувала и Винко Прибоевич от остров Хвар, който
отпечатал във Венеция произнесената си през 1525 г. проповед "За
произхождението и последвалите деяния на славяните", призовавайки
славяните към единство от Адриатика до Москва. Имайки предвид
тези прояви на далматинската култура, И. Н. Голенищев-Кутузов
пише, че "антиотоманската тема звучи у Шижгорич, Марулич,
Ветранович, Транквил Андроник с трагичен патос, несвойствен за
поетите на Запад", които "отдалеко гледали на съдбовните балкански
събития, докато в същото време южните славяни били техни
свидетели, участници и жертви".
Някои черти от развоя на литературния процес в Далмация през
ХV-ХVІ век напомнят черти у нас през ХVІІІ-ХІХ в. с откриването на
фолклора и възприемането на образи, идеи и мотиви от него, при което
фолклорните творби се въвеждат чрез публикациите в ново
естетическо битие,7 а когато те не отговарят на пожеланото, на
предварителната нагласа за форма и съдържание, биват редактирани
и допълвани ("Цар Иван Шишман на Софийско поле", "У Недини слънце
грее" и др.). В крайна сметка от фолклора се взема и вижда онова,
което съответства на изискванията за художественост, на
потребността от славно минало и примери за подражание, за да се
изгради поведенчески модел от нов възрожденски тип. В тази светлина
трябва да видим и откриването на песните за Марко през ХVІ век.
Посланици, книжовници, поети и търговци виждат и чуват онова, за
което вече са подготвени. А ако не го открият, могат да го додадат, да
прибавят. Показателни са обстоятелствата, при които стават
възможни публикациите на първите фолклорни текстове и подборът
им.
Песента за Крали Марко и брат му Андреаше, публикувана през
1556 г. от Петър Хекторович, е привличана преди всичко във връзка със
спора около бугарщиците. Според поемата поетът е пътувал по
островите на далматинския архипелаг заедно с двама рибари, към
които той, патрицият от остров Хвар, се отнасял дружелюбно и се
интересувал от живота на народа и неговия фолклор, поради което
включил в "Риболов" две бугарщици и една обикновена народна песен. В
първата Крали Марко и брат му Андреаше хайдутуват, открадват
три коня, при подялбата им се скарват за третия кон и Марко убива
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брат си, който го моли да не казва на майка му за смъртта, а да я
представи като смърт-сватба, залюбен в чужда земя от девойка, и го
съветва да го повика на помощ, ако го нападнат разбойници. Както се
вижда, песента е вариант на баладния мотив "делба на двама братя,
скарали се заради неразделими коне и соколи", присъщ според Михаил
Арнаудов8 на българския фолклор, при който благополучният изход се
мотивира с необходимостта от братска взаимопомощ. Кавгата за кон
и сокол (конят-сокол), както и временната смърт на единия от
близнаците-братя, загатната и в бугарщицата, предполагат
българския шаманизъм за старинна основа на баладата. Във втората
бугарщица войводата Владко Удински преследва с хитрост войводата
Радосав от Сиверин, като заръчва на слугите си да убият пленника.
Според Сьоренсен става дума за Турну Северин и близкия Бдин.
Историческата основа на песента виждаме в средновековните
феодални разпри и наказване на непокорен васал, когото залавят с
измама. В третата песен девойка вика от Дунава към Шишман, че
двамата кралевици, братята Андриаш и Лазар, които не са се върнали
от боя, не са убити, а са пленени и отведени при Баязид. Тук отново се
появява мотивът за братската любов - Андриаш се моли не толкова за
себе си, колкото за брата си, като се кълне, че повече няма да бъде
воин, а ще се покалугери в Света гора.
Направен по необходимост по "Българските народни песни" (1959)
на Йордан Иванов, прегледът на трите песни показва, че не само по
форма (бугарщици), но и по мотивите и по персонажите си те
отвеждат все към източните краища на Балканите, към събития от
нашата история. Най-общо, трите песни възпяват братската любов и
взаимопомощ, кризисното време на междуфеодални разпри и турското
нашествие. В двете от тях герой е Андреаше, при това веднъж той е
брат на Крали Марко, втори път - на Лазар. В тази явна
противоречивост виждаме залог за достоверност, автентичност на
записите. Предпочитанието към герой с това име сред самите певци,
информатори на Петър Хекторович, може да бъде обяснено с
пребиваването на Андрей, брат на историческия крал Марко, в
Дубровник след гибелта на последния. Все пак не толкова животът на
народа, колкото животът на кралете и феодалите (воеводите), което е
и историята според тогавашните разбирания - ето кое е интересувало
патриция от Хвар Петър Хекторович. И този интерес е извикан на
живот от идеята за славянската взаимопомощ, а отпечатването на
песните цели поуката от историята и запазването на спомена за
миналата слава и изгубената държавност на балканските народи.
Интересът към българските земи проличава явно и едва ли е случаен,
но засега липсват по-конкретни данни за причините, които са го
породили. Известно е, че Висарионовият Патерик от 1346 г. се намира в
манастир на остров Крк в Северна Далмация и пренасянето му там
след гибелта на българската държава може би е свързано и с някоя
човешка драма на български книжовник от времето на цар Шишман.9
Прочее, видно е, че трагичните събития в българската история в края
на ХІV век били познати и навярно са предизвиквали съчувствие.
Поетите и историците на Далмация били действени възрожденци,
пътували до крупни тогавашни политически и културни европейски
центрове, проповядвали славянската идея. Те подготвили почвата за
разбиране, че поробените народи трябва да бъдат покровителствувани
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и търсени като съюзници в надвисналата за Средна Европа османска
опасност. Навярно техни читатели и слушатели на пламенните им
проповеди са били търговците и онези посланици, които били славяни по
произход, преминали през ХVІ век по пътя от Виена за Инстанбул или
най-малко преводачите, които неизменно ги придружавали, били
запознати с тях. Сред посланиците Шишманов изрежда доста на брой
славяни по произход (СбНУ 4, с. 384 - Курипешич, Петанчич, Вранчич,
Креквиц). А чехът Вратислав от Митровица, придружил австрийския
посланик Креквиц, знае, че българите са славянски народ, дошли от
Волга, които не се бояли от гръцките императори, но турската сила
дошла по-голяма от тях и сега претърпяват едно усилено и тежко иго
(Ив. Шишманов, Стари пътувания през България, СбНУ 6, с. 174).
Придружавал е посланическа мисия и Мелхиор Безолт, който пръв
през 1584 г. съобщава за песен за Крали Марко у българите между
Ихтиман и Ветрен. Тази вест по повод на впечатлявалата векове
пътешественици т.нар. Траянова порта, която в наше време е
известна само с името Маркова капия сред местното население, обаче
се предхожда от вестите за предания в други пътеписи относно
портата, прохода и селищата от двете му страни, затова ще ги
подредим по години с оглед на все същия въпрос за отношението между
записвач и фолклор.10
През 1550 г. венецианецът Катарина Зен бележи, че като минали
Капидервент, намерили развалините на замъка на Марко Чернович и
според Петър Мутафчиев става дума за т.нар. Маркова механа.
Старата порта със свод се казвала "Портата на Романия", а за самия
Марко Чернович, името на когото Шишманов смята за прегрешено
вместо Марко Кралевич, Катарина Зен пише, че бил господар на цялата
околна гора и живеел на тоя друм от грабеж, поради което турците
много се боели от него, но бил заловен и главата му отсечена.
През 1553 г., само след три години, славянинът Антон Вранчич
пише за село Клисура, че са го наричали Клисура на Новак Дебели или на
Марко Кралевич. Заедно с Антон Вранчич пътувал немецът Ханс
Дерншвам, у когото село Клисура е Новак Дервент или само Новак (а по
турски Капи Дервент), тъй като "принадлежало на един местен княз,
когото жителите зовели Новак", но по друг повод казва, че по тези
места "Новак, един българин, и Марко Крайович" оказали на турците
съпротива дълго време.
През 1568 г. заедно с второто посланичество на Антон Вранчич
пътувал Марко Пигафет. От него знаем, че село Клисура се е наричало
Порта на Новак Дебели, деспот на България, който построил портата,
за да прегради пътя на турците и храбро се бранил по тия места.
През 1578 г. Стефан Герлах бил слушал да се разказва, че над тия
места (при описанието на Ново село, тур. Еникьой) властвувал
"български деспот Новак Дебели".
След Мелхиор Безолт през 1591 г. минава Вратислав от Митровица
и той споменава, че по тези места князът (без лично име) на България
имал тук последното си местожителство.
Ето какво е окръжението на вестта у Мелхиор Безолт за КралиМарковата песен у българите. Приведените сведения дават основание
да се твърди, че до края на ХVІ век все още основното име, с което
фолклорната традиция обвързва прохода, портата и селата заедно с
околността, е Новак, докато по устен път до нас достига само Марко 17
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Маркова капия и т.нар. Маркова механа. Образът на Марко през
следващите векове имал подкрепата на юнашката песен, която не
възпява Новак като борец срещу турските нашественици, т.е. Марко
Кралевики съответствувал на духа на времето, затова се наложил в
своеобразния двубой с Новак за патронажа над портата и прохода.
Според нас дял за това имали и самите пътешественици, които живо
се интересували от историята на тукашните земи, търсели
веществени следи от античността, разчитали надписи, отнасяли със
себе си отломки от т.нар. Траянова врата, питали за Орфей и
неговата планина, били недоволни от познанията на местното
население. Търсейки потвърждение на прочетено или чуто отпреди
пътуването,
пътешествениците
са
могли
да
"подведат"
информаторите си и от Марко Чернович и Марко Крайович (като имаме
предвид, че хайдутите са били наричани "краювци", а пограничните
стражи "краищници", дочутото Крайович може да не идва от Кралевич)
Марко станал Марко Кралевич, този същият, за когото вече пеят
хървати и сърби или когото би следвало да възпяват покорените
балкански
славянски
народи
"последният
владетел".
Тъй
представителите на високата култура открили във фолклора онова,
което смятали, че трябва да съществува или по-скоро дали завършен
исторически вид на един старинен образ, дали подтика, а останалият
път към познатия образ на Крали Марко бил изминат от
професионалните и полупрофесионални певчески школи за изпълнители
на юнашкия епос. Но и в тази теза е важно какво е предложила самата
фолклорна традиция. При наличието на крайно оскъдните сведения за
времето, когато епосът с предходния епически герой се превръща в епос
за Крали Марко, определянето на Крали-Марковата песен като
"наследствена"
придобива
значителна
стойност.
Самият
пътешественик добавя, че те я пеят на "хърватски език", ще рече, че
той дори я чул. И други сред пътешествениците бъркат езика на
българите и го обявяват ту за илирийски, ту за хърватски, но тъкмо в
опозицията "хърватски език" - "наследствена песен" още по-категорично
се подчертава, че песента е "своя си", собствено притежание,
унаследена от традицията, а не донесена от пътуващи епически
изпълнители (слепци-гъдулари и просяци). Именно като тукашна и
непрофесионална тя е свидетелство за правдоподобността на
преданието, че тук се е бранил срещу турците последният господар на
България Марко Кралевич, в клисурата между Ихтиман и Ветрен,
заради което селяните го възпяват в своя песен.
Макар селищата около клисурата да попадат в източния край на
областта, където е най-силно развита епическата традиция, за
наследствена песен може да се смята известната коледна песен за
трима юнака, които пият в механа и се надхвалват кой може да убие
Люта Змия троеглава, запряла царски друмове, три клисури или
дервене Василиски, отнасяща действието на Марко и неговите
побратими към прохода Василица между Ихтиман и Ветрен (и друмът
е познат като царски, и проходът като Василица, че и клисурите дори
са три: Солу дервент, проходът на Суки и проходът при Петрич). Найранният запис на тази песен е публикуван от Миладинови (113, от
Панагюрище), в който три делии Дели Петър, Дели Марко и мало дете
баш Груица са в Ново село и царят ги вика да отрепят Люта Змия,
запряла царюви друмове. Пак от селища в подножието на Средна гора
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произхожда записаната от малоазийски българи в село Арковна,
Варненско (личен запис), песен, в която юнаците са Богдан Юнак, млад
Новачко и Дели Марко с Шарка коня, а Люта Змия е запряла три
клисури. От Софийско са останалите варианти: в механа дренополска
три делии млад Груица, Андреашко и Бабан банко юнак Марко правят
облог кой ще погуби Люта Змия, запряла три клисури (СбНУ 2, с. 9);
Витец Марко и Груйчо дете от механа излизат на двубой с Люта Змия
в дервене Василиски (СбНУ 5, с. 6); Дете Груйо, Витец Янко и Дели
Марко се борят със змия троеглава (СбНУ 43, с. 103). Същият мотив се
среща и в лазарска песен от Софийско (СбНУ 2, с. 19) и в същинско
епическо изпълнение в десетерец (СбНУ 43, с. 104) - Марко добър юнак с
дружина от тридесет юнаци отива на двубой със Змия Тройоглава,
която е запрела цареви друмове и тесни клисури. Доста показателно е,
че в нито един от изредените варианти не се среща Крали Марко, а
Дели Марко, Бабан Марко, Марко добър юнак, Витец Марко.
Песента има за старинна основа мита за двубоя между Змеебореца
и Змея на дълбините, който има календарно повторение в началото на
всяка нова година. Локализирането на този двубой в прохода на Суки
през античността, в сетнешната Българска клисура (Х-ХV век),
прохода Василица или Портата на Романия (ХVІ-ХVІІ век) трябва да
разглеждаме като резултат от важната роля на прохода между
Ихтиман и Ветрен в живота на Балканите от античността до
късното средновековие. В частност, за етничното землище на
българите пътят от Белград през Средец-София за Цариград-Истанбул,
който минава през клисурата, разделя България на Горна и Долна
Мизия, а това, взето заедно с топоними като Средец и Средна гора,
определя мястото й като средищно. В своя летописен разказ от края на
ХVІІ век Поп Петър от село Мирково в този край си служи с означението
"сред земя" за мястото, където се намира ("та дойде до средземя").
Средец се мисли и за средина на България в сведението на арменски
историк за похода на Василий ІІ през 986 г.11, в който решителната
битка се разиграла в Българската клисура. Средец, Средна гора и
Българската клисура съчетавали "граница" и "средище", което от
гледна точка на митопоетичната традиция се явява идеално място за
локализиране на змееборческия мит за мащабите на цялото землище.
Приемствеността между Античността и Средновековието относно
значението на прохода също така спомогнало да се задържи
представата за Царския Змей (Змея Василиск), обитател и пазач,
противник на Змеебореца, който бил възприет от българите под името
Люта Змия троеглава. За този персонаж като реалия в
средновековното съзнание, обвързан именно с прохода Василица, косвено
можем да съдим по сведението, според което в нощта преди
решителната битка през 986 г., в която Василий едва се спасил при
разгрома, една преголяма звезда се явила от изток, прекосила небето,
огряла със силна светлина целия стан и паднала при самия му западен
окоп, разбивайки се на хиляди искри. Метеорът бил изтълкуван като
лошо знамение навярно и защото на метеорите и кометите, смятани
за опашати звезди, била приписвана змейска природа, т.е. че Змеят
Василиск, стопанинът на прохода, чрез метеора демонстрирал своето
неприязнено отношение към византийската войска ("нападнал я" в
ограденото от нея пространство, което обаче се е намирало във
владенията му). Може би с мислимото (вярваното) присъствие на
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Лютата Змия в прохода, което може да става опасно в определени дни
или часове на деня, трябва да си обясним "играта" на стражите, което
видял Стефан Герлах.
Колкото за предшественика на Крали Марко като Дели Марко,
Витец Марко, Марко добър юнак или Бабан банко юнак Марко, след
Евгений Тодоров, който пръв посочи крепостта Маркипетра като
съответствие на многобройните Маркови камъни (според него
крепостта трябва да се търси в близост до София и предлага
крепостта при Траяновите врата), ще добавим и неизползваното
сведение за село Марково, където през ХІІІ век е писано Добрейшовото
евангелие. Според Йордан Заимов село Марково се е намирало
югозападно от Пирдоп и не е далече от крепостта Петрич, построена
на третия проход от Тракия към София, което може да хвърли
светлина върху избора на името Петър за един от юнаците-делии във
варианта на коледната песен от Панагюрище.
Марко е герой и на една митична песен, пята на коледно хоро в
западните краища, в която той принуждава Вида Самовила да пусне
заключените от нея води на връх планината. В основата на песента
стои календарен мит за победата на лятото над зимата, прикрепен
към пролетното равноденствие, откогато денят започва да се
увеличава. Той може да се разглежда и като антично наследство,
свързано с култа към бога Марс, воин и земеделец, чийто християнски
възприемник виждаме в образа на свети Георги. Във всеки случай, в
много от народните обичаи и обреди през марта виждаме остатъци от
обреди за начало на година, доколкото с месец март, посветен на Марс,
е започвала и римската Нова година. Така например на Благовец в село
Шипка, Казанлъшко, дрънкат ръжена с огрипката и викат: "Бягайте
зъми и гущери, че иде Дели Марко с топуза!" (Мар. 1, с. 528).
Месец март е известен в югозападните краища и с името
"мартин", а и "мартолското" във функциите му на персонаж,
прикрепен към началото на годината или полугодието, оформят в
Марко чертите на съперник на Новак. Би могло да се мисли дори, че
Марко-Мартин се е наложил в процеса на балканизацията
("романизация" и "ромеизация") на българската митопоетична
традиция, при който процес "град" бил заменен с "хала", "змей" с "ламя",
"езически" и "погански" с "елински", първоначалният владетел-езичник
цар Слав с цар Костадин, а Новак с Марко, който през ХVІІ век поради
изтъкнати вече причини бил историзиран и прикрепен към
историческия крал Марко от Прилеп.
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ДЕВТАШЛАРИТЕ И РУСАЛСКИТЕ ГРОБИЩА
(Към въпроса за посветителните обреди за юноши в българското
езичество)
Анчо Калоянов
В полето извън Плиска, близо до окопа на Външния град, са
разположени групи от побити камъни, които местното население
нарича девташлари или дикилиташлари. Известни са 33 групи: на
изток - 8, на юг - 7, на запад - 18. На север няма, ако не се смята
групата край село Кладенци, което се намира на половината път от
Плиска за Силистра. Камъните представляват неодялани блокове с
височина до 1.5 м; върху някои от тях, предимно върху вкопаната в
земята част, са изрязани рунически знаци, при разкопки най-често
откъм източната им страна са открити кости от кон, говедо, овца и
дива свиня, звънчета, нож, токи. Камъните са подредени в редове и във
всеки ред има по толкова камъни, колкото са редовете (винаги нечетен
брой: 5, 7, 9), тъй че образуват квадрат, чиито страни (и по изключение
ъглите) са ориентирани към посоките на света.
Пръв ги забелязва и проучва Карел Шкорпил (ИРАИК, с. 373) и ето
какво представлява по негово описание най-добре съхранената група,
която е на изток, на хълма Янак-ери, откъдето се вижда единствено
Плиска. Камъните са общо 49 (7х7), побити в квадрат със страни 45
крачки, ориентирани по посоките на света ("почти как обикновено,
12°СВ"). На източната страна, на 7,7 м от групата, почти на средата,
срещу пътеката между третия и четвъртия ред откъм север, е побит
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самотен камък, уподобен от Карел Шкорпил на престол. Той има жлеб
за облегало, място за сядане и стъпало за краката на седналия, а
отдясно - квадратен отвор. Под камъните не са открити следи от
погребения и Карел Шкорпил предполага, че девташларите са служили
за събрания с ограничен кръг участници, а седналият на престола,
обърнат към цялата група, е бил "председател".
Частичните разкопки, проведени от Ст. Михайлов, не довеждат до
изясняване на функциите им. Станчо Ваклинов във "Формиране на
старобългарската култура"1 привежда етнографски паралели от този
край, които смята за преживелици (подреждани в редици надгробни
паметници на загиналите във войните от началото на века), и изказва
предположение, останало в сила и до днес, че девташларите "са
масовата форма на аристократичната практика да се издигат
надписи от името на хана на загинали военачалници", т.е. че са
"символични гробници" на обикновени войници и в крайна сметка са
"паметници на здравата военна организация". Окончателните
резултати от разкопките на Рашо Рашев не са ми известни, но той
продължава да ги тълкува като "възпоменателни паметници от
езическата епоха в Плиска" (доколкото по-голямата част от западната
група са подредени край пътя от Плиска към западния землен лагер на
могилата Кабаюк)2, а във връзка с Големия езически храм вижда
тяхното място Павел Георгиев, който ги сравнява с известните
балбали при тюркските възпоменателни комплекси.3
Разглеждането на българското езичество като самостойно явление
в културно-историческото ни наследство позволи поставянето на
проблема за предназначението на девташларите във връзка с
русалските игри, русалийските гробища и посветителните обреди за
юноши според описанията им в нашия фолклор.
Русалските игри са езическо наследство, "срамни игри", за които
пръв съобщава още през ХІІІ век охридският епископ Димитър
Хоматиан - през седмицата след Петдесетница млади хора обхождали
селата на чети, събирали подаръци, танцували, скачали и правели
пантомима.4 В народния календар за Русалска се смята неделята преди
или след Петдесетница и според вярванията тогава бродят русалии,
невидими духове, които наказват за неспазени забрани с отнемане на
ръце или крака. По същото време предимно в Северна България чети от
мъже, наречени русалии или калушари, обхождат селата и лекуват
болни чрез обредни танци и музика. Името Русалия идва от името на
античния празник на розите, който бил тясно свързан с култа към
мъртвите. Същевременно с "русалии" твърде отрано се означават игри
и участници в тях и в т.нар. Погани дни от Коледа до Ивановден. Сред
вестите в староруски писмени паметници, някои от които са с
българска подложка, най-разгърнато е описанието в Стоглава от 1531
г. за "русалии на Ивановден и навечерието на Рождество и Богоявление",
когато мъже, жени и девици извършвали "богомерзки дела" - ходели на
нощни игри, придружени с бесовски песни, а на сутринта с викове се
умивали в река и се връщали в домовете си, за да паднат като мъртви.
На друго място пък са съпоставени коледуването и русалските игри "нелепо коледовати, ни русалии играти". В края на миналия век Кузман
Шапкарев описва русалии в селата между Енидже Вардар и Кукуш дружина момци, винаги нечетно число, облечени в празнични бели дрехи,
с голи мечове в ръка, обхождали селата през дванайсетте "погани дни",
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предвождани от "балтаджия", "кеседжия" и "калаузин", придружавали ги
двама тъпанари и двама свирци, момците се движели задължително по
двойки, в пълно обредно мълчание, при това две дружини не трябвало да
се срещнат на път, но ако се случело, започвал бой и убитите били
погребвани в особени "русалски гробища". За подобен обичай загатват и
братя Миладинови за селата от Дебърско, където коледували, като си
почерняли лицата и ходели от село на село с песни и хора, носейки
червен байрак с бял кръст в средата.
Русалските игри и празникът се осъзнават през Средновековието
като езически остатъци ("срамни или идолски игри"), но смисълът им
досега не е разкрит, тъй като се анализират откъснато от средата,
която ги е породила, а именно българското езичество. В този им вид, в
който ги заварват етнографите през ХІХ век, и празник, и игри били в
значителна степен християнизирани. Старинният пласт, който
издава езическата им същност, е съхранен донякъде в песни и в
топонима Русалски гробища.
В песните Русалска неделя или Русалия се свързва с градене (начало
на цикъл): Дива ще си загради градините по време на добри дни Гергьовден с Полерания, Русаля цяла неделя, Спасовден и Атанасовден
(ТВ, № 3873, НПЛов., с. 51), мома е заградила Дивна града Русалия (или
"зимна града Русалия") и сяда на бял камък в очакване на годежари и
жених, сравнен с ясно слънце (СИБ 1, №№ 61, 62; ССБ, 2198). А в песен на
коледно хоро от Бяла Черква (ССБ, № 168, вж. и № 167; ТВ, №№ 1212,
1213) с начало "Коледо, не колнала се!" хубава руса девойка се е
разиграла около каменен град, от него изхвръква сокол с пророчество за
голямо чудо, според което момците ще бъдат войници, момите робини, а старците - посечени. Възпяваният град или градина
символизира посветителните обреди за момци и моми, при които се
осъвместяват "край" (=смърт) и "начало" (=раждане) и новопосветените
се третират като временно мъртви, за да възкръснат в новия си
социален статус. Същата идейна основа има и великденската песен
(СбНУ 42, с. 226) за Дивна Юда Самовила, която гради на връх на Стара
планина град от душите на моми и момци, а също така и юнашката
песен (СбНУ 2, с. 107) за Русалка (Русанта) девойка, която примамва
трима юнаци - Марко, Момчил и Реля Крилатина - с чудното си перо,
захвърлено в края на клисурата на Аин (Мечка) планина, затваря ги в
кале на Великден и ги извежда на Спасовден (т.е. през Русалската
неделя, което мотивира и избора на името Русалка), когато бива
посечена с измама от Рельо Крилатина.
Известно е, че църквата преследвала сатурналиите, а след това и
коледуването заради поразителната прилика на смъртта на ритуално
развенчавания техен цар с кръстната смърт на Христос, но без да
имаме преки сведения за това, не по-малко основание тя ще да е имала
да се обяви против прикрепването на чисто езическите представи за
временната смърт на посветените към Великден и към Възнесение.
Можем да предположим, че сюжетът на пантомимата, за която
съобщава Димитър Хоматиан, ще да е бил илюстрация на тази идея.
Свой принос при осмислянето на стария празник на розите и на култа
към мъртвите има и българското шаманство - русалиите се
коментират от своите хулители като игри, свързани с музика и
екстатични
състояния,
с
пиянство
(опиянение)
и
маски.
Предпочитанията към вертикалната организация на пространството
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в шаманската митология стои в основата и на избора на календарното
прикрепване на русалските игри към Поганите дни или Русалската
неделя, когато според народната вяра небето се отваря (или се
прибират душите на мъртвите, разпуснати още на Връбница), т.е.,
когато шаманът може да лети и да съпровожда душите през
небесното отверстие. Изглежда, образът на Рельо Крилатина,
победителя на Русалската девойка от цитираната вече юнашка песен,
е спомен от някогашната шаманска митология.
Топонимът Русалски гробища е още по-сигурно указание за
същността на русалиите като посветителни обреди от езическо
време. Те, както джамалските в източните краища и коледарските в
западните, са свързани с поверието, че там са погребани убитите при
сраженията на две пресрещнали се дружини русалии, джамалари или
коледари. Примерите, които имаме на разположение, позволяват
сигурна реконструкция на изходната семантика:
1. Константин Иречек описва Русалски гробища до село Василица в
т.нар. Българска клисура - "камъни уж стари около някаква си малка
каменна баня".5
2. Петър Мутафчиев привежда свидетелски показания на стари
жители на село Церово, на изхода на същата Българска клисура, които
помнели, че побити камъни стърчели в седловината Русалски гробища,
северно от градището на рида Петруша, и по продължението на стар
път, наричан Трояндрум.6
3. Русалийски гробища се намират до Белоградчик, на пътя за Лом,
за които се вярва, че там са погребани убитите в битка между две села
за една крадена мома.7
4. Пак К. Иречек описва Русалийски гробища в Русалския проход на
Стара планина от Ново село за Калофер, до които има и Самодивски
кладенец.8
5. На пътя от Трявна за Казанлък на една равнина се намирали
Русалски гробища, за които П. Р. Славейков съобщава, че там някога са
се сражавали "исполини русали" и бродници и магьосници ходели да
правят своите заклинания. Предполага се, че за едно от двете места се
отнася сведението в "Цариградски вестник" от 1858 г., според което
русалските гробища са "въздълги камъни, обрасли в земята".9
6. Йордан Заимов отбелязва като местно име Русалските гробища
за гол гребен, на 5 км югоизточно от с. Мирково, Пирдопско, с
изкуствена могила, което е свързано с предание за голям бой между две
русалски дружини.10
7. Местно име Русалски гробища Йордан Заимов отбелязва при село
Бъта и до Русалски баир близо до село Долно Левски, Панагюрско.11
8. Русалийски, наричани още Елински или Латински, гробища се
намират между връх Градището и връх Васильов над село Шипково,
Троянско (по устно сведение от Васил Марков).
9. В близост до стар римски път е местността Русалиите край
село Литаково, Ботевградско, на границата между Ржана и Голема
планина, а друга една местност със същото име, но на брод на река
Каменица до Угърчин, съседства с Латински гробища и Забит камък.
Самият камък, дълъг 2,6 м, стърчал на една могила заедно с други
камъни и при разкопки били открити погребения, наподобяващи
братска могила, с гробен инвентар от ХІV век.12
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За Русалийски гробища се пее във варианти на баладите "Булин
глас от гроба" и "Лазар и Петкана": "Лазар говеда пасеше/ из
Русалимски гробища,/ па се изкачи на камък,/ със меден кавал засвири",
а в края на песента земята се разтваря и майката прибира децата при
себе си (СбНУ 16-17, с. 94, от Копривщица); "Байо ма Лазар доведе/ до
Русалските гробища,/ та па си тамо остана..." (СбНУ 44, № 115, от с.
Батулия, Софийско). И в двата примера Русалските гробища са място,
където земята се отваря и "поглъща" хора.
Топонимът е разпространен и в краища, за които няма
етнографски сведения за русалийски игри, следователно в миналото те
са били присъщи на цялото етнично землище, а не локално явление (с
предпочитание към неговата среда). Местата, които означава, са
малки равнини (седловини) във важни планински проходи, по които са
минавали пътища още през Античността. В тоя смисъл именуването
не е резултат от случайна непредвидена среща между две русалийски
дружини, каквато се описва и във вариантите на баладата "Жена на
разбойник" - "среснавме се у тесни клисури,/ тевно беше, та се не
видоме,/ ногу бевме, та се не познавме,/ срам ни беше, не приказваме
си" (Шапк. 2, № 306, от Самоковско). Според нас в поверието за
произхода на топонима имаме работа с вторична мотивация, тъй
като е избледнял споменът за посветителния характер на
русалийските игри, при които в определени места участниците
временно умирали и възкръсвали, вече като воини. В митопоетичната
традиция тази временна смърт на посветените се представяла като
поглъщане от обитателя или покровителя на клисурата - Люта Змия
троеглава, унаследила античния Змей Василиск, или от мечкастръвница: Марко добър юнак с дружина от тридесет юнаци отива на
двубой със Змия Тройоглава, която е запряла цареви друмове и тесни
клисури (СбНУ 43, с. 104, а в обредните варианти публикувани в СбНУ 5,
с. 6, СбНУ 2, с. 9 и др. трима или двама юнаци се бият с Люта Змия в
дервене Василиски и от търбуха й изваждат цяла сватба). В друга
юнашка песен (СбНУ 1, с. 62) тридесет юнаци начело с Марко са
затворени в тъмница от Арватска девойка, откъдето излизат на
Великден.
Сведенията за "идолските" русалски игри, топонимът Русалски
гробища и девташларите около Плиска са сигурно указание, че в
ранните векове на българската държава посветителните обреди за
юноши все още са били активно действаща институция при
формирането на новия набор воини. При отмирането им останали
многобройни следи във фолклора, и то най-вече в коледните и
хайдушките песни. И ако се съди по тях, времето на посветителните
обреди е около Коледа и в периода между Благовец и Петровден, т.е.
също тъй раздвоено, както са раздвоени русалските игри по Коледа и
около Петдесетница.Честото упоменаване на бране на билки и цветя
(перуника, божур, гороцвет) подсказват реликти от римските Розалии,
които подобно на християнската Пасха били подвижни и зависели от
географската ширина и времето на цъфтежа. Прикрепването на
посветителните обреди към пролетта съответства на "свещената
пролет" у римляните, когато неофитите след брак вкупом се
отправяли към нови поселения и по този начин били съгласувани
началото на техния нов живот с началото на новата година през месец
март. Но тъй като българската Нова година започвала с деня на
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зимното слънцестоене, русалски игри и посветителни обреди се
прикрепили и към Коледа, а в контекста на коледуването и коледните
песни те получили и своето последователно осмисляне - смяната на
една година с друга се описвала като календарен вариант на мита за
сътворението, в който централно място заемал двубоят между
Змеебореца и Змея на дълбините. Заличаването на границите между
световете, когато злите (отвъдните) сили достигали средата на
усвоеното пространство, позволявало да се мисли, че посветителните
дружини могат да посетят отвъдния свят и да умрат, за да
възкръснат. Това вече може да обясни защо свети Георги,
християнският възприемник на Змеебореца, освобождава три синджира
роби, момци, моми и деца, които самодива е пленила и не им дава сянка
и вода (Ил., 63, Шуменско).
След този преглед на предполагаемите следи от посветителни
обреди за юноши ще се върнем отново на въпроса за предназначението
на девташларите. Според Карел Шкорпил за девташларите се
разказва, че камъните са носени от жидове (великани) и са оставени
там, където ги заварила заповедта на владетеля в Плиска, защото
градежът бил завършен и те са се оказали излишни. По друга легенда
те са носени на гръб от девойки-великанки и са подредени от тях, а във
вариант на същата легенда девойките са заменени с жени-великанки,
които ги оставили, защото чули, че им горят къщите в Плиска и те се
втурнали да спасяват децата си. "Дикилиташлари" означава "побити
камъни", а в другото име - "девташлари", Шкорпил извежда "дев" от
перс. "зъл дух", "великан" или "чудовище". Тази етимология осмисля
присъствието на жидовете-великани в легендата, но оставя встрани
девойките и жените-великанки. "Дев" в наименованието "девташлари"
може да идва от "деви", които в митологията на тюркските народи са
жени, подобни на албастите, с дълги гърди, които премятат през рамо
(МНМ 1, с. 417). В Средна Азия съществуват вярвания, според които те
са строители на крепости и духове-помощници на шамана. Тази им
функция кореспондира точно с коледната песен за малка мома, която
гради Дивна града Русалия.
Участниците в събранията били ограничени на брой, винаги
нечетно число (25, 49, 81) и можем да предполагаме, че девташларите
са служили на обредни дружини, в които също се спазва както при
русалиите нечетно число. Общо взето, тези дружини били три вида малки, средни и големи - и ще да са принадлежали на родове от
столицата. Ако се доверим на интерпретацията на Иван Венедиков на
едно известие за буната срещу Борис при покръстването, в нея е имало
48 рода.13 Карел Шкорпил пояснява, че 16-те групи от западната
страна са се съхранили поради това, че са върху поляни. След като са
върху необработваема земя, навярно са се запазили всички групи. Твърде
вероятно е също така в трите посоки, които се определят с видимото
движение на слънцето в неговия денонощен ход, упоменати в песента за
малка мома и Дивнаграда, да е имало по равен брой групи от
девташлари - тъкмо 48.
Важно указание за разгадаването на предназначението на
камъните на девите е ориентацията на страните на квадратите им
по посоките на света, т.е. както капищата и жертвениците в
момента на обреда те стават център на света и през тях минава
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световната ос, по която участниците в обреда "слизат" под земята или
се "качват" на небето.
Отклонението при тази ориентация по световните посокси с 12°
на североизток, както и престола на "председателя" на изток,
подсказва, че може би са наблюдавали изгрева на слънцето. Времето,
през което може да се вижда изгрев на хоризонта, е най-рано 31 дни
след пролетното равноденствие (след 21 април) и също толкова дни до
есенното равноденствие, най-късно до 23 август. Става дума за
наблюдение на изгрев при идеален хоризонт на морския бряг, а иначе
при всяка група въпросът трябва да се решава конкретно, още повече
че по първоначалните публикации в Сборника за народни умотворения
Карел Шкорпил дава друга ориентация по оста север - юг. Но ако
повечето квадрати наистина са с отклонение 12° североизток, това
подсказва голямата роля на Гергьовден след покръстването (избора на
патрон за българския манастир на Света гора, "Чудото на свети Георги
с българина") именно като резултат от връзката с посветителните
обреди за юноши в столицата Плиска.
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"ВЕРСКО - МИТИЧЕСКОТО И РЕЛИГИОЗНО - ЕЗИЧЕСКОТО" В ДВЕ
ЖЕТВАРСКИ ПЕСНИ
Анчо Калоянов
"Слънце и делба на братя" и "Невеста жътварка и самодиви"
тематично принадлежат към голямата и старинна група на
митичните
песни,
която
има
първостепенно
значение
при
реконструкцията
на
българската
митопоетична
традиция.
Изтъквайки значението на митичните ресни, Иван Венедиков
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привежда като пример античната традиция: "Ако ние днес познаваме
религията на древните гърци или на римляните, познаваме я именно
от народните певци".1 За разлика от него Михаил Арнаудов въз основа
на семантиката на баладата "Слънчева женитба" предпочита
акцентите върху "метафорно-поетическото" и обръща внимание
предимно на психологическата нагласа на певците и отражението на
бит и нрави в песните, оставяйки неизяснено митичното, езическото в
тях. Той пише: "Верско-митическото, религиозно-езическото при
народните песни не може да се дели лесно от метафорно-поетическото
като негов субстрат. Ако първото, доколкото то би било от стара
дата, е доста забравено, второто остава винаги в пълната си сила".2
Пръв анализира песента "Слънце и делба на братя" Димитър
Матов, който илюстрира с нея темата за всезнаещото слънце,
"свидетел на сякое важно или ужасно събитие: несправедлива делба
между братя"3, но тя като че ли остава дълго време в сянката на
баладата "Слънчева женитба" и на коледните песни "Юнак надварва
слънце" и "Мома надгрява слънце". Едва при избора на песни за
дванадесеттомника М. Арнаудов я въвежда сред митичните в раздела
"Слънце, месец и звезди". Следвайки Матов, той също свързва песента с
темата за всезнаещото слънце, но вижда в нея предимно нравственоетичната проблематика: "Слънцето, проявявайки всякога съчувствие,
има и своята морална преценка. То негодува при сцени на човешка
неправда или жестокост. Така една песен разказва как то запряло хода
си и забравило да охлади жетвари и косачи в жега, когато видяло
несправедливата селска делба, при която двама братя, макар и
наследили голям имот, оставили баща си и майка си да се прехранват
оскъдно чрез тежка работа. В друга песен слънчевата майка кани сина
си да залезе рано, за да удари дъжд и да не засъхнат нивите, а то
отговаря, че не може да стори това, като вижда нещо грешно: как бил
заклан едничък син на майка, как поп и попадия безсрамно играли хоро.
Преки наглед и неволни сближения между одухотворена природа и
реално даденото или наивно повярваното водят към поетически
картини или описания, в които всичко жизнерадостно или мъчително
отреагира най-естествено. Интимни чувства, живи впечатления от
преживени случки, възгледи от обществен и нравствен характер: те се
свързват с наблюдаваното открай време в околния свят, който не
остава никога чужд на човешките състояния..."4
Изследванията досега не дават отговор на два въпроса, които
произтичат от принадлежността на песента към митичните: защо
тъкмо в нравствено-етичния си аспект тя е единна по цялото етнично
землище и коя е нейната старинна основа, т.е. ако приемем, че
делбата на имущество е преосмислен стар мотив, чрез който песента
се закрепва в народната памет при променящите се условия в нейното
многовековно битие, то кои са верско-митическите и религиозноезическите представи в нея. За изследователя на българската
митопоетична традиция значителен интерес представлява и
отговорът на въпроса защо само във варианти на тази песен се появява
името Райко за слънцето, под което то е известно в народната вяра и в
тайните зидарски говори.
Д. Матов пише за всезнаещото слънце, имайки предвид
установеното вече за митопоетичните традиции на други
индоевропейски народи - "слънцето според славяните, гърците, немците
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и др. е всеведо, то вижда и знае всичко".5 Това се потвърждава от М.
Арнаудов - "в други по-малки песни слънцето, което се смята за всеведо
и способно да открива всяка тайна" и "в сватбарските песни слънцето е
повикано да гледа как се дели мома от най-близките си, за да изпита и
то мъката й".6 По скалата на Дюмезил за функциите на божествата в
митологиите на индоевропейските народи представата за слънцето
като всезнаещо означава, че при българите то е имало правномагически функции. Това се потвърждава от писмени паметници и
фолклорни източници, според които то е "владетел", "цар", "кум", знае
магически тайни ("билки за рожба"); в коледна песен св. Георги иска
пожертваното в негова чест да е "на пред бога, на пред слънце" или
"срещу слънце с право сърце" (СИБ 1, №№ 191, 182). Правно-магическите
функции на бога слънце се пренасят в образа на обожествения
владетел, на царя жрец, тъй че мит, обред и социална практика
(слънцето като цар жрец и царят жрец като слънце) в
ранносредновековното българско общество са формирали представата
за слънцето, което знае правилата за организацията на времето и
пространството, а също така и обредите, чрез които се осигурява
лесно преминаване през кризисни ситуации, т.е. то е жрец сред
персонажите в митопоетичната традиция.
Песента "Слънце и делба на братя" е включена във всички позначителни сборници и трайно е влязла в общия фонд на българския
песенен фолклор.7 Публикуваните варианти съдържат неизменно
следните моменти:
1. Слънчевата майка укорява своя син слънцето, че въпреки
заръките й да залезе рано, за да не го кълнат аргати по чужди ниви, то
се е забавило.
2. Слънцето се оправдава, че се е забавило, защото е гледало голямо
зрелище ("сеир", "чудо").
3. Слънцето е съгледало на долната земя: а) несправедлива делба
на девет братя, които не дават дял на старата си майка (и на сестра
си, на баща си); б) несправедлива делба на двама братя (близнаци),
които на старата си майка дали хурка (чужда хурка); в) еврейска
сватба, на която заклали едничък син на майка (или девет братя); г)
продажба на брат от сестра (на евреи) заради червило и белило; д)
хубава мома (Неделя, Тодорка, Деница) или двубой на близнаци заради
девойка. В един вариант от Копривщица, цитиран от М. Арнаудов,
слънцето не може да зайде зад облак и ситен дъжд да удари, защото се
е чуло "поп оро да играе и попадия до него".
Песента има общоетнично разпространение, но различията във
вариантите позволяват те да бъдат групирани в няколко ареала, чрез
които може да се установи степента на разпространение и
"различната им старина по разни места".8 Според обръщението към
слънцето в началото на песента вариантите се разделят на две групи:
в източните краища (Елховско, Ямболско, Чирпанско и Шуменско) се
използва личното име Райко (Райко жетварко, Райо ден голям), докато в
останалите краища - нарицателното "слънце" ("слънчице"). Според края
на песента се очертават няколко области. Най-широко разпространени
са вариантите с делба на девет братя (Стружко, Първомайско,
Малкотърновско, Варненско) и делба на двама братя (Елховско,
Ямболско, Великотърновско, Свищовско, Никополско, Плевенско,
Троянско). Сравнително ограничен е териториалният обхват на
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вариантите с "еврейска сватба" (Битолско, Серско, Драмско,
Неврокопско), с продаден брат от сестра (Струга, Тетовско,
Кюстендилско) и с мома с необикновени качества (Чирпанско, Ловешко,
Тетевенско, Пернишко). Границите между тях не са рязко обособени.
Чрез някои особености вариантите от една област се доближават до
вариантите от друга: Богдан се дели от девет братя (Мил., 232), девет
братя са заклани на еврейска сватба (Шапк., 7), сватбата на евреи
(Верк., 148; СбНУ 36; СбНУ 50) и продажба на брат от сестра на евреи
(СбНУ, 45). Това е основание за възприемането им именно като
варианти, а не като самостойни песни и обяснява различията между
тях като своеобразни "преводи" на една и съща идея, залегнала в
първоначалната старинна основа на песента.
Митична по съдържание, по функционален белег песента "Слънце и
делба на братя" принадлежи към жътварските. Случаите, в които е
отбелязано времето и мястото на изпълнението, я определят като
"жетварска" ("аргатска"). В самия текст често се споменават жътвари
на нива, а в един - и жътвата на Деница. Жътварските песни
образуват самостоятелен цикъл в българския песенен фолклор, но ако
съдим по сборниците с песни, подредени по функционален белег, с
указание за точното време на изпълнението (рано сутрин, на пладне,
след пладне, вечер, на път), те стоят близо до обредните песни и дори
песните при първото зажънване и при отрязването на боговата брада в
края на жътвата са същински обредни песни и по функция, и по
семантика. Времето и мястото на изпълнението обикновено се
обвързват с отбелязаните в песента, тъй че, ако "Слънце и делба на
братя" се пее "на пладне" или "след пладне", то е заради споменаването
на "пладнина" и "залез" в текста. От друга страна, доколкото
всекидневното движение на слънцето съответства на целогодишния му
ход (пладне =лято), то възпятото събитие се отнася към средата на
лятото, по време на самата жътва. Във варианта от Ямболско (Янк.,
256) Слънчовата майка съжалява жътвари, сред които са и "младите
булки с две дрехи,/ дребни дечица в люлчица", а в бележка се пояснява,
че в този край младите булки по обичай носели по две дрехи до
Петровден, когато горната дреха се снемала обредно от кръстницата.
Вероятно по тази причина Слънчовата майка нарича Деница, която
жъне, "наша кръстница" (СИБ 2, № 610).
Жътвата по българските земи е започвала и завършвала в
различно време в зависимост от природните особености на областта,
начина на вършитба и метеорологичните условия през съответната
година, но общо взето тя се е вмествала в периода от Еньовден (24 юни)
до Илинден (20 юли). Различната форма на собственост, типът
земеделие (подсечно, двуполно и
триполно сеитбообръщение),
обичайната практика в някои селища да се жъне на зареда (няколко
семейства заедно) затрудняват опита да установим дали краят на
жътвата съвпада с Илинден, но несъмнена ни се струва връзката
между Илинденската обредност и отрязването на боговата брада в
края на жътвата. И в двата случая жертвеното животно е предимно
петел. Хр. Вакарелски смята, че обичаят да се коли петел, когато
завърши жътвата или вършитбата, не е задължителен и че "по-често
този обичай е запазен в изразите: "Ще колим петела", "заклахме
петела" в смисъл на края на тия земеделски работи".9
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По време на жътвата има още един важен обичай - навирането от
жътварите на един братясал стрък (два стръка от едно зърно), който
се нарича "цар" или "майка" на нивата. По мястото му в нея се гадае за
плодородието през идващата година. Според сведенията на Д. Маринов
в Северозападна България този братясал стрък се нарича освен цар на
нивата "брада" или "китка на Дедо Господ" и се пази, докато се ожъне
цялата нива. Тогава с обредни действия, придружени с песни, той се
отрязва (или изскубва) и се окачва на стожера сред гумното. Там стои
до есента, когато зърното му се смесва със зърното за посев.10
Рязането или изскубването на царя на нивата се тълкува от наши и
чужди изследователи като ритуално съответствие на митологемата
"умиращо и възкръсващо аграрно божество".11 В такъв случай
"голямото чудо", което слънцето е съгледало и което е описано като
убиване на един син на майка, можем да приемем, че е убиването на
царя на нивата от жътварите.
Ще приведа и конкретните изображения на "чудото" в някои
варианти на песента: "каде го, маю, колеше,/ девет го сестри викаха,/
студен кладенец извряло;/ каде го, маю, викаха,/ корвава ряка
тичаше;/ каде му кости капеха,/ честа корие изляла,/ та ми се жално
нажалило..." (СбНУ 36, с. 29); "йеврейе сватба правяха/ на самовилцко
вършило,/ та са заклали, заклали/ до девет крави ялови,/ десета крава
младошна.../ йедничък сина у майка.../ къде му кърви течаха - / цървен
трендафил поникна;/ къде му очи изтекоха - / два кладенеца извряха;/
къде му коса йокапа - / честа ми гора поникна!" (СбНУ 50, с. 140); "та са
заклали, мале ле,/ до триста аганца млади,/ до триста овне големе.../
едничък Стоян на майка,/ на девет сестре големе,/ и га викнаха, мале
ле,/ гласи им биха на неби,/ сълзи им биха на поле,/ Стояне, братко
Стояне,/ крвава река протекло" (Верк., 148). Описаната сцена има
космически характер: пространството е всеобхватно, вселенско, горе
насред небе е слънцето, на долната земя е "чудото", участници са
слънчовата майка и слънцето, отзвукът на събитието, предаден чрез
плача на сестрите, също има космически размери. Връзката на
"чудото" с космическия ред проличава и по съотнасянето на частите на
жертвата с елементи на космоса: кости =гора, очи =кладенци.
Събитието има връзка и с космическия ритъм, определян от хода на
слънцето: то се е спряло сред небе и сред пладне, които, съпоставени с
годишното кръгово движение, се оказват гранични. Във варианти от
Ловешко слънчовата майка напомня, че до пладне слънцето е трябвало
да язди на магаре, а след пладне на кон, за да избърза да залезе (НПЛов.,
с. 67; ТВ, № 955) . В народната вяра тези животни характеризират
целогодишния ход на слънцето - "зиме то язди на кон, а лете на магаре"
(СбНУ 30, с. 42).
В народните представи и в обредните практики "еврей" е синоним
на "езичник"12 и следователно "еврейска сватба" и "продала брата си на
евреи" трябва да се тълкува като своеобразна оценка на обреда като
езически. Тази оценка мотивира в източните краища заколването на
петел в къщи с момчета на Петловден, който се празнува на 20
януари, т.е. точно половин година преди Илинден. Тенденцията в
народния календар симетрично разположените празници да са
взаимообвързани семантично, позволява с още по-голява сигурност да
възстановим първоначалния смисъл на "чудото" - езически обред на
Илинден, при който се убива царят на нивата и се коли петел.
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Стремежът към устойчивост на календарната система е причина
обреди, зависещи от конкретните метеорологични условия, да имат и
постоянна дата (например Герман и Пеперуда). Това насочва към подруго тълкуване на израза "убихме петела", с който, без да се коли
петел, се означава краят на жътвата, а самото заколване се извършва
на Илинден.
Някои фрагменти във вариантите потвърждават, че описаното в
песента събитие се отнася към Илинден. В тях слънцето е
гръмовержец и дъждоносец, както е и св. Илия в народната вяра: "Да не
си ми майка,/ син огън да пусна,/ тебе да изгоря" (ССБ, 1195); "от
пладне в облак да зайдеш,/ да зайдеш и да завалиш" (БНТ 4, с. 104); "от
пладне зайдом да зайдеш,/ та ситен дъжд да удари" (СбНУ 16-17, с. 51).
Още Йордан Иванов отбелязва, че "християнският и библейският св.
Илия е само дъждоносец, докато в народните поверия св. Илия има и
друг образ - като гръмовержец".13 Навярно под влияние на гръцките
представи, според които Зевс и Хелиос са унаследени от пророк Илия, у
нас преминават слънчеви черти в образа му, а неговият празник се
свързва с остатъци от езическия култ към слънцето, между които и
жертвоприношението на петел. Предимно в планинските области на
юг от Стара планина освен петел се пренася в жертва бик или овен. В
тази територия е позната и легендата за доброволната жертва на
елен. Някои от нейните варианти се отнасят към Илинден.
Слънчевите черти в образа на пророк Илия се дължат не само на
външната прилика на думата за слънце с името на пророка в гръцкия
език, но и на задължителното змееборчество на слънчевите персонажи,
с което се обясняват според народните представи слънчевите
затъмнения.
В българската митопоетична традиция св. Илия е един от
четиримата светци, които в началното време си поделят сферите на
влияние и на него се падат гръмотевиците и дъждът. Четворката се
разпада на две двойки светци: Никола - Иван и Петър - Илия, чиито
празници са симетрично разположени в календара. Периодът от
Никулден до Ивановден бележи края на половината година, през която
слънцето непрекъснато намалява своята сила. На Ивановден се излиза
окончателно от кризисната ситуация. Тогава свършват Мръсните дни
и се кръщават земя и небе. Периодът от Петровден до Илинден има
противоположна характеристика - край на полугодието, през което
слънцето "расте" с всеки изминат ден. На Илинден се навлиза в
отрицателното полугодие. Краят на положителното полугодие има
еднаква характеристика с края на годишния цикъл и края на света.
Според народната вяра св. Илия не си знае деня, защото, "ако беше го
знаел, той щеше да погуби света със своите молнии, светкавици и
трескавици".14 В много варианти на коледната песен за светец,
обвинен, че е запалил Света гора, се споменава името на св. Илия,
когото задънват в бъчви или затварят в меден ковчег и го хвърлят в
морето, а в негово отсъствие се нарушава нормалният годишен ритъм.
Този период на упадък на силата на слънцето заповча всъщност не от
Петровден, а от деня на лятното слънцестоене, отбелязан в народния
календар с Еньовден. Тогава слънцето "се окъпва в живата вода", "много
е хубаво да види човек тоя ден слънцето при самото му изгряване, т.е.
когато издаде сърп, и то да те види и да вземе от тебе сбогом".15 Тези
примери свидетелстват за представата, че слънцето се отдалечава
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от света на хората и преминава в отвъдния свят, означаван
първоначално с думата "рай". Поради тази причина в някои от
вариантите на песента "Слънце и делба на братя" слънцето
притежава личното име Райко. Краят на положителното полугодие в
коледните песни се изобразява като двубой между св. Илия и жълто
змейче, при който светецът е победен и забит в земята до пояс или се
разболява. Божата майка съветва сестрата на болника да примами с
блюдо сол и ярма "всички диви и кошута" в чимширова гора и от кошута
първескиня да издои мляко, с което да го запоят или окъпят (Арх.КБЛ, с.
Победа, Ямболско, и с. Глушник, Сливенско). Във вариант от Стралджа,
Ямболско (Арх.КБЛ), лечебната магия се прави от слънцето, доколкото
"билки за поливки" са били пяна, взета от място, "дет засяда ясно
слънце,/ дет си мие бели ръце,/ дето му пада бяла пяна".
Приемем ли, че в основата на "чудото", видяно от слънцето, стоят
езически обреди (отрязването на боговата брада в края на жътвата и
заколването на петела на Илинден), друг смисъл придобива и
несправедливата делба на братята, които оставят без дял старата си
майка. Както споменахме, царят на нивата се отрязва в края на деня и
се отнася вкъщи за стожера на гумното. Той е равнозначен на боговата
брада, тъй като представлява "чаталест клас" (близнаци, братило). В
някои селища отнасят девет стръка вкъщи и оставят други девет на
нивата. Отселянето на царя на нивата от самата нива, тълкувана
като стара майка, т.е. отделянето на майката от синовете й, които
отнасят със себе си плодородието, в песента се представя като
несправедлива делба на двама (или девет) братя. Осмислянето на
делбата като отделяне, равнозначно на смърт, се е запазило във
варианта, записан от Миладинови, в който Богдан се дели - "татко му
делеше сажен и пол кукя,/ майка му делеше един кравай восок,/ бракя
му делеа шарени чораби". "Сажен и пол кукя" е равнозначно на "гроб",
тъй като саженът е старинна мярка за дължина, равна на 216 см или
249,5 см.16 Следователно можем да приемем, че отделеният "кравай
восок" е за свещи, а "девет руди овни" са жертвени животни.
Делбата в митопоетичната традиция бележи гранична ситуация.
Нейното съответствие в обредната практика е разсичането на
жертвеното животно на "дялове". В коледарската благословия е познат
изразът "Божа майка делба дели на висока дяла", придобил устойчивост
благодарение на привидната омонимия "дял" (=част) и "дял" (=връх),
която пряко обвързва делбата с пределен, върхов момент в календара.
Божата майка дели благото с орехова черупка. Поверието, според
което орехите ще бъдат пълни, ако на Илинден прогърми, е основание
да допуснем, че делбата се извършва именно на този ден. В друга
коледна песен старата майка извършва несправедливо делба между
синове близнаци. Получилият лош дял се превръща в елен, когото
другият убива. Тук вероятно е отразена идеята за делба на Илинден и
за еленско жертвоприношение. Тази песен има важно значение за
изясняването на семантиката на популярната коледна песен за добър
юнак, който гони сур елен на Влашка земя, достига го и го убива,
поделяйки го на части. В един от вариантите (ДЮДК, с. 7) еленът моли
юнака да не го сече, а да го изведе на "свет деня на Коледа", което
свидетелства, че в един по-ранен стадий от развитието на сюжета
той се е отъждествявал със слънцето и извеждането му в деня на
зимното слънцестоене е било равнозначно на завръщането на слънцето
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в този свят. Победата на юнака в този лов, който притежава
особености на състезание с облог, повтаря по смисъл победата на
жълтото змейче над св. Илия, а календарната основа на двете коледни
песни е преминаването на слънцето в отвъдния свят, което е
равнозначно на временна смърт.
Краят на разглежданата жътварска песен, когато сестра продава
брат си на евреи, може да се обясни с обичая жътварката, намерила
царя на нивата, да го "продава" на стопанина. Наличието на други
названия на царя на нивата като "майка на нивата" или "китка на
Дедо Господ" мотивират появата на мома с необикновени качества в
края на песента.
Вариантите на жътварската песен "Слънце и делба на братя"
могат да се разглеждат като описания на обредните практики по
време на жътва. Техните регионални особености обуславят
групирането на вариантите. Същевременно песенният текст е идейно
осмисляне на тези практики, което ги прави единни въпреки локалните
им варианти. Може да се предположи, че вариантите са резултат не
толкова от съотношението на етничните компоненти, взели участие
в образуването на българската народност в дадения район, колкото от
типа земеделие. Когато нивата се използва няколко години подред (при
подсечното земеделие), би следвало боговата брада с царя на нивата да
се оставя в нея и съответно да се затиска с камък, равнозначно на
убиване, а когато нивите за посев се редуват (при двуполното и
триполното сеитбообръщение) - да се отнася вкъщи, при което става и
"несправедливата делба". В най-ранния си вид жътварската песен
"Слънце и делба на братя" е възпявала как слънцето жрец наблюдава
точното възпроизвеждане на обреда, в който се убива царят на нивата.
Това същевременно е и неговата, на слънцето, временна смърт, за да
може да се завърне новородено и в активна позиция в деня на зимното
слънцестоене.
В развитието на песента се очертават три етапа:
1. Като българска жътварска песен тя е възникнала още с
формирането на народността върху основата на заварени и донесени
езически практики, свързани с представата за "умиращо и възкръсващо
аграрно божество". Новосъздадената митопоетична традиция ги
обединява чрез образа на всезнаещото слънце жрец и делбата като
негова главна функция. Доколкото слънцето е цар и братилото също се
нарича цар на нивата, то идеята за царя жрец логично се свързва с
представата за тъждественост между жрец и жертва, при което е
възможно разделянето - братилото цар се дели от нивата, а слънцето
се разделя с този свят.
2. При християнизацията на езическите обреди и митопоетичната
традиция слънчевият култ бил прикрепен към св. Илия и съответно
към Илинден. За избора на пророк Илия съществено значение вероятно
е имало съжителството между гърци и българи във Византийската
империя през ХІ - ХІІ в. Поради това, че са родени на една и съща дата,
слънцето и "Христа бога" могат заедно да гледат "чудото" (Шапк., 7).
Езическият жрец бил заменен с християнския поп, затова се появява и
хорото с поп и попадия (СбНУ 16-17), а езическите черти на слънчевото
божество като жрец били отчасти редуцирани и на преден план
излезли неутралните спрямо християнската религия правни функции.
По този начин спирането на слънцето "насред небо на пладнина", за да
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участва в жертвоприношението, се мотивират вече с наличието на
несправедливост на земята.
3. При новите условия, като се преместил акцентът от магичните
към правните функции на бога слънце, жътварската песен в известна
степен се откъснала от митопоетичната традиция и въпреки
космическата всеобхватност на изобразеното в нея пространство
зазвучала интимно, добила чертите на балада. Това се изразило в
повсеместното развитие на правно-етичната страна на сюжета:
слънцето е гневно, защото не може да си почине, и когато вижда
несправедлива делба на земята, спира, за да изправи неправдата (ССБ,
с. 1195); слиза, за да раздели двама братя от майка (ССБ, с. 1194).
Отстъплението от митичното и езическото води до замяната им с
метафоричното. Това може да се илюстрира с обръщението на
майката към слънцето във вариантите, записани от Николай
Кауфман (НПБУМ, 3-8): "слънчо ле, деннигрейнико", "Райо льо, Райо голям
ден", "слънчо льо, ясногрейчо льо", "слънце Райо, ден голям", "слънчо льо,
Райко жетварко".
***
Митологемата "умиращо и възкръсващо аграрно божество" се
съдържа и в песента "Невеста жътварка и самодиви", в която невеста
спечелва облог за ожънване на голяма нива, но забравя детето си. В
предговора към тома с митичните песни от дванадесеттомника М.
Арнаудов я споменава, за да коментира в позната насока
"непоследователността
на
поетическата
традиция"
при
характеристиката на митичните същества, доколкото трите вълка,
които пазят детето, се оказват три диви самодиви".17 Атанас
Примовски отбелязва, че многобройните варианти на песента са
единни и във всички се изтъква, че "облогът не е на арно".18 Стоянка
Бояджиева пише: "Тази жетварска песен е широко разпространена у нас
с интересни варианти на развръзката: детето е разкъсано от вълци,
орли, змии; при детето стоят вълци - божи ангели или самодиви,
помощници на жетварката. Баладата се знае и у източните славяни.
Облогът и самодивите са специфично българска черта".19 На "Невеста
жътварка и самодиви" е посветено изследването на Йосиф Мороз
"Реликти от календарен мит в една жетварска песен". Той обобщава: "В
основата на авторската теза се намират предположенията за детето
като жертва на божествата на плодородието и като умиращ и
възкръсващ бог, въплътен в първия и последен сноп".20
Във всички случаи, в които се споменават времето и мястото на
изпълнението, е отбелязано, че "Невеста жътварка и самодиви" е
жътварска песен, позната по цялата етнична територия на
българите. Нейните варианти са сравнително единни. Различията се
дължат на влиянието на местната песенна традиция. Смятам за
целесъобразно да представя обобщения вид, който е резултат от
стремежа да се изведат закономерности относно поставената задача.
Ето как изглежда той:
1. Невеста с мъжко дете се обзалага с девер (или девери) да пожъне
за ден голяма нива (и да издои девет крави, да опече девет погачи и
девет баници).
2. Невестата отива на нивата с детето си, оставя го в люлка,
ожънва нивата (и събира снопите) до залез слънце (или до пладне),
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връща се сама вкъщи, където приготвя девет погачи (и девет баници) и
издоява девет крави.
3. Последната крава проревава за телето си (мъжко) и подсеща
невестата за забравеното на нивата дете.
4. Невестата отива отново на нивата и заварва детето си,
разкъсано от вълци (хали, орли, гарвани, змии) или невредимо, тъй като
за него се грижат три самодиви (три самовили, три орисници, два или
три вълка - божи ангели).
За разлика от "Слънце и делба на братя" при "Невеста жътварка и
самодиви" различията във вариантите не очертават отделни групи.
Единствено според личното име на невестата се оформят някои главни
и второстепенни области, без те да се характеризират с промени в
общата сюжетна схема: Петкана (Костурско, Кюстендилско,
Дупнишко, Самоковско, Белоградчишко, Крумовград); Мария (Врачанско,
Самоковско, Старозагорско); Тодорка (Новопазарско, Преславско,
Троянско); Маринка (Шуменско, Кубратско, Севлиевско); Драгана
(Търновско, Еленско); Калина (Софийско, Малко Търново); Струма
(Стурга, Охридско); Петра (Лозенград). В такъв случай важно значение
за анализа придобиват някои особености от текстовете, които, без да
са общоетнични или областни, отвеждат към едни и същи
първоначални идеи, залегнали в песента. Ще приведа няколко примера:
когато двата вълка единаци развиват детето, то кротко се смее, а
"кога му црева точеме,/ оно си люто пищеше;/ кога си дете пищеше,/
небо се земя сбиваше,/ друмове се позапрея,/ Божя се макя разплака!"
(Шапк., 596); три кучки самовили са до детето: едната го приспива,
другата го люлее, а третата му пее, че когато то порасне, ще го
пуснат на тяхната земя, за да види кое годишно време е и, изплашена,
невестата побягва назад (Шапк., 732); когато отива на нивата,
невестата прави люлка за мъжката си рожба на твърде странно
място - "на клас му люлка сторила" (ИЗТр., с. 771); необичайно
голямата нива се намира на необичайно място - "нивата на (до, зад)
могилата" (ССБ, № 999; СбНУ 27, с. 37; ССБ, № 1002; СИБ 1, № 536);
когато невестата пита кравата къде е нейното мъждо теле, тя й
отвръща - "та където е, Петкано,/ твоето дете мъжкото,/ мър там е
моето теле" (СбНУ 47, с. 76).
Приведените примери съвсем не могат да бъдат приписани на
изпълнителска воля на певците. Дори християнизацията на
митопоетичната традиция в тази песен е оставила слаби следи главно
в избора на лични имена за героите и в отрицателното сравнение "не са
два или три вълка, а са божи ангели", които е изпратил Господ, за да
може невестата да спечели облога (СбНУ 44, с. 208). За да стигнем до
старинната основа на песента, ще разгледаме последователно образа
на невестата, облога и съдбата на детето.
Невестата можем да характеризираме въз основа на личното й
име, социалния й статут, нивата и помощниците в жътвата.
Повечето от личните имена на невестата са сходни с тези в
митичните балади "Слънчева женитба" и "Змей люби мома" и дори
ареалите на разпространение на имената Мария, Драгана и Тодорка от
разглежданата песен съвпадат с тези на "Слънчева женитба".
Невестата има дете (подразбира се, че е първо), при което идват
орисници и което тя къпе. Следователно то е наскоро родено.
Семейното й обкръжение е представено от девер или девери и етърви, а
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в някои варианти и свекър, но никъде не се споменава съпругът й. С
това премълчаване на съпруга невестата с мъжка рожба попада в
обичайния кръг от стари балкански представи за богинята майка и
нейния син любовник, чието присъствие в нашата митопоетична
традиция се отбелязва със социална или биологична непълноценност
(вдовица или бездетка, която зачева с помощта на Господ или на
слънцето). Към подобно тълкуване отвеждат също заплакването на
Божата майка за разкъсаното от вълците дете и задължителното
удвояване на загубата на невестата със загубата на телето от
кравата. Родила мъжко дете, което кърми, невестата жъне, пече
погачи и дои крави. Тези действия я характеризират като аграрноскотовъдна богиня на плодородието, чийто заместител в песента са
нивата и кравата.
Нивата е голяма, възвеличена с епитетите "златокласа и
среброзърна" (ТВ, 960). Тя се намира на могила, която е обичайно място
за делбата на Божа майка и за двубоя между св. Илия и жълтото
змейче в коледния фолклор. Освен това сред нивата има дърво
(самодивска круша, круша-китуша, орех). Кравата в някои варианти е
назована с лично име (Белана, Горана, Петкана) и може би нейното
мъжко теле също е принесено в жертва, щом като е там, където е
детето на невестата (СбНУ 47, с. 76).
Помощниците на невестата в жътвата са твърде разнолики.
Използваните за тях отрицателни сравнения: "не са вълци, а диви
самодиви" и "не са вълци, а божи ангели", са малко познати в българския
фолклор и са могли да възникнат при прехода от шаманизъм към
християнство. Сведението за Баян, сина на цар Симеон, който се
превръщал във вълк, свидетелства за жилавостта на шаманизма след
приемането на християнството, а практикуването на шаманизма и
от жени е могло да доведе до обвързването на представите за орисници
и самодиви с вълци.
В българската митопоетична традиция облозите между юнак и
слънце, мома и славей и юнак и елен представят прехода от един сезон
към друг не като рязък скок с разрушаване и ново съграждане, а като
динамично равновесие на съставните елементи на космическия ред.
Печели персонификацията на идващия сезон. Например славеят, който
пее от дните на пролетното равноденствие до дните на лятното
слънцестоене, е победен и отстъпва на момата песнопойка. Обикновено
причината за облога не е отразена в песенния текст и може да бъде
открита в обредната ситуация, свързана с точно определен и известен
на носителите на митопоетичната традиция момент от календара,
който се явява знак за изчерпване на запаса от време и "покана" за
потвърждаване на функции. В условието на облога влиза лишаването
на противника от същностен атрибут: славеят иска косите на
момата, които я свързват със "земя" и "змей", а момата - неговите
крила и крака, т.е. превръщането му в безкрил и безног, равнозначно на
змиевиден и хтоничен. Победителят в състезанието придобива права,
които му принадлежат по природа, но които той губи и отново
възстановява в цикличния ход на времето, най-общо, неутрализира
действието на победения и налага своята програма.
Почти всички варианти на разглежданата песен започват направо
с облога на невестата да пожъне нива, чиято големина е измерена по
обичайната мерна система в дюлюми, погони, уврати, по броя на дните
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за изораването й с чифт биволи или по броя на ралата. Още тук в
някои варианти скрито присъства противопоставянето между
"начало" (оран и сеитба) и "край" (жътва), и "сеяч" и "жетварка". Само в
някои от вариантите се доразвива противопоставянето с "хвалба" на
невестата, че е "песнопойка и жетварка" (СбНУ 44, с. 208) или че сама
може да пожъне своята голяма нива (СбНУ 47, с. 76). Останалите
косвено го изразяват чрез представянето на другата страна в облога девера или деверите (съвсем рядко - и свекър, етърви). Деверът е
сеячът на нивата, тъй като той залага биволите и пожънатите снопи
(СбНУ 8). Само в някои варианти се уточняват условията на облога. Ако
невестата спечели, ще вземе девет чифта биволи, хергеле и снопите
от евреи на нивата; етрополските касапи ще й дадат девет юници с
телета, а ако загуби, девер Иван или евреите ще й вземат мъжкото
дете; девет години ще служи на етрополските касапи (СбНУ 8, с. 86;
СИБ 1, № 536; СбНУ 16-17). При надпреварването между юнак и слънце
съобразно с митопоетичната традиция при облога юнакът прави обход
в кръг (чрез него той потвърждава правата си над затвореното в кръга
пространство), а слънцето е само свидетел. Така и в разглеждания
случай първоначалната идея при облога на невестата е тя да ожъне за
ден голямата нива и чрез този акт да утвърди правата си над нея или
тъждествеността си с нея. В повечето варианти се подразбира, че
голямата нива трябва да бъде ожъната за ден, от изгрев до залез.
Следователно и в този случай слънцето присъства в качеството си на
свидетел.
В жътварския песенен цикъл слънцето е постоянно присъстващо,
виждащо и слушащо. Ролята му на същински свидетел, характерна за
митопоетичната традиция, личи много добре в една жътварска песен
(Мар., 2, с. 772, № 7), неизследвана досега. Ето накратко нейното
съдържание: слънцето е залязло снощи зад "застава" (облак), а отзаран
е изгряло кърваво и невесело и когато хубава девойка го запитва какво
се е случило, то отвръща - "земля небо на съд покарала,/ мене викат
мартор да им бъдем,/ я не можем нищо да им кажем", защото небето
дава слана, снегове и ситен дъждец, а земята дава бялата пшеница,
жълтото просо и червеното вино. Според представите, отразени в
тази песен, слънцето в определен ден на годината е затъмнено,
кърваво и невесело, извикано за "мартор" (свидетел) на съдебна разпра,
започната от земята, ала то не може да изпълни тази си роля, защото
са противопоставени две космически начала, еднакво необходими за
поддържане на жизнения ритъм. Тук се има предвид редуването на
сезоните в годишния цикъл: небето дава слана (=есен), снегове (=зима),
ситен дъждец (=пролет), а земята - пшеница, просо и вино (=лято).
Песента косвено потвърждава, че и в българската митопоетична
традиция небето и земята са космическа двойка (небето опложда, то е
сеячът, а земята ражда), които в обреда могат да бъдат представени
от сеяча и жътварката, а в песента - от девера и невестата. Ако ищец
е земята, то очевидно съдът е заради отнетото от нея дете. Изглежда
деверът сеяч се явява в ролята на съпруг на невестата. Това
предположение заслужава малко повече внимание, доколкото слънцето
е дете и съпруг на богинята майка, но по време на жътвата след
Еньовден то вече е Райко, преминало е в отвъдния свят, загубило е
двубоя с жълтото змейче и друг е владетелят на втората половина на
годината. По-нататък подробно ще разгледаме една детска залъгалка,
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в която Слънчевата майка в орехова черупчица държи две деца: едното
е повито, а другото развито. Съотнасянето на "повито" към "развито" е
както "окръглено" към "разтворено". Под двете деца на Слънчевата
майчица навярно са се подразбирали слънцето и неговият противник
змеят. Следователно втората половина на годината се намира под
властта на змея, брат и противник на слънцето, но същевременно и
девер на невестата. Ще припомня, че в българските сватбени обичаи
деверът е заместник на младоженеца в опасния преход от неженен към
женен.
Предположението, че деверът сеяч има заместнически функции,
обяснява защо той открадва детето (СбНУ 8) или иска да стане съпруг
на невестата, ако спечели облога (БНТ 8, с. 560). От друга страна, в
някои варианти "девер" се заменя с "девери", но и с "евреи" и с
"етрополски касапи". Приемем ли, че локалните промени все пак са
подчинени на основната идейна насоченост на песента, в "евреи" и
"касапи" не е трудно да разпознаем късната трансформация на
"езичници" и "жреци" и да открием сходство между техните функции,
включително и на деверите, с функциите на вълците, които разкъсват
забравеното дете. В малко на брой варианти деверът е именуван и
изборът на неговото лично име също потвърждава присъствието на
хтонични и посреднически черти, които при Никола и Иван са свързани
с морската стихия и кумството (шаманството), доколкото те са под
патронажа на съответните светци.
Смъртта или съхраняването на мъжката рожба на невестата
жътварка са ключов момент в разбирането на семантиката на
сюжета. И при тази, както и в предходната жътварска песен, те
могат да се свържат с обредните практики да се оставя на нивата или
да се отнася вкъщи боговата брада (в която е и царят на нивата),
равнозначни съответно на смърт и съхранение. "С изплетената брада
постъпват по два начина - в южните и югоизточните райони на
България я оставят на нивата, като навеждат класовете й към
земята и ги затискат с камък. В Северозападна и Северна България
брадата отженват. В Тракийската низина, в централните райони и на
места в Югозападна и Северозападна България се срещат и двата
начина".21 Двете разновидности определят и двата основни варианта
на финала на "Невеста жътварка и самодиви", но смесването им в
много райони е попречило вариантите на песента да се обособят в
отделни групи.
Във всички варианти се отбелязва, че детето на невестата е
мъжко. Тя връзва люлката му на дърво. Споменаването на "две круши
самодивски" (СбНУ 16-17) и "крушката самодивската" (СИБ 1, № 536)
подсказва, че невестата знае какво ще се случи с детето, тъй като
според народната вяра самодивите наказват ония, които нарушават
тяхното пространство. Още по-категорично свидетелство за знанието
на невестата, че детето й е обречено, е връзването на люлката "на
клас" (ИЗТр., с. 771). Този клас, отделен от множеството, може да бъде
единствено "чаталестият клас", братилото. В такъв случай детето е
равнозначно на самото житно зърно. В същия вариант невестата е
наречена яловица. Тя е "девет години ялова". Тъй като с "ялова угар" са
означавали "угарта при по-дългогодишните почивки на нивата"22,
можем да приемем, че невестата и нивата са тъждествени. Макар и
единични, тези примери са свързани със забравата на невестата, с
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която се представя доброволното разлъчване на майка и син, наложено
от календарния момент. Временната смърт на аграрния бог в
българската митопоетична традиция се представя в повечето случаи
като отлъчване на сина от майката и разкъсване на тяхното
двуединство. Инициативата принадлежи на майката богиня. Тя не
само забравя за сина, както е в разглежданата песен, но и го загубва или
захвърля (в коледна песен Божа майка ражда Млада бога, но го изгубва и
пита за своя личен син коледари, които отвръщат, че го видели в
долната земя да го мъчи горска дива-самодива или три юди се опитват
да му отнемат слънцето, месеца и звездите). А според легендата
Богородица, обидена на Трифон Зарезан, захвърлила детето си и се
захлупила по очи на земята. Това немайчинско поведение на богинята
майка е следствие от покровителството й над годишния ритъм като
"майка на всички сезони".
Мъжкото дете на невестата притежава слънчеви черти. От
известните ни езически божества единствено слънцето се смята за
самовластно и се титулува цар. Царят на нивата несъмнено приема
неговите черти. Не само детето зрънце е с чертите на слънце, но и
слънцето в една песен от Чипровци (СбНУ 16-17, с. 146) е наречено
"зрънце" - "слънце, слънце, попово зрънце". Смъртта на детето се
дублира от смъртта на мъжкото теле (биче) на кравата, която реве
за него. Жертвоприношението на бик на Илинден, което по традиция се
обвързва със сведението на Прокопий за един бог у славяните, "създател
на мълнията", в старобългарския период е било по-скоро в чест на
слънцето: в споменат вече вариант на "Слънце и делба на братя" (ССБ,
№ 1195) то може син огън да пусне, т.е. мълния; в клетвата "Да те
убие тоя, що свети!" се има предвид богът слънце (Мар., 1, с. 44); в
рисунка графит върху тухла от Плиска е изобразено "говедо", от чиито
рога излизат осем лъча23; в авторския текст на поп Пунчо пророк Илия
при раждането си е повиван с огън, сукал е пламък, ял е огън и е
наречен "самовластник".24 Намесата на хали и змии, които изтезават
тялото на детето (СбНУ 44, с. 208 с отправка към вариант от Церово),
подсеща както за изображения на слънце или слънчев знак, срещу
които стои ламя25, така и за началото на приказка от Брезнишко
(СбНУ 49, с. 343): "Една заран слънцето таман се надигнало над една
планина, ала се залетела да го глътне. Слънцето се уплашило и се
спрело…".
Жертвоприношението на детето се извършва по начин,
наподобяващ космическата ситуация в периода след лятното
слънцестоене, която се представя като превъртане на слънцето към
зима, а двата периода се изобразяват чрез "повито" и "развито".
Вариантите от Самоковско (Шапк., 595 - 596) описват действията на
вълците похитители в два етапа: детето гука или се смее, когато
"повой развихме", "дете развиме", а плаче и моли или люто пищи, когато
"раце кинехме", "глава кинехме" и "црева точеме". При разкъсването на
тялото му се нарушава и космическият ред - "небо се земя сбиваше,/
друмове се позапреа". В случая "сбиваше" означава "размесваше" и
означава връщането към състояние на хаос. Двата периода в годишния
ход на слънцето се представят и в детска залъгалка, в която
Слънчевата майчица е в орехова черупчица, в кочанова зелчица или под
смокова сенчица и държи две деца - едно повито, другото развито или
свито (Слав., с. 348; Кар. Пам., с. 242). Още по-красноречив е
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разширеният вариант на същата залъгалка (Слав., с. 342), който
включва диалог между двама събеседници: слънце и кумчо. Диалогът
започва и свършва с реплики с глаголи в повелително наклонение
("Огрей, огрей, слънчице, да ти каже майчица!" и "Я дръж, кумче, ти
оттук, аз оттам, дано уловим лисицата, да я наготвим в паницата, да
гостиме кумицата"). В останалата част слънцето пита, а кумчо
отговаря, като отговорите образуват причинно-следствена редица:
Слънчевата майчица е в орехова черупчица, черупчицата огън я е
изгорил, бивол е изгасил огъня, после отишъл да оре просо, просото го е
изкълвал петел, петелът го е изяла лисица, която е "ей тук под
воденицата". Споменатите действия (изгаряне, изгасяне, убиване) и
персонажи (майчица, бивол, петел, лисица) представят края на
положителния период от годишния цикъл и "историята на зърното" до
"убиването" му във воденицата. Тази "история на зърното" се свързва с
пребиваването на слънцето в отвъдния свят и завръщането му като
победител, доколкото в кроя то притежава право да заповядва на своя
партньор в диалога. Подобен диалог, разкриващ вселенския ред, водят
воденичар и хитро момче в една народна приказка. Двата текста - на
залъгалката и на приказката, взаимно потвърждават произхода си от
един старинен мит.
Втора група варианти на "Невеста жътварка и самодиви", в чиято
основа стои обредната практика боговата брада да се ожъне и отнесе
от стопанина вкъщи, съдържа същата идея за временната смърт на
аграрния бог, но акцентът е върху пребиваването на момчето под
закрилата на сили, поданици на отвъдния свят. В някои варианти
детето вече е недостижимо за невестата: откраднато е от девер Иван
(СбНУ 8); отделено е от нея от трите кучки самовили и тя не смее да
пристъпи към него (Шапк., 732); негови майчици вече са трите орисници
(ТВ, № 969); змия го кърми (СбНУ 16-17). Майката се отнася ласкателно
с покровителите на детето и, както отбелязва М. Арнаудов, дори
признава, че с тяхна помощ е спечелила облога, но в някои варианти тя
извършва действия, които свидетелстват за обреди при извеждане на
детето от критична ситуация: отнася го с песен вкъщи, където е
приготвила софра, а детето проговорва и прохожда (Шапк., 719); след
като убива змията дойка, невестата три пъти окъпва детето (СбНУ
16-17). Най-близо по смисъл до описаните обредни действия са обичаят
крадене на дете26 и споменатото по-горе изгубване на млада Бога от
Божа майка. Тези варианти са свързани с обредната практика да се
отнася боговата брада вкъщи, което се е осмисляло като съхраняване
на връзката между майката и детето. Това се потвърждава и от
възрожденски икони на Богородица, в които тя е изобразена с клас или
богова брада.
И в развоя на тази жътварска песен се очертават три етапа:
1. При формирането на единна обредна система у българите в
зависимост от формите на владеене на земята и агротехническите
умения временната насилствена смърт на царя на нивата като
въплъщение на аграрния бог се представя по два начина - като оставяне
и отнасяне, а разделянето на майката от сина (на нивата от царя) се
осмисля като "забрава". По този начин отпада нейната вина,
доколкото тя е инициатор на отлъчването. Навярно в митологията на
завареното население е съществувал календарен мит, придружен от
обреди за пожънване на свещената нива в един ден от невестата с
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мъжко дете в ролята на богинята майка. Той е бил преосмислен, като в
българската митопоетична традиция се включва "облогът".
2. При християнизацията на митопоетичната традиция вълците
в песента се заменят с божи ангели, намесва се Господ, присъствието
на другата страна в облога - девера, е по-голямо, а действащите
персонажи имат християнски имена (Мария, Маринка, Тодорка, Петра,
Никола, Иван). Внимание заслужава изборът на името Петкана. С него
невестата се намира под покровителството на св. Петка-Параскева.
За това име българската православна традиция направила едно от
малкото изключения и го превела от гръцки. Причината е не само
наличието на българско име за петия ден от седмицата - "петък", но и
това, че петицата е играла важна роля в митопоетичната традиция:
"Добре дошъл, пет-шест бога" (Слав., с. 180); "Петима Петка не чакат"
(Слав., с. 379); в хумористична песен се възпява "куци Петко" на четири
патерици, който оглавява петчленна дружина (Мил., 278). Обредите
Господя църква и Кокоша църква (Божи дух), познати в Източна Тракия,
се отнасят към Петковден. Според нас те са реликти от култа към
едно божество на плодородието от типа Волос/Влас, доколкото
времето за тези обичаи е съобразено с най-високото положение, което
заема на нощното небе през октомври - ноември съзвездието Плеяди,
известно под името Квачка (Кокошка), Стожер и Власци.
3. В третия етап от развитието на жътварската песен била
отслабена или прекъсната връзката й с обредната ситуация, обредносакралното се битовизирало, облогът получил морална присъда и
трагичният и/или тайнствен финал с намесата на вълци - божи
ангели улеснил присъединяването й към групата на баладите, където
отношенията между богинята майка и сина аграрен бог добили човешки
очертания, а смъртта не е временна и не се сподиря от възкресение.
Двете жътварски песни "Слънце и делба на братя" и "Невеста
жътварка и самодиви" описват едно и също събитие, имат една и съща
обредна основа и взаимно се допълват в гледните точки - небесната
(слънцето гледа жътвата и жертвоприношението) и земната
(невестата жъне и жертвопринася пред свидетелството на слънцето),
а също взаимно потвърждават истинността си. Изпълнявани по едно и
също време (по жътва) и повсеместно познати, двете песни вероятно са
се схващали като едно цяло, защото в съседни области се срещат две
показателни имена: за слънцето - Райко, и за невестата - Петкана. За
носителите на митопоетичната традиция тези две имена пазели
връзката си с живия език и били удобен "мост" в периода на преход от
езичеството към християнство, защото принадлежали както на
езичеството, така и на християнството.
Българското езичество и свързаната с него митопоетична
традиция имат три силни притегателни ядра: основният мит за
двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините и култовете към
слънцето и към умиращия и възкръсващ аграрен бог. Чрез тях били
организирани по свой модел пространството и времето, т.е.
землището
и
календарът
били
етнично
усвоени.
При
християнизацията тези три ядра съхранили своя сравнително
самостоятелен вид. Заварено, донесено и заето в многовековния живот
на митопоетичната традиция и на двата култа в жътварската
обредност образували единно цяло в българското етнично землище,
съсредоточило се около представите за слънцето жрец и за отлъчения
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от майката син. В песните те били развити тематично като "делба" и
"облог".
В календарната митология има най-тясно обвързване между мит и
обред - обредите около боговата брада са в основата на двете
жътварски митични песни, но чрез песните обредите били включени
във вселенския ритъм и пространство, които са сетивно непостижими
в самия обред. Обредът актуализирал мита за умиращия и възкръсващ
аграрен бог, а митът осмислил обредните действия. Това взаимно
въздействие се осъществило с помощта на словото. Езикът
утвърждавал и в крайна сметка превръщал в етноспецифичен всеки
мит, носен в колективната памет. В този процес важна роля играели
първите творци на двете песни, които условно ще нарека "поети". Те
унаследили функциите на другата (след царя) "най-важна фигура от
космологическия период - поета", който е бил митотворец и си служил с
думите, като ги видоизменял, разделял или съединявал, давал имена на
вещите или явленията.27 За да се сближат формата и съдържанието
на думите, и тези "поети" са използвали омонимията, парономията,
уподобяванията, преосмислянето, всичко онова, което от времето на
Шишманов в българската фолклористика се включва в т.нар. "народна
етимология". При разглежданите две песни значение са имали навярно
схващането на "делбата" като "дял на висока дяла", връзката на
"виждам" с "в д ти" ("знам") и на "жена" с "гнета" ("натискам") (БЕР 1, с.
146, 256, 565). За осмислянето и сюжетообразуването е допринесло
близкото звучене на "жетва" с "жертва", при което самата жътва се е
схващала като жертвоприношение; на "жертва" с "жерка" ("воденица") като място на смъртта на житното зърно, на неговото
жертвоприношение; на "братило" и "брада"; на "девер" и "деви/диви".
Това отношение към езика от страна на първите творци на
разглежданите две песни още веднъж потвърждава, че първичното в
тях е верско-митичното и религиозно-езическото.
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КОЛЕДНАТА ПЕСЕН "СЛЪНЦЕ И ЮНАК" - СЕМАНТИКА И
АСТРОНОМИЧЕСКА ОСНОВА
Анчо Калоянов
В представителните сборници с народни балади и митически песни
"Слънце и юнак" е публикувана със следните заглавия: "Момък се
надваря със слънцето", "Слънце и юнак се надварят", "Облог за
надпревара със слънцето" и "Момък надбягва слънце".1 Независимо от
това дали са дело на записвачите или пък са проява на предпочитания
у съставителите, те не са верни на съответните текстове, в които
вместо "момък" стои "добър юнак", а вместо "надвари" и "надбягва" надбързи, "надиходи", "надминава". Доколкото онасловяването по този
начин е общоприета практика, предявената придирчивост би била
излишна, ако разминаването между заглавие (като предварително
осигурена от научната традиция представа за песента) и текст не
отвеждаше пряко към затрудненията при изясняването на
семантиката на сюжета "Слънце и Юнак", за която няма отделно
изследване. Неразбрана или неразбираема, застинал в своята
неусвоимост фрагмент от нашето културно-историческо наследство
(към нея не са посягали поети, белетристи, художници и композитори,
както, да речем, към баладата "Слънчева женитба"), тя все пак
присъства
в
полезрението
на
българските
фолклористи
и
достигнатото от тях е естественото начало при опита да бъде
разгадана гатанката, която тя задава.
"Слънце и Юнак" е сред най-рано публикуваните български народни
песни, неин вариант се появява още през 1844 г. в Буквара на Бусилин
(препечатан у Безсонов), но не присъства в представителните сборници
на Възраждането (Веркович, Миладиновци, Чолаков), липсва сред
аргументите на Раковски за българската митология и едва след
Освобождението чрез сборника с обредни песни на Атанас Илиев от
1889 г. попада пред погледа на изследвачите. Пръв Люб. Милетич през
1890 г. при оценката на този сборник й обръща внимание. Според него,
трите варианта на "Слънце и Юнак" заедно с други песни, в които се
споменава слънцето, са доказателство, че Коледа у славянските народи
е заменил важен езически празник, посветен на раждането на
Слънцето, поради което "пречесто се възпява" и то "с характер на
могъществено митическо лице" (СбНУ 2, Критика, с. 203). Само четири
години по-късно Димитър Матов изказва противоположно мнение в
студията си "Бележки върху българската народна словестност" (СбНУ
10, с. 268-323). След като има на разположение дузина публикувани
варианти и "доста" все още непубликувани в редакцията на Сборника за
народни умотворения, той успоредява "Слънце и Юнак" с коледната
песен за надгряването на мома със слънце и смята, че митологичната й
основа остава неясна, "до дето не се падне някой вариант, който да ни
упъти", и дори, че може би въобще не съществува ("според мене, тази
песен се е развила от сравнение хипербола"). Божан Ангелов и Христо
Вакарелски в "Сенки из невиделица" (1936 г.) вероятно с оглед на
предполагаемите читатели на съставения от тях сборник с народни
балади я коментират доста повърхностно в бележката към нея:
"Еднакво с мотива за Слънчова женитба този мотив е познат навред по
Българско. Досега са обнародвани близо 30 варианта от него. При
пълното събиране на коледарските народни песни ще се разкрие по45
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гъста географска мрежа на песента, тъй като тя е постоянна в този
репертоар. Това се вижда и от изключително хвалебния й характер: пее
се на момък. Имайки предвид народните географски познания, както и
схващанията на непросветения човек за светоустройството, според
които светът се е свършвал при най-далечния хоризонт, лесно е да се
прозре зародиша на мисълта за възможност да се обходи земята
открай докрай с най-бързото животно, което е могло да бъде в услуга
на човека - коня. Реалният и идеалният живот на първобитния
българин в тази песен са твърде майсторски и поетически съчетани."
Йордан Иванов в "Българските народни песни" (1959 г.), лекции, четени в
Софийския университет до 1942 г., прибавя към малкото според него
варианти на разглежданата песен още един - от Карловско и след
неговия обстоен преразказ заключава, че в "основата на мотива за
надваряне между слънцето и юнак лежи мисълта за най-ценното
качество на един момък - юначеството, - да кажем с новата дума спорта", чрез което печели "хубава булка", а "надварянето със слънцето
всъщност е второстепенен елемент". Петър Динеков в "Български
фолклор" (1959 г.) не се отдалечава съществено от тази
интерпретация: "Коледните песни за отношението между хората и
слънцето са възникнали вероятно като резултат от култа на
слънцето. С течение на времето човекът е дръзнал да мери силите си
със слънцето и го побеждава. В това се крие жизнерадостното звучене и
оптимизмът на тия песни; те изразяват копнежа на човека да победи
природата". И Михаил Арнаудов в "Митически песни" (1961 г.) остава
верен на вече създаденото клише. По повод на "Слънце и Мома" той,
явно следвайки Дим. Матов, твърди: "Да се търсят тук следи от
езически митове за богове, олицетворения на природа, би било
неуместно. Достатъчно е да останем при народните митичнопоетически възприятия, свързани с чувството на възхищение от
прелестта на девойката." Тази теза той прехвърля впоследствие и
върху "Слънце и Юнак", която сбито преразказва: "...Впускат се
заранта юнакът по земята, а слънцето по небето и пръв достига
слънчевите порти Рабро. Слънцето удържа дума и дава сестра си. И
тази песен като предходната се пее по Коледа с явното намерение да
бъде хиперболична възхвала на момковата сила, оставайки с магическообредно пожелание за здраве и успех. Темата за победата, увенчана с
придобиване на хубавицата, е подсказана от любовната лирика." Както
Божан Ангелов и Христо Вакарелски, и Михаил Арнаудов отбелязва, че
песента е "позната в голям брой варианти от всички български земи".
Виден още при Димитър Матов, отказът от "верско-митическото
и религиозно-езическото" и предпочитанията към "метафорнопоетическото" при анализа (в случая използваме означенията у
Арнаудов) закономерно води до несъответствието между заглавия и
текстове, за което споменахме в началото. Ако, както твърдят найавторитетните ни фолклористи, песента е възникнала като
хипербола на човешки качества и възможности, на юначеството, с цел
да бъде възхвалено лицето, комуто се пее на Коледа, то в такъв случай
победителят не е никой друг, а величаният момък, поради което и
Юнакът, противно на текста, се превръща в "момък". Битовизирана
насила чрез "метафорно-поетическото" (по-точни ще бъдем, ако кажем
- от признатата още от Матов невъзможност да се разкрие "верскомитическото"), "Слънце и Юнак" се осъвременява доста несръчно - на
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"първобитния българин" се приписват наистина първобитни представи
за пространство, за цел на възхвалата се приема юначеството (през
30-те години спортистите у нас се назовават с думата "юнаци") и дори
се открива стремеж към победа над природата. В тези съждения
проличава нагласата у следосвобожденските ни фолклористи да
виждат във фолклора устна народна поезия (художествена словесност),
чиито творци притежават същия статут, манталитет и
потребности, каквито са присъщи и на литературните. Поради това,
че "сборник" означава образцовия сборник на Братя Миладинови, а
"певец" - Дафина от Просеник, Серско ("българската Омирка" според
Веркович), се допуска, че и коледарите изпълнители на "Слънце и Юнак"
са такива певци, които по думите на Михаил Арнаудов (БНТ 5, с. 22-31)
не могат да се наситят на творческата си изобретателност, а
певецът ергенин, който е и автор най-често, съумява да облече
настроения и мечти в картини с най-ярки багри, да предаде на думите
си енергията и топлотата на изживявания копнеж. Всъщност, ако
коледарите са наистина такива певци, те, както и Дафина, биха били
изгонени от обредните дружини за нелоялност към традицията, по
законите на която унаследеният от предходниците текст на
обредните песни се смята за неприкосновен.
В последните две десетилетия опитите за реконструкция на
българската митопоетична традиция, както и засиленият интерес
към архаичните пластове на нашия фолклор при изследване на
славянските старини, промениха местата на акцентите в
съотношението "верско-митическо и религиозно-езическо" от една
страна и "метафорно-поетическо" от друга при представянето на
разглежданата песен: Ст. Бояджиева (1982 г.) приема, че "величалният
й смисъл не противоречи на митическата основа на разказа", а Люб.
Парпулова (1993 г.) - че "съдържа черти от стар култ към слънцето и
свързани
с
него
митически
представи".
Утвърждава
се
и
етноспецифичността и уникалността на "Слънце и Юнак". Според
Иван Добрев (1982 г.) сюжетът й "няма успоредици в коледните песни на
останалите славянски народи и следователно не е праславянски".2
В последния най-пълен преглед на публикуваните варианти на
"Слънце и Юнак", направен в бележките към "Български народни балади
(СбНУ 60, ч. 1, с. 451-452)", общият им брой надхвърля 70 и обхваща
цялото етнично землище на българите. От тях само пет не са обредни
(Радомирско, Кюстендилско, Смолянско), пет са лазарски (Дебърско,
Кюстендилско, Софийско), а всички останали са коледни. Сбирката от
коледни песни в Архива към катедра "Българска литература" на ВТУ
"Св. св. Кирил и Методий" потвърждава предположението на Божан
Ангелов и Хр. Вакарелски за "гъстата географска мрежа на песента",
доколкото тя е една от често срещаните в коледния цикъл.
***
Този преглед на кратките тълкувания и бележки за "Слънце и
Юнак" в нашата фолклористика показва, че в нея са видели предимно
онова, което е поезия, не само защото митологизмът на Раковски бил
отречен след Освобождението и на фолклора се гледало предимно като
на устна народна поезия, а и защото липсвали оня вариант, който да
упъти при търсене на митологичната основа, и пример с анализ на
подобна фолклорна творба. Нашите коледни песни не са се радвали на
вниманието, което е отделяно на баладите и на епоса, именно защото
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не присъствали техни съответствия във фолклорната култура на
ония народи, чиито научни традиции били смятани за образец от
българските изследвачи. А "Слънце и Юнак", както и сходната "Слънце
и Мома", в много по-голяма степен от фолклорните балади отговарят
на императивното пожелание на Михаил Арнаудов от 1920 г.
фолклористът да използва подхода на диалектолога като следи
"географията" на сюжета (СбНУ 34, с. 6). Наглед спонтанни, тъкмо
промените във вариантите на една обредна песен изцяло се подчиняват
на особеностите на регионалната социокултурна среда, съответни на
нейната историческа съдба (консерватизъм, наличие на стари култови
средища), и формират "фолклорни диалекти", които осигуряват
достоверността на реконструкцията на изходния сюжет с оглед на
семантиката на функцията му в обреда. Според нас, "географията" на
сюжета на "Слънце и Юнак" ще изпълни ролята на пожелания още от
Димитър Матов пътеводен вариант, чрез който да бъде разкрита
семантиката на нейния сюжет.
Сюжетът на "Слънце и Юнак" има следния инвариант: 1. Юнак се
хвали вечер сам или пред свидетели (най-често "на кладенец"), че има
бърз кон, с който може да обходи в кръг за ден цялата земя и да се
завърне (или "за ден земя, за нощ небе"). 2. Слънцето чува хвалбата
(само или чрез посредник) и предлага облог да се надварват: ако Юнакът
спечели, да му даде своята сестра, а ако загуби, да му вземе коня. 3. На
другия ден Юнакът стяга своя кон, извежда го на изток и при изгрева на
Слънцето тръгва на път. 4. Добил значителна преднина, Юнакът
слиза от коня на средземя, ляга и заспива. 5. Слънцето почти печели
облога, но събуден от своя кон, Юнакът отново го изпреварва и взема
сестра му за "първо либе".
От двамата участници в облога Слънцето има по-устойчиви
черти. Във всички варианти то е "ясно" и този постоянен епитет се
превръща в част от личното име Ясно Слънце. То има равномерен ход и
на предизвикателството на Юнака отвръща с предложение за облог с
условия (договор), т.е. снема и примирява очертаващото се
противопоставяне като го превръща от двубой в състезание с
уговорени правила. В един вариант (СИБ 2, № 136) облогът е "на ют
бога, на ют правини". Поведението на Слънцето съответства на
ролята му на божество с правно-магически функции (по скалата на
Дюмезил) в пантеона на българската митопоетична традиция
(книжовните паметници и фолклорните извори го представят като
"самовластно", "слънце-цар", всеведо, бдящо за справедливост). От
двамата до човешката общност по-близо стои Ясното Слънце (то е и
"милно" във вариант от Кюстендилско), което смята хората, орачи и
копачи, за "свои" и ги "моли" да му помогнат в надварването, като за
измама подскажат на Юнака да се запре и да пладнува.
Ясното Слънце притежава сестра, която по условията на облога е
равностойна на бързия кон на Юнака. Тя е известната и по други
фолклорни извори за митопоетичната традиция негова сестра звезда и
е наречена Ясна Звезда или Ясна Зора (Софийско, Врачанско,
Белослатинско, Варненско, Бургаско, Лозенградско), Ден-Деница
(Тетевенско), а в един случай (Русенско) и самата Месечина. Личното
име Емшерийка (от югоизточните краища и Пещерско) идва от
турското hemsire - 'сестра' (БЕР 1, с. 496). Предпочитаното лично име е
Ангелина (Свищовско, Русенско, Поповско, Разградско, Карловско,
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Харманлийско) и доколкото тя има ролята същевременно и на
вестоносец (съобщава на Слънцето за хвалбата на Юнака, а като Ясна
Зора и Денница известява изгрева му във фолклорната астрономия),
може да се мисли, че в един по-ранен стадий от битието на песента
връзката му с гръцкото aggeloV - 'вестител' (БЕР 1, с. 11) е била
съзнавана. Двукратно се среща името Мариица (Радомирско), а
еднократно - Перусия (Радомирско), Дафинчица (Бургаско) и Калинчица
(Странджа). Слънчевата сестра освен "първо либе" на Юнака става и
"стопаница" или "настойница" на неговия кон (югоизточните краища).
Кой е Юнакът, предизвикал с хвалбата си Слънцето? В повечето
варианти нарицателното "юнак" се придружава от епитета "добър" и
съчетанието им има статута на лично име Добър Юнак (Врачанско,
Свищовско, Русенско, Разградско, Шуменско, Варненско, Карловско,
Новозагорско,
Елховско,
Бургаско,
Малкотърновско,
Софлийско,
Силивренско). Във варианти от югоизточните краища то спорадично се
заменя с Храбро Юнак или Рабро. Добър Юнак (Храбър Юнак) е герой
конник и на други песни от коледния цикъл, които принадлежат към
неговото най-архаично и митологично ядро: убива Люта Змейна "среди
зиме по Коледа" (СбНУ 47, № 265), жертвопринася златорог елен, задиря
мома или е годеник. В някои от тях прилагателното "добър" се е
субстантивирало
в
личното
име
Добри
или
Добри-Дан.
Сложносъставното име Добри-Дан се явява само в припевите на
коледните песни: "Добре ле, Дан мой Добре" (ССБ, № 31); "Дане ле, Данче
ле, Добър Юнак" (СИБ 2, № 174); "Добре ле, Дончо ле, Добър Юнак"
(ДЮДК, № 2). Среща се рядко и то предимно в записи от
североизточните краища (СИБ 2, №№ 140, 161, 164, 175, 284; СбНУ 59,
№ 76). Двете имена имат отделни тематични кръгове в коледния
песенен цикъл и комбинирането им, за да означат само един персонаж,
вероятно има за цел да покаже осъвместяване на техните функции в
определен календарен момент. Чрез двойното име Добри-Дан можем да
проследим географията на вариантите на песента "Станеник и три
калески", която е един вид програмна за функциите на водача и
неговата дружина в коледуването. Докато в източните краища (ДЮДК,
№ 6) вместо станеника се появява персонаж с име Добри-Дан, то в
западните той е Дане-Бане (СбНУ 2, 7), а в южните - Архангел Михаил
(Ил., 59; СбНУ 1, с. 13). Подобни замени откриваме и при именуването
на персонаж, който се придвижва "надолу": Добри-Дан с добра коня "гази"
бял Дунав, като се подразбира, че отива към света на мъртвите (ССБ,
№ 31); Дане-Бане с кораби позлатени, воден от трима возари, се вози
"низ бел Дунав" (СбНУ 44, № 162); Архангел Михаил начело на дружина
конници се е наканил да отиде "доле поле, Овче поле" (СбНУ 3, с. 23). В
такъв случай може да се смята, че закономерно във вариантите на
"Слънце и Юнак" от западните краища се появяват имената Данко
(Разложко, Кюстендилско), Денко (Софийско) и Михаил (Кюстендилско).
Сред еднократно срещащите се имена за Юнака, значещи за целта,
която имаме, са Дамян (Дебърско) и Хилюп (от Башкьой, село в Северна
Добруджа, жителите на което навярно са преселници от Пловдивско).
Юнакът се хвали сам, поради което е наречен "юначе пофалаче"
(Пловдивско) или "фален юнак" (Тетевенско), косвено неговата
невъздържаност е изразена чрез името "лудо-младо" и "буйнал юнак"
(югоизточните краища), движи се неравномерно, не преценява
възможностите си, има нужда от помощта на коня, прави опит да
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излезе от правилата на облога (уплашен, че ще го загуби, иска да убие
себе си и коня си), т.е. той има непредвидимо поведение, в което се
съдържа предизвикателство, агресивност и заплаха за съществуващия
ред. Старинните черти на Юнака освен чрез името могат да бъдат
доловени и от неотделимия от него атрибут - коня, комуто той дължи
своята самоувереност: "кон вихрогон" или "вихроветря" (Радомирско,
Софийско,
Тетевенско,
Поповско,
Елховско),
"кон
крилогрива"
(Белослатинско), "кон лястовица" (Малкотърновско), "добра коня чер
гарвана" (Варненско), "шестокрила" (Кюстендилско). Сред посочените от
Люб. Парпулова героичноепически варианти с мотив "Облог-състезание
за бърза езда" конят на млади Марко е "добра коня шестокрила" (СбНУ
12, с. 74, от Горноджумайско), а на бан Янкула е "кобелина
шестокрила,/ дека лита, дека бега" (СбНУ 9, с. 71, от Криворечна
Паланка). Крилатостта на коня се подразбира и в онези варианти, в
които той "лети", "пролита", "хвръква" (Пещерско, Софийско,
Узункюприйско, Поповско). Във вариантите от Пещерско, Силивренско и
записаните от преселници от южните краища конят на Юнака
притежава сбруя със змийски облик: "препаса го с върли смоци" (или
"смоци синурници"), "подпръзи му желти смоци,/ юзди му са люти змии".
Пак от преселници от южните краища са записани варианти, в които
конят е с черти на кон-космос, доколкото частите на неговото тяло
съответстват на съставките на мирозданието - камък, пламък, дърво
(Върб., 451; СИБ 2, № 137). Повсеместно конят е в ролята на помощник
на Юнака в обхода, която е мотивирана с нежеланието му да смени
стопанина си - събужда го, уверява го в благополучния изход след
успиването, съветва го да си превърже лицето, за да не го напрашат
вихри и ветри. В някои варианти е загатната неимоверно голямата
разрушителна сила на коня при събуждането на юнака - цвиленето му
цепи небето, а тропотът му тресе земята: "кон му цвили, земя копа"
(СбНУ 3, с. 13); "коня цвили, небо цапи,/ с нога бие, копие скубе" (СбНУ 3,
с. 14); "конче рижи, със крака рови,/ яра се вдига до синьо небе" (СИБ 1,
№ 110); "с краком тропа, тътен задава,/ с ноздром диша, ек задава"
(ДЮДК, № 6); "коня бяга, земята трещи,/ земята трещи, небето ечи,/
из ноздри му син пламък скача,/ из очи му искри излизат" (СбНУ 60, №
20). Това обстоятелство заедно с външния му облик на змей (птица и
змия) подсказва, че конят вихрогон също е заплаха за реда.
Ключът към семантиката на сюжета е "хвалбата" на Юнака. Ако
двубоят се заменя от Слънцето със състезание, то в началното
предизвикателство от страна на Юнака стои само хвалбата, че с
бързия си кон може за ден да обходи земята в кръг (да обходи цялата
земя и дома да се върне). Поради това, че в първия публикуван вариант
от Буквара на Бусилин през 1844 г. Добър Юнак се хвали, че има добра
коня и с него "надбързва" Ясно Слънце (потвърдено по-късно само за
вариантите от Софийско), изследвачите приписват идеята за
състезание на Юнака и оставят встрани една съществена подробност,
а именно обхода в кръг, която отвежда към съществуващата у много
народи ритуална практика владетелите да обхождат в кръг своите
територии в началото на Новата година. С оглед на едно предание от
Великотърновско за Михал бей (Фируз бей), който получил власт над
толкова земя, колкото обходил в "най-големия ден от годината",
"Слънце и Юнак" също бе привлечена от Ст. Йорданов като
потвърждение, че този ритуал е бил познат и у нас.3 Към споменатите
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в неговата работа предания за Хасекията и за Симеоново, Софийско, ще
прибавим още едно, записано в село Марково, Пловдивско: на турчина,
предал Пловдив, била дадена за награда толкова земя, колкото може да
обходи за ден, а конят му "пукнал" на Добри Лъг, на мястото Побит
камен.4 В това предание съвсем очевидно са историзирани "спомени" за
старинни обреди, за което свидетелстват топонимите Побит камък,
Добри лъг и Марково. За връзката на това предание със "Слънце и
Юнак" е от значение фактът, че Пловдивско е близо до онези краища, в
които Юнакът е с име Марко (вж.: СбНУ 53, Богд. Прегл., № 249,
архивни записи от Пирдопско и Елинпелинско), или са познати
героичноепически варианти с мотив "Облог - състезание за бърза езда", в
един от които (Шапк., 449, от Ярлово, Самоковско) Марко се облага с
Църни Арапи да обходи цялата земя от изгрев до залез, на средата на
земята заспива, а после иска да посече себе си и коня. Вместо Църни
Арапи в другите епически песни, както и във варианти на "Слънце и
Юнак" от Софийско, се появяват "евреи" (СбНУ 53, Богд. Прегл., № 662),
което е знак, че в самата фолклорна традиция се осъзнава езическия
характер на облога-състезание.
Ако обходът в кръг осигурява или потвърждава отново правото на
владение, то Юнакът очевидно е с функциите на владетел. Но в такъв
случай какво владее той? Във варианти, записани от различни краища,
което издава старинност, Юнакът се хвали, че за ден обхожда земята,
а за нощ небето (Кюстендилско, Разложко, Врачанско, Русенско,
Карловско, Елховско). Този фрагмент се съхранява и в епическата версия
на мотива "Облог - състезане за бърза езда" (СбНУ 12, с. 74). От
добавката "за нощ небе" следва, че Юнакът чрез обхода на земя и небе
получава права (или ги възобновява) над Вселената, т.е. той е
Вселенският Господар.
***
Достоверността на опита за реконструкция на първоначалния
смисъл на обхода в кръг на земята и небето, за власт над които
претендира Юнакът чрез своята хвалба, до голяма степен зависи от
възможността да разкрием неговата астрономическа основа.
Несъмнената астрономическа обвързаност на сюжетите на баладите
"Слънчева женитба" и "Слънце и делба на братя", както и на коледната
песен "Слънце и мома", с която често се съпоставя "Слънце и Юнак",
предполага същото и за нея, т.е. налице е не само пожеланият
пътеводен вариант, за заместител на който приехме да бъде
"географията на сюжета", но и образци от изследвания на подобни
творби.5
Ако съдим по известията за хетските ритуалнии обходи на царя,
то единият - антахшума, е в началото на пролетта, смятан за начало
на годината, а другият - нунтариясха, е в дълбоката есен и до
началото на зимата.6 По сведението на Херодот у скитите
владетелят се заменя с ритуален субститут, комуто се давала
земята, обходена от него на кон за един ден, но най-късно до една година
той умирал и това подсказва, че обредът също се е извършвал в
началото на нов годишен цикъл.7 Приемем ли, че "за ден земя, за нощ
небе" е клише, което има старинно потекло, то очевидно в основата на
"Слънце и Юнак" е стоял мит, който е породил или е бил породен от
подобни обреди за обходи в кръг и както при тях сюжетът му е бил
прикрепен към начално време, обусловено астрономически от
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кръговрата на Слънцето, Луната или Плеядите. Различните
календари, обосновани от вселенския ритъм (движението на небесните
тела и състоянието на водно-топлинния баланс), не могат да го
следват съвсем точно, а това ще рече, че търсеният от нас ден в мита
и в обредите е зададен от календарната традиция и може отчасти да
се разминава с астрономическия момент.
За нашата цел особено значение имат три от имената на Юнака:
Дамян (Дебърско), Михаил (Радомирско) и Филип (вер. Пловдивско). Те са
светските съответствия на имената на единият от Светите Врачове
Козма и Дамян, на архангел Михаил и на апостол Филип, чиито
празници в християнския календар са в първата половина на ноември.
Изборът им при християнизацията на сюжета, когато с тях заменили
Добър Юнак или Данко Юнак, показва, че и обходът в кръг се е
прикрепял към дните, посветени на Козма и Дамян (1 ноем.), Архангел
Михаил (8 ноем.) и апостол Филип (14 ноем.). Вече отбелязахме, че при
името Михаил тази замяна има характер на закономерност за
географията на коледния песенен цикъл. В някои от вариантите на
програмната песен "Станеник и три калески", в която среднощ са
отворени портите на Добри-Дан (Дан войвода, Дане Бане, Архангел
Михаил) и той се е наканил начело на дружина конници да поеме към
Долна Земя, конете са също "вихри коне", какъвто е конят в "Слънце и
Юнак", и според нас събитието в двете песни е прикрепено към
търсения от нас ден - Архангеловден. Към него ни насочват и две от
преданията за обход в кръг, в които или конникът е с име Михаил
(Михал бей), или покровител на обходеното в кръг място е Архангел
Михаил (на манастира "Свети Рангел" на мястото на дн. село
Симеоново Харачи бей бил задължен да дава по крава ялова и по бъчва
вино всяка година).
Притежаваме още едно фолклорно свидетелство, което обвързва
ритуалния обход в кръг с първата половина на ноември. В една кратка
легенда, записана от Шапкарев в село Стеблео, Дебърско (Шапк. 4, 9),
овчари дарят неназован герой със заръката "да ишеташ до коде имат
наше место, да ни оставиш по еден нишан". При затварянето на кръга,
когато доближил овчарите, "му летнале девет волци" и с ножа, с който
белязал нишаните, героят отрязал нозете на вълците, но загинал от
вълка с "подкинатата нога". Овчарите намерили извършителя на
обхода мъртъв до деветте вълка, а в бележка Шапкарев добавя: "За
тази приказка казват, че е била истинска случка и че гробът на тоз
человек стоел и до днес в Горна Лакайци, на едно място в планината,
при с. Стеблео".
Легендата от Стеблео, Дебърско е фолклорна памет за езически
обред при старо култово средище в лъка сред планина, до селище, чието
име идва от "стълп". Сходството с преданието от Марково, Пловдивско,
в което гробът на коня е в Добри лъг, на мястото Побит камък,
предполага статута на вариантност за две толкова различни жертви човек и кон.8
Замяната на човешкото жертвоприношение с конско е позната при
т.нар. Октомврийски Кон у римляните, което заедно с ведийската
ашвамедха се смята за индоевропейско наследство, а подобен обред, при
който се заменя човек с кон, се реконструира и за славянската
старина9 (за епохата на българското езичество по археологически път
са документирани и двата вида жертвоприношения). В някои варианти
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на разглежданата песен (Кюстендилско, Пещерско) Юнакът има
намерение в средата на земята да посече себе си и/или своя кон, залага
при облога "руса глава" (Софийско) - сюжетно немотивирани в мита за
Вселенския Господар, тези действия се приписват на Юнака под
влиянието на обредните практики за обхода в кръг.
Легендата от Стеблео, Дебърско обвързва обхода в кръг с Вълчите
празници, които в народния календар най-устойчиво се прикрепват към
периода между Петковден - Димитровден - Архангеловден.10 Както
вероятната връзка с обреда Октомврийски Кон, така и този факт още
веднъж потвърждава предположението, че търсеният от нас ден за
събитието в "Слънце и Юнак" е Архангеловден. Последният от тези
празници е посветен на най-страшния от вълците - на Куцулан, който
тук е назован "с подкинатата нога". В народния календар Вълчи
празници се появяват на няколко пъти и едни от тях са шест месеца
преди ноемврийските, след деня на пророк Иеремия (1 май). Редуването
им издава присъствие на годишен цикъл, разполовяван на лято и зима
от Гергьовден и Димитровден, в който те отбелязват прехода към
новата половина (вълците като стражи и изпитатели на входа).
***
Подялбата на годината на две от Гергьовден и Димитровден
астрономически се обуславя от кръговрата на съзвездието Плеяди, за
което се приема, че има вечерен залез на Гергьовден, а вечерен изгрев на Димитровден.11 В своята "Народна астрономия" (СбНУ 30, с. 24)
Йордан Ковачев с въпросителна отбелязва твърдението, че на
Гергьовден Квачката (Плеядите) ляга да мъти, затова изчезва от
нощното небе, и се появява отново на Летен Тодоровден (8 юни).
Точните дати на изгревите и залезите на Плеядите в годишния им
кръговрат зависят от географската ширина на мястото на
наблюдателя и от годината на наблюдението и в такъв случай
записаното от Йордан Ковачев астрономическо знание е своего рода
календарна условност, мотивирана образно като фолклорна творба съзвездието е Квачка, което се скрива, защото ляга да мъти. По-точни
ще бъдем, ако означим народните астрономически познания като
фолклорни дори заради факта, че в своята системност те могат да
бъдат реконструирани чрез множество песни, легенди и афористични
изрази, които представят в съгласие с митопоетичната концепция за
света
отношенията
между
небесните
тела
чрез
техни
персонификации като "състезания", "срещи", "женитби" и "убийства", а
кръговратите - като "раждане" и "смърт".
Именно във фолклорната астрономия значими стават две от
названията на Плеядите - Стожери (СбНУ 30, с. 22) и Седмостълпци
(СбНУ 42, с. 190), според които то се осмисля за сезонен заместител на
Полярната звезда. Самата тя е Златен стожер, коневръз, около който
кръжат звездите коне, а в определен момент от годишния кръговрат
Плеядите поемат нейната функция и парадигматично ги снемат на
Земята при организацията на пространството в обреда. Звездният куп
от съзвездието в песните се означава с "дребни звезди", които играят "дребни звезди не играйте" (Ил., 117), с "вито хоро на небето" (СбНУ 15, с.
123), а постоянното им число е седем ("после тях излиза Кокошката,
която се състои от седем звезди").12 Съзвездието Плеяди е означено чрез
седем ямички, подредени в правилен кръг над танцуващия с тъпан и
палка в ръце гол шаман от рисунката графит върху каменния стълп
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Мечока до село Карагуй, Плевенско. В тази сцена е засвидетелствана
най-сигурно ролята на Плеядите на път (отвор), по който ще бъде
отведена на Небето душата на изобразения в краката на
свещенодействащия шаман болник (новопосветен или мъртвец).
За проекция на съзвездието Плеяди били разпознати, доколкото
небесната топография е образец за земната, тъмнозелените кръгове
трева сред пасбищата, чиято поява на нашата географска ширина след
топли дъждове през април-май и октомври-ноември съвпада с крайните
положения в годишния му кръговрат. Тези кръгове били сакрализирани и
за тях се вярва, че са самодивски игрища с място за Свиреца в центъра
на кръга. Според легенда (СбНУ 32, с. 22) известното Вильо Коло в
Кюстендилско Краище било напуснато от самовилите, защото в
центъра на кръга бил хвърлен трупът на куче. Характерни за
тъмнозелените кръгове са колониите от дребни ядливи гъби (marasmius
oreades),
наричани
"челадинки",
"джунджулки",
"гвоздейки",
13
"кокошинки".
Последното име ги обвързва с Плеядите във
фолклорната астрономия, тъй като практиката да се предпазват
стадата под покрив срещу Летен Тодоровден се осмисля с вярването, че
завърналата се след мътенето Квачка "изтръсква перушината и
кокошинците си" на земята върху стоката (СбНУ 28, с. 20-21).
Както се вижда, във фолклорната астрономия Плеядите се
представят не само като стълп, но и като кръг, което позволява чрез
тях да се осъвместяват двата модела за пространство - по
хоризонтала и по вертикала и съответно да се снемат в топографията
на обредите при обхода в кръг според описанията им за Марково,
Пловдивско и за Стеблео, Дебърско. Преданията за Михалци,
Павликенско и за Симеоново, Софийско не посочват стълп или гроб, но
на около 5 км от Михалци се намира известния античен стълп
(Стълбо, Марков камък), който е запазената част от хероон със
статуя на Тракийския Херос14, а в случая със Симеоново обходът в кръг
от Харачи бей започва (и завършва) "от стубело при Дървеница".15
През Х век, когато при прехода от езичество към християнство
радикално бил променен религиозният опит на българите, а
следователно и тогава Добър Юнак (Данко Юнак) от "Слънце и Юнак"
бил "преведен" на новия образен език чрез името Михаил (и в отречените
езически практики с обхода в кръг били историзирани), Плеядите са се
намирали във върхово положение на 8 ноември по григорианския
календар, т.е. в деня на Архангел Михаил.16 Това твърдение се нуждае
от две уточнения. Първо, четирите забележителни момента на изгрев
и залез на Плеядите в непосредствена близост до Слънцето през
пролетта и в противоположните спрямо него положения през есента се
определят с известна неточност. Причината е, че за дадена географска
ширина явленията се наблюдават в близост до хоризонта, където
условията на видимост силно се влияят от състоянието на
атмосферата и релефа на местността. Единствено денят на горна
кулминация на Плеядите през есента, когато звездният куп преминава
в полунощ през меридиана на наблюдателя и "увенчава" върха на
стожера (или на каменния стълп в култовото средище) няма тези
недостатъци, но изисква известен професионализъм при избора на
място за наблюдателя спрямо уреда за наблюдение. Това място би
могло да бъде постоянно и предварително набелязано, като по
положението на пладнената сянка на стожера и по нейната дължина
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се определя този единствен ден в слънчевия кръговрат. Второто
уточнение се отнася до датата на наблюдаваната кулминация на
Плеядите в полунощ. В края на Х-ти и в началото на ХI век, през всеки
четиригодишен период, тя е варирала между 7 и 8 ноември по
григорианския календар. По писмени извори е известно още, че
българите през разглежданата епоха продължили да използват 19годишния цикъл за определяне на пролетните пълнолуния, спрямо
които се изчислява датата на Пасхата. Изравняването на
кръговратите на Слънцето и Луната ставало като в строго установен
ред вставяли 13-ти месец, което се потвърждава и от запазените в
Кюстендилско дървени календари-рабоши.17 В тази календарна
система денят на Архангел Михаил е неподвижен, т.е. запазвал е
датата си, но спрямо момента на върхова кулминация в полунощ на
Плеядите до Х век той избързвал, а след това започнал да изостава с
около 1-2 дни на столетие. Този факт ще да е бил известен на
тогавашните български звездочетци.18
***
И тъй, ако при прехода от езичество към християнство търсеният
от нас ден е 8 ноември, поради което и извършителят на обхода в кръг
в песни и предания започва да се именува Михаил, то и обредът все още
е бил жив, и митът, който го е мотивирал, все още е функционирал
пълноценно в традиция, която категорично може да бъде определена
етнично като българска. Следователно, коледната песен "Слънце и
Юнак" не е възникнала като хипербола или сравнение, но тъкмо
ранното й битие на мит, придружаващ новогодишни обреди, поражда
разминаванията между заявената цел на Вселенския Господар да
обходи "за ден земя, за нощ небе" и описаното в нея надварване между
Юнака и Слънцето в посоката от изток към запад (в нито един от
вариантите не става дума за нощна езда).
Денят и нощта за обхода в кръг в началото на нова година
повтарят организацията на един завършен целогодишен цикъл, което
проличава и при подредбата на усвоеното чрез ездата пространство в
12 области (СбНУ 21, с. 3; СИБ 2, № 137), съответни на месеците в една
година. Времето и пространството в календарната митология се
моделират от мита за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините,
които разменят победа и загуба в годишния кръговрат - победата на
Змеебореца е в началото на годината и в средата на пространството,
а победата на Змея на дълбините е в средата на годината и в
периферията на подредения свят. Отнесена към хронотопа на "Слънце
и Юнак" размяната на "начало" и "среда" осигурява на топоса "кладенец"
ролята на център, а на времевия ориентир "вечер" - съответно на
начало на времето за обхода в кръг. Ще припомним, че във хвалбата на
Юнака стои да се завърне у дома, там, откъдето е тръгнал, т.е. че
"кладенец" същевременно е белег за неговото местообиталище.
Предположението за подобен модел на време и пространство, присъщ
за мирогледа на някогашните певци, улеснява вместването на
фрагмента "за ден земя, за нощ небе" в сюжетния ход на песента, но
възниква затруднение с осмислянето на повсеместно заявения в нея
важен ориентир "на средземя".
Обходът в кръг предполага не само отправна точка в кръга, но и
център на затвореното в него пространство, който в "Слънце и Юнак"
се означава чрез "средземя" или се отбелязва с "планина" или "пладнина"
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(Врачанско, Софийско, Малкотърновско, Радомирско). Замяната на
"средземя" с "планина" и "пладнина" показва, че те са варианти на знака
за център в модел, който осъвместява не само пространството по
хоризонтала и по вертикала, но и времето. Всеобхватността му се
подчертава и от намиращото се на средата на земята дърво или
кладенец (чешма), които осигуряват присъствието на "световната ос" и
възможността за "слизане" в Преизподнята и "изкачване" на Небето:
"столоват орех" (Тетевенско, Карловско, Разградско), "крушчица
петровчица" (Бургаско), "дърво абленово" (Софийско), "кладенец"
(Софийско, Русенско, Силивренско), "нова чешма" (Пещерско). При
слизането си от коня Юнакът сам означава още веднъж този център,
по който минава световната ос, като забива копие (байряк, чадър,
колче) и връзва коня си за него. Сакралността на мястото се изявява и в
онези варианти от югоизточните краища, в които той свещенодейства
(отпива вино или вода) със златни съдове: "злат бождрабан" (ИЗТр., №
290), "златно ташче" (СбНУ 47, № 267), "злато позлатано" (СИБ 1, №
136). Най-пълно е описанието на тази служба във вариант, записан от
бердянски българи (НПБУМ, № 848): "сред земята чуйно дърво,/ под
дървото злат кладенец,/ че си бръкна в лява пазва,/ та извади златом
кръста,/ та прекръсти земя и небе,/ земя и небе и студна вода,/ че си
бръкна в десна джоба,/ че извади златом таса,/ та си юбзе студна
вода".
В средата на земята Юнакът ляга и заспива в почти всички
варианти на песента. Заспиването е внезапно и немотивирано, което
ни кара да мислим, че в ранното битие на песента то е имало ясна за
всички нейни певци и слушатели семантика. В българската фолклорна
традиция заспиването на герой в момента преди сблъсък с неговия
противник се среща в песни (Мил., 31, 39), в които Свети Георги заспива
на скута на обречената девойка преди двубоя си със Сурата Ламия
(Змия Халовита)19, и в легенда за сътворението на света (СбНУ 30, с.
49), в която преди разпрата си с Дявола Господ заспива на люлка,
вързана за орех в средата на земята. Очевидно, заспиването се свързва
с мястото, то е в средата на земята, където минава "световната ос".
В баладата "Мома и три самодиви" мястото, където е заспала момата,
е "самодивско игрило" и "воловарско поило" (СбНУ 60, №№ 53, 54) и
повтаря пространствената конфигурация на фолклорната версия за
подвига на Свети Георги, а това ще рече, че двете песни са версии на
един и същи обред, в който момата е жертва, обречена на
водоизточник. За намерилия се в кръга (и в тъмнозелените кръгове,
които се смятат за самодивски игрища) заспиването е възможност за
пътуване по вертикалата към Небето или Преизподнята, съединяваща
Плеядите с мястото на обреда20, но в такъв случай до заспиването си
на средземя Юнакът би следвало да е затворил кръга и тръгнал от
"кладенец" той се е завърнал при него, вече отбелязан и чрез дърво.
Фрагментът "за ден земя, за нощ небе" не влияе върху
разгръщането на сюжета и не моделира описаното в текста
пространство и време. Смисловата му изолираност, а от съвременна
гледна точка - и нелогичност, го легитимира като ядро на мита за
Вселенския Господар, неприсвоено от течащото профанно време при
хилядолетното битие на песента "Слънце и Юнак". Същото се отнася
и до заспиването на Юнака на средземя по време на надпреварата,
което отвежда към реалии на евроазиатския шаманизъм. Още на
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първите свидетели, представители на европейския етнокултурен кръг,
внезапното заспиване на шамана във върховия момент на неговото
свещенодействие (след като в продължение на часове в нарастващ
темп е подпявал и танцувал) правело силно впечатление и те го
отбелязвали като най-характерна черта на самото шаманство.
Заспиването е било сходно на епилептичен припадък, но за самите
шаманисти то е било видимата страна на най-важния дял от
службата, а именно "пътуването" на шамана в отвъдния свят (Небето
или Преизподнята), към който той се отправял. Споменаваме за това
разминаване между етнографи и шаманисти, защото то е и наша
участ при опита за реконструкция на изходната семантика на "Слънце
и Юнак".
Превързването на очите Юнака с кърпа при ездата от втората
половина на пътя (Врачанско, Пещерско, Русенско, Бургаско,
Малкотърновско) също отвежда към практики при свещенодействието
на шамана, който "пътува" в отвъдния свят обикновено с превързани
очи.21 Мигновеността на изминаването на втората половина от пътя
показва, че превързването на очите означава преминаване в отвъдния
свят - Юнакът намята лява нога, а докато наметне и дясната, вече се
оказва при слънчевите порти (при което времето на самото възсядане
е равно на времето на пропътуването). При описанието на ездата в
тази част от пътя се отнасят "литна", "пролитна", "фръкна", "кацна",
които свидетелстват за крилатостта на коня и с това свое качество
той е тъждествен на крилатите ездитни животни (коне и елени) на
шаманите, в каквито се вярва, че се превръщат по време на
"пътуването" им техният тъпан или жезъл. Накратко казано, обходът
в кръг в началото на нов годишен цикъл, ориентиран по Плеядите, е
описан чрез реалии в култовите практики на шаманството, което е
било познато и на българите в езическата епоха. В мита Вселенският
Господар се уподобява на шаман по време на свещенодействие, затова
преди да се "запъти" по вертикалата към Небето, той затваря кръгово
пространство на Земята. От тази гледна точка става обяснима
конфигурацията кръг и стълп в историзираните описания на този
обред и в песента.
***
Обручването на Юнака със сестрата на Слънцето, предвидена в
облога за награда след изпитанието, е познато на почти всички
варианти, но в някои тя не е "дадена", а "грабната" (тази ранна форма
на брак е загатната и в някои сватбени песни), което свидетелства за
старинното му устойчиво присъствие в сюжета на "Слънце и Юнак".
Обручването липсва във вариантите от Родопите, в които вместо
сестрата на Слънцето на Доспат планина се появява малка девойка "машка девойка бяла гаркиня". Тя не откликва на молбите на Юнака да
се отмести от неговия път и разгневен, той хвърля сребърната си
брадва, посича дясната й ръка, но се смилява и слиза от коня, за да я
превърже с копринен пояс. Проливането на кръв води до отказ на
Слънцето да признае спечеленото в надпреварата право на Юнака "да
грее по цала земя". "Неотместващата се девойка" и Доспат планина в
своята съвкупност семантично и функционално са тъждествени на
"дърво на средземя", знак за център с присъствие на световната ос,
което проличава от слизането на Юнака от коня на това място.
Имената Дафинчица и Калинчица, с които е назована сестрата на
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Слънцето във варианти от краища, съседни на Източните Родопи
(Бургаско, Малкотърновско), са съотносими с "дърво": дафина - 'лаврово
дърво, Laurus nobilis' (БЕР 1, с. 322); калина - 'кучи дрян, Pirus aucuparia',
присъщо за Смолянско (БЕР 2, с. 168), а за "неотместващата се девойка"
дървесния код е ела, за което свидетелства предназначението на
сребърната брадва на Юнака "да сече елши". Отъждествяването й с
ела отвежда към образния език на сватбените песни и в такъв случай
проливането на кръв означава консумация на брак или посвещение при
полово съзряване.
Преобръщането на слънчевата сестра от "звезда" в "дърво" във
вариантите на "Слънце и Юнак" от югоизточните краища е следствие
от промяната на акцента вътре в комплекса от тъждества момазвезда-дърво (или мост), който е широко разпространен в песенния
фолклор. Както и другият - мома-дърво-месечина, той се използва
като клише в песни, които описват "прехода" в посветителни обреди.
Явно е сходството му с динамиката на превращенията на шамана и
неговите атрибути по време на "пътуването" му в отвъдните светове.
Приведените
съображения
позволяват
да
заключим,
че
"неотместващата се девойка" (неподвижността й е съответна на
стожерните функции на Плеядите през ноември) е същата сестразвезда на Слънцето.
Надпреварата между Юнака и Слънцето във вариантите от
Родопите трябва да реши кой от двамата "да грее по всичка земя". В
българската фолклорна астрономия подобно съперничество е присъщо
за отношенията между Слънцето и Луната и за Юнака в
реконструираната схема се очертава ролята на Месец. Със своята
"сребърна брадва", която има лунарна символика, той посича малка
мома, за да санкционира в посветителен обред нейното полово
съзряване с появата на месечина - 'менструация' (БЕР 3, с. 757). В
коледната песен "Слънце и Мома" съперничеството по надгряване
календарно се прикрепя към началото на лунно-слънчевата година през
март и Момата е с лунарни черти, но във фолклорната астрономия за
второ начало на Младенци (9 март) се приема "срещата" на Младата
Луна в първа четвърт с Плеядите. Това означава, че в народния
календар на българите, чиято православнохристиянска идентичност е
несъмнена, важността на празниците е мотивирана астрономически
от кръговратите на Слънцето, Луната и Плеядите, но в рамките на
един годишен цикъл Слънцето е водещо, а Луната и Плеядите се
съизмерват чрез него. По отношение на фазите на Луната
Архангеловден (8 ноем.) попада също в периода на нейната първа
четвърт, както и Младенци (9 март) в празничния календар на една
лунно-слънчева година, затова можем да приемем, че във вариантите
на нашата песен от Родопите съперничеството кой да грее - Слънцето
или Юнака, е прикрепено към началото на зимното полугодие на
плеядната година. Възможността на Луната да бъде и Мома, и Юнак в
песните е следствие от нейната андрогинна природа, характерна за
българската етнокултурна традиция, в която тя е и Месечина, и
Месец. Нейните персонификации във фолклорната астрономия
възприемат шамански черти, доколкото отличителната функция на
шаманите да посредничат между "своите" и "отвъдните" води до
представата за тяхната двуполовост (тя е позната и на българското
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шаманство, за което съдиим от фигурата на шаман андрогин,
изобразена върху керемидата от Мадара).
Вероятно бракът на Юнака със сестрата на Слънцето му
осигурява възможността да подрежда присвоените чрез обхода в кръг
земя и небе, но този първоначален смисъл не може да се реконструира
достоверно чрез текстовете на наличните варианти на "Слънце и
Юнак". Според нас допълнителни доводи предлага коледната песен (ТВ,
№№ 113, 138, 139; ССБ, № 2264) за лудо-младо, което язди кон космос и
бърза да стигне за ден от Цариград до Кратово или до крайземя, за да
бъде благословник на дружина коледари. В коледния песенен цикъл на
Средна Северна България тази песен измества "Слънце и Юнак", а
някои от вариантите й (ТВ, № 113; ССБ, № 2264) се контаминират с
нея, затова може да се разглежда като обособена версия на същия
сюжет, в която вниманието е прехвърлено от мита върху обреда за
обхода в кръг. В един от вариантите й се появява пространно описание
на "първото либе": "Да си ида из Кратово,/ из Кратово във Кратово,/ да
коледвам на Коледа,/ баш да бъда колежданин,/ колежданин,
благословник,/ да си видя първо либе,/ първо либе тънка Дойка,/ тънка
Дойка Магьосничка,/ магьосала звезда в небе,/ звезда в небе, змей във
камък,/ змей във камък, дявол в дърво".22 Способностите на либето "да
омайва" зловредните сили в трите сфери на мирозданието,
активизирали се по време на прехода към нов годишен цикъл, го
показват като покровител на бъдещия благословник. В обреда чрез
словото той ще подрежда обновения свят по същия начин, по който и
Юнакът в мита ще бди за реда във Вселената, но и лудо младо като
благословник, и Юнакът като Вселенски Господар получават това
право с посредничеството на брачен партньор ("първо либе" или
сестрата на Слънцето). По изключение, което идва да потвърди
тезата, те биват лишени от него, ако не познават или не спазват
закона на Вселената, какъвто е примерът с Юнака във вариантите от
Родопите - той не получава "ключа", т.е. правото да се разпорежда с
греенето, защото извършва несправедливост спрямо "неотместващата
се девойка". Пътем ще забележим, че "първото либе" на лудо младо е
покровителка и сексуален партньор, каквато се явява аями - духът
покровител на шамана в някои шамански традиции.
***
"Географията" на сюжета на коледната песен "Слънце и Юнак",
чиито варианти по цялото етнично землище са твърде единни, а това
прави и малките различия значими за анализа, убедително показва
неговата митологична основа - календарния вариант на мита за
Вселенския Господар, който е съпровождан от обход във кръг в
новогодишни обреди, астрономически обусловени от кръговрата на
съзвездието Плеяди. Различията, които при един прецизен анализ на
имена и съставки на сюжета биха формирали "фолклорни диалекти",
могат да ни доведат до някои изводи за наследството на заварени и
пришелци в българската митопоетична традиция и до локализирането
на предхристиянски култови средища, но нас ни занимаваше онова, за
което благодарение на археоастрономията със сигурност можем да
твърдим, че е функционирало в етнокултурна традиция, категорично
определена като българска. При това в реконструкцията и на мита, и
на обреда отчетливо присъстват следи от практики и представи на
българското шаманство, което е едно важно за нас доказателство, че
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то не само е съществувало, но е имало и моделиращи функции при
формирането на старобългарската култура.
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ТОПОСЪТ ГРАМАДА В БЪЛГАРСКАТА МИТОПОЕТИЧНА
ТРАДИЦИЯ
Анчо Калоянов
В "Грамада - един забравен български обичай"1 Стоян Генчев
неколкократно отбелязва липсата на по-конкретни и по-многобройни
сведения както за пълноценното описание на функциите на обичая,
докато все още е бил жив, така и за реконструкцията на старинната
му семантика, затова и пътем формулира онези проблеми, които са
останали без задоволяващ го с еднозначността си отговор. Навярно
тази е една от причините студията, замислена отрано и работена в
продължение на години, да излезе посмъртно и толкова познаменателен е нейният финал, който показва, че в явлението той е
виждал качествата на образцов обект за стратиграфски тип анализ.
Извън етнографската оптика, приложена от него с пълна мяра към
изворите за обичая, е възможна и фолклористична, на която той
вълзагаше надеждата да осигури факти за старинната му семантика,
доколкото се предполага, че във фолклора са съхранени по-ранни
представи от историческото му битие.2 Стоян Генчев определя обичая
да се прави грамада, придружен с проклятие, като "специфично
погребение на починал от неестествена смърт или на жив човек, но
извършил престъпление", което засяга интересите на всички членове
на селската община. У българите неговата жизненост до края на
миналия век е обусловена от толерантността на православието и от
османското законодателство, което е позволявало да се запазят до
късно някои общинни норми. Исторически рано възникнал, познат на
много народи и синкретичен по природа, в архаичен план обичаят е
изпращане на оня свят, основано на древни представи за организацията
на пространството, докато впоследствие той вече е представяне пред
божи съд като осветен от традицията начин за предизвикване на
справедливата намеса на висшия съдник. Стоян Генчев предполага, че
първоначално целта на грамадата е да насочи "вредителя" само към
злите сили на подземния свят, но по-сигурна опора за възстановяване
на архаичната й функция той открива в съпоставката й с подобни на
нея явления - оброчното дърво, гробния паметник и "свещената
планина", и смята, че тя като купчина камъни също е "модел на
устройството на света и едновременно с това (както всеки модел в
една или друга степен) и "път", връзка между трите "свята",
образуващи според народните представи космоса". От това твърдение
произтича и изводът, че доколкото грамадата е и модел, и път, тя
съединява двупосочно и трите дяла на космоса, затова у българите тя
е с двойствена природа. Ако след издигането си тя не пропадне и
нейната функция се прекрати (смята се, че желаната връзка със света
на мъртвите е осъществена), то с оставането си "грамадата създава
възможности за по-широки и разнопосочни контакти: както за
покойника вредител, така може би и за обитателите на "другия" свят
въобще".
За целта на нашата работа това наблюдение е съществено,
защото тъкмо веднъж създадената и непропаднала грамада е топосът
Грамада в българския фолклор и в топонимията. С изключение на само
едно известно ми предание от Странджа, познато и на Стоян Генчев,
във фолклора липсват текстове, които "описват" полагането (или
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пропадането) на грамада, и всички приведени примери от него се
отнасят не до обичая, а до обекта - като място, купчина камъни и
топоним.3 Все пак връзката с него не е напълно прекъсната, тъй като
събитията при веднъж създадената и непропаднала грамада в известен
смисъл повтарят нейното начало. Вече като топос Грамадата има
строго определено място в народните представи за организацията на
пространството, в които според Стоян Генчев се корени нейната
двойственост, и ако по вертикала тя съединява двупосочно трите дяла
на космоса, то "хоризонталните" отношения изявяват още по-сигурно
двуподанствеността й. Именно затова, доколкото селската община е
колективен субект на обичая, мястото на грамадата е вън от селото и
на "синур", в граничните ничии зони между две землища, или на
кръстопът, който е еквивалентен по семантика. Ще добавим, че като
част от процеса на усвояване на пространството по предварително
съществуващия етнокултурен модел, топосът Грамада участва в наймалката единица - селското землище, при която за разлика от цялото
етнично землище, организирано чрез матрици от българската
митопоетична традиция, на преден план излиза обичайно-обредната
система.
Сред немногобройните народни песни, в които се появява топосът
Грамада, и то записани предимно от Шоплука, известно като средище
на юнашката епическа традиция, най-големи възможности за анализ
предлага една балада от Софийско (СбНУ 44, № 101). Началото й издава
някаква обредна ситуация - двама левенти вървят по друм и търсят
отговор на трикратно зададения въпрос "Що е лепо, лепо, най-хубаво?",
т.е. кое принадлежи към подредения свят и по-конкретно към неговата
сакрална сфера. В отговорите последователно са описани три
конфигурации на обекти, обединени около "бяла грамада", "широко поле"
и "Богдана Кралева". Тяхната последователност по друма на двамата
левенти
предполага
триделна
вертикална
организация
на
пространството, чийто път е по "световната ос". Подобен трикратен
диалог между Дане Бане и неговите трима возари е познат и на една
коледна песен също от Софийско (СбНУ 44, № 162), в която в ролята на
път е "бял Дунав". Може да се предположи, че епитетът "бял" в
българската митопоетична традиция е означавал обекти, свързани с
представи за "път" и "място на преход" на персонажи в обредна
ситуация.4 Това се потвърждава и от сюжетите на песни, в които се
срещат топосите Белиград и Бял Манастир (Бяла Черква), познати и
като топоними. В баладата от Софийско "бяла грамада сред широко
поле" е "път", по който двамата левенти "слизат" надолу, а в
подножието е "Богдана Кралева". Те знаят отговора на въпроса как да се
сдобие с рожба, т.е. те са пророци-лечители: "Да би знала Богдана
Кралева,/ да отоде на друм на раздрумье,/ да изплете от секаква
басма,/ да изплете ситна бела мрежа,/ да а фърли у дно на морето,/
да си фане риба златокрила:/ ако яде нойно десно крило,/ че добие свое
мъжко дете,/ ако яде нойно лево крило,/ че добие таа люта змия!"
Погрешно изпълнила предписанието, защото разменя "дясно" с "ляво",
Богдана Кралева ражда люта змия вместо син, която се скрива в
грамадата. Наречена вече "синя" тя е неговото обиталище до двадесет
години, когато заявява на майка си, че е момче и трябва да му потърси
мома за женене.
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В друга балада от Софийско за бездетка (СбНУ 44, № 124), която по
чуден начин се сдобива с близнаци, вместо топоса Грамада се появява
кула на "друм на раздрумье". Замяната е една съвсем точна
илюстрация на наблюдението на Стоян Генчев, че кръстопътят е
елемент и на вертикалната организация на пространството, а в
такъв случай той семантично дублира грамадата, при това с
повторение на връзката между нея и бездетството. Според нас тази
връзка е твърде ранна и надежден фолклорен извор за нея е баладата
"Майка превръща сина си в змей", на която ще се спрем по-подробно.
***
Според бележката на Любомира Парпулова (СбНУ 60-1, с. 537)
"Майка превръща сина си в змей" е една от най-широко
разпространените български народни балади, "известна в цялата
страна в сравнително единни варианти" (досега публикуваните са над
55). Единството им е сигурно свидетелство, че сюжетът й е бил
разбираем за певци и слушатели до времето на записите, защото е
имал подкрепата на реалии от техния мироглед, но твърдението й, че
в основата лежи "вярването в магическото въздействие на билки за
обич и омраза или за превръщането на човек в животно или демонично
същество", е изградено върху отправка към наблюдения на Димитър
Маринов в "Народна вяра и религиозни народни обичаи" (1914), които от
своя страна не са нищо друго освен преразказ на един вариант на
баладата. Ще рече, че с оглед на стратиграфския анализ, който да
установи ранната семантика на сюжета, ние не разполагаме с
описания на магьосническите практики и вярвания, упоменати в него,
затова трябва да се потърси друга негова съставка, която поради
своята познатост може да ни отведе към целта. Такава според нас е
устойчивото присъствие на топоса Грамада, упоменат в повече от
половината от публикуваните варианти, които географски обхващат
почти цялото етнично землище (Разградско, Еленско, Ловешко,
Тетевенско, Берковско, Кюстендилско, Банско, Софийско, Смолянско,
Пловдивско, Копривщица, Сливенско). Именно те ще бъдат обект на
предлагания анализ.
Най-често епитетът за топоса Грамада (Грамади) е "голяма"
(Кюстендилско, Берковско, Ловешко, Софийско, Копривщица, Дедеагачко,
Разградско), "висока" (Копривщица), "каменова" (Софийско), "змейово"
(Пловдивско), "белицко старо" (Смолянско), "тиклястоно" (Смолянско).
Грамадата се намира в "зелено ливади". Само фактът на съзвучието
"ливади - грамади" не може да обясни това клише за разположението
им, което по-скоро може да бъде следствие от мястото на ливадите
между "село" и "гора" - не докрай усвоено пространство от селското
землище, което за разлика дори от нивите е с по-висока степен на
природност. Твърде често ливадите са "свои" - "бащини", или "техни", но
са познати случаи, в които са "чичови" (Бонч., 10, Разградско), или
самата Грамада е "чичина" (СбНУ 49, № 55, Кюстендилско; СбНУ 60, №
448, Берковско). Този факт заслужава по-специално внимание, защото
влиза в противоречие с основната характеристика на обичая като
всеобщо дело на членовете на селската териториална община в
последния етап на неговото историческо битие, но засега ще се
задоволим само с отбелязването му.
Сюжетът на баладата е следният: 1. Стоян и Петкана (Малама в Разградско и Родопите, Янка - Еленско, Калина - Родопите) живеят в
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сговор и обич, ревнивата свекърва решава да ги раздели и от циганки
(влаинки) купува биле, с което да поръси среднощ снаха си (в някои
варианти свекървата е предупредена от тях, че билето е "змейово"). 2.
Циганките срещат снахата, заради хрисимото й поведение пред тях я
предупреждават за замисленото злодеяние на свекървата и я поучават
да промени мястото си в леглото. 3. Съпрузите променят обичайните
си места в леглото и среднощ свекървата поръсва вместо снаха си своя
син, който на сутринта се събужда до кръста човек, а от кръста
надолу - шарен смок или зелен (шарен, крилат) змей. 4. Превърнатият в
човек-змия Стоян моли жена си да го отнесе (или сам изпълзява) до
"голямата Грамада в зелените (бащини) ливади", като й заръчва всяка
заран да идва при него, за да му носи прясно мляко. 5. Тайно от свекърва
си снахата носи мляко (в някои варианти тя се досеща за деянието й и
я предупреждава да не "суши" кравите и телците й), а след известно
време Стоян или умира (СбНУ 27, № 35-Б, Еленско), потъва (или се
скрива) в Грамадата (СбНУ 43, № 121, Софийско, ССБ, № 7, Севлиевско),
отива със змейовете (СбНУ 27, № 35-А, Еленско), престава да познава
жена си (СбНУ 38, Арн., с. 22, Дедеагачко), или съпругата разбира от
представител на Грамадата (змия, смокина, змеица, смокове и гущери),
че той е залюбен и му предстои сватба (или дори вече е оженен) за
смокина (СбНУ 60, № 448, Берковско), люта змия (СбНУ 43, № 122,
Софийско), шарена змия (Люб., с. 20, Кюстендилско), змия златоглава
(НПЛов., с. 21, с. 30), за змеица (Чол., № 32, Копривщица) или за змейова
дъщеря (СбНУ 44, № 105, Софийско; СбНУ 60, № 449, Берковско), а в един
вариант среща сватбада на Стоян (сватбарите са змии и гущери) на
кръстопът (СбНУ 49, № 55, Кюстендилско). 6. Научена от змия (змеица
или отново от циганки), която в някои варианти е новата съпруга на
Стоян, съпругата прави контрамагия; той възвръща човешкия си облик
и наказва майка си с изгаряне пред обща трапеза.
Ядрото на сюжета, което не познава промени и поради това
отвежда към същността, е среднощното превръщане на сина в
получовек-полузмия с помощта на билки. То винаги се предхожда от
смяна на местата в леглото и има за резултат отделянето му от
общността на хората (вън от селото, в ливади, в Голямата Грамада).
След захранването с прясно мляко до някакъв срок синът или се
завръща, или завинаги остава "отвъд". Очевидна е една неприспособена
към времето на записите подробност, вече "нелогична" - снахата знае
за злодеянието, но не предупреждава съпруга си, а само го отклонява от
себе си, т.е. съзнателно пренасочва превращението към него и е един
вид съучастник на свекървата. Би следвало обаче да приемем, че синът
също знае за него чрез предложението й за промяна на местата, с
което той се съгласява доброволно. Този факт е особено важен, защото
регламентираното й от традицията място в съпружеското легло е
точно посочено във варианти, които, без да са многобройни, географски
обхващат всички краища (Копривщица, Ловешко, Софийско, Банско,
Кюстендилско). Това ще рече, че ако бинарните опозиции са
функционирали пълноценно и мъж/жена е както дясно/ляво, то в
женската половина на леглото съпругът е андрогин още в началото на
нощта.5 В полунощ започва втората фаза на превращението, която
приключва с края на нощта, и видял се на дневна светлина, Стоян сам
описва новия си статут чрез клишето "до кръста съм жив човек, от
кръста надолу - пъстър смок" (Еленско, Разградско, Сливенско).
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продължителен период от време, който в някои варианти (Разградско,
Еленско, Казанлък, Копривщица, Софийско) е 40 дни, срещат се и 30 дни
(Софийско) или 9 дни (Ловешко). По този повод Любомира Парпулова
привежда вярването, "че душата на умрелия до 40-ия ден от смъртта
все още броди около дома му, след това тя завинаги се преселва в
отвъдния свят". Тази подробност обвързва топоса с обичая "като
специфично погребение на починал от неестествена смърт" и може да
се приеме, че при вече изградената по друг повод Грамада пребивава
един отделен от обществото мъртвец, което прави излишно
завръщането му в света на живите при част от вариантите на
баладата, но при другата, по-значителната на брой, неговата смърт е
временна и по време на брака си с обитателката й той се превръща
отново в човек.
Временната смърт е разпознавателен белег за персонажи по време
на преход в посветителни обреди. В "Майка превръща сина си в змей" тя
е представена най-пълно и междинното положение на човека между
света на живите и света на мъртвите (между мъж и жена, между
човек и животно) е кодирано чрез "получовек-полузмия". Съответни на
този статут са цветът на смока - "шарен", двуженството и
двойствеността на топоса Грамада. Следователно получовек-полузмия
е термин във фолклорната словесност, чрез който се означава новак по
време на преход в посветителен обред, а не вярване в такова
превръщане, и магьосническите практики се въвеждат в баладата, за
да мотивират една вече неразбираема реалия в предишния мироглед.
Трагизмът в участта на новаците при посветителните обреди ще
се е оказал добра почва не само за сюжетиката на вълшебните
приказки, но и за възникналата в пределите на европейския
етнокултурен кръг през ХІІІ - ХІV век балада, която на прага на Новото
време снема основния конфликт на друго ниво и от междуетничен в
епоса той се превръща в междуличностен в рамките на семейството,
където се и "очовечава". Този своеобразен фолклорен хуманизъм в
баладата извежда на преден план чувствата на нейните герои, но
същевременно чрез тях се премотивират сюжети, в които са залегнали
обредни ситуации. Най-често се ползва клишето от сюжета на
посветителните обреди - живот-смърт-живот, при това е забележим
отказът от "завръщане" и от колективната съдба на неофитите, т.е.
смъртта не е временна, защото е присъдена за нередовни членове на
социума, а като един вид авантюрно и героично поведение на отлъчени
от него индивиди героите на баладата чрез трагичната си участ
утвърждават правилността на нововъзприетите норми.
При преосмислянето на сюжетите на посветителните обреди с
оглед на новите изисквания, които предявява баладата не само като
жанр на словесното изкуство, но и като стадиално явление, новакът е
означаван за "жертва", а посветителят - за "злодеец", което при "Майка
превръща сина си в змей" се изразява в непроницаемия за друг вид
анализ неизменяем във всички варианти статут на сина и на неговата
майка. Почти единствено име за сина е Стоян, което в българската
антропонимия
е
сравнително
късно
документирано
и
сред
историческите имена се явява едва в средата на ХV век. С прозрачна
етимология за самите носители на песенния фолклор, името обединява
значителен брой сюжети в хайдушката епика и в баладите. То може да
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се разглежда като прякор или титул, подходящ за новака при обредите
за посвещение на юноши в мъже воини, който, подложен на
изпитанията, предвидени в нормата, устоява. По тази причина то
вероятно е било табуизирано в епохата на актуалността на тези
обреди в ранното средновековие и затова липсва в обредните песни, в
юнашкия епос, а в останалите - и женският му корелат Стояна.
Майката, без да е посочено, че е вдовица, е самотна с оглед на
предвиденото отлъчване на новака от женската половина на социума,
което проличава и в други сюжети за жалещи майка, сестра и либе по
затрупан от планина овчар, яничарче във войска или затворен в
тъмница юнак. Но докато ливадите са "бащини" ("чичови"), то кравите
са нейно притежание. Кърмен с мляко, което е нейно, синът,
превърнат в човек-змия, се намира в начало, което е осигурено пак от
майката. Широко разпространеното вярване, че смоците сучат мляко
от дойни крави, не е плод на наблюдение на действителността, защото
фактически е невъзможно6, а пак както при магьосническите
практики е възникнало под влияние на песенния фолклор.
Предварително установените роли на майката, сина и снахата
при прехода на сюжета към балада са наложили двойната намеса на
"циганки", които са чуждоетнични и затова могат да притежават
отречено познание за правилата на превращението, а "жертвата" е
приспособена към промените само в единични варианти, в които Стоян
е белязан като "епитроп" (Копривщица), пее в църква (Ловешко) или след
превращението отива в Попови канари (Странджа). За регламентирано
от обреда поведение, а не за злодеяния подсказва и фактът, че синът
знае точно своето място след превращението - "в бащините ливади, във
високите грамади". Фрагментът "хората отиват в черкова,/ Стоян
отива в грамади" (СбНУ 22-23, с. 86, Сливенско) не само противопоставя
"черкова" с "грамади", но и ги съпоставя в сферата на сакралното, а
може би подсказва и някаква календарна прикрепеност на
превращението.
Все пак целта на посвещението и то след сватбата, а не преди нея,
както бихме очаквали, остава неясна. Ако семейството е само
ритуално и "майка", "син" и "снаха" ползват временно този статут,
тогава изключението, не всички, а само Стоян е "обречен", може да се
отнесе към избраник, който единствен от селската община приема
превращението си, за да се завърне от Грамадата с някаква
придобивка. За тази избраническа мисия загатва сватбата му със змия
(змеица, смокина). Равнозначността "сватба със змия" на "смърт",
позната и в песенното клише "сватба за мома долноземка" в
известията за смърт, според нас е по-късно явление и то от времето,
когато баладата отказва на своите герои завръщането им в света на
живите. Изборът на този вид временна смърт при посвещение, която
може да бъде и изолация в тъмница и престорване на мъртвец,
позволява да видим в бездетството на снахата първопричината за
превращението. То не се упоменава толкова често във вариантите, в
които се среща топосът Грамада, но старинната му подложка
проличава от факта, че се среща в различни краища и мотивира както
злоумишлението на свекървата (Софийско), така и искането за смяна
на местата от страна на снахата (Разградско, Ловешко, Тетевенско,
Кюстендилско). То е и единственото изведено от самите текстове
обяснение защо съпругът се съгласява да приеме доброволно промяната
67

68
на статуса си на мъж като легне в женската половина на леглото: "ега
рожба одимаме" (Люб., Сб., с. 22); "някак да челяд добием" (НПЛов., с. 24);
"дано си челяд родиме" (СбНУ 42, М.М., 13); "дано си рожба добийме"
(Бонч., № 10). Тези варианти са сред най-ранните и отказът от
бездетството, с което да се мотивира превращението в записите след
Балканската война, показва също така неговата старинност. Познати
са ми две балади (СбНУ 14, с. 46; НПЛов., с. 178), в които змия (хала) е
притежателка на биле за рожба и вероятно бракът със змеица на
бездетния съпруг в "Майка превръща сина си в змей" има за цел
сдобиване с право на потомство.
***
В описанията на обичая няма податки, които да предвиждат
присъствието на змия в грамадата, но в песенния фолклор то е найустойчивата й черта. Във варианти на "Майка превръща сина си в
змей", които обхващат един широк ареал, Стоян "знае" за нея: "у сред
грамади големи/ тамо си има змии шарени" (Кюстендилско); "в
ливадето в грамадето,/ дето седеа смоковете" (Банско); "у големото
грамаде,/ де има змии, смокове" (Софийско); "у бащини ливади, в
големите грамади,/ там има, либе, змеици" (Софийско);"във големите
грамади,/ дето си змейе живеят" (Копривщица); "във големите грамади/
при шарените смокове" (Ловешко). В песните е познато сравнението за
"зълва" или "калина Рада" със "змия в грамада" (СбНУ 44, № 742,
Софийско; СбНУ 22-23, с. 82, Сливенско). Съществува израз "змия
грамадница" (Слав., с. 220) със значение "жена, която не живее с
хората", което се среща и като песенно клише: "грамадница змия
усойница" (СбНУ 46, 510, Карловско), "пъстра змия грамадница", която
има гнездо на самотен горун сред запалена гора (СбНУ 27, № 45,
Еленско). Грамадата е обиталище на змия кърмачка в баяние - "змия
седи във грамада,/ девет боску цуща,/ от боските босаа/ змии и
гущери" (БНПП 7, с. 425, Разложко), въпросително-алтернативната
конструкция в началото на баладата "Делба на светци" съдържа и "ели
гущер у грамада свири" (СбНУ 48, № 13, Банско), а в юнашка песен (БЮЕ,
№ 334, Самоковско) девери трябва да разкопаят "каменна грамада", за
да излезе от нея "змия троеглава". Според жетварска песен от Трънско
(СбНУ 21, с. 50) мома не иска да е начело в жетвата - "на постодът
голема грамада,/ у грамада - змия тройоглава". Страхът от обитателя
на грамадата има за своя основа и случки в ежедневието, една от
които е описана от Иван Кепов: уморена от копанта на лозе, майка
кърмачка заспала при кърменето на своето дете, дошъл смок, който го
отстранил, почнал сам да суче - "дълбоко заспалата майка се събудила,
скочила ужасена и отблъснала страшната гадина, която отпълзяла
към съседната грамада, гдето се е скрила, но тя се уплашила твърде
много и след няколко дни умряла" (СбНУ 42, с. 125).
Значителни по своя брой са и примерите с присъствието на змей в
Грамада: мома чрез билки прогонва змей в Грамада (Чол., № 28); змей от
Грамада с руси перчени и кавали в пояс отива на седянка, за да измами
попова дъщеря (СбНУ 22-23, с. 23, Враца); змей, превърнат в Никола
добър юнак, извежда Калина Малина към "моите къщи високи гърмади"
(СбНУ 60, № 101, Карловско); любена от змей мома казва на майка си, че
той излиза "низ татините ливади,/ низ дълбоките грамади" (СбНУ 44,
№ 434, Церово, Софийско). По-малко на брой са примерите със змеица в
Грамада: брат на Дона-Добра лежи болен в "големо грамаде", където го
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люби змеица (СбНУ 60, № 165, Софийско); погубваща овчари змеица
живее в "грамада сини камъни" на Мургаш (СбНУ 60, № 164, Ямболско);
във вариант на баладата "Овчар и мечка змеица", записан от
Копривщица (СбНУ 16-17, с. 50) разгневената Гинка змеица повлича
Стоян "по тези росни ливаде,/ в големите грамаде,/ та си го Гинка
разкъса/ на ситни дребни парчета".
Няма съмнение, че в песенния фолклор е запазена представата за
Грамадата като модел на космоса, а в такъв случай змията, змеят и
змеицата би следвало да са обитатели на различни негови дялове.
Основание за това предположение ни дава една песен от село Врачеш,
Ботевградско, (СбНУ 44, № 908) за "трепереща ела" в "елака в
Грамадака", която има изявени черти на "световно дърво": "на корен ми
жлт змей лежи,/ на средата танка змия,/ на врха ми орел мати".
Описанието е клише, познато в още няколко варианта на същата
песен, в която вместо "орел" стои "паун". Замяната може да бъде
обяснена с присъствието на грамадата именно като дубльор на
"световното дърво", доколкото са запазени сведения, че при каменния
стълп Кулата на Мадара и при грамадата върху Жидов гроб край
Търново е оставяно месо за орли.7 Може би подобна практика е
съществувала и в село Врачеш, чието име идва от "врач". Твърде често
за начало на няколко песенни мотива се използва устойчивият образ на
дърво с вселенски размери, чиито връх, стебло и корени организират по
вертикалата Небе, Земя и Море (Преизподня) - "израсло дърво високо/ у
Дунав полье широко,/ коренне му са през море,/ със стебла земня
прекрило,/ сос върше небе докачи" (Сам., 380). Съпоставката му с
"треперащата ела в Грамадака" показва, че в един ранен етап в
развитието на българската митопоетична традиция "змия" се е
съотнасяла със "Земя". Пространствената й ориентация, подкрепяна и
от живата езикова връзка между "змия" и "Земя", свидетелства за
нейната строго определена природа на хтоничен митологичен
персонаж и присъствието й в топоса първоначално е могло да
съответства на представата, че е зооморфна хипостаза на първия,
заради когото Грамадата е била заложена. Вероятно той е хероизиран
прадед, а не покойник вредител, за което можем да съдим косвено от
наличието на топонимите Грамадите и Дедов гроб за ниви в
землището на село Раково, Кюстендилско (СбНУ 45, с. 245), и от
споменаването на топоса Грамада в две песни, записани от село Дедово,
Пловдивско (СбНУ 39, Анг.Б., с. 99, с. 105).
***
Двойствената природа на Грамадата у българите предполага и
вярването, че там най-често бие град, т.е. ако тя не потъне, става
"опасна" и градушката "не е неочакван резултат". За пример на подобно
въздействие на нередовни покойници Стоян Генчев привежда обичая
Герман. Бихме могли да продължим анализа при тази подсказана
посока, вече опрени на фолклора, за да се отговори на един въпрос,
който произтича от неговата концепция. Ако Грамадата е мястото в
селското землище, където се изпращат на оня свят нередовни
покойници, не трябва ли да очакваме, че тя ще е и мястото за
същинските или мними жертви, за които се загатва в обичаите и
песните за дъжд Пеперуда и Герман. Определена роля за възникването
на вярването, че там, където има непропаднала Грамада, пада град, се
дължи на сходството по вид - ледени късове и дребни камъни, и на
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звуковото сходство в митопоетичната традиция - грамада, град,
гръм, Герман, особено ако се има пред вид, че Герман е познат и с
името Герман Градушар в Кюстендилско, където е най-често срещан
топонимът Грамада. Но основанието да направим опит за
реконструкцията на една ранна връзка между обичаите за дъжд и
топоса Грамада ни дава песенното клише "на ръка му лягам като на
грамада" от "Мома, дадена на Старо Харо", която заедно с "Горката
Бурянка грозно либе либи" (ТВ, №№ 3842, 3844) и "Перуница, женена за
друговерец" (Мил., 277; Шапк., № 1227, Щипско; СбНУ 9, с. 123, Щип;
СбНУ 11, с. 56, Скопско) се явява своеобразно тяхно описание.
Вариантите на трите песни не се покриват географски и очевидно те
са възникнали вследствие на локалните особености на ранния обичай за
дъжд, който предвиждал същинско или мнимо жертвоприношение на
мома като годеница (съпруга) на митичен персонаж, покровител на
бурята и дъжда. Ако съдим по името на съпругата Перуница, това е
самият Перун, който е и "грозен" ("грозно либе"), защото всява трепет у
жертвата - старобълг. гроза 'ужас, трепет', старобълг. грозьнь
'страшен, ужасен' (БЕР 1, с. 283). Би следвало да мислим, че
принасяната в жертва мома, годеница или съпруга, е същата девица,
която спасява Свети Георги от змея на брега на езерото. Това чудо в
житието на светеца е вмъкнато сравнително късно, едва след ХІ век8,
но дори да се докаже неговото по-ранно потекло по иконографски данни,
все пак е било актуализирано именно след покръстването на българите
през ІХ век на базата на реалии в балканските обредни практики за
дъжд, най-вече от обичая Пеперуда.
Най-добра илюстрация на предлаганата теза за песента "Мома,
дадена на Старо Харо" е вариантът от село Ракитово, Пещерско (СбНУ
30, В.Ст., 663), която се състои от разменени реплики между "дружки",
участничките в обреда за дъжд, и жертвата мома Баждаринка, чието
име идва от "баждарина" 'мито, налог, събиран от баждар' (БЕР 1, с. 26):
"- Баждаринке моме, червено ябулче,/ немой стои, моме, до край ми
водата,/ юдгоре си идат тьомни ми облаци,/ вода си ле текна, кална
йоще мътна,/ от брег до брег бие, брегови си кроти,/ теб ще си отнесе
млада и зелена!/ - Абре дружки, дружки, дружки бре другарки,/ яко ма
отнесе, нека ме отнесе,/ вея да видите мойта стара майка./ Язе кого
исках, тя мене не даде,/ ями си ме даде за Стара ми Хара,/ за Стара
ми Хара и със длега брада,/ на ръка му легнах като на грамада,/
градите му бодът като люти тръне,/ брадата му боде като ежовина,/
душа му мерише на гнила мешина,/ кукне под портата като черен
гарван..." Дадена на Старо Харо, който е "баждарът", мома Баждаринка
е жертва за откуп на дъжда, каквато е и самата Пеперуда в
едноименния обред. Сравнението "на ръка му легнах като на грамада" е
познато в още няколко варианта на тази песен (Вер., 159; СбНУ 2, с. 41,
Рупчос; СбНУ 16-17, с. 189, Самоковско; Люб., с. 107, от Криворечка
паланка; Попстоилов, с. 73, с. Зарово, Солунско).
Сходно "описание" на един по-стар пласт в обредите за дъжд
откриваме и в една песен от село Багренци, Кюстендилско9, - Дели Димо
люби Дели Дойка, поради което нито дъжд иде, нито сняг пада, само
мъгли и прахове, само слани и градове и селяните са се зачудили какво
да я правят: във вода ли да я давят, в огън ли да я горят. Вечерта
дошли "седемдесе делимчета" и като ги вижда Дели Дойка, "веднак
глава, море, преклонила/ како змия, море, през грамада,/ веднак лице,
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море, променила/ како платно, море, небелено,/ веднак очи, море,
премрежила/ како риба, море, отровена,/ веднак косе, море, умръсила/
како гора, море, чемширова". Както сравнението "на ръка му легнах
като на грамада" така и "глава преклонила като змия през грамада" е
песенно клише, използвано в коледни песни, балади, юнашки епос и то в
записи от различни краища: "Дойна мома болна лежи,/ през стол глава
преклонила/ като змия през грамада" (СбНУ 7, с. 8, Варненско); при
идването на татари болната от девет години Мара Праовка се
надигнала и "през плет глава промушила/ като змия през грамада"
(СбНУ 42, с. 214, Дупнишко); Негрица войвода се опил, "та е глава през
столове климнал/ како змия през едра грамада" (СбНУ 53, № 202,
Софийско). И тъкмо двете сравнения с функции на клишета в песенния
фолклор са един сигурен довод за старинността на представите и
практиките, които са ги породили - характеристиката на топоса чрез
змия и обвързването му с мястото за погребения на жертвите при
езическите обреди за дъжд. Нещо повече, тези клишета предполагат
изненадващи тъждества както между "змия" и "жертва", така и между
Грамада и Старо Харо, които отреждат на купчината камъни ролята
на балван на божество, покровител на дъжда, а вероятно и
мълниеносец. Според един вариант на баладата "Змей, престорен на
момък, измамва мома" Грамадата е място, където змейно в облика на
мълния ("низ ясно се е светнало") отвежда мома Райка, позволила си на
Русалски петък да маже къща (СбНУ 46, № 45, Войнягово, Карловско, с
вариант от същото селище в СбНУ 60, № 573).
***
Изключително богата на реалии, значими за нашата цел, е
"мъжката" версия за грабване чрез гръм и трясък и отвеждане в
Грамади, която е записана от село Ситово, Пловдивско (СбНУ 60, №
570): Росен поради незнание е тръгнал да обхожда ниви и ливади на два
празника - Гергьовден и Великден, "гръмнало, тряснало,/ свила се
ветрушка,/ Росена вдигнала/ в тьовнине облаци", откъдето той
наръчва на майка си да го калесат за сватбата на най-малкото братче
"в зелено ливаде,/ змияно грамаде". Тази засега позната ми по единствен
запис песен е от край, от който е и единственото баяние над жена,
чиито деца не траят (СбНУ 9, с. 139, от Перущица), и са описани т.нар.
черквички в Родопите - "грамада камъни, подредени в полукръг, в
средата на която има по-голям камък, където колят курбана, палят
свещи, поставят иконата на светеца в празничния ден и пред нея
полагат дар или пари за помощ на църквата".10 Единствеността на
песента, баянието и черквичките, които вероятно са взаимно
обвързани помежду си, налага по-конкретното изложение на
празничния календар, обредните практики и вярванията в Ситово и
околните села.
Черквичките грамади са познати в три стари селища в найюжната част на Пловдивско - Ситово, Добростан и Новаково. Те са
разположени в околностите им или в самите тях и са посветени на
следните светци и празници Свети Никола, Свети Атанас Зимни,
Свети Влас, Свети Тодор, Благовец, Свети Георги, Света Елена и
Костадинка, Свети Спас, Света Троица, Свети Врач, Свети Илия и
Свети Димитър. Изборът на тези светци подсказва както при
празниците на нестинарите в Странджа наличието на календар,
обусловен от кръговрата на съзвездието Плеяди, чийто крайни
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положения осигуряват "път" по вертикалата между Небе, Земя и
Преизподня през април - май и октомври - ноември, а това
обстоятелство съответства на двойствената природа на Грамадата.
Единствено от Ситово (Родопи, с. 12) е известно за Плеядите
названието Лъшковете, което пряко може да се изведе от старобълг.
"влъхъ", нарицателно име за българските шамани през езическата
епоха.
В Ситово черквичките грамади се посещават от жени с пити и
свещи на Никулден, Власовден и Тодоровден, а общоселски трапези и
курбани край тях има на Гергьовден, Спасовден и на Илинден, когато
жертвата е вол или теле. Стопанките раздават и по друго време на
черквичката "Свети Тодор", когато им се разболее ездитно животно. На
Гергьовден сутринта по-старите раздават на черквичката грамада
"Свети Георги" пити, мляко и сирене, а всеки стопанин рано сутринта
обидва своята нива - зарива в нея великденско червено яйце и след
трикратното й обхождане забива до него и зелена пръчка. В миналото
при епидемии Ситово е било защитно заоравано в кръг, землището му
заедно с Бяла Черква влиза в територията, обходена в кръг от конник,
чийто кон "пукнал" в Добри Лъг на мястото Побит камен или под Черни
връх в село Шейтаново (дн. Косово).11 В Ситово падането на градушка се
обяснява като наказание за прелюбодеяние и извънбрачно раждане,
гръмотевицата се представя като стрела и се смята, че клетвата
"Гром да те удари!" се сбъдва, ако е "права". Без да имаме пряко
сведение за Ситово, ще забележим, че в Родопите удареният от гръм се
мисли за грешник, а в Чеч той се заравя на мястото, където е умрял. В
този смисъл гергьовденският обход на Росен на ниви и ливади от
песента е мотивиран само за "ниви" според обичайната практика и е
обременен с неразрешимо противоречие между обредното му
задължение да го направи на Гергьовден и забраната му на Великден. По
тези причини той е "грешник" и ударен от гром, трябва да бъде
погребан като нередовен покойник на самото място, вероятно при
сключването на кръга при червеното великденско яйце и забитата
зелена пръчка. Би следвало да предполагаме още, че на това място ще
се положи началото на грамада, подобна на черквичка.
По етнографски описания в Пловдивския край и в Родопите се среща
вярването, че змеят, когото си представят "наполовина човек,
наполовина шарен змей", живее в каменни грамади (Пловдивски край, с.
305, Родопи, с. 34), но тъй като не се посочват конкретни селища,
местности и случки, трябва да предполагаме, че и в този случай
вярването се дължи на песенния фолклор. В село Дедово, съседно на
Ситово, е записан вариант на баладата "Майка превръща сина си в
змей" - Стоян наполовина шарен смок моли Калина да му донесе преснак
"във зеленото ливаде на змейовото грамаде" (СбНУ 39, Анг.Б., с. 105). В
разглежданата песен от Ситово грамадата не е "змейова", а "змияна" и
точно от това село е записано вярването (Родопи, с. 30), че "в селата
няма отровни змии, тъй като змиите стопанки (добрите змии) пазят
селото от лошите". В Ситово те се наричат чувачки, смята се, че са
закрилници на къщата, семейството и имота и че живеят в двора, под
прага или в камъните на зида (Пловдивски край, с. 303). Домакините им
оставят питки за храна под праговете на Власовден и на Благовец.
Въпреки че именно в Родопите змията се мисли за антагонист на
Слънцето и то се радва, когато я убиват (Родопи, с. 30), в Смолянско
72

73
бездетната жена носи кожа от змия (смок) около кръста си, а в
Кърджалийско за задържане и здраве на детето, родено след
мъртавче, бащата убива смок и майката закача около кръста му
смоков пояс (Родопи, с. 120, с. 142). Очевидно, към явно предпазната
функция на змията като чувачка, стопан покровител, трябва да
прибавим още една по-старинна представа, че тя е детедарителка,
която от своя страна обвързва присъствието в "змияното грамаде" с
пребиваващия там Росен.
Името Росен на обхождащия в кръг своите ливади и ниви може да се
изведе от цветето росен, доколкото в този край в нощта срещу
Спасовден болните ходят "на росен" в гора край Перущица и на връх
Росен в землището на село Брестовица, но тъй като обходът е на
Гергьовден, а в неговото празнуване росата има водещо място, посигурно и оправдано изглежда обвързването на личното име именно с
"роса". На Гергьовден в Ситово рано сутринта деца и възрастни се
валят по росните ливади, жените събират роса и с нея "хващат квас"
за месене на хляба, а в Новаково, което е едно от трите села с
черквички, преди всички на разсъмване се валят голи бездетните жени.
Ще рече, че както при змията съществува твърде старинна представа
за детедаряващата сила на росата.
Наред с обичайните причини за превъплъщаване (удавници, обесени,
некръстени деца или мъртъвци, прескочени от човек или животно, а
също така ако е подаден предмет над него) за Ситово се отбелязва и
подаването на предмет над прясно изкопан гроб. Едно от няколкото
названия на превъплътените - дракус (таласом, жин, устрел)
подсказва тяхната змейска природа. То идва от нгр. drakoV 'змей,
дракон' (вж. БЕР 1, с. 420), чиято връзка с гърма като стрела осмисля и
названието устрел. Близостта на представите за външния облик на
превъплътените дракуси (устрели) с тази на чувачките в Ситово и
на наместниците в Родопите (Родопи, с. 46) вероятно се дължи на
факта, че началните обитатели на Грамадата са били хероизирани
прадеди с функциите на закрилници, а впоследствие тя се превръща в
място за погребване на нередовни покойници.
***
Наред с функциите на закрилници на селското землище стопаните
покровители със змийски (змейски) облик са били и детедаряващи и
детезащитници. При тях като първоначални обитатели на
Грамадата отива с избраническа мисия доброволно приелият
превращението си съпруг от баладата "Майка превръща сина си в
змей", за да измоли рожба за себе си или за всички бездетни от селската
община. "Грешният" Росен в песента от Ситово е още един пример за
тази мисия на избраник, която се потвърждава и от ролята на
детезащитник на Свети Георги в баянието от Перущица. В него Свети
Георги е наречен "главен", "дъждовен и мразовен", който на кон обхожда
ниви и синури и има вълшебен нож - "влашка ножа". Той се отбива при
сестра си Мария, сдобил се с отроче, но заедно с него влиза и
детегубителката Сътуна Вечерня, превърната в просо под копитата
на коня, която грабва детето. "Лапнал гергьовско сирене", Свети Георги
започва да я преследва, подпомогнат от къпина, явор и маслина, които
благославя съответно "отдъно да те отсекат, със връа да са фаниш",
"да та чуа земя и небо" и "пре бога да светиш". Застига я насред море наполовина потънала в морето и наполовина погълнала детето,
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уговаря я да го избълва при условие, че той ще избълва майчиното си
мляко, което измамно замества с гергьовското сирене. Сътуна Вечерня
наръчва на Свети Георги да отнесе отрочето на жена баснарка, която
да му прибае за "изтрова". Гергьовското сирене, обходът на ниви и
синури, епитетът "дъждовен" съответстват на вече посочените за
Ситово обредни практики на Гергьовден, когато според фолклорната
астрономия съзвездието Плеяди се скрива. В техния годишен кръговрат
има два забележими "вечерни" момента, единият от които е през
април, когато то залязва в Слънцето, а това ще рече, че в баянието от
Перущица Сътуна Вечерня е скриващите се "потънали в морето" до
Летен Тодоровден съзвездие Лъшковете (=Власци, Плеяди). Значимата
им роля за българския народен календар личи по многобройните им
персонификации във фолклора, а за Родопите кръговратът им е
поминъчно обвързан с овцевъдството.
Разглежданото баяние от Перущица е публикувано заедно с други
шест, записани от една баснарка, но то единствено е една своеобразна
легенда, чиито литературни източници са вече посочени (БНПП 7, с.
550).12 В някои от вариантите на молитвата на Свети Сисиний
"чедомория" е наречена Верзилия, името на която вероятно идва от
латинското название на Плеядите - Вергилии.13 В изходния текст на
тази молитва с широко разпространение в Средновековието
"чедомория" е Лилит, първата жена на Адам, която в латинския превод
на Библията се среща еднократно с името Lamia, а то от своя страна я
обвързва с представите за чудовището Ламия в древногръцката
митология (МНМ 2, с. 55, с. 36). Донка Петканова посочва, че в една
група български и сръбски варианти на молитвата Свети Сисиний не
противостои на трески или на вещица, а на Дявола, поради което,
както е отбелязано още при публикуването на баянието, Сътуна
вероятно идва от Сатана. Окончателното фолклоризиране е направено
при замяната на Свети Сисиний със Свети Георги.
Етапите на трансформацията на книжовната молитва на Свети
Сисиний във фолклорно баяние все още не могат да се реконструират
убедително,
но
вероятно
възприемането
й
в
българската
етнокултурна традиция е станало по време, когато "отсъствието" на
Плеядите от нощното небе е имало за начало дните около Гергьовден.
Именно своеобразното "убийство" на Плеядите от Слънцето на залез е
било осмислено чрез песен, в която Свети Георги при обход на ниви и
росни ливади освобождава три синджира роби или убива Сура Ламя, от
чиито гърла протичат три реки с мляко, жито и вино, а също така са
били заменени Свети Сисиний със Свети Георги, съответно и Лилит
(Верзилия) със Сътуна Вечерня. Несъмненото потекло на баянието от
Перущица от високата професионална традиция в религиозния опит
подсказва присъствието на значителен култов център от езическата
епоха някъде около Перущица. На Поп Йеремия Български се приписва
такава редакция на Сисиниевата молитва, в която се появяват седем
персонифицирани болести като седем плесавици. Зад тях отново
трябва да видим персонификация на съзвездието Плеяди, а и самият
той е упрекван, че своето умение да твори басни е придобил при
посвещение сред навите на хорото на Плеядите - "билъ въ нав хъ на
верзиулов колу". Забележително е, че в един късен препис на "Беседа на
тримата светители", в който също виждат сериозна редакторска
намеса на Поп Йеремия Български, твърде необичайно бог Перун е
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наречен "старец" - "два ангела громнна еста, и елеоньскыи старець
Пероунь есть, а хоръ есть жидовинь".14 Надарен с функциите на
гръмовержец, каквито се предполага да е имал през езическата епоха,
но вече християнизиран чрез "ангел" и без да бъде означен с "бог", този
вариант на Перун е сравнително по-късен и е могъл да възникне под
влиянието на фолклорната среда, чиято мито-ритуална традиция
познава фигурата на Старо Харо. Вариантът на песента за Старо
Харо, в който той най-явно има "перунови" черти, е от родопското село
Ракитово и по този си белег той също е уникален. В този смисъл и
уникалността на черквичките грамади, песента от Ситово за Росен,
убит от мълния и преселен в Грамадата, и баянието от Перущица
наистина се оказват взаимно обвързани, следствие на фолклорното
битие на отречения култ към божеството дъждодавец и мълниеносец.
Скриването на Плеядите в залязващото слънце през април, което
обосновало новата версия на молитвата на Свети Сисиний - Свети
Георги преследва "чедоморията" Сътуна Вечерня, мотивирало и избора
на името Росен за "грешника", убит от гръм и поради това станал
обитател на "змияната грамада". Почти във всички варианти на
песните, в които Свети Георги обхожда ниви и ливади, ливадите са
"росни".15 Детедаряващата роса, опазвана от посегателството на
мамници, вероятно е осмисляла защитния обход в кръг и в тоя случай
гергьовското сирене, което се раздава на черквичката грамада "Свети
Георги" в Ситово и което избълвал Свети Георги, е своеобразен откуп.
Представите за чудовището Ламиа при календарното им обвързване с
вечерния залез на Плеядите са се променили значително и от
детегубител в заварената палеобалканска митология то е вече
предимно антагонист (Сура Ламя, Жълто Змейче) на християнизирания
вариант на Змеебореца (Свети Георги и Свети Илия) в българската
митопоетична традиция. Привличането на Свети Илия е мотивирано
и от кръговрата на Плеядите, защото, ако на Гергьовден те са имали
вечерен залез, а на Димитровден - вечерен изгрев, то средата на
лятното полугодие попадало в дните около Илинден.
***
Съвпадението между Гергьовден и деня с вечерния залез на
Плеядите, които са били значими за българското шаманство с оглед на
предпочитаната от него вертикална организация на Вселената, довело
до една редакция на балканските обредни практики за дъжд, в която
съществена роля била отредена на дните от крайните положения на
съзвездието в неговия годишен кръговрат. През Х - ХІ век, когато се е
християнизирала обичайно-обредната система, Плеядите са се
намирали най-високо среднощ около Архангеловден и съответно найниско - шест месеца по-рано, т.е. около деня на пророк Исайя (Летен
Никулден). При Великден, равен на Гергьовден, четирсетдневният
период до Спасовден се равнява на четирсетдневния период на
захранване с мляко на пребиваващия в Грамадата син от баладата
"Майка превръща сина си в змей". В християнизирания вариант на
митопоетичната традиция Спасовден осигурява "път" към Небето
заедно с възнесението на Спасителя, но възможността Герман и
Пеперуда да се направят на някой от седемте велики четвъртъка,
както това е познато за Североизточна България, вероятно
първоначално не е било мотивирано от състоянието на воднотоплинния баланс, а от нуждата да се синхронизират подвижните
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велики четвъртъци с неподвижния в календара ден на пророк Исая
(Летен Никулден), когато е възможно чрез екстатичния танц
обречената Пеперуда да "отлети" по вертикалата при Бога,
покровител на дъжда. Обусловеността на обичаите за дъжд от
кръговрата на Плеядите прояснява таченето на Свети Никола Летни
против градушка и за предизвикване на дъжд16, споменаването на
Свети Никола в пеперударска песен от Широка Лъка, Смолянско (СбНУ
39, В.Ст., 207), обичая раниполе пеперуда в село Брестник, Пловдивско,
който започва на Ранополия (24. 04) и завършва на Летен Никулден
(Пловдивски край, с. 280). Все към тази идея за осигурения чрез
Плеядите вертикален път за пътника молител за дъжд трябва да
отнесем и песните-молби за дъжд на Спасовден от Радилово, Пещерско
(Ил., 302, 303). Твърде вероятно е подаването на предмет над прясно
изкопан гроб като причина за превращението в дракус (устрел) в
Ситово да е преосмислена стара практика, която е целяла
подпомагането на превращението на "пратеника" от типа Баждарина
или Росен при неговото същинско или мнимо погребване в черквичкатаграмада, където става и подаването на пити и сирене на Гергьовден.
Шаманските черти на
топоса Грамада в българската
митопоетична традиция са доловими и по фрагмента "засвирила
влашка свирка/ низ черквите каменливи" във великденска песен от село
Радилово, Пещерско (Ил., 291). Според нас, "черквите каменливи" е
християнизиран вариант на топоса Грамада, какъвто са и
черквичките-грамади от трите пловдивски села. В песента "влашка
свирка" е отрицателно сравнение за чума-сипаница, от която
преболедуват всички моми, само Стана остава сляпа, но и тя
проглежда, когато на гергьовденското хоро водачът Попов Стоян се
моли на Бога. В друг вариант на тази балада (СбНУ 60, № 615, Айтоско)
сипаницата е сравнена с ясна звезда, която изгрява в полунощ, а такъв
изгрев Плеядите имат около Илинден. Връзката между епидемична
болест (чума, сипаница), равнозначна на колективна временна смърт
при посветителни обреди, и съзвездието проличава и по вариант на
баладата "Господ гради манастир", записан в Брестовица, Пловдивско
(СбНУ 13, с. 15), в който те са представени като Денница жълта
змеица, "на седем болести най-баща", а Господ гради "между два тъмни
облака/ манастир Свети Илия". Прикрепването на "ослепяването" към
Илинден, което отвежда към познатия при шаманистите начин за
"пътуване" в отвъдния свят, подсказва, че зад "влашка свирка" стои
шамански (влъшки) атрибут, чрез който се осигурява въвеждането в
екстатично състояние. Забележителното е, че в землището на
Радилово, Пещерско, етнографът Васил Мутафов е документирал
уникален по външния си вид оброчен стълп, наподобяващ фалос, на
оброчището "Свети Илия" на един километър от селото, което се
посещава само от жени и моми17, а около самия стълп се намират
множество разхвърляни камъни и този факт навежда на
предположението, че и то е представлявало своеобразна черквичкаграмада. Посещавана само от жени, "каменливата черква" с
фалосоподобния оброчен стълп отново демонстрира ранната връзка на
топоса Грамада с детедаряващата функция на нейния обитател Змията (Змея, Змеицата). Връщайки се към баладата "Майка
превръща сина си в змей", вече по-сигурно можем да заключим, че Стоян
приема превращението си именно като избраник с мисия да осигури
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чедо за себе си и за другите бездетни семейства в селската
териториална община. При това трябва да се има пред вид, че едно от
основните задължения на шаманите е да бъдат водачи на души - да
отвеждат душите на починалите си съплеменници в отвъдния свят, а
при нужда и да довеждат души за деца на бездетни семейства.18
При едно такова струпване на шамански реалии във фолклорната
култура на селищата от Северните Родопи, в контактната зона с
Горнотракийската низина, отново трябва да поставим въпроса за
каменния идол, намерен в землището на село Радилово, Пещерско, от
Васил Мутафов, който бе любезен да ни предостави рисунка на
находката. Идолът е открит на петдесетина крачки по надолнището
на височина, на която има жертвен камък, а самата тя е по средата
на разстоянието между Радилово и Пещера, на юг от който по
сведението на Константин Иречек се издига в планините висок горист
връх с името Перин или Пирин ("Перунова планина" у Стефан
Захариев).19 Доколкото височината с жертвения камък и идолът се
намират на север от град Пещера, може да се мисли, че
разположението им в една ос отразява опозицията север/юг,
планина/равнина и съответства на реконструираната опозиция
Перун/Велес
в
митопоетичната
традиция.20
Иконографските
успоредици на изваянието от Радилово, Пещерско, с келтски
паметници или с т.нар. "каменни баби" заслужават специално
внимание, но следите по него от дълговременно пребиваване във
вертикално положение със сигурност доказват, че дори и да е заварено
от пришелците през VІ - VІІ век, ако приемем келтско потекло, то е
било усвоено от тях. С други думи, в епохата на българското езичество
в него разпознали Велес, едно от четирите божества от вставката в
апокрифа "Ходене на Богородица по мъките", за която се смята, че е
направена от българския преводач още от времето на цар Симеон.
Напоследък името на бог Велес се свързва с келтското Velets 'шаман,
поет,
бард,
магьосник'.21
Според
нас
предположението
за
принадлежност на названието към българското езичество - като свое,
а не присвоено, има своя аргумент в андрогинната природа на
изобразената фигура. Лицевата част я показва като мъж с колан и
нож, а вдясно, на височината на хълбока и дело на същия майстор
според дълбочината на врязването в камъка, е изобразена вулва заедно
с есовиден знак. В средновековните рисунки-графити у нас се срещат
шамани андрогини, както и самостоятелно надраскани върху камък
вулви, тъй че идолът от Радилово напълно се вписва в иконографията
на българския шаман и съответно - на очакваното изображение на бог
Велес, чиито свещенослужители в древноруската традиция са се
наричали влъхви. Сред песните на гергьовденско хоро от Радилово се
среща своеобразен вариант на баладата "Змей, престорен на момък,
измамва мома" - мома Яна се хвали, че е нецелуната, и "Дели Дервиш
Тудорин брат" преспива с нея, преоблечен в женските дрехи на сестра
си (Ил., 299). "Делийското" и "дервишкото", както и женските дрехи на
похитителя несъмнено отвеждат към неговата природа на шаманандрогин и в крайна сметка са едно косвено указание за "диалог" между
изваянието в землището на селището и неговия обреден фолклор. Ще
добавим, че във варианти на тази балада похитителят има змейска
природа и живее в Грамада.
77

78
Семантиката на топоса Грамада в митопоетичната традиция ни
отведе при култа към Велес и Перун в епохата на българското
езичество. За ранното присъствие на обичая Грамада в езическите
практики на българите можем да съдим по фрагмент от вставката в
Десето слово на Григорий Богослов "О избиении града", чийто превод е
дело на преславски книжовник още от края на ІХ век - "един, като
забива на видно място дрян - клетва прави".22 Също ранна поява има и
топонимът Грамада в землището на село Радилово, което се намирало
на северозападния склон на планината Пангей и е било населено с
българи.23 Обвързването на шамански реалии с култа към бог Велес и
съответно с топоса Грамада е очаквано, макар да се нуждае от повече
примери в географията на етнокултурната традиция, за да се
установи неговият общобългарски характер, но проявленията при бог
Перун изисква още тук да приведем повече доказателства.
Шаманските черти в култа към бог Перун, обвързан с топоса
Грамада, имат астрономическа и природна обусловеност. Вече
споменахме, че християнският му възприемник Пророк Илия има своя
празник в средата на "плеядното лято", което активизира топоса
Грамада чрез шамански по тип рефлексии в религиозния опит.
Обилието на топонима Грамада в някои краища, а слабото му
застъпване в други съвпада с районите на активен железодобив през
Средновековието, в песенния фолклор на които е засвидетелствано
силно присъствие на змееборчески сюжети и на топоними, производни
от "влах". Този факт показва бога мълниеносец като ковач, но
съответства на познатото при живите шамански традиции
успоредяване на фигурите на ковачи и шамани. В някои случаи
купчините камъни, натрупани при рудодобив и железодобив, са
означавани с топонима Грамада (СбНУ 32, с. 443, в землището на село
Извор, Босилеградско). Би могло да се предполага, че при подобни могили
поради наличието на желязо по-често са падали мълнии, което
доутвърждавало целия спектър от представи за Грамадата като
особено място в селското землище. В частност, връзката между бог
Перун и местата на активен железодобив проличава и в бележка на
Константин Иречек за гористия хълм Пирин край Пещера, на който
освен градище се намира и "някаква дълбока тъмна пещера" - "може би
това е дупка на някое старо рудище".
Един от геоморфоложките варианти на основния мит за двубоя
между Змеебореца и Змея на дълбините се реконструира по топоними
от землището на село Голяма Желязна, Троянско, което е в северното
подножие на връх Васильов във Васильовската планина.24 Самото име
на селището показва връзка с железодобива, а според нас топонимите
от типа Васильовска (Василашки) са производни от името на змея
Василиск, което е унаследено от палеобалканската традиция, но е
познато и на старобългарските паметници. За името Сълпа (Ю 5),
било между западните и източните склонове на изкуствената каменна
могила Грамадата, Николай Ковачев предлага връзка със 'стълба', но повероятно е от 'стълп' - природно каменно изваяние в култово средище.
Все по това място е Зъмски заряд (Ю 5) - "скален венец, в който се
въдят много "зъми - змии", зарад 'скали в дълга редица". В нашия
песенен фолклор е документирана старинна представа за длаката
(козината) на змея от "кремане" (ТВ, 1403), поради което в "скалите в
дълга редица" е било разпознато змиеподобното чудовище Василиск,
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вероятният вредоносен покойник в грамадата, който е бил пронизан
чрез стълпа от Змеебореца. За неговото присъствие съдим по името
Петър за топонима Петър (ЮЗ 2) - височина с гора и стърчаща скала
със следи от железодобив (Свети Петър е прекият възприемник на
Перун при християнизацията). Направената реконструкция намира
своята подкрепа в една вълшебна приказка (СбНУ 4, с. 174, от
Дупнишко) - лисицата накарала ламята да се скрие в дъното на
кладенец и посреща сватовете с думите: "Тука у тоя сарай още от
старо време е останало адет, който улезне у сарайо най-напреж да
фръли два камена от тая грамада у тоя излак, за да има аир у къщи".
На Грамада и Сълпа в топонимията от Голяма Желязна съответства
"грамада и кладенец (излак)" в приказката от Дупнишко, но и в двата
случая на "дъното" лежи вредоносен митичен покойник (змия, ламя).
Грамадата е показана като "място на смъртта" и във вариант на
"Лиса-лисана в капана", записан в Самоков (СбНУ 10, с. 158), в който
гарванът казал на лисицата: "Ти кье ме ядеш, баре ме фрли у тая
грамада, да се приготвим за смертта".
***
Връзката между бог Перун и шаманството, а отчасти и с реалии
от обичая Грамада е документирана и в староруската митопоетична
традиция чрез т.нар. Мазурински летописец, един малко известен
паметник от края на ХVІІ век. Авторът, преживял въстанието в
Москва и страха от двете комети, едната от които Халеевата през
1682 г., търси началото на славянския мир чрез митичен прародител
Словян, който има син Волхов: "Больший же сын Словенов Волхов
бесоугодник и чародей лют бысть тогда и бесовским ухищрением мечты
творя многии, и преобразуеся во образ лютаго зверя крокодила, и
залегоше в реце Волхове путь водный и непокараящихся ему овых
пожираше, овых же опровержаше и потопляше. Сего ради людие тогда
невегласи окаяннаго того богом нарицаху и Грома его или Перуна
нарекоша; и белоруским бо языком гром Перун имянуется. Постави же
он, окаянный чародей, нощных ради мечтаний градок мал на месте
некоем, зовома Перыня, иде же и кумир Перун стояше. И басны словят о
сем волхве невегласи, глаголюще в боги его, окоянного, предтворяюще,
истинно же о сем, окаянном волхве, испытно, яко зле разбиен бысть и
удавлен от бесов в реце Волхове. И мечтанием бесовским окаянное его
тело несено бысть вверх по оной реце Волхове и извержено на берег
против Волховнаго городка, идеже ныне зовется Перыня; и со многим
плачем ту от невеглас погребен бысть окаянный с великою тризною
поганскою, и могилу насыпаше на нем велыми высоку, яко же обычай
есть поганым. И по трех днех окаяннаго того тризнища проседеся с ним
во дно адово, иже и доныне, яко же глаголют, знак ямы тоя не
наполнится...".25 Не ми е известен коментар на този епизод, но е
очевидна шаманската същност на "нощното мечтание" на чародея
Волхов-Перун, превращението му в крокодил и послесмъртното му
"пътуване" нагоре, срещу течението на река Волхова, а същевременно
при описанието им се използват реалии от новгородската версия на
култа към бог Перун (хълм Перын с идол на Перун, когото при
покръстването "отпратили" по река Волхова като опасен мъртвец).
Погребването му чрез "велика поганска тризна" с насипване на висока
могила, която след три дни пропаднала, пряко отвежда към смисъла на
обичая Грамада у българите. Докато "мечтанието" е познато по
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книжовен паметник от ХІ в. - "много бо и волъсви чюдес сътвориша
бесовьским мечтанием"26, то представата за предназначението на
обичая, сходен с българския, е все още жива до времето на автора
според признанието му "иже и доныне яко же глаголют". Към все още
жива памет (фолклорна традиция) до времето на написването на
"Мазурински летописец" ще трябва да отнесем и поверието за змея
Перун на хълма Перин в Новгород, който всяка нощ отивал в Илмен при
волховска краварка.27 То се пресреща с реалии от разгледаната балада
"Майка превръща сина си в змей" - синът, превърнат в змия или змей, по
време на пребиваването си в Грамадата е кърмен с мляко, собственост
на майката, която в ролята си на начинател на изпитанието на
избраника е и "влъхва". Като имаме предвид, че и мястото на
пропадналата могила над гроба също се назовава Перын, може да се
твърди правомерно, че обичаят Грамада и погребението на опасния
покойник Волхов-Перун са тъждествени.
Съхраненият в този късен паметник епизод с погребението на
Волхов-Перун дава възможност да установим една твърде ранна
семантика в обичая Грамада. Авторът, в съгласие със своята гледна
точка на православен християнин, го преосмисля, но въпреки това добре
се улавя съотносимостта на обичая и на самата могила-грамада с
култа към прадедите-начинатели, доколкото Волхов-Перун е син на
митичния прародител на славяните Словен. Впрочем, тук в
"Мазуринския летописец" е използвано същото клише при т.нар. "ранни
исторически описания", каквото е познато и от "Български апокрифен
летопис" от ХІ век. Успоредяването на образите на първите
митологични царе при българи и руси - цар Слав и княз Словен, с ВолховПерун осмисля грамадата над гроба на последния български цар Иван
Шишман като завръщане при началото в кръговрата на един завършен
"исторически" цикъл, който започва с издигането на сто могили от цар
Слав (или с първия владетел на Второто българско царство Петър,
известен по един извор и като Славопетър). Но както грамадата над
Жидов гроб на запад от Царевград Търнов вече е преосмислена като
проклятие за предателя на столицата, така и преданието за
грамадата над гроба на последния български владетел вторично
мотивира натрупването й от "чуждите" и опитите за премахването й
от "своите".
Вероятно още при формирането си обичаят Грамада в
българската етнокултурна традиция е бил значим и за двете й
подсистеми - професионалната (високата) и непрофесионалната
(фолклорната). Християнизацията чрез осветените библейски примери
с подобен обичай доутвърдила това негово особено положение. Правото
на божи съд чрез него било употребено от тревненци явно и то на
празник, пред представител на османската власт въпреки изричната
му забрана, през 1749 г. на сбора на Трявна, когато "побили" с камъни
Поп Маню, наречен в една летописна бележка "йерей каменопобиен", а
според П. Р. Славейков "тамо го притепали и за помен насипали върху
лежа му могила".28 Описанията на обичая от края на ХІХ и началото на
ХХ в. вече го представят единствено като фолклорно явление.
Неприспособим към българското законодателство, той скоропостижно
изчезва, почти неуловен от етнографи и фолклористи, което проличава
и от факта, че за нуждите на изследването му биват привличани
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"свидетелските показания" на Иван Вазов от поемата му "Грамада" и
на Антон Страшимиров от разказа "Анатема" и пиесата "Вампир".

БЕЛЕЖКИ:
1. Генчев Ст. Грамада - един забравен български обичай. //
Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 2. С., 1994, с.
17 - 32. [обратно]
2. Изборът на тази тема от мен е продиктуван и от факта, че
пред проф. Стоян Генчев бях приел задължението да издиря
фолклорните извори за топоса Грамада, което за съжаление остана
неизпълнено до написването на студията, затова моите наблюдения
следват пряко неговата концепция и по-точно, те са един вид
продължение на нашите многобройни диалози, в които той
насърчително оставяше "отворени" за мен места. [обратно]
3. Първоначалното ми намерение да включа в предлаганото
изследване и един обзорен преглед на топонимите Грамада в
българското етнично землище се оказа неосъществимо поради
необхватимостта на многобройните примери, за голяма част от които
липсват сведения, обвързващи ги с обичая Грамада. Косвено
пропадането на грамадата е описано в клишето "дали гърми или се
земя тресе/ или се роват каменни могили", с което в епоса се представя
кризисна ситуация (СбНУ 42, с. 232, Дупнишко; СбНУ 49, № 9,
Брезнишко; СбНУ 60, № 512, Благоевградско). [обратно]
4. За това първоначално значение на епитета "бял" при
макротопонима Бял Дунав настоятелно подсказваше проф. Стоян
Генчев при работата ми над проблема за етничното усвояване на
пространството, отразено в българския фолклор, което приемах като
проява на опозицията бял/черен (Бял Дунав - Черно море). [обратно]
5. В един вариант на баладата от Видинско (ТБ, № 1414), в който
липсва топосът Грамада, Петкана заменя своята забрадка с капата на
Стоян и тази подробност също отвежда към андрогинната природа на
избраника. [обратно]
6. Вж. Георгиева Ив. Българска народна митология. С., 1993, с. 64.
[обратно]
7. Шкорпил К. Мадаро-Могиланското плато. // Byzantinoslavica, ІV,
1932-1933, 1, с. 108 - 109; Славейков П. Р. Как се превзело Търново без
цар. // СбНУ 11, с. 119. Славейков препраща към подобна практика у
турците и при Касъм баба при Самоков, без да го свързва с преданието
за гроб на цар Иван Шишман. [обратно]
8. Вж. Беновска-Събкова М. Змеят в българския фолклор. С., 1995,
с. 87, която приема, че т.нар. "Чудо със змея" е "създадено в края на ХІІ
в. във Византия и проникнало в старобългарската литература през ХІІІ
в.". [обратно]
9. Архив на катедра "Българска литература" при ВТУ "Св.св. Кирил
и Методий" - Велико Търново. Песента е записала Живка Кръстева през
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вероятно защото не смятат паметника за източнославянски по
произход. [обратно]
15. "Роса" и "сито" в благослова на пеперударската дружина от
Радилово, Пещерско, (Ил., 305) са съотносими - "да е росна годината", "да
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"Роса" и съзвездието Плеяди, вече като Квачка със седем пилци са
обвързани и в една родопска песен (СбНУ 39, В.Ст., 504, Смолянско): "В
долен край роси росица/ да кваси ситна тревица,/ постро я пиле
пасеше/ сос седем дребни пилчкове..." [обратно]
16. Странджа. С., 1996, с. 340. За особената роля на Летен
Никулден в българския народен календар вж. Моллов Т. Българският
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тя е имала авторитета на местна врачка-пророчица или на самотна
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МИХАИЛ ВОИН ОТ ПОТУКА - БЪЛГАРСКИЯТ ДВОЙНИК НА
ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ.
Шаманската версия на основния мит за двубоя между Змеебореца и
Змея на дълбините
Анчо Калоянов
Легендата за чудото на Свети Георги, който убива Змея, пазител
на водите от езерото край някакъв чужд нему град, спасява от гибел
обречената за жертва девойка и покръства езически цар заедно с
поданиците му, се вмъква в житието на светеца едва през ХII век и то
под натиска на фолклорната традиция, знак за което е и липсата на
изображения на този негов подвиг в официалните съборни храмове.
Обикновено нейните корени се откриват в т.нар. основен мит на
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първичните митологии, който представя сътворението на света като
следствие от двубоя между силите на реда (Змеебореца) и силите на
хаоса (Змея на Дълбините). Тиражиран на различни равнища в
съответната етнокултурна традиция, този мит има задължителен
календарен вариант, който мотивира обредите в началото на нов
годишен цикъл и дава възможност на участвалите в тях да изпитат
неговата ефективност, да нанесат поправки, наложени от промените
в социалното им битие и да го предадат във времето. Самото чудо на
Свети Георги обаче значително се отклонява от първоначално
заложеното в този мит - то алегорично изобразява победата на
християнството (Георги Победоносец) над езичеството (Змея) в
началната епоха на покръстването на народите, поради което става
възможно всеки повтарящ се такъв акт да се осмисли чрез легендата.
След окончателното налагане на християнството в европейския
етнокултурен кръг, чрез което завършва етапът и на неговото
конституиране (обща територия, сродни езици и митове, обща религия
и култура), фигурата на Свети Георги от ХIV век започва да
функционира в ново качество - маркира границите на тази общност,
формулира претенциите й да налага своя модел на другите и да брани
своите при натиск "отвън". Забележително е, че у нас просияват
трима български мъченици в началните векове на османското робство
с име Георги (Стари, Нови и Новейши).
В старата българска литература легендата за змееборското чудо
на Свети Георги е била усвоена едновременно с възникването й във
Византия, доколкото присъства вече в сборника на поп Драгол от ХIII в.,
а след това многократно е преписвана чак до ХIХ в., съпътствана с
многобройни, почти необхватими от изследвачите, иконографски
изображения и фолклорни творби1. Появата на успоредна легенда с
герой Михаил Воин от Потука по същото време предполага очакването,
че актът на присвояването на змееборческия подвиг от българите е не
само израз на претенциите на етноцентризъм по времето на "великия
цар Калоян", когото византийските летописци обвиняват в прояви на
исторически симетризъм (На Василий Българоубиеца от края на
българската държавност да противопостави себе си като Ромеоубиец
при нейното ново начало), но и един значим щрих към "картината за
свят" в нашата култура.
На Михаил Воин, чийто празник е на 22 ноември, са посветени
Проложно житие (по-нататък - Житие) и Служба, за които се приема,
че са дело на търновски книжовници от ХIII в. и че са послужили за
източници на Похвалното слово (по-нататък - Слово) от Патриарх
Евтимий, написано в началото на неговото патриаршестване2.
Всъщност трите творби не са толкова зависими една от друга и
трябва да се разглеждат по-скоро като общо поле, осигурено от култа
към него. Приемем ли Житието за първо по време, то видимо
Службата не го следва при осмислянето на змееборческия подвиг,
защото "пускането на водите" и "оросяването" ("той повали врага и
главата му отсече, водите пусна и всичко ороси"), което отсъства в
него, пряко отвежда към календарния вариант на мита за двубоя
между Змеебореца и Змея на Дълбините3. Едни от измененията и
допълненията на Патриарх Евтимий в Словото имат за цел, както и
при другите негови похвални слова, да изправят народния характер на
Житието (пренасочва войнския подвиг от Рим към Константинопол и
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кръстоносните походи, намалява размерите на Змея, когото означава
със "злонрава", "лукава" Змия), но други (мълниите и гръмовете, които
неочаквано обсипват варварите по време на сражението, и замяната
на изпадането в несвяст след двубоя със заспиване преди него), познати
от Библията и византийската поема за Дигенис Акрит, същевременно
са в съгласие с реалии от българското шаманство. Различията между
Житието, Службата и Словото показват, че между ХII и ХIV век
култът към Михаил Воин е твърде жизнен и че той функционира в
един богат контекст на етнокултурната традиция, чиито матрици
на повествователно ниво се обединяват в цялостна легенда. В нея зад
общата рамка за времето, породило нуждата от фигурата на воина
от епически тип, готовият сюжет (междуетничен конфликт плюс
змееборство) и предопределеността на името Михаил, стоят
конкретни исторически обстоятелства (събития, личности и топоси) и
реконструкцията на тяхната достоверност може да ни разкрие
същността на религиозния опит на средновековното българско
общество, излъчила успоредния Змееборец.
За реалиите, които ни подава Житието, най-значими са неговите
последни редове: "Когато царуваше великият цар Калоян и превзе
Потука, той пренесе свети Михаил. Чувайки за това, патриарх
Василий излезе с целия клир и с болярите със свещи и кадила да
посрещне светеца. Цар Калоян и патриархът взеха светеца, внесоха го
в богоспасяемия Царевград Търнов и го положиха във великата
патриаршеска църква "Свето Възнесение" в нов ковчег. С неговите
молитви Господ Бог наш да ни сподоби със своето царство. Амин!"
Споменатият патриарх Василий е помазан за примас на Българската
църква от кардинал Лъв на 7 ноември 1204 г., а Калоян, който е
коронясан за цар от същия кардинал, но на следващия ден - 8 ноември,
умира през 1207 г. при Солун и най-вероятно мощите на светеца
триумфално са били донесени от Потука в Царевград Търнов след
битката при Одрин с кръстоносците и превземането на Пловдив.
Нескритият възторг на автора на последните редове, който е
свидетел на голямото събитие, издава личност, изцяло подкрепяща
политиката на своя владетел чрез военни действия и чрез унията да
доутвърди правно възстановената българска държава. Избраният от
Рим ден за коронясване подсказва, че на цар Калоян се възлага
надеждата да бъде приемник на Борис Михаил, който също прибегнал
към авторитета на Папата при акта на покръстването, но няма
съмнение, че в този случай личният покровител на владетеля ставал
Архангел Михаил. Обстоятелствата са изисквали от този присвоил си
или дадена му важна роля свидетел сред тогавашния български
политически елит да внесе поправки в легендата ("устни предания" или
"записан текст") за Михаил Воин. Чрез мощите са били осветени и
узаконени победите на българското войнство, водено в сраженията от
самия цар Калоян, затова и в Житието е отделено особено внимание на
безстрашието и неуязвимостта на светеца воин по време на боевете, а
също така се подчертава, че той е воювал за защитата на Римския
град.
Ако този, нека го наречем Последен автор на Житието, имал под
ръка записан текст, бил ли е той каноничен или поради мотива за
змееборството, присъщ предимно на апокрифите, е бил недостатъчно
приемлив и целта на последните редове е да го официализират?
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Използването на Житието от Патриарх Евтимий доказва, че то не е
било скрито (опозиционно) спрямо българската православна църква, но
местният характер на култа към Михаил Воин до 1205 г., т.е. в
епохата на византийското владичество над Потука, може да бъде
следствие не толкова на опозицията "официален : народен", колкото на
различията в религиозния опит на българи и гърци. Към това отвежда
осъзнато използваната неопределеност при посочване на времето, през
което просиява светецът, формулирана от Последния автор чрез "в
годините на благочестивия цар Михаил". За едни от изследвачите пред
вид и споменаването на "първородни християни" цар Михаил е княз
Борис-Михаил, за други - византийският император Михаил IV
Пафлагон (1034-1041). За аудиторията от началото на ХIII век повече
"свой" е бил един друг цар Михаил (Каган Михаил от Слънцеград,
владетел на българите). Неговото благочестие е здраво обвързано с
представата за "златен век", предшествуващ "последните дни", в
историко-апокалиптичните апокрифи на т.нар. Средецка школа от ХIХII век. В тях българите изживявали ужаса на историята и като неин
заслужен край, който ще отмени страданията им, но пак в тях била
прокарвана идеята за богоизбраността им, която се потвърдила чрез
успеха на въстанието на Асен и Петър (според Никита Хониат
"бесноватите люде" проповядвали, че "бог е решил да подари свободата
им").
Чрез името си конкретните исторически владетели попадат в
клишето на последния цар победител Михаил, легендата за когото
според някои изследвачи възниква във византийската литература във
връзка с император Михаил III (842-867), кръстник на княз Борис
Михаил, но според нас то е в много по-активен диалог с фрагмента от
Апокалипсиса за победния двубой на Архангел Михаил със Змея в
"последните дни", и тъкмо поради него светският владетел от
легендата получава своята легитимност на последен цар победител. В
собственото етнокултурно пространство през ХI - ХII век краят на
българското царство се описвал квазиисторично с клишетата на
сбъднати пророчества за "последните дни", затова и времето,
предшестващо ХIII век, е могло да бъде отбелязано като "години на
благочестивия цар Михаил".
Името Михаилъ на примикюра змееборец повторило по същите
причини и името на царя, и името на небесния архистратиг, опълчил се
срещу Змея, но утвърждаването му за име на общобългарски светец
след 1205 г. в значителна мяра ще да е било подпомогнато и от избора
на деня на Архангел Михаил (8 ноември) за коронясването на цар
Калоян. В подкрепа на тезата, че легендата за Михаил Воин е дело на
високата (писмената) традиция, а не на фолклорната, е изводът на Ив.
Гошев за самодостатъчност на Библията като извор за иконографския
тип змееборци4.
Ако "в годината на благочестивия цар Михаил" можем да открием
една осъзнавана фикционалност при определяне на времето, която
позволявала на Последния автор да го присвои за целите си - историята
на Михаил Воин, родом българин, като част от собствената българска
история, то град "Потука", откъдето са взети мощите, е фактически
съществуващ. За Патриарх Евтимий той е "село, наричано Потука" в
"така наричаната обикновено Романия". Името му се среща в описания
на военни действия между българи и византийци в началните години
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от царуването на Михаил III Шишман5. "Потука, градче, разрушено,
както изглежда, от някаква война" е определено за среща между
император Андроник и Воисил и очевидно местоположението му е
имало стратегически качества, а тъй като е около Пловдив и по посока
на Сливен, можем да предположим, че е било в близост до
споменаваното у Анна Комнина богомилско селище Белятово, където в
сражение срещу манихееца Травъл и неговите съюзници загива Григорий
Бакуриани. В това средище на дуалисти напълно естествено е могъл да
се утвърди култът към Михаил Воин, а съответно и да възникне в
първоначалния си вид легендата за него не само като израз на различен
от официалния религиозен опит (в съгласие с апокрифа за двубоя между
Архангел Михаил и Сатаната в началното време, отнасян от
изследвачите към "по-общия тип богомилски съчинения")6, но и като
предизвикан отговор, доколкото Григорий Бакуриани е имал за
покровител змеебореца Свети Георги7.
"Римскыи градъ" според Кл. Иванова е някой от градовете на
Италийския катепанат. Тя първа ориентира легендарните подвизи на
Михаил Воин в западна посока, приемайки, че той е някой местен
феодал на византийска служба и начело на дружина "свободни войници"
се е сражавал на страната на византийците. В Южна Италия и
Сицилия до ХI в. Византия отстоява своите територии срещу
арабските нашествия и норманите и с оглед на тази теза ще
привлечем данните за трима управители на византийска Италия,
чиято българска принадлежност напоследък е убедително обоснована8:
Василий Боян, смятан за най-славния катепан на Италия, който е
воювал успешно срещу разбунтувалите се лангобарди и нашествието
на норманите в периода между 1017 и 1028 г.; Христофор Българина,
вероятно първоначално помощник на Василий Боян, а през 1028 г.
катепан на Лонгобардия (или на Италия и Калабрия), който е отзован
след някаква несполука през 1029 г. (преди това същият е бил катепан
на темите Солун и България и в Солун е построил църква "Св.
Богородица Халкеон"); третият, познат под името Боян и вероятно с
титлата севаст, син на Василий Боян, е катепан на византийска
Италия през 1041 г., когато въпреки качествата си на командир и
произнесената бляскава реч загубил битката с норманите, бил пленен
от тях, а след това откупен.
Историческите податки позволяват заключението, че Римски град
не е само клише, доколкото Рим се среща и в "биографията" на Каган
Михаил от историко-апокалиптичните апокрифи от ХI-ХII век, но посигурна опора при реконструкцията на легендата ни предлага
статутът на Михаил Воин "примикиръ надъ вои волныими". Български
военни единици във византийската войска трайно се появяват едва
през втората половина на ХI в. като част от етниките9. Те били
използвани предимно в Мала Азия и Южна Италия, където през 1032 г.
са се водили усилени боеве срещу арабите в целия Катепанат, а се
допуска "съществуването на самостоятелен корпус от българи към
1027 г., воювали наред с други етники в Сицилия и Южна Италия". През
ХI в. етниките вече са били напълно самостоятелни формирования,
съставени от войници от една народност и командвани от техен
сънародник с титлата етнарх или велик примикюр, какъвто е бил
българинът Борил по времето на Никифор III Вотаниат (1078-1081).
Същевременно извън рамките на етниките съществуват и други
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форми на военна организация на българите в империята в случаите,
когато са набирани от население, обитаващо постоянно в нейната
територия.
За примикюр над свободни войници Михаил Воин е избран на 25годишна възраст по чинu воинскомu, т.е. според "военния ред" със
сигурност български по модела си, тъй като и етниките са суверенни
във вътрешната си уредба, защото тяхното предимство е в етнично
осигурената солидарност в критични ситуации по време на сражения.
В такъв случай светостта на юношата - "от младенчеството си
живееше чист живот /.../ и украсен с всякакви добродетели", колкото и
да е следствие от подобни клишета в агиографската литература,
съответства на програмираната от традицията подготовка за водач
на войни, за която той по рождение е призван според израза в Житието
"родителите му и мнозина други го нарекоха свято дете". Зад "мнозина
други" трябва да се разбира традицията на общност, в която водачът
на войни има специален статут. Освен че се унаследява, за което
свидетелства потеклото на Михаил Воин "съвсем не от низините, но
от род всепочитан и благоверен", той изисква препотвърждаването от
"мнозина други", а не само от родителите, и различно ("свято")
поведение до избора. Очевидно се срещаме с християнизираната форма
на този статут, който по наследство се е предавал след
покръстването на българите през IХ в. и затова родителите му са
"пръв е (от) пръвородныих хр(и)стiанъ", но той е още по-стар по
потекло, от епохата на езичеството, и отвежда към институцията на
колобрите, религиозните водачи от шамански тип по време на война10.
Патриарх Евтимий в Словото заменя "примикир" с "воевода" и реалии
от българския фолклор (коледни песни, хайдушка епика и балади)
показват избора на воевода като сложна процедура в сакралната
сфера, отглас от неговите някогашни жречески функции.
Още по-значима за установяване на сакралните функции на този
персонаж през средновековието е титлата бан, с която се заменя
"воевода" в коледните песни предимно от Софийско и Северозападна
България. Преводът, направен в един ограничен ареал на фолклорната
традиция, има своето основание в особената роля на Средецкия
комитат, чийто управител и неговите синове Комитопулите оглавили
борбата срещу Византия след падането на Преслав през 971 г. Те
притежавали авторитета на съвладетеля от типа Боян, който според
сведението на Лиупранди е брат на официалния владетел цар Петър и
жрец от шамански тип. Фамилното или лично име Боян за двама
катепани българи (баща и син) на Италия през ХI в., за които изрично се
знае за участието им във военни действия, може както при фамилното
име Кавхан във византийските извори за същия период да е произлязла
от названието за административна длъжност.
С оглед на поставената цел да възстановим цялостната легенда за
Михаил Воин от Потука пътем ще се спрем на връзката между
титлата бан и името Боян. За личното име Боян се предполага и
връзка с монг. bajan 'богат', от която дума се извежда и споменатата
през Х в. у Константин Багренородни титла BoeanoV 'господар',
запазена под формата бан за областен управител на Балканите през
Средновековието11. Названието на областта Банат, подсказва, че тя е
принадлежала на управителите на гранични територии, присъединени
към българската държава през VIII-IХ в. Бановете са имали статут,
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подобен на акритите във Византия през същата епоха, загатнат в
една песен на буенец, записана в с. Аспарухово, Варненско (ДЮДК, 65),
което е разположено на един от важните проходи в Източния Балкан, а
в землището му има граничен окоп Пряградата: "Банко книга
дофтаса,/ да иде Банко на сефер,/ покрайнини да варди,/
покрайнини, вратници..." Тя е вариант на баладата "Мома войник"
(вж. СбНУ 60-2, с. 698-700), която има общоетнично разпространение,
позната е и на останалите балкански народи, но за нас от значение е
фактът, че личното име Банко за бащата на момата войник се среща
в записи от селища около гранични окопи, планински проходи и стари
култови средища. Във фолклорната традиция са запазени значенията
на титлата бан и личното име Бояна, които отвеждат към общото
им семантично поле отпреди Х в. Религиозното предназначение на
златните съдове от Наги Сент Миклош в Банат свидетелства, че
техният собственик е господар от типа BoeanoV, който освен
обичайните административни е имал и функциите на колобър, тъй
като постоянният контакт с чуждото етнично землище е означавал и
непрекъснато състояние на война.
Титлата бан е документирана в писмените извори за българската
история до ХV век12. Предимно по предания тя е известна в един
ограничен ареал (София, Велинград, Баткун, Банско), отчасти включен
в онази територия между Солун, Мосинопол и Пловдив, в която се
появяват самостоятелни български военни формирования между Х и
ХIV век. Вероятните им исторически корени са в акта на
присъединяване на областта на смоляните (една от Славиниите) през
837 г. като един вид "банство", от което са могли да бъдат набирани
военни контингенти, сражаващи се за Византия още в края на Х в.,
доколкото то е оставало встрани от местата на кръвопролитните
сблъсъци между българи и гърци до 1018 г.
Топосът "Тираиско м сто" от Житието ("Земля Тиирагинска" в
Службата) е добре познат на Патриарх Евтимий, който го отбелязва
като "тъй наричаното обикновено Тирайско място", т.е. както и
Потука е съществуващо, и пак според него то се намира между
границата на собствената страна на Михаил Воин и неговия дом, до
който го придружават само част от неговите конници. Завръщането
към дома след победната битка отвъд морето е могло да стане през
Солун, който не е само градът на Христофор Българина, но и около него
се появява първата самостоятелна българска военна част в армията
на Византия още в края на Х век. В такъв случай пътят към Потука е
бил през Родопите, през които ще да е минал и цар Калоян през 1205 г. през юни той превзел Солун и после се отправил към Пловдив, повикан
от българите "попеликани" в него. Косвено доказателство за наличието
на подобен път е сведението за отцепника Радослав, който през 1300 г.
се отправил от Солун към Крън, начело на български корпус. В
Северозападните Родопи и прилежащите им покрайнини са запазени
почти всички известни ни топоними от "бан" - Бан Вельова баня в
Каменица (дн. Велинград), град Банско, Банска могила в с. Аликочово (дн.
Капитан Димитриево).
Географската особеност на краището Чепино, неговата топонимия
и фолклорът на селищата от котловината дават възможност да се
локализира "Тираиско м сто" именно тук13. Доводите за подобно
категорично разпознаване са няколко и изискват по-подробно излагане.
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Първо, не е сигурно възприетото мнение, че град Потука е родно място
на Михаил Воин. От този град са взети мощите след превземането му
от цар Калоян и Последният автор на Житието, следван от Патриарх
Евтимий, го определя като такова поради загубеното в течение на
времето истинско име. Ако следваме логиката на клишето за епически
сюжет - воински подвиг (на и отвъд границата на своето землище) и
змееборство (в неговия център - дома на Змеебореца), тук някъде в
Северозападните Родопи ще е своеобразното банство на воеводата
Михаил. Именно отсъствието на героя при отвъдморската експедиция
в ущърб на съществуващия ред и е дало възможност на чудовището да
се появи и да го наруши. Второ, две реалии от чудото на Михаил Воин
със Змея - чудовището и девойката жертва, във фолклора на Чепино са
единствени спрямо своите варианти от други краища. В три варианта
е записана легендата за някогашно езеро в Чепинската котловина,
което е било обитавано от чудовище ("ламя", "морско животно, което се
наричало ламя", "исполински воден звяр, който приличал на кит"),
всекидневно изяждащо по човек, но когато дошло ред до годеницата на
овчар, той с хитрост го погубил14. В предсмъртните си мъки
чудовището пробило път между планините Каркария и Милеви скали,
водата заедно с него изтекла в полето, а мястото, където издъхнало и
станало плячка на псета, се нарекло Песе поле. За Стара река, която
протича през котловината и пролома, Иречек дочул и името Василя и
вероятно то, предвид легендата, е свързано с названието за царския
змей Василиск, а фрагментът от Словото за превръщането на Змията
след умъртвяването й в "сладка храна за птици и червеи" очевидно
кореспондира с фолклорната легенда за чудовището от езерото в
Чепино. От Ракитово, едно от селата в котловината, за което Иречек
бележи, че единствено е носило и името Чепино, е записан вариант на
песента "Мома, дадена на Старо Харо" (СбНУ 39, Стоин, 663), който
представлява описание на старинни практики в обред за дъжд от типа
Пеперуда, предвиждащ и жертвоприношение на девойка на брега на
река.
Третият довод носи в известен смисъл случаен характер и затова
може да бъде използван в контекста на предишните два. Пак Иречек ни
е оставил описание на едно свое впечатление от първия си досег с
термалния извор Влас (Власа, Власица), който е до село Каменица и
недалеч от Бан Вельова баня: "Преди да влезем в селото (Каменица), ме
изненада особено природно зрелище. В една малка котловина близо до
оброчището Свети Влас се намира съвършено отворен, от човешка
ръка съвсем непокътнат извор с необикновено висока температура,
който особено в по-хладно време отдалеч дими между буйната
планинска трева..." При сетнешните замервания от началото на века
температурата (78о С) се определя като "най-високата температура
от всички досега известни не само чепински термални извори, но и в
цялото царство" (СбНУ 26, с. 64), а направеният опит потвърждава
мълвата сред местното население, че във водата на Влася може да се
свари яйце за 3-10 минути. Реалии от Житието съответстват на
"природното зрелище" и на високата температура на извора, при която
ястието може да загори - "дымъ при езер " и "ястията (сложени от
слугата за господаря му) изгоряха", а те са сред видимите различия в
сходната ситуация при чудото на Свети Георги.
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На спасената девица край езерото Житието отделя значително
по-скромно място в сравнение с чудото на Свети Георги. На въпроса на
Михаил Воин как е дошла на това място, тя отвръща, че градът е
имал обичай да дава своите деца за храна на Змея, а след като го
побеждава и гражданите излизат, за да го посрещнат със свещи и
кандила, я предава на родителите й (в Словото тя признава на
слугата, че баща й сам я довел, тъй като е дошел неговият ред). В
Службата само е споменато, че светецът е избавил девицата от
мъченията на Врага (Змея) и това дава основание на богомолците да
отправят към него зов да се моли на Бога за избавление от угрозите на
враговете и за спасение на душите им, т.е. избавената девица е един
вид спасената душа.
За разлика от Свети Георги неговият български двойник Михаил
Воин се придружава от рабъ, който очевидно стеснява периметъра на
действието на девицата по време на подвига или дори я заменя
функционално. В Словото слугата е само един, докато в Житието те
са множество - раби. Един от тях е слугата-готвач и навярно не е
тъждествен с тоя, който е наречен "най-добър" сред останалите,
отказали да го придружат в битката. Но и за най-добрия свой слуга
Михаил Воин определя свидетелска роля, защото му заповядва да се
оттегли с коня и да стои далече. Останал сам на мястото на двубоя,
Змееборецът "падна ничком на земята и се помоли на Бога". Това е
клише, тъй като по същия начин е описана молитвената поза в
критичния момент на битката с агаряните и етиопците, но то не се
среща в Словото на Патриарх Евтимий, може би защото в него той е
съзрял нещо, което не е в съгласие с ортопраксията. Според нас
молитвата към Бога на падналия ничком на земята Михаил Воин е
вторична мотивация на "заспиването", което вече не е било разбираемо
(или пък неприемливо при официализирането на култа към него).
"Заспиването" е присъщо на фолклорната версия на чудото на Свети
Георги, среща се в едно полуапокрифно житие на Теодор Тирон, с когото
Патриарх Евтимий сравнява Михаил Воин, и в поемата за Дигенис
Акрит (може би поради тая причина "сънят" получава виза в Словото,
но с него е означено по-скоро състоянието на покой на неподозиращ
предстоящото изпитание светец). На "заспиването" в змееборческия
сюжет е отделяно специално внимание, тъй като се приема, че то има
ключово значение за разкриване на изходната основа на семантиката
му15. В подкрепа на тезата ни, че чрез падането ничком се преосмисля
заспиването е и повторението на легналото положение на Змеебореца
след битката, когато е повален от удара на опашката на вече
посечения Змей. Това състояние вече е означено като "оставане без
душа" - и мало бездuшьствававь, пакы скоро въста.
В случая падането ничком на земята и повалянето в несвяст
рамкират времето на подвига, а отдалечаването на слугата и на коня
от мястото, отчуждаването им от него и присвояването му
единствено от светеца (в този момент девицата е извън полезрението
на автора на Житието) издават наличието на опасно за другите
(неподготвените) и специално предназначено за него пространство, в
което двубоят протича почти мигновено. Ускореното време и
статичното положение на Змеебореца - след молитвата той става,
Змеят се появява и бива посечен от него, както и споменаването на
трите му "призрачни глави" (видими само за посветения), са знак, че
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Михаил Воин е преминал в "отвъд" и то по вертикалата, чрез което и
ликвидира парадоксалната разлика в "този свят" между себе си,
пешакът, и стърчащите на 20 сажена три глави на Змея. Вярването,
което е най-характерната черта на живите шамански традиции в
Евразия, че във върховия момент на свещенослуженето душата на
шамана се отделя от тялото му и пътува в отвъдните светове и то
предимно по вертикалата, в Житието е кодирано чрез "паде ницъ и
мало бездuшьствававъ". На повествователно равнище, а и с оглед на
официализирането на текста, "заспиването" е разложено на два
такта, времето между тях е предназначено за пътуването в отвъдния
свят, чиято цел е двубоят със Змея. При такова осмисляне на сцената с
двубоя ролята на Слугата се оказва роля на помощника на шамана в
сеанса, който служи за връзка между него и "този свят", в който той
остава, за да бди за тялото на "пътника" и за да осигури завръщането
му.
В най-чист вид функцията на "заспиването" е фиксирана във
вярването, че змеят човек се бори с халите на сън и тогава душата му
се отделя, отива в облаците, а в това време тялото му не бива да се
мести или докосва (Шапк. 4, с. 435; СбНУ 9, с. 126, Софийско - "когато
змеят фърка, заспива /?/, излезе му мощта /стане като заспал/ и се
бие с халите"), загатната е и при двубоя между Господ и Дявола във
фолклорната версия на мита за Сътворението (СбНУ, 30, с. 49) и вече
като неразбираема (алогична) е съхранена в сюжета на коледната
песен "Слънце и Юнак"16. Това ни дава и най-сигурното основание да
видим в описанието на чудото на Михаил Воин със Змея матрици от
българското шаманство.
Най-впечатляващото отличие на разглежданото змееборско чудо
сред останалите в българската етнокултурна традиция (фолклорни,
книжовни и иконографски) е в размерите и външния вид на Змея свистящ и триглав (триуст), издигнал се посред езерото на 50 метра
(20 сажена) и с опашка, дълга 28 метра (40 лакти), с която бие водата,
Змеят е представен като истинско страшилище. С мерни единици се
описва змееподобният Сатана (триглав, с дължина сто лакти) в
апокрифа за двубоя между Архангел Михаил и Сатанаил в началното
време на Сътворението и предпочитанията към тях в двете творби
от ХIII в. едва ли са плод на творческо хрумване у техните автори. За
Патриарх Евтимий подчертаването на височината на Змея е било вече
или неразбираемо, или пък отдадено на един вид фолклорна хипербола,
затова в Словото той намалява размерите на 3-4 сажена, но дори при
тази "операция" визуалното съпоставяне между един пешак, въоръжен
с щит и меч, и 8-10-метровото чудовище е затруднително, което го
принуждава да добави, че то е навело отвисоко своята "многострашна и
отвратителна глава".
Според нас, кръгът на езерото и вертикалата на Змея в неговата
среда повтарят конфигурацията на "медно гумно" и "златен стожер"
сред него. Тя е проекция на звездното небе и неподвижната Полярна
звезда (Златен стожер), която има за сезонен заместител Плеядите
(Седмостълбци, Стожери), скрита за погледа на непосветените
(вещният й еквивалент се смята за заровен в "последното време", за да
бъде възвърнат при новото "начало"17), която в "отвъд" се разкрива на
Михаил Воин. Доколкото става дума за таен модел на света или тайна
на "звездната небесна книга", актът на откровението предполага
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отвоюване от неговия пазител и има известно за двамата участници
условие - или Виделият, или Пазителят заплащат със живота си,
което придава смисъл на двубоя като изпитание при посвещение.
Ритуалният характер на деянието осигурява "временност" на
смъртта, но вече вместена в епическата концепция за света, тя бива
отказана на Михаил Воин, който постига безсмъртието чрез статута
си на светец, воюващ за християнската вяра и това е единствената
интерпретация, която може да има подвигът му в българското
общество от ХI - ХII век. Може да се каже, че ако ядрото на легендата в
Житието е останало непроменено, то осмислянето й вече не
съответствало на шаманската природа на чудото.
Отъждествяването на "езеро" с "гумно" и на Змея със "стожер" се
подкрепя от особеното внимание във фолклорната култура към сходни
природни феномени (езеро и стърчаща в средата му скала), които се
сакрализират (Поповото езеро в Пирин и езерото край Чепигово)18, а още
по-пряко отвежда към семантичното им тъждество сравнението на
змия с гумно и с топола в песен от Велешко (Верк., № 315), която при
това е със змееборчески сюжет - "кога се змия исправи,/ колко две
танки тополи,/ кога се колачь виеше,/ колкото две гумна широки".
Българският двойник на великомъченик Георги понася ущърб при
двубоя си със Змея - "удари го (змеят) по дясната буза (ланита) и по
лявата ръка и му нанесе (сътвори) рана". И в тази подробност
Житието си схожда с апокрифа за двубоя между Архангел Михаил и
Сатанаил, в който след битката "воинът" е с "посърнало и озноено
лице". В Службата има детайли, които не се срещат в Житието.
Въпреки твърдението, че Михаил Воин е останал "невредим", за да се
подчертае защитеността му от силата на кръста, още в следващия
тропар се казва, че неговият "образ" е люто наранен от ноктите на
Змея, а следите от тях като белег за съприкосновението му с него са се
превърнали "в знамение" и дават възможност на богомолците да се
гордеят с дивния вид на мощите - "а ние се гордеем (хвалим) с твоя
дивен вид (твоимь дивнымь вид нїемь)". Придобитото чрез белега на
лицето знамение се оценява по чест наравно с победата в двубоя със
Змея, чрез който именно светецът е станал достоен за двойна чест "двоечьстааго змиа мрьз'ка сьтворь".
Гордост за участниците в полагането на мощите, дивният вид на
Михаил Воин ще да е имал и зримата си подкрепа в някакви техни
външни особености - следи от рани, получени при битки в
отвъдморската експедиция с чуждоземци, но може да става дума и за
белези по рождение, които са определили и светостта на детето преди
избора му за примикюр, а това отново ни подсеща за реалии в
шаманската институция. В приведеното вече вярване за змея човек,
който на сън се бори с халите, външният му вид се представя в някои
случаи чрез несъразмерно голяма глава и очи (СбНУ 12, с. 160, Велес).
Лявата ръка, за която споменават Житието и Словото, е белязана от
Змея заради връзката на лявата посока с "отвъд". Тази представа е
запазена в широко разпространените "леви басни", чиито персонажи са
леворъки целители, а по археологически път е документирана в
средновековен некропол от Русенско, в който е разкрито специфично
погребение на млада жена19. Вероятно тя е била шаманка - китката на
дясната ръка и ходилото на десния крак са били предварително
отстранени (липсват в гроба), ще рече, че на мъртвата е зададена само
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посока към "отвъд". Изглежда, важен атрибут в лечителските й
практики е била лява ръка заедно с плешката на мъж, която е
поставена отдясно.
Изключително е богат наборът от болести и страдания, които
Михаил Воин изцерява чрез мощите си според Службата - "от
множество недъзи душевни и телесни", "на слепите даваше светлина,
на вредоножните (хромите) изцеление, на лежащите сякаш (като)
благотечение (пращаше) благодат, и на беснеещите (даваше)
избавление, и на болящите ги глава" [тези пасажи не влизат в новобълг.
превод на Службата, поради което тук са преведени от оригинала].
Сред страдащите от главобол и на лежащите, на които светецът
скоро се притичва с благодатта си, е бил и самият цар Калоян.
Описаните от съвременните му византийски хронисти изблици на
умопомрачителен гняв са имали физиологична природа, както може да
се съди по белега от рана върху тилната част на неговия череп,
получена на младини от удара на бойна брадва20. Този факт разкрива
една от подбудите, наред с името на светеца и войнските му
добродетели, за желанието му лично заедно с патриарх Василий да
внесе на ръце мощите в собствената си столица.
След победата над Змея в Тираиското място Михаил Воин
продължава пътя към дома си и проживял "мало днїи", преминал в
небесното царство "знаменїа же и чюдеса многаа твор " (в Службата
заради подвига той получава награда от "Бога небесен", предал дух на
ангела божи). Датата на успението на Михаил Воин е на 22 ноември и
"мало днїи" правят допустимо и логично предположението, че в
Житието подвигът е прикрепен календарно към деня на Архангел
Михаил - както името Михаил задължава неговия носител да следва
своя покровител Архангел Михаил в змееборческия подвиг, така и
Архангеловден, 8 ноември, е денят за извършването му. В нощта на
този ден пътуването на неговата душа, отделила се от тялото по
време на двубоя, е по вертикалата, астрономически осигурена от
върховото положение на съзвездието Плеяди, къето тъкмо през Х - ХI в.
в среднощ е заставало на меридиана на наблюдателя, равнозначно на
мястото на двубоя21. Съвпадението на кулминационния ден на
кръговрата на Плеядите с Архангеловден през Х - ХI в. предлага една
допълнителна възможност за уточняване на времето, през което
възниква култът към Михаил Воин, но то прави още по-убедително
тълкуванието на конфигурацията "езеро" и сред него - стърчащ 20
сажена Змей като илюстрация на мигновено разкрилата се тайна на
космическия ритъм и снемането й чрез нея на Земята на "медното
гумно" и "златния стожер".
Очевидно, в Службата се има предвид друг ден от календара, в
който Михаил Воин извършва змееборството. Той не може да бъде
Архангеловден, тъй като чрез посичането на Змея Змееборецът
измолва опрощение за отключването на водите и заради тази важна
мисия той се е родил ("пльтиж приде") - "избраник на победата (и оудел
нию вьзбранника)", той "повали (низложи) врага и главата му отсече,
водите пусна (излиa) и всичко ороси (оброси)". Както споменатата в
следващия тропар "сладка (блага) вода на хората си източил", така и
"оросяването" отвеждат към небесните (дъждовните) води, чието
отпускане обикновено се прикрепва в празничния календар към
пролетта, а предвид голямата роля на росата в гергьовденския обреден
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комплекс чудото в Службата съвпада по време с чудото на Свети
Георги в неговата фолклорна версия. Веднага трябва да кажем, че
цитираният по-горе фрагмент от Службата е най-точното
съответствие
в
цялата
българска
етнокултурна
традиция
(професионална и фолклорна) на ядрото на основния мит за двубоя
между Змеебореца и Змея ва Дълбините, доколкото единствено тук
пряко следствие от победата е отпускането на небесните води. Ще
забележим още, че в Службата Михаил Воин е изобразен при двубоя
като конник с копие и меч, което го приближава до иконографията на
Свети Георги Змееборец - "взел своето копие и меча в ръцете си и, яхнал
коня, с непоколебимост (твърдост) бърза към звера препусна (притече)
и вдигна ръката си - главата му храбро (aко доблестъвно) отсече".
Доколкото Службата първоначално е била предназначена за
Възкресение, а и пряко в нея се казва, че Михаил Воин се е запътил да
повали Врага със закрилата на Светия Дух (и спасената девица е като
спасената душа), то със сигурност може да се твърди, че денят на
подвига календарно се е прикрепвал към подвижните великденски
празници между Възкресение и Свети Дух. При късните дати за
Великден той може да съвпадне с Гергьовден, а при ранните Свети Дух
се оказва в първата половина на май, но и в двата случая двубоят може
да бъде мотивиран астрономически също с кръговрата на Плеядите (с
хелиакическия им залез или с техния надир, невидим, но симетрично
разположен спрямо Архангеловден шест месеца по-рано, т.е. 8 - 9 май).
На 9 май е денят на пророк Исаия, а след ХI в. - и Летен Никулден, към
който се ориентира един сложен обреден комплекс за измолване на
дъжд, отчасти описан в песента за двубоя между Никола и Хала
Семендра22.
С други думи, Службата и Житието познават два различни дни от
календара, в които Михаил Воин се възправя в битка срещу Змея.
Подсказаната симетрия в него с оглед на змееборството намира своите
аргументи във факти от високата традиция, които не са
задоволително обяснени и остават необясними извън предполагаемия
модел за свят в българското общество през ХI - ХII в., според който
пространствено-времевият континуум е бил с двоен "пробив" в
годишния цикъл, осигурен от кръговрата на Плеядите. Става дума за
созополската икона от ХII в., в която светци змееборци са Свети Георги
и Свети Димитър23, за един фрагмент от Беседата на тримата
светители - "два ангела громная есть: елленскїй старец Перунъ и Хорсъ
Жидовинъ"24 и за иконографиите на Брадатия и Безбрадия от Сандъка
от Терачина25.
В иконата от Созопол двамата светци, чиито дни са плеядно
ориентирани в календара и поделят годината на почти равни половини
(зима и лято), са конници, които имат различни противници: Свети
Георги (на преден план) убива крокодил, а Свети Димитър - змия.
Видимо е желанието на иконописеца да подчертае разликата в
тяхното разположение по хоризонталата и по вертикалата,
съответстващо на мястото на Плеядите на Гергьовден до линията на
хоризонта при залез слънце и на Димитровден - високо към средата на
нощното небе: крокодилът се подава от (или по-скоро потъва във)
водата, докато змията стремително се издига нагоре, увита около
ствола на дърво. Някои елементи от иконографията на двамата
светци показват видими сходства с двата варианта на змееборческия
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подвиг на Михаил Воин, представени от Службата и от Житието. В
Службата Михаил Воин е конник, въоръжен с меч и копие, с които
отсича главите и пронизва противника си, при това се загатва, че
тъкмо главите е погубил във водата - "вь водах змиемъ главы сьтеры", а
в Житието той е пешак с меч и щит и Змеят високо е издигнал шия.
Правеното разграничение между "хоризонталния" и "вертикалния" Змей
поражда разликите в начина на оставяне на следи знамения чрез нокти
(в Службата) и чрез опашката (в Житието), което означава, че в
първия случай той е четириног (гущероподобен). Ако зад Хала Семендра
в споменатата вече песен стои саламандър (дъждовник), то и на
българската митопоетична традиция ще се окаже присъща
животинската хипостаза на бог Перун - крокодилът, документиран в
Летописец вкратце от края на ХVII век26. Ако вземем предвид
изказаното вече мнение, че в годишния кръговрат на Плеядите
"началото" се ориентира към зенита им, а "краят" - към надира, то
става напълно обяснимо назоваването на Перун като "старец".
Обвързан с обреда за дъжд Пеперуда, "старецът Перун" е Старо Харо в
споменатата песен от Ракитово, Пещерско, в която "перуновите" му
черти са добре изявени - гибелта на момата на брега на река е
мотивирана с идването на тъмни облаци и текването на буйна мътна
вода. Вариантите на тази песен, която според нас представлява отглас
от старинни обредни практики за измолване на дъжд с мнимо или
същинско жертвоприношение на девица, обручвана за бога дъждодавец,
произхождат предимно от краища, прилежащи към Пирин и РилоРодопския масив. Някъде тук, вероятно недалече от Перущица и
някакво култово средище на бог Перун, трябва да бъде локализирано
местообиталището на старобългарския книжовник, чието дело е
вставката в "Беседа на тримата светители".
Най-вече в Северозападните Родопи обичаят Пеперуда е на Летен
Никулден, 9 май, когато е надирът на Плеядите. Доколкото той е бил
предназначен за "стареца Перун", то за другият от двата ангела на
мълнията - Хърс Жидовин, остава денят на техния зенит на 8 ноември,
Архангеловден. Това езическо божество у българите, чието име срещаме
и в апокрифа "Ходене на Богородица по мъките" заедно с имената на
Троян, Велес и Перун е малко познато и с неясни функции. Няма
задоволително обяснение и за епитета "жидовин", но в контекста на
фрагмент от фолклорната версия на мита за Сътворението, според
който хората от първото поколение на човешкия род били
несъразмерно високи, наречени "житове", "жидовци" (СбНУ 2, с. 164;
СбНУ 3, с. 202), можем да приемем значението "висок" ("изправен") в
противовес на "старец" ("прегърбен").
С оглед на двата календарни варианта на "иконографията" на
чудото на Михаил Воин можем да реконструираме и два варианта на
Змея - Стар Змей (Перун) и Млад Змей (Хърс), "хоризонтален"
(гущероподобен - крокодил, дъждовник) и "вертикален" (змиеподобен),
които, астрономически мотивирани от Плеядите, са били и техни
персонификации. Те се потвърждават и от цитираната вече легенда за
формирането на релефа на изхода от котловината Чепино при гибелта
на чудовището - на изток от пролома е ридът Каркария, а на запад
височината Милеви скали. Най-пълно са разгърнати двата варианта на
Змеебореца в иконографиите на Брадатия и Безбрадия от Сандъка от
Терачина, чиито сцени определено следват четиритактовия ритъм от
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кръговрата на Плеядите. Изглежда, изобразителният текст на този
изключително труден за разчитане поради уникалността си паметник
описва най-пълно основния мит от езическата епоха, но на него ще се
спрем отделно.
Основният мит за двубоя между Змеебореца и Змея на Дълбините
до покръстването е имал календарен вариант в два такта, които били
следствие от значителната роля на Плеядите във вертикално
подредената Вселена на българското шаманство. Преходът от зима
към лято и обратно е осигуряван от същинско или мнимо
жертвоприношение на девици, ритуални субститути на "съпругите" на
боговете Перун и Хърс, които при християнизацията били снизени до
"старец Перун" и "Хърс Жидовин", а впоследствие и до демонизирани
чудовища (Стар Змей и Млад Змей). Новата употреба на основния мит
след приемането на християнството наложила в сакралната сфера на
високата култура алегоричното претълкуване на двубоя като двубой
между езичество и християнство.
Легендата за Михаил Воин, възникнала през Х - ХI в. според
датировката по кръговрата на Плеядите, осигурила "общото поле" на
Житието, Службата и Словото, чрез които в официалния религиозен
опит бил обслужван култът към него. Редица реалии в тях или са
присъщи и за шаманския мироглед, или дори пряко отвеждат към него.
Следвайки Богдан Богданов при опита му да осмисли многобройните
фрагменти за образа на Орфей27, бихме могли да кажем, че на никоя
друга основа образът на Михаил Воин не изглежда тъй единен и логично
последователен освен на основата на образа на Велик Шаман,
прередактиран в среда, чийто основен религиозен опит е православното
християнство, но етнозащитно употребен през епохата на
византийското владичество през ХI - ХII в., когато възниква
императивно нуждата от самоописание на собствената картина за
свят. Докато Свети Георги чрез подвига и рицарската си постъпка
налага християнството над езичници, неговият български двойник
Михаил Воин е само спасител на своите от Змея - жителите на града
не са езичници, а християни, принудени да дават човешка жертва на
чудовището и след като то бива победено, сами излизат "със свещи и
кадила да посрещнат светеца, като славеха бога". Отсъствието на
агресивност, както и скорошната смърт след победния двубой се
дължат на използваното домашно градиво, сред което се разпознават
реалии от българското шаманство.
Явлението, което наричаме българско шаманство, отречено след
покръстването и изтикано в периферията на социалния живот,
възвръща позиции и престиж в обновен християнизиран облик през ХI ХII в., за да се противопостави на опитите на Византия да заличи
българското етнокултурно пространство на Балканите. В нашата
историография този процес на етнична консолидация с прояви на
месианизъм е все още малко изследван от етноложки позиции.
Наличието на двамата светци змееборци в старата българска
литература и отказът на "виза" за името Михаил във фолклорната
митология, богата откъм имена на Змеебореца и с видими
предпочитания към Свети Георги, показва, че именно високата
(професионалната, книжовната) традиция е била главният субект в
двувековната борба за отстояване на етнокултурната идентичност.
Българското шаманство също не е принадлежало на фолклорната
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подсистема на културата, защото на предизвикателствата от
епохата на чуждо владичество то отговорило с книжовни паметници,
повело политически двубой - Василий Врач предявил иска на българите
пред самия император Алексий Комнин, идеологически мотивирало
борбата срещу Византия и предварително обявило победата при
въстанието на Асен и Петър28. А това предполага, че тъкмо през този
период то отново е било институционализирано - налагащо концепции,
изискващо следването им и съзнателно търсещо себе си чрез
разграничаването от другите,не-своите, както в случая с новата
употреба на основния мит чрез култа към Михаил Воин, съпоставим с
култа към Свети Георги в едно и също време (ако се окаже, че
легендата за Михаил Воин е по-рано създадената, то следва малко
неочакваният извод, че в наложената борба за устояване на
етническата идентичност българското шаманство е произвело
значения, които са се оказали значими и извън Балканите, въпреки че в
пределите на Европа от началото на второто хилядолетие
религиозният опит, който го е породил, бил вече непродуктивен).
От друга страна, времето на възникването на култа към Михаил
Воин съвпада с появата на епически творби в европейския
етнокултурен кръг със забележимо присъствие на змееборческия
мотив (Беовулф, Старата Еда, византийската поема за Дигенис
Акрит). Независимо дали е странстващ (заемка) в процеса на
акултурацията или е свой възприемник на основния мит в
съответната традиция, той показва устойчива връзка с героичното
воинско начало, характерно за епохата на кръстоносните походи,
които са мотивирани като религиозни войни и са поставени под
закрилата на "идеалния рицар" Свети Георги Победоносец.
"Биографията" на епическите герои Беовулф, Сигурд, Дигенис
Акрит е същата, каквато е и на Михаил Воин - подвизи на бойното поле
и змееборческо чудо. Епосът снема от мита двубоят между Космос и
Хаос в междуетнични колизии (свои срещу варвари или иноверци) и чрез
него етносът самоописва себе си сред другите в етносферата, което
при липса на собствена държавност го прави още по-потребен. Именно
той е осигурил сюжетното клише "войнски подвиг плюс змееборчество"
за легендарната биография на Михаил Воин, но тя се е превърнала в
житие на светец чрез реалии в тогавашния религиозен опит на
българите. Цезаропапизмът при православието узаконява етничните
варианти на мартиролога и времето след разгрома на българите в
петдесетгодишната война с Византия все по-настоятелно изисквало
свои, а не византийски светци воини за застъпници пред Бога.
С градиво от домашната традиция - историята на един прочут
български военачалник, подобен на Василий Боян или Борил, осмислена
чрез клишета за вълшебствата на колобрите и подвизите на велики
шамани, смътните предания за които навярно с охота били възкресени,
била вградена в общи черти легендата за Михаил Воин от Потука. Че
това е било извършено в лоното на високата култура по политически
съображения проличава по бързината, с която култът бил възприет от
наскоро сдобилият се с корона владетел на възстановената собствена
държава.
Етноцентризмът на българския интелектуален елит е забележим
в създадената през ХIII век литература: загадъчния Драган, "направил
първия в славянското средновековие опит да състави празничен миней,
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да издири и обедини в една книга репертоара на старобългарската
химнография"29; "силно изявеният патриотизъм" в преправката на "За
буквите" от Черноризец Храбър, включена в Берлинския сборник30;
появата на старобългарските названия на месеците в ръкописите на
Презвитер Драгия и поп Йоан Банишки - "свидетелство на сравнително
високата народна култура в България, която дава отпор на
иноезичната, на чуждото проникване изобщо"31. Негов най-кратък израз
е клишето "родом българин" в проложните жития на Иван Рилски,
Михаил Воин, патриарх Йоаким и в краткото житие на КонстантинКирил. Очевидно, става дума за съзнателно следвана стратегия, в
съгласие с която наследството от предходните два века е било подборно
официализирано, при това първите две десетилетия, преминали под
знака на голямата цел, за която Асен и Петър прибегнали до пророци
от шамански тип, се отличавали със значителна веротърпимост.
Търсенето на обновена идентичност, когато етносът вече разполага
със своя държавност, налага и по-особената позиция на един от
основополагащите й белези особено през
Средновековието конфесионалният. Цар Калоян не само приема унията с Рим, но и в
лицето на "попеликаните" от Пловдив вижда сънародници, които са и
сред най-последователните застъпници на провежданата от него
политика за обединението на всички българи в една държава. Няма
съмнение, че те са наследници на същите българи, които вдигат
павликянското въстание в Пловдив през 1084 - 1086 г., при което
сподвижниците на Травъл заседнали в Белятово32 и правели
"всекидневни набези, достигайки чак до своя град Филипопол". Това ни
кара да мислим, че между двете събития - превземането на Пловдив с
помощта на тамошните българи павликяни, които сами повикали цар
Калоян, и пренасянето на мощите на Михаил Воин от Потука има
пряка връзка. Актът на официализирането им чрез присъствието в
патриаршеската църква е имал политически характер, знак за
приобщаване - всички са свои, щом са българи.
Направеното предположение, че първоначално култът към Михаил
Воин се е утвърдил в павликянска среда (именно пловдивските
павликяни са били известни със своята войнственост) улеснява
локализирането на Потука в района на Белятово, а като следствие - и
възможността по фолклорен път легендата за него да бъде отнесена
на север от скитското племе, повикано от Травъл и завърнало се след
това в своите местообиталища, където послужила за основа на
билината за Михаил Потукович33.
Религиозният дуализъм на българските павликяни обикновено се
свързва с богомилството. В тяхната среда осъзнато могат да се опазят
повече реалии от шаманство, ако самото павликянство на
пловдивските българи не е всъщност шаманство под това име.
Дуализмът, който изповядват, прави логични връзките между
фрагменти от Житието и апокрифа за двубоя между Архангел Михаил
и Сатанаил, а също така и определянето на Бога като "небесен" в
Службата34. Кл. Иванова обръща специално внимание на факта, че
първоначално Службата е била предназначена за Възкресение, нещо
твърде необичайно в ортопраксията, което може да има своето
обяснение в обстоятелството, че доколкото тя е създадена при
полагане на мощите, то вероятно те са донесени на този голям
християнски празник. Но дори това да е така, Великден е бил избран
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заради органично присъстващите реалии от Великденските празници в
Службата и в култа към Михаил Воин, които са следствие от двата
такта на змееборческия подвиг в домашната календарна традиция. И
ако тя първоначално е била предназначена за Възкресение, а после отместена към деня на неговото успение на 22 ноември, защото е била
осъзната неправомерността на избора (и все пак "възкресенските"
мотиви били съхранени), не може ли да се допусне, че тя и нейният ден
са били "донесени" заедно с мощите. За павликяните като дуалисти е
било естествено едно такова почитане на Михаил Воин на Възкресение
не само поради отчетливо съхранените реалии от българското
шаманство и неговия календар, но и защото според Евтимий Зигавин
еретиците отъждествявали Христос с Архангел Михаил35, което би
проправило за снизения му двойник Михаил Воин място в големия
празник. Видимо еретическа по характера си, службата за Михаил
Воин на Възкресение е била политическа отстъпка (наложена от
Владетеля и приета от Патриарха) на павликяните от Пловдив в
името на голямата цел - обединението на всички българи под скиптъра
на цар Калоян. А вече Съборът, свикан от цар Борил през 1211 г.,
вероятно чрез споразумение отменил тази отстъпка, но вече
официализираният култ към Михаил Воин бил запазен.
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ИМПЕРАТОР ТРАЯН ИЛИ ТРОЯН В ИМЕТО НА ГРАД ТРОЯН?
(С оглед на култовото средище от езическата епоха в подножието на
Маторие гори)
Анчо Калоянов
Пръв Иван Шишманов в своята студия "Стари пътувания през
България" прибавя името на "градеца Троян" към няколкото известни
му топонима от типа Троян. Пътем, но доста пространно, което е
обяснимо с факта, че като миграционист се е отрекъл от митологизма
на Раковски, той привежда исторически вести, литературни
паметници и фолклорни творби, за да утвърди потеклото на тези
топоними от името на имп. Траян, а не от божеското име Троян1,
упоменато в апокрифите "Ходене на Богородица по мъките" и
"Апокалипсис на Св. Апостоли" (за първия старобългарската подложка е
сигурна и възхожда към царуването на Симеон). С оглед на култовото
средище от езическата епоха в подножието на Маторие гори и в
близост до град Троян се налага да подновим повдигнатия от него въпрос
дали изходната причина за именуването е в профанната (император
Траян) или в сакралната сфера (бог Троян).
Връзката между названията на старите пътища като Троянов
път и спомена за имп. Траян преди Шишманов е коментирана от К.
Иречек в "Пътувания по България" (1888). След твърдението "въобще
като цяло това важно калдаръмено шосе в София, Ихтиман, ТатарПазарджик, Чирпан и др. се нарича обикновено Троянов път, Троянски
път и турски Троян йол", той отпраща към дневника на А. Вранчич
(1553), който "също чул, че цялото шосе от Белград до Цариград се
нарича Троянов път и много се чудил как е могла да се запази паметта
за имп. Траян чак тук, у такива "сурови варвари". По-късно и П.
Мутафчиев (1915) по повод името Траянови врата в пътепис от 1553 г.
за останките от античната порта в прохода между селата Василица
и Ветрен (Ново село) предполага, че "названието Траянови врата
нашият народ е дал на импозантната постройка още при
настаняването си в тукашните земи2.
За да е прозрачна зависимостта им едно от друго, публикуваните
съобщения за топонимите от типа Троян подреждаме хронологично:
Захариев (1970) - Трояновград за развалини и Троянов мост в
землището на Юнаците, Пазарджишко; Шкорпил (1885) - Траяна,
название у местното население за "настела на римский път" в
землището на Бошуля, съседно на Юнаците, Троянов път за района на
Чирпан и Трояновград за Хисаря3; Иречек (1888) - Горни и Долни Троян
за останките от пътя в землището на Слатина, Софийско; Шишманов
(1891) - към известните примери добавя името на град Троян,
идентифицира "така наречения път на имп. Траян" с "Троянската
пътека" (прохода до Троян) у Теофилакт Симоката (от самия край на VI
в.), названието Троянов окоп за трите вала в обсега на Кнежа (по
устно сведение на Добруски, непотвърдено по-късно), а също и окоп
Трояна между Бяла вода и Белене, Свищовско, срещу който на другия
бряг на Дунава се намира друг окоп - Valul lui Traiana; Шкорпил (1898) 104
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Троянова могила на юг от старовремския окоп в землището на Белене,
Свищовско; Шкорпил (1905) - окоп Траяна между две езера по посока от
Свищов към Никопол; Мутафчиев (1915) - Троян друм за мястото на
стар път в землището на село Церово, Пазарджишко, северозападно от
м. Петруша и в близост до седловината Русалски гробища.
Напоследък се изказа съмнение относно времето на възникването
на името на румънските Троянови валове (смята се за иновация,
резултат от преосмислянето на нарицателното троянул за "вал" в
румънския език, което е наложено от пожелана във високата традиция
насока)4. Вероятно на високата, а не на фолклорната традиция
дължим названието Траянови врата през ХVI в. - подготвени за среща с
престижната
Античност
тук
на
Балканите,
европейските
пътешественици са могли да бъдат подбудители за актуализирането
на паметта за имп. Траян (някои от тях са отнасяли със себе си
някакви каменни късове от този паметник). Според техните записки
първоначално проходът е бил под покровителството на Новак,
впоследствие изместен от Крали Марко, за когото тукашните жители
пеели една "наследствена песен", т.е. своя, традиционна, а не заета от
пътуващи епически певци5.
След тази уговорка наличните топоними от типа Троян могат да
се групират по обектите друм и мост, град, могила и вал. Видно е, че
поради категоричната си определеност те са резултат от
деятелността на емблематичен строител не само за изследвачите, но
и за носителите на фолклорната култура. Все пак дали той е от
далечното минало (историята) или е от "свещената история"
(митологията)?
Първият значим довод за съмнение е избирателността на
фолклорната памет, която според наличните и локализирани вести за
българското етнично землище разпознава присъствието на Троян
предимно в началото и края на проходите на двата пътя по основните
посоки север-юг и запад-изток, пресичащи се в Горнотракийската
низина. За първия се отнасят окоп Трояна и Троянова могила между
Свищов и Никопол, град Троян, "така наречения път на имп. Траян"
(Троянската пътека) и Трояновград (дн. Хисар), за втория - Горни и
Долни Троян (Слатина), "Траянови врата", Троян друм (Церово),
Трояновград и Троянов мост (Юнаците), "настела на римский път"
Траяна (Бошуля), Троянов път (Чирпанско). В песенния фолклор тези два
важни прохода се споменават като Троянска пътека и Дервене
Василиски, в близост до тях се разполагат места, назовани "русалски".
И двата прохода имат по една, свързана с предания, антична порта,
минаването през която очевидно е имало не само практическо, но и
символично значение (граница). С оглед на ролята на Античността за
формирането на този специален интерес към двата прохода трябва да
припомним, че във фолклора не генезисът на текста е съществен (в
случая - несъмнената антична принадлежност на пътя и портите), а
неговата функция. При усвояването на собствената територия и
превръщането й в етнично землище чрез организирането му по модел
за пространство, зададен от митологията, триделността на
Вселената в нея (Небе, Земя и Преизподня) активизира троичността на
персонажите от типа "културен герой" (актът на усвояването
повтаря акта на Сътворението като преход от неназовани и хаотично
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разхвърляни обекти в именувани и подредени, с разпознато в тях
божеско присъствие).
Специално внимание заслужава споменатият в "История" на
Теофилакт Симоката "така наречен път на император Траян".
Начинът, по който византийският летописец съобщава за него,
свидетелства, че е приписван на имп. Траян, без да е такъв, т.е. че е
използван фолклор (мълва, предание, топоним). Твърде показателно е,
че жителите на Нове (край Свищов) "нямали човек, който да му го
посочи (на военачалника Коментиол, бел. моя - А.К.), обаче на
дванадесет мили имало един много стар дядо на сто и дванадесет
годин" (старецът бил намерен, но той твърдял, че проходът не бил
преминаван "от деветдесет години"). Ако въпросните дванадесет мили
отвеждат при окопа Траяна и Трояновата могила, то 22-годишната
възраст на водача, когато го преминавал преди 90 години, го показа
като последен представител на селище със задължението да излъчва
водачи за пътуващите. В българската историография този път е
обект на внимание от Васил Аврамов в "Трояновият път от Карпатите
през Дунав и Балкана за Пловдив" (1914), но още Спиридон Габровски,
отбелязвайки, че следва Дмитрий Ростовски, в раздела "О Триана
кесаря римском" пише следното: "А сам преиде Дунай на Никополь и
повел сотворити помость каменный от Дуная даже до Б лое море,
приз всю Болгарию, ид же и до днесь можно знати помость той." Васил
Златарски, който през 1900 г. издава този паметник, посочва, че Сп.
Габровски е използвал за своята история и "различни народни предания",
едно от които е приведеното ("и до днесь можно знати"), но
забележителното е, че според него "помость каменны" е "приз всю
Болгарию", а следователно и сред най-важните знаци за целостта и
усвоеността на етничното землище. За реалното съществуване във
фолклорната култура на такъв модел, който следва основните посоки
север-юг и изток-запад при организацията на пространството,
свидетелства коледна песен, чиито варианти са записани от
Свищовско, Оряховско, Луковитско, Ловешко (ТВ, №№ 113, 138, 139; ССВ,
№ 2264). В тях пътят на конник, който бърза да се прибере за Коледа
при първото либе, е маркиран с "чаршия цариградска", Дрянополе
(Адрианопол, дн. Одрин), Пазарджик, София и Кратово. Мястото след
Дрянополе е предадено описателно - "право пладне на планина" или "от
планина на планина", което според нас преосмисля неразбираемото вече
средновековно име на Пловдив като Пълдин-Плодин (Пловдив пряко е
назован като Плодника във варианта на тази песен, записана в с.
Войнягово, Карловско, на 15 - 20 км от Кърнаре, ЮИ (СбНУ 46, 465):
"Рано рани Добър Юнак / из убава Цариграда, / обяд му би в Дрянополе,
/а пладнина - в град Плодника, / икиндия - в град София...". Записвачът
Лило Ралев изрично е посочил, че Плодника е Пловдив). Посочените
варианти образуват локална версия на общоразпространената "Слънце
и Юнак", поради което и посоката на движение е от изток към запад Цариград-Адрианопол-Пловдив-София-Кратово, но съхраняването на
маршрута по имена на градове в коледни песни от селища, отдалечени
от тях и близо до Троян, може да бъде обяснено с излъчването на
култово средище, което е имало важна роля в процеса на етничното
усвояване на землището.
Вторият значим довод за съмнение в историзма на топонимите от
типа Троян е "географията" на коледните песни за двубоя между трима
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змееборци с триглаво чудовище (змей, ламя, хала), които са записани
само от селища, разположени до планински проходи, могат да се
разглеждат като варианти на една и съща песен, но имат значещи за
нашата цел различия.
1. От Панагюрище (Мила., 143): триглава люта змия е запряла
царювите друми и царят повиква три делии от Ново село да я
утрепят; към мястото на двубоя Дели Петър и Дели Марко тръгват по
друма с песен, но при срещата с нея се изплашват и се връщат;
третият "мало дете баш Груица", който я погубва, се запътва не с
песен, а "со коня си татанъ (?) бие" (въпросителната е поставена от
издателя К. Миладинов).
2. От Войнеговци, Софийско (СбНУ 2, 7), недовършена: люта змия
троеглава, шестокрила и дванайсетопашата пленила три
планини и три клисури, разселила девет села и разградила три
градове, а три делии в механа Дренополска правят облог кой от тях
ще я погуби - млад Груица, Андрейашка и "бабан банко юнак Марко";
пръв отива млад Груица и чудовището обхваща с едната си глава коня,
с втората - ездача, с третата посяга "да го пие" (подредбата на
главите следва вертикалата).
3. От Казичене, Софийско (СбНУ 5, с. 6): люта змия тройоглава у
дервене Василиски е запряла три дервене и резселила девет села;
пръв от двама юнаци в механа тръгва Груйчо дете, но изплашен вика
на помощ вуйчо си Витец Марко, който набожда чудовището с изковано
от него в трето село тройерого копие (липсата на третия юнак е
обяснима с присъствието на вуйчото, като покровител на неофита, но
е компенсирано чрез троичността на копието).
4. От Аспарухово, Варненско (ДЮДК, № 21): сура ламя с три гърла
огладила три села и три каази; трима братя близнаци изковават
три синджира на ковачи и започват да я преследват - "най-голям
братец покрай гора, /среден братец посред гора, / най-малък братец по
пряходи, / по пряходи, по кладенци"; чудовището "слиза" по
вертикалата от "гора горунова" през "гора люлякова и бръшлянова" към
"Черното море"; от морето те я изтеглят със синджирите и разсичат
трите гърла, от които потичат бяло жито, жълто просо, мед и масло
(съчетанието "проходи и кладенци" прояснява функцията на проходите
във фолклорната култура като контактна зона между тук и отвъд по
хоризонталата на землището, каквато имат кладенците за
придвижването по вертикалата на Вселената).
5. От малоазийските българи в Арковна, Варненско (СМБ, № 56),
чиито първоначални местообиталища са били в южната част на пътя,
минаващ през Троянския проход6: три делии Млад Новачко, Богдан юнак
и Дели Марко с Шарка коня са на трапеза и последователно отиват да
разберат "защо тира три клисури"; оказва се, че не са вихри и вятри, а
Люта Змейна, която не е за хващане - "глава сдъне, гора сломи, / вред
камъне спотрошава"; последен (трети) е Дели Марко, който с малян
топуз успява да я замае и опетлае; повежда чудовището и на
заплахата му, че ако блъвне буен огън, ще запали Небе, Земя и самия
него, отвръща, че в Долно село има първо либе, което с бял медник вода
ще изгаси пожара.
6. От Горно Александрово, Сливенско (Арх.КБЛ, зап. Костадин
Илиев Великов през 1975 г.от Колю Събев, род. 1903, коледувал от 1917
до 1948 г.): сура ламя, сравнена с тъмна мъгла, е припаднала по полето
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покрай морето и държала три дни и три години три божи земи
(Християнска, Влашка земя и Богдан земя); Самси Господ призовава
Марко (през гората и долищата), Филип (през полето и през морето) и
Храбро Юнак (през лозята); третият я хваща на една "бяла лоза",
отсича и русите глави, от които текват трите реки жълто жито,
бяло мляко и ройно вино (съотносими с поле, гора и лозя).
Шестте варианта показват една пулсираща Вселена (запалените
Небе и Земя могат да бъдат изгасени с медник вода, ламята е намерена
върху бяла лоза), което се дължи на факта, че те описват мотивирана
от мита за Сътворението обредна ситуация при прехода към нов
календарен цикъл и обновяването на пространството, а в по-частен
аспект - прочистването на обектите с комуникативни функции.
Песните са изпълнявани само от мъже по Коледа в селищата, които са
били дервентджийски или войнугански, дарени с привилегии от
османската власт в замяна на опазването и поддържането на
проходите. Вероятно дервентджийската институция е била заварена и
през ХV-ХVI в. привилегиите са били само препотвърдени, но те
несъмнено са позволявали непрекъсваемост на традицията и
официализираната й изява в тези селища, а автономността им - и
нейната реархаизация извън опеката на Църквата.
Охраната на прохода задължавала мъжките общества в
съответните селища да поддържат жизнеността на новогодишната
обредна версия на мита за двубоя между Змеебореца и Змея на
дълбините, присъщ за Сътворението (началото на "свещената
история"). Същевременно излъчването на новото попълнение от
подрастващи за стражи задържало разпадането на архаичния
комплекс от обреди и практики при прехода на юношите в мъже воини.
При описанията им в разглежданите песни те мотивират появата на
либе-спасител
(Арковна),
вуйчо-покровител
(Казичене)
и
предпочитанието към най-малкия - "мало дете баш Груица"
(Панагюрище),
"най-малък
братец"
(Аспарухово).
Видимото
противоречие във варианта от Аспарухово - змееборците са близнаци
(едновременно родени), а са "най-стар", "среден" и "най-малък" издава
операционалната
употреба
на
митологемата
близнаци
при
съгласуване с клише от обреда за посвещение, в описанията на който
"най-малък" е код за неофита. Най-малкият е Змееборец, защото при
посвещението повтаря деянията на патрона (Бога воин), поради което
той единствен от братята има право и задължение да "премине" (през
прохода и през изпитанието).
Забележими са тъждествата между вещния мир на песните и
реалии от съответните проходи, охранявани от певците им.
Известната "Маркова механа" при Траяновата врата е споменатата в
песните (Казичене, Войнеговци) механа, от която змееборците тръгват
за двубоя. Вярването за кръвожадно чудовище, което, обитавайки
прохода, в определен календарен момент активизира негативните си
функции, е кодирано в името на село Зверино в Искърския пролом, в
чийто южен край е село Войнеговци. Вероятно същото потекло има
името на село Перуница в Дервене Василиски, упоменато от френски
пътешественик от ХVII в. и лаколазирано около днешното Богдановци
(съпругата на Перун в змейски облик). Според нас "цареви друми"
(Панагюрище) и "дервене Василиски" (Казичене) съответстват на
названието на прохода през средновековието като Царска клисура, но
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самото то е възникнало от вярването, че е обитавано от Змея
Василиск - "царят на змиите", "цар змей" (титулът идва от
представата, че той има за корона гребена на петел)7. В песента от
Панагюрище упоменатото Ново село е другото име на Ветрен,
предпочитанието към името Петър за първия от тримата змееборци
стои във връзка с името на местността Петруша в землището на
Церово, което отстои на петнадесетина километра, песенното
пътуване на първите двама делии издава реалии от шаманството и се
обвързва с Русалийските гробища при изхода на прохода, а
предизвикалото въпросителна "татанъ бие" всъщност е "тъпанъ бие",
което е познато и при шаманството, и при практиките на
дервентджиите (един от пътешествениците видял някаква игра на
пазачите под звуците на тъпан). В песента от Горно Александрово
присъствието на Филип юнак е мотивирано от плеядната семантика
на прирадния каменен стълп Вдовицата с двете деца и квачката с
пиленцета в сито на главата, който се намирал в края на Мокренския
проход и в обсега на селото8. Зенитът на Плеядите (Квачката с
пиленцата) е в първата половина на ноември, а "визата" за апостол
Филип в състава на змееборците е допълнително улеснена от факта,
че на неговия ден в календара (14 ноември) започват Коледните
заговезни (и подготовката на коледарите). Приведените съображения
позволяват твърдението, че в песните двубоят се е прикрепвал към
конкретно място в своя проход, което е следствие от професионалното
задължение на дервентджиите (те са и певците на песните на Коледа)
за поддържането му в изправност
Най-сериозният довод да откажем историчността на топонимите
от типа Троян е натрапващата се и подчертана от нас троичност
(изразена и чрез кратните на три числа - шест, девет, дванадесет) на
време, пространство, деятели и атрибути в шестте песни.
Формулираното правило за описанията на змееборческия двубой
"третий (по счету) побеждает тройнственого (по природу)" (МНМ 1, с.
56) не е ключ към троичността на Змеебореца като съответен на
триглавия Змей на дълбините, защото необясними остават
многобройните песни за двубои между юнак (Добър Юнак, Богдан,
Храбро Юнак), двама близнаци или светец (Свети Георги, Свети Илия) и
триглаво чедовище (Сура Ламя, Люта Змейна, Хала). В тях обаче след
победата на Змеебореца протичат трите реки от мляко, жито и вино,
съотносими към пролет, лято и есен (самият двубой се мисли като
календарно прикрепен към времето на пеенето на песента - зимата),
т.е. извоюван е новият четирисезонен годишен цикъл. В този смисъл,
когато заявената цел на двубоя е не Времето, а Пространството,
тогава в песните акцентът се премества върху троичността на
Змеебореца - страж и покровител на триделната по вертикала
Вселена. Проходите в планината, а не пътищата въобще, налагат
предпочитанието към вертикалата и защото двубоят между
противоборстващите сили на Хаоса и Космоса е върху изначалния
свещен хълм (съответно и планините с важни проходи, обитавани от
чудовища, придобиват статута на свещени планини). Вероятно това е
причината, поради която Стара планина е позната само в този си дял
с името Маторие гори в домашен паметник от ХIII в.
Предприетият нов прочит на топонимите от типа Троян в
българското етнично землище позволява да заключим, че триделният
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по вертикалата строеж на Вселената определя троичността на
нейния Творец (Строител) и Страж, което най-пестеливо се изказва
чрез личното име Троян. Ако историческото име Траян е било заварено,
преобразуването и преосмислянето му не е било проблем за
митологичното мислене на българите през езическата епоха. Въпросът
е дали тази операция не е била вече свършен факт преди идването на
пришълците (българските славяни и испериховите българи), за което
ни подсеща Теофилакт Симоката чрез "така нареченият път на имп.
Траян". Трябва да се иза предвид, че троичността и особеният статут
на третият са свързани с Преизподнята в митологията на ранните
индоевропейци (МНМ 1, с. 530), което предполага старинно потекло на
триглавостта на Змея Василиск и на чудовището Тифон (МНМ 2, с.
515), а в палеобалканската митологична традиция двубоят между Зевс
и Тифон е локалазиран при Хемус (по принципите на народната
етимология и в гръцки, и в латински името на имп. Траян е могло да се
преосмисли чрез представата за тройнствеността).
Пътем ще се спрем на проблема за Змея Василиск. Името му се
среща в списъка на змиевидните персонажи в преведена на
старобългарски апокрифна молитва - "и Василиска змия родом"9. Ако
триглавото чудовище в съкровището от Летница, което андрогинът
убива с огледало, може да се идентифицира със Змея Василиск, то и
названието на Васильовската планина до Троян очевидно стои в
някаква връзка с палеобалканаското митологично наследство (освен
Дервене Василиск и селата Горна и Долна Василица, вж. още Василчин
дол и Васильов баир при Панагюрище, Василашките езера под Тодорин
връх в Пирин). Но ако заедно с името му (и представите за него) е била
усвоена и локализацията на обиталищата на Змея Василиск, това
обстоятелство не включва автоматично и името на имп. Траян, а
разпознава в него тройнствеността. Затова само по онези строго
определени места, в които миторитуалната (сакралната) сфера могла
да обсеби името на императора (да го вземе назаем от профанната), се
съхраняват или се появяват тепърва топонимите от типа Троян. Поточни ще бъдем, ако приемем, че за епохата на българското езичество
името Троян пряко кореспондира с функцията на митичния
първостроител. Изборът за локализирането на негови обекти и
култови средища при етничното усвояване на собствената територия,
които в заварената палеобалканска традиция били обитавани от
триглавите му противници, е бил възможен и оползотворяван, но не е
бил задължителен.
Утвърждаването на божеския статут на името Троян в
българската митопоетична традиция предлага неизползвана досега
гледна точка върху интерполацията в превода на "Ходене на Богородица
по мъките", в която то оглавява списъка от четири божества,
завършващ необичайно с Перун - Троян, Хърс, Велес и Перун. По
логиката на текста те са по-висшата антропоморфизирана степен на
пантеона на българското езичество, споменат преди това в неговия
"природен" вариант - "слънце, месец, земя и вода, зверове и гадини".
Шестте означени твари естествено се групират по двойки, съответни
на Хърс (слънце и месец), на Велес (земя и вода) и на Перун (зверове и
гадини), а Троян обединява в себе си техните специализирани функции,
съгласувани с триделната Вселена и отвеждащи към триделната
скала на Дюмезил за функциите на божествата в пантеона на
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индоевропейците. В контекста на разглежданите шест коледни песни,
в които третият е истинският Змееборец, бог Перун закономерно
заема третото място (при посвещението "най-малкият" подражава
именно на него, доколкото той е богът воин).
За наличието на култово средище, посветено на бог Троян през
езическата епоха в обсега на едноименния град, разполагаме с три
археологически паметника, които се намират в района на манастира
"Св. Богородица" и в землището на с. Орешака10: в местността Баба
Стана жертвен камък с улеи, които съединяват девет кръгли и една
квадратна яма (според Ив. Христов може би разположението им следва
представата за съзвездие); от една долина между Орешака и
Скандалото произхожда каменен блок (114 х 105 см), чиято лицева
страна изцяло е заета от сцена, осъществена от художника си с дълбок
триъгълен вряз, т.е. техника, различна от прилаганата при
рисунките-графити, и следователно паметникът принадлежи по-скоро
към високата (професионалната) подсистема на старобългарската
култура; в местността Пирговото при водослива на Бели и Черни Осъм
се намира каменен стълп, висок 4 м и с основа квадрат (2 х 2 м), на
чиято северна страна са разположени по вертикалата 7 вдлъбнатини,
на западната - 6 продълбавания във формата на кръст, а на върха има
малка дупка, дълбока 10 см и диаметър 5 см.
Според нас трите паметника са разположени в обхвата на
култово средище и са част от неговия комплекс (може да се
предположи, че капището при конверсията е било превърнато в
манастир, чийто патрон св. Богородица Троеручица издава предишния
езически култ към женско божество, свързано с Маторие гори).
Семантиката им се доразвива при съпоставка с подобни на тях. Все
още несистематизирани, жертвените камъни са познати по цялото
етническо землище и като този от Баба Стана са забелязани в
южната част на Троянския проход, в землищата на близките до
Кърнаре села Столетово и Богдан - котлообразни ями, наредени в
различни фигури11. Имаме основание да смятаме, че те снемат
небесната топография и служат за астрономически наблюдения
(напълнени с вода, огледалната им повърхност "лови" небесните тела в
строго определен ден от календара и мотивира ритуалните преходи
през прохода). За шаманските екстатични "пътувания до горния свят"
е служил стълпът в Пирговото, като вещен еквивалент на световната
ос и вероятно седемте вдлъбнатини (стъпала) са белези за маршрута
през седемте слоя на небето. Според едно предание Побит камък е
имало и на самото било на Троянската планина при Куртхисар (СбНУ
53, с. 783), за Побит камък в Ихтиманския проход споменава К. Иречек,
а внушително каменно изваяние с името Вдовицата е стърчало в
южния край на Мокренския проход до с. Горно Александрово. Неговото
предишно име Бургуджик унаследява средно-вековното име Пигрица и е
със същото потекло, каквото е на местността Пирговото. До Г.
Александрово е Драгоданово, чието двусъставно име е подобно на името
на с. Добродан, съседно на Орешака. Селищното име Добродан има
мито-ритуално потекло, в коледни песни от източните краища (вкл. и
от Средна Северна България) Добри-Дан е водачът на ритуалната
конница, "Дан мой Добре" с добра коня гази бял Дунав и среща Горска
Дива-Самодива (ССБ, № 31, с. Козловец, Свищовско), а в песен с припев
"Дан мой Добри" двама близнака преследват ламя (СИБ 2, № 284, с. Риш,
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Преславско). Тъй като Ришкият проход е съседен на Мокренския, то
очевидно
селищните
имена
Добродан
и
Драгодан
указват
местообиталищата на мито-ритуалния Добри-Дан, чиято близначна
природа и функцииите му на водач и змееборец го сближават с бог
Троян.
Сцената от "Орешашкия камък" е цялостен изобразителен текст
със сюжет за конник (божество или жрец), който посещава култово
средище, покровителствано от женски персонаж (посрещача на
конника). В квадрата пред конника и "посрещача" разпознаваме
жертвеника, в двете разделящи го под прав ъгъл линии - двете основни
посоки при органи-зацията на етничното землище, а в седемте насечки,
които съответстват на седемте вдлъбнатини от стълпа от
Пирговото, е кодиран строежът на Небето. Сцената има аналогии с две
рисунки-графити от Плиска, съще-временно повтаря в сюжет
конфигурацията от реалии в култовото средище Мадара: "Кулата" с
жертвениците, конникът от релефа, навесът-пещера като утроба на
свещената
планина
Мадара,
представяща
Богинята-майка.
Забележителното е, че знакът "двойна брадва", изписан върху
дългополата дреха на "посрещача", се среща и при изображението на
шаман с тъпан и жезъл върху колона от Мадара. Местоположението
на Мадара и на Маторие гори предполага и различията в обредите на
култовите им комплекси, доколкото първата е свещената планина на
владетеля от Плиска (столична), а втората е на "многото българи", под
който израз е споменат етносът през 837 г. в надписа от Филипи. Ще
рече, че в най-ранния етап от развоя на формиращата се
митопоетична традиция в бог Троян е бил разпознат Творецът на
триделната по вертикала Вселена, присъща за шаманския религиозен
опит, и в подножието на Маторие гори, заемащи централно място в
територията на българската държава през VIII в., е било посветено
може би най-важното извънстолично култово средище.
Значимостта на култовото средище край Троян е оставила следи в
многобройни предания за главния епически герой Крали Марко, а в песенния фолклор се срещат село Трояново, Троян касаба, Троян манастир в
Троянова гора, Троянска планина, Троянска пътека, Троянска могила,
момче троенче. Избирателно ще посочим няколко примера: двубоят
между двама близнака и сура ламя е "покрай село Трояново" (СбНУ 9, с.
6); на събор "на Троян, на Троянски манастир" старци се молят да не
дойде "Самандра сама гидия", известна по други варианти като хала
Семендра (СбНУ 26, с. 122); кукувица измамва хайдути преди Благовец и
те се скриват "в Троян манастир в Троянова гора" (БНТ 2, с. 54); момче
от Троян пътува по море с гемийка и чрез свирня на свирка кълне
свойта майка (Кар., 42; Бонч., 38; СбНУ 26, с. 81; СИБ 1, №№ 957, 958;
СИБ 2, №№ 729, 1365, 1366); "на връх на Стара планина, / на
Троянската пътека, / при Троянскаото кладенче" сама пушка убива
двама братя (Кар., 120); сама пушка убива двама братя Стоян и
Доброян "в Троянската планина, / на хайдушката равнина" (ССБ, №
273); Ненчо войвода посреща потеря "на тая Стара планина, / на
Троянската пътека" (Кар., 101). В повечето случаи ранната основа на
тези песни е в обредите за посвещение, практикувани в култовото
средище край Троян през езическата епоха, за което свидетел-ства и
селищното име Калаброво, известно по документ от ХVII в. и
локализирано от Любомир Милетич около Калофер (СбНУ 19, с. 65).
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Според нас то идва от титлата "колобър" (в старобългарски книжовен
паметник "кълубри", с която преди приемането на християнството са
означавали религиозните вождове на войската и вероятно са
осъществявали и воинските инициации12.
Доколкото колобрите са били и същинските шамани, а начело на
тяхната колегия е стоал Върховният Шаман с името титул Боян, то
един фрагмент от древноруското "Слово о полку Игореве", в който е
спомената
"тропа
Трояна",
може
да
бъде
претълкуван.
Изследователите на паметника го идентифицират с Tropeum Traiani
при Адамклиси в Северна Добруджа, въпреки че контекстът изключва
подобна възможност (рища въ тропу Трояню чрес поля на горы "бродейки по пътеките на Троян от полята към планината").
Автентичността на "Слово о полку Игореве" е подложена на съмнение
още през миналия век, но поне този фрагмент, в който певецът Боян
броди по пътеката на Троян, не изглежда да е дело на автор от края на
ХVIII в. Той би могъл, разбира се, да знае Теофилакт Симоката, но
връзката между езическите колобри (и Калаброво) с името Боян във
владетелската институция на българите преди покръстването по
никакъв начин е могла да му бъде известна. Ликантропията на Боян,
позната и по сведенията на Лиупранд от Х в., се пресреща с топонима
Куртхисар за останките от римската станция Монтемно (развалини
от крепост, именувани Вълчиград, се намират югозападно от с.
Литаково, Ботевградско). Ако нашата корекция за "тропа Трояна" се
окаже правомерна, то наистина получаваме потвърждение за
водещото място на култовото средище в подножието на Маторие гори,
посветено на бог Троян през езическата епоха.
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НАЗВАНИЕТО НА ЕТНОГРАФСКАТА ГРУПА ХЪРЦОИ И КУЛТА
КЪМ БОГ ХЪРС
Анчо Калоянов
Заявената тема се оказва съпричастна към делото и заветите на
знаменития наш фолклорист Михаил Арнаудов, но тъкмо с пълното си
отсъствие от неговото полезрение, което не е случайно и изисква
уговаряне. В окръжението на родственици на съпруга на своята сестра
през лятото на 1912 г. в село Йовковци, Еленско, той слага началото на
един десетгодишен плодотворен период в дейността си на събирач.
Обходил накръст българското етнично землище от Странджа до
Белослатинско и от Северна Добруджа до Тетовско, вкючително
Еленско, Родопите и Искрецко, Михаил Арнаудов е единственият
български етнолог, който на живо се е запознал с нашата фолклорна
традиция и е дал завършен изказ на своите наблюдения в Студиите и
Очерците на равнището на водещите тогава европейски центрове. В
пространните описания на обичаи, нрави и селища, в анализите на
фолклорните творби обаче липсва бележка или пасаж за
етнографските групи. Дори не е спомената етнографската група
хърцои, която му е била позната не само по монографията на Любомир
Милетич1, но несъмнено и като родова памет на своето окръжение в
Русе, където той е роден и получава гимназиалното си образование.
Изключено е да не е чул прозвището "хърцои" и Иван Шишманов, роден в
Свищов, който също ще да е бил свидетел на неговата употреба.
Споменаването на Иван Шишманов като пример разключва
гатанката - учител и следовник отказват "виза" на своята родова
памет, защото разглеждат фолклорната култура на своя народ
предимно като общоетнична памет и то в нейното книжовно битие
(описана, документирана и достъпна за всички), каквато е нейната
най-ценена черта за тогавашния интелектуален елит, осъществяващ
програмата за национално обединение. Разбира се, нейните регионални
и локални варианти са се вземали предвид в някои случаи, но без опит
за обобщения. При това сам Михаил Арнаудов, вече след войните,
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изпитва потребност да формулира приликата между фолклориста и
диалектолога, които според него трябва в своите изследвания винаги да
държат сметка за географията на даден факт (диалектът е явление,
адекватно на етнографската група, но ареалите им в българското
етнично землище видимо не съвпадат).
В монографията на Стоян Генчев "Народна култура и
етнография"2 етнографските групи се разглеждат най-общо в
системата селище - етнографска група - общоетнична култура,
чиято обособеност може да се дължи на поминъчни различия, на верска
принадлежност или да е следствие от етногенетичния процес и
историческата съдба на даден край, а дори и на административната
уредба. Малко на брой са и упоменаванията на самите етнографски
групи с изключение на най-популярните (шопи, мияци, рупци) и като
изключим монографиите "Добруджа" (1974), "Капанци" (1985) и
"Странджа" (1996), липсват по-конкретни характеристии. Без
необходимите и трудоемки отправки по този проблем, пътем ще
забележа, че част от названията на етнографските групи са прозвища,
дадени им от съседите, чието утвърждаване трябва да дирим не
толкова далеч във времето, а да го отнесем към епохата на
Възраждането, когато при прехода от народност към нация
пожеланото единство на етноса на по-високо равнище прави
неприемливи различията и те се изживяват и /или осмислят като
религиозна недостатъчност, или като технологична изостаналост, или
като езикова "смешност". Братя Шкорпил настояват, че названието
"тронки" и "мърваци" е дадено според употреба на специфични думи,
коригирайки Петко Славейков, според когото второто се извежда от
"мърва" - въглища.3 Названието "въяци" ("вайковци") за планинците в
Източния Балкан, както и за "шиковците" в Провадийско, е по
особености в говора, а на "гребенците" в Силистренско - по специфичен
белег при забраждането у жените. Тези иноназвания (названия, дадени
им от съседите, чрез които те описват себе си като "нормални") имат
оценъчна функция и тя най-добре проличава при прозвището "торлаци",
употребявано като нарицателно, но и ползващо се със статута на
название на етнографски групи. В Речника на Найден Геров думата е
определена по следния начин: "ТОРЛАК, с.м., Т.1. Дивак, простак, глупак,
ахмак. 2. Нечестник, мръсник. 3. Насмешливо назъвание, което
жителите на една част от България дават на жителите и обратно. 4.
Бели гащи, что носят селяните от някои Кукушки села."4 Може да се
предполага, че изоставянето на традиционното белодрешно облекло е
активизирало значението на тази турска дума в ругателна посока.
Интересуващото ни название "хърцои" липсва у Геров, но е
представено в Речника на редки, остарели и диалектни думи в
литературата ни от 19 и 20 век5: хърцой, м. диал. (от рум. ratoi).
Укорно прозвище на селянин от Русенско и Търновско". Приведени са и
два примера от прозата на Йордан Йовков и Емилиян Станев.
Всъщност тук е повторена етимологията на Ст. Младенов - "изт. бълг.
диал. ръцой, ърцой, хърцой 'глупак' собств. 'паток' към румън. rata
'патица'."6 В Български диалектен атлас е представен и
предполагаемият механизъм на възникване: "Потомци на старото
мизийско население, наричано навярно вече по това време, за разлика
от заселващите се в равнината балканджии, с названията полянци
или ерлии, т.е. 'местни' и с подигравателното прозвище хърцои."7
115

116
Както се вижда от този преглед, хърцои се осмисля и то
единодушно като хулително прозвище, а що се отнася до застъпниците
на тази теза предвид географията на техния жизнен опит, то само
Йордан Йовков и Ем. Станев са били свидетели на конкретната му
употреба. Повече от поазателно е, че те отразяват състояние,
настъпило в края на миналия век и началото на нашия (да припомним,
че Йордан Йовков е живял при брат си в Русе през учебната 1893/1894
година). Забелязваме този факт, защото не е чут гласът на
неуморимия Любомир Милетич, който конкретно сам се е запознал на
място с населението и говорите на Североизточна България. Своите
наблюдения той огласява в "Старото местно население на
Североизтона България" (1902 г.) и излязлата на немски във Виена
"Източнобългарските говори" (1903 г.), която е издадена у нас през 1989
г. Ето и неговото според нас твърде красноречиво изложено мнение по
повдигнатия въпрос във втората монография:
"Споменатите стари жители на равнината се наричат не само
"ерлийци" или "ерлии", т.е. стари местни жители (от йер =място), но
освен това имат и собствено, малко странно по звучене, название
"хърцои" или по-точно "ърцои". Като вече казах, ърцоите се различават
и по носията си от "балканджиите" или "балканците" и от пришълците
от Тракия, т.нар. отеюзлии или отейофчани, т.е. отвъдни ( от отеюз).
Особено характерни са женските носии, тъй като жените много
консервативно държат на традициите в това отношение.
Балканджийките ноят черни, понякога тъмносини тесни вълнени
дрехи, наречени "сукман" или "чукман", докато хърцойките вместо пола
връзват две престилки отпред и отзад. Престилките имат различна
форма и цветове, поради което са известни под названията
пештемал, завишка и кърленка... Старинната мъжка носия на
хърцоите се отличава предимно с белите тесни панталони, т.нар.
бърденци, бирнеци, беневреци и пр., докато балканджиите носят
широки черни или тъмнокафяви вълнени потури и поради това
хърцоите ги наричат "черни българи" или "черните". Същевременно
трябва да се отбележи, че думата "хърцой" сега се употребява по-рядко,
тъй като доминиращите по брой и по интелигентност балканджии и
тракийци са я превърнали в подигравателно название; в подобно
значение това име е известно в градовете и сега. Първоначалното му
значение обаче не е съдържало нищо обидно за селянина, което се
потвърждава от факта, че и в наши дни селяните сами се наричат с
гордост "хърцои", въпреки че в градовете същата дума означава "прост
човек" или "глупак". Тази дума е известна и в Дунавската равнина в
Западна България чак до Видин, също в споменатия подигравателен
смисъл. Етимологията й не е ясна."
Според Любомир Милетич "хърцои" е "собствено название", което в
по-ново време е придобило статут на подигравателно прозвище.
Предложената от Стефан Младенов етимология от румънското rata
среща затруднения при формата хърцои, а и тя няма същия
контекст, какъвто има например турското по потекло прозвище
торлак, изразяващ се в засиленото присъствие на турцизми при
именуването на носителите на неприемливи поведенчески стереотипи
- ахмак, аджамия, делия, уроспия, джадия и др.
Най-ранната
употреба
на
самоназванието
хърцои
като
иноназвание, съдържащо оценка за непълноценност, засега откриваме в
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псевдонима "Едно свинарче хърсовче", появил се във възрожденския
печат.8 При възможно потекло на "хърсовче" от Хърсово (жител на
селище с това име), по-вероятно изглежда допускането, че
комбинацията със "свинарче" се дължи на присъствието на "хърцои"
("хърсой-че"). Всъщност езиковият усет на неизвестния автор отпреди
Освобождението подсказва вярната насока за извеждане названието от
"хърсови", т.е. принадлежащи на Хърс села, земи, хора.
В миналото ареалът на етнографската група хърцои е бил
несравнимо по-голям. При изследване на съседната етнографска група
капанци като хърцойско е означено населението на четири села в
Разградско - Костанденец, Тетово, Юпер и Хърсово.9 Село Хърсово е
разположено на 25 км източно от Разград и това показва, че някога
хърцоите плътно са обхващали откъм север в полукръг капанците. В
"Български именник" Йордан Заимов посочва, че личното име Хърсо е
известно от 15 век, а Хръс - от 13-14 век. В османски документ от
втората половина на 16 век се споменава Хърсю Терзията от каза
Варна (от Каварна или Кранево), а в списъци на католическите
свещеници се срещат Стоянка Хърсова, Маргарита Хърсова и Вучо
Хърсов от Пет кладенци, Свищовско (1626 г.) и Недо Хърстов, Харс
Братанов, Харс Чобанов Станчо Харзов в село Беляне, Свищовско (1637
г.). Наличието на толкова ранни антропоними от типа Хърс са найкатегоричния довод за отхвърляне на предлаганата от Стефан
Младенов етимология на името на етнографската група хърцои, а
самото лично име несъмнено трябва да се свърже с името на бог Хърс в
пантеона на старобългарското езичество., каквато е традицията на
личните имена от типа Перун (Перун, Перуна, Перунград, Перунево).
Популярността на бог Перун още през Възраждането и най-вече
статията на Йордан Иванов "Культ Перуна у южных славян" (1904) е
отместила вниманието на българските изследвачи от култа към бог
Хърс и неговото сигурно присъствие в старобългарския пантеон. Според
най-последните и авторитетни в славистиката тези на В. Н. Топоров в
"Мифологический словарь" (1990) и "Славянская мифология" (1995) бог
Хорс е известен само на русите и вън от източнославянската традиция
за него няма данни (топонимия, антропонимия и др.). Посочва се едно
изключение - лично старосръбско име "Хрьсь" (притежателят му
всъщност е от Полог, най-западната част на на българското етнично
землище)10. Вина за тази присвоителна стратегия на руските
изследвачи има и немарата в собствената ни научна традиция по
проблемите на старобългарското митологично наследство. В своя
монография Цветана Романска изписва името на божеството като
Хорс11, т.е. в руското пренагласяване към законите на собствения език,
но същото прави и Иван Панчовски, който отбелязва, че "култът кам
бог Хорс, който бил най-много разпространен сред източните славяни,
вероятно ще да е имал поклонници и сред южните славяни"12. За
доказателство той привежда имената на две села в Разградско и
средновековното име на Разград като Хръсград.
Фактите сочат точно обратното - Хърс, което следва от
написанието на името му в най-ранните паметници, е божество,
утвърдено първоначално в пантеона на старобългарското езичество.
По тази причина то е било известно на Йоаким Корсунски, българин по
потекло, който го е вписал в пантеона на Киевския княз Владимир.
Предположението за приноса на Йоаким Корсунски е признато за
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вероятно и от В. Н. Топоров, а тезата за старобългарската
принадлежност на това божество се подкрепя и от твърдението му, че
името има иранско потекло с тюркско посредничество и неговата
етимология може да се изведе от "слънце", "сияние". То се споменава и в
четирите основни паметника, които имат българска подложка "Ходене на Богородица по мъките", "Беседа на тримата светители",
"Слово на Христолюбеца" и "Слово на тълкователя" (в преписите от
Новгород на последните два името се изписва също във формата Хърс).
Без да разискват по този въпрос, по разбираеми причини руските
изследвачи предпочитат името във формата Хорс. За пълнота ще
отбележим, че в изследванията си Борис Рыбаков посочва и един
топоним от Балканите: "Недалеко от Переяславца-на-Дунае
находилась местность Хорсово, где, по всей вероятности, было
святилище Хорса."13
Тъй като разглеждаме топонимите и антропонимите от типа
Хърс като особено важно доказателство за присъствието на бог Хърс в
пантеона на старобългарското езичество, привеждаме всички известни
ни случаи. Групата на имена на селища е най-многобройна и единна по
словообразователен тип:
1. ХРЪСОВО - "сь хрьсов@м селиштемь" в грамота на сръбския крал
Стефан Урош II Милутин за манастира "Свети Георги" до Скопие от
1300 г. (по нейно копие от втората половина на ХIV век); локализира се
по долината на Вардар около Туренско поле, а се отбелязват две села с
името Хърсово в Кукушко (дн.Херсон в Гърция) и Мелнишко.14
2. ХЪРСОВО - град в Северна Добруджа, на левия бряг на р. Дунав,
днес в Румъния. Първото сигурно споменаване на този град е в
географска карта от 1507 г. Според османски документ от 16 век е
вилает, принадлежащ към Силистренски санджак, а преобладаващата
част от неговото християнско население е било българско. Приема се,
че името му произлиза от "личното име Хърс или Хръс, като по този
начин славяните при заселването си са осмислили наименованието
Карсиум", а турският пътешественик Евлия Челеби свързва
превземането на града с някакво предание за крал Девире и воини,
които в облика на мечки дошли на помощ на обсадените.15
3. ХЪРСОВЧА - село в Пиротско според протокол на софийския
кадия от 1550 г.16
4. ХОРЬСОВА - село Хърсово, Горноджумайско, споменато в
османски регистър за скотовъдите от 1567 г.; принадлежащо на каза
Татар Пазар.17
5. ХРЪСГРАД - каза Хръсград (Разград) в османски регистър на
пастирите скотовъди от 1573 г.18
6. ХЪРСОВО - село Хърсово, Разградско, принадлежащо към каза
Хръсград (в същия османски регистър от 1573 г.)
7. ХЪРСОВО - село Хърсово, Шуменско, принадлежащо към каза
Провадия (в същия османски регистър от 1573 г.) Посочването на
селище с това име в пределите на Провадийско показва, че днешното
село Хърсово, Шуменско, е старо, а не е заселено от пришълци от
Хърсово, Разградско, както твърди Димитър Маринов в "Народна вяра и
религиозни народни обичаи" (СбНУ 28, с.290).
8. ХЪРСОВО - село Вресово, Айтоско, споменато през 1636 г. в
пътните бележки на поляка Освиецим като Hirsovo.19
9. ХЪРСОВО - село Хърсово, Мелнишко, в подножието на Пирин.
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10. ХЪРСОВО - село Присово, Великотърновско, което по предание
няога се е наричало Хърсово. При чумна епидемия то било напуснато и
жителите му се заселили в Райково селище, в източния край на Дълга
лъка.20
Атанас Илиев привежда като производни от старобългарското
"хръсъ" четири селищни имена в Румъния - Hвrsa и Hвrsesti в околия
Прахова и Hвrsova и Hвrsoveni в околия Васлую.21
Имената на местности от типа Хърс са известни предимно по
специализираните изследванияя по ономастика, а тъй като те не са
обхванали дори половината от българското етнично землище, трябва
да се очаква значително нарастване на техния брой:
1. ХЪРСУЛГРАД - градище в землището на село Кипилово, Еленско,
близо до прохода Вратник в Източна Стара планина; по предание
крепостта била превзета с хитрост като към нея били изпратени кози
със запалени свещи на рогата.22 Според Д. Цончев с името ХЪРСОВГРАД
се нарича котловината до извора на река Сайганица.23
2. ХЪРЦОВЕЦ - ХЪРЦУВИЦ - дере към река Камчия на 5 км. южно от
Велики Преслав.
3. ХЪРСОВА МОГИЛА - връх с гори на 5 км. северно от с.Голяма
Желязна, Троянско, за името на която Николай Ковачев предлага връзка
с изчезнало лично име Хърсо.24
4. РЪСЬОВИЦА - гола каменна чука на един километър северно от
село Попинци, Панагюрско, за чието име Йордан Заимов предполага, че е
по изчезнало лично име Ръсьо, а то от Хръсьо.25
5. РЪСЕВИЦА - местност южно на 2 км. от Каменица, Пирдопско,
чието име според Йордан Заимов идва от изчезнало лично име Ръсе, а
то вероятно от гр. Xrisos' 'злато'.26 Корекцията, която прави по-късно
при същото име в Панагюрско, позволява към топонимите от типа
Хърс да привлечем посочените тук още Ръсева глава в Г. Коритен и
Извор, Кюстендилско, село Ръсово, Кюстендилско, Ръсовица при Мала
Раковица и при Клисура, Софийско, Ръсовец, извор в село Лесура,
Врачанско, Ръсово орнище при Витан, Годечко. Към тях трябва да
прибавим и Ръсовец, каменист склон при Громшин, Михайловградско,
Ръсов лъг, ниви в землището на Винище и ливади в землището на Горна
Вереница, Михайловградско.27
Вече посочихме антропоними от типа Хърс. Вероятно към тях
принадлежат и имена като Хрус и Хрусан, многократно
документирани в османски регистри след ХV в. и то от Беленско,
Свищовско, Великотърновско. Според нас към типа Хърс принадлежи и
името Херсович - споменато в предание, чуто от Бенедето Рамберти
през 1534 г. при Харманли: "Някой си слуга на име Никола Херсович
(Nicolo Chersouich), казват, убил край този извор крал Вукашин (Re
Vcassin)." (СбНУ 55, с. 169). Очевидно е, че това предание кореспондира с
широко разпространената коледна песен за падане на царството на
цар Костадин и за неговото посичане при извори от поп Никола,
заменени с Вукашин Мресич и Никола Херсович, а това позволява
вторите имена да се тълкуват като прозвища.
В контекста на тези многобройни примери с топоними и
антропоними от типа Хърс, връзката на названието на
етнографската група хърцои с божеското име не изглежда не само
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единична, но и никак не случайна. На този етап на изследването на
култа към бог Хърс ще се задоволим с коментара на една доказуема
особеност при употребата на селищното име от типа Хърс. Сред
десетте известни случаи две двойки се отделят по своята близост
(Хърсово Шуменско и Хърсово Разградско; Хърсово Мелнишко и Хърсово,
Горноджумайско). Първата двойка е била забелязана от Димитър
Маринов и той я мотивира с преселване на жители от едното към
другото, което се оказва невярно, а втората двойка е предизвикала
административен акт за преименуването на Хърсово, Горноджумайско
в Горно Хърсово28, доколкото и двете селища са се оказали в обща
административна единица (Благоевградски окръг). Двете двойки имат
устойчива характеристика при разполагането си - първата е на север
от столиците Плиска и Велики Преслав, докато втората е на запад и в
подножието на двете най-високи наши планини Пирин и Рила. В
митопоетичния модел на света "столица" и "свещена планина"
съответстват
на
опозициите
светско/сакрално
и
хоризонтално/вертикално, а се обединяват в представата за
"център". Разположението на двете двойки селищни имена от типа
Хърс "спрямо" столица/планина показва отношение на зависимост
към "центъра" - пронадлежност към обиталището на владетеля на
държавата (или на владетеля в пантеона). Тъй като в окръжението на
Мелник се намира местността Поганово - в землището на Горна
Сушица и село Пирин, то тамошното Хърсово се оказва приобщено към
култово средище на Перун, върховния бог в пантеона на
старобългарското езичество (поганство). Това съответства на
забелязаната от изследвачете връзка на Хърс с Перун, който в списъка
на боговете в Слово на Христолюбеца и Слово на Тълкувателя и в
четирите случая се споменава след него ("и в роуютъ въ Пероуна и въ
Хърса"). В такъв случай удвояването е следствие от преместването на
"центъра" във времето, т.е. от Пирин като обиталище на бог Перун в
езическата епоха към Рила, която след покръстването се превръща в
планината на Светия Отец (Свети Иван Рилски). Още по-очевидно е
това приместване при двойката, съпътстваща двете столици останките от двете средновекавни селища при Хърсово, Шуменско, се
датират в периода VІІІ - ІХ век, а при Хърсово, Разградско - в периода ІХ Х век.29 Предложената хронология на преместването на "центъра"
съответства на прехода от езичество към християнство, при който
божеското име продължава и при новия религиозен опит да бъде
употребявано за означаване на някаква твърде важна и специфична
реалия от владетелската институция у българите. Възможно е и друго
решение - формирането на новите "центрове" да е станало още в
рамките на езическия период, което предвид наличието на две капища
във Велики Преслав не изглежда толкова невероятно.
Предпочитанието към посоките север и запад при двете двойки
селищни имена от типа Хърс е косвено доказателство за произхода на
названието хърцои от божеското име ("хора на Хърс", "хърсови хора"),
доколкото обитаваната от етнографската група територия е на
северозапад от Плиска (да припомним, че прозвището е познато на
запад чак до Видинско). В нейния ареал се намира западният
представителен център на столицата Плиска, който се разполага при
днешния град Бяла и ранносредновековното землено укрепление на
север от с. Стърмен, на границата със землището на село Ботров
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(Боготрово). Името Боготрово стои в пряка връзка с това землено
укрепление от VІІІ - ІХ век, за което очевидно става дума в предание,
документирано от Петко Р. Славейков: "От Бяла на североизток имало
през баиря надолу могили, които се казвали житовските могили;
тамо надолу живеяли, а тука вардели." (СбНУ 2, с. 165). Това предание
Славейков привежда във връзка с легенда за сътворението на
човечеството, първото поколение от което били "високи и едре като
житовете", а пак там описва Жидов гроб - грамада на Орлиния баир, на
запад от средновековния Царевгред Търнов. При изключителната
оскъдност на сведения за култа към бог Хърс в епохата на българското
езичество в Беседа на тримата светители, апокриф със
старобългарска подложка, той е наречен "Хорсъ жидовинъ", който
заедно с "елинския старец Перун" е един от двамата "ангела на гърма".
Дали преданията у българите за жидове исполини от първото време и
приписваните им могили, грамади и гробове имат връзка с култа към
бог Хърс, засега остава неясно, но приведените факти и аргументи
недвусмислено сочат, че от неговото име трябва да се изведе
названието на етнографската група хърцои.
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ПЕТКО И ПЕТИМАТА В "СМЕШНАТА ПЕСЕН" ОТ ПРИЛЕП И
КОЛЕДНАТА ПЕСЕН ОТ КАЗИЧЕНЕ, СОФИЙСКО
(Към въпроса за пантеона в българското езичество)
Анчо Калоянов
Отличителен белег на езичеството е многобожието, но във
фолклорните текстове формата за множествено число от
нарицателното "бог" се среща изключително рядко. Най-устойчиво е
присъствието на "богчета" ("божлета", "божетия", "божлетия") във
вариантите на приказката за надлъгване между хитро момче и кьосе
воденичар (БФП, 1920 Н), в които "пътникът" от лъжата се изкачва на
Небето и вижда как Бог с божетата ядат кисело мляко (попара,
качамак, мед), записани в Ломско, Кутловско, Софийско, Кюстендилско.
В един вариант на баладата "Дете от камък" (БНБ, № 801), публикуван
от Миладинови (Мил., 67), по молба на Яна (Ана) Господ превръща
"мраморна плоча" в мъжко дете, което кръщават всичките богове
("'сите бого'и"). В сборника на Славейков е документиран странния
поздрав "Добре дошли пет-шест бога". Знаменитият събирач го
пояснява, че "тъй поздравил един циганин харачерът, като искал да му
каже превъзходителство". Приложността на този израз не е ясна, но
няма съмнение за познатата употреба на механизъм, по който
верското отклонение (многобожието) е отчуждено чрез приписването
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му на друга етническа традиция (елини, латини, власи, цигани).
Преосмислен е предхристиянски религиозен опит, в който съществува
представата за бога като добър гост, обилно документирана в коледни
песни и в легенди, а в такъв случай поздравът към упоменатото
множество гости отвежда към един петчленен пантеон в
старобългарското езичество.
Петобожието е засвидетелствано и в Киевска Рус1: през 1071 г.
влъхва пророкувал от името на пет бога, на които съответства
разкрит при археологически разкопки своеобразен постамент за пет
кумира, ако се съди по издатините - централен в средата между два
по-малки, пред които са стояли по един още по-малък. Това
обстоятелство позволява на Борис Рибаков да твърди, че пантеонът на
княз Владимир от 980 г. е от пет божества, докато според по-ранните
автори той е по-многолюден и вероятно осемчленен. И ако руската
пословица "Семьеро одного не ждуть" се приема за косвено
доказателство, то българското й съответствие "Петима Петка не
чакат" може да се смята за производна от петобожието в нашия
пантеон. Впрочем, особеният митологичен статус на петицата
проличава и по фрагменти в творбите с множествено число богове,
които посочихме: хитрото момче във вариант на приказката от
Обрадовци, Софийско (СбНУ 16-17, с. 329) има баща, притежател на
странна кобила: "Имаше една кобила, един ден лиса и ден и половина
петонога. Един я води, двамина я подкарват, един я бута, она цвили, та
не оди, копа, та не стае" (ездачът и четиримата съпровождачи
образуват петорка, ангажирана с някакво съоръжение в ролята на конкосмос); във вариант на баладата за бездетка (Мил., 80) Добра Болярка
отказва заем на Бога, защото е отделена (отлъчена, отхвърлена) и не е
викана на пет сватби; във вариантите на коледните песни, в които Бог
гостува на стопанина, записани от източните краища (СбНУ 35, 5),
гостуващите са петима - Самси Господ на сур елен, Божа майка на
кошута, Свети Иван на гълъб, Свети Георги на добра коня и Свети
Никола на сокол.
Във фолклорната афористика освен "Петима Петка не чакат"
(Слав. 379) ще отбележим още "Петко и Неделя къща хранят" (Слав.,
379), "Нямаш ли си бела, стани на петима глава" (Слав., 337), "На
петима кози крак" (ФРБЕ 1, 651), "Дето пет там и шест" (Слав., 175),
"Сговорна дружина и в петък благо яде" (Слав., 445), "Пет пръста богу
надделяват" (Слав., 379). Последната пословица е наречена "хула" и е
строго осъдена от нашите дамаскинари още през ХVІІІ в.: "И друга повелика и по-страшна хула на самаго създателя Бога, страшна ест и
такава хула изказати. Тако говорат: пет пръста одолеют, сиреч
магесници, и вражалки, и баснотворци одолеху Богу и толико снижаха
божество и похулиха, а Врага възвисиха и велика похвалаха и въсегда го
почитают. Аще некои похулит на Врага, они не дают да похулит и
рекут ти: "Не боиши ли се да не патиш некое зло?" А егда похулиши на
Бога, нищо не ти говорат. По-велика почъст имат на самовили и на
магесници, нежели на светии и на духовници." Този фрагмент е от
добавката към "Слово за митаря и фарисея" от Дамаскин Студит,
която е известна по три преписа от втората половина на ХVІІІ в.2 Тя
съдържа най-пълния набор от неканонични народни религиозни
практики и вярвания, обявени за "елински". Пасажът за зли и добри
срещи дословно повтаря текст, известен по южнославянски ръкопис от
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ХVІ в.3, липсва упоменаването на бродници, характерно за словата
против народните вярвания и суеверия през втората половина на ХVІІІ
в., очевидно е, че на прицел са не въобще народни суеверия, а
дуалистична религиозна концепция, което предполага, че авторът на
тази добавка е обновил по-стар текст, актуален по времето на
борбата с павликянството (вярата в бог Злинье, т.е. Врага). Вероятно в
този си вид пословицата "Пет пръста Богу надделяват" преосмисля поранен и вече неразбираем неин вариант "Пет пръста Убогу
надделяват", в който петте пръста като знак на петобожието се
противопоставят на Убог, злоумишляващият срещу установения
космически ред.
Забележимо е присъствието на изображения на ръка с пет пръста
в археологически паметници и в нашия пластичен фолклор: каменен
релеф с изображение на човешка ръка от Х в. е намерен в дворцовия
комплекс във Велики Преслав4; в землището на Балдево, Пазарджишко,
е описано старо култово средище с мраморно кълбо, върху което
двукратно е изсечена ръка с разтворени пръсти5; многобройни и
повсеместно познати са примерите в българския пластичен фолклор обредни хлябове, шевици, накити-амулети6. Изображението на ръка,
познато в множество традиции и от дълбока древност, има
универсален характер, но употребата на амулетите петопръстници в
булченски накити и при деца се пресреща с названието
"Петопръстница" на билката Богородична ръчица и "жена петопръста"
за баячките в Пловдивско (СбНУ 9, с. 138), а някогашната им обща
основа е култът към Род и рожденците в езическата епоха.
Връзката на петопръстието с Род и рожденците обуславя
практиката в Габрово на бъднивечерската трапеза да присъства
ръкавица, пълна с житни зърна, които впоследствие се изсипват в кръг
около кокошките в дома (СбНУ 49, с. 2721). Ще добавим, че в Родопите и
в северозападните краища "петина" е название за кръстец от пет
снопа (БЕР 5, с. 200), а петицата се оказва числовият код за описанието
на децата в един дом ("челядината") според песни от Граово - "пет на
овце, пет по кози,/ петнаесе просо плева" (СбНУ 49, с. 269), и ЕленскоДряновско - "пет на нива, пет на лозе/ петнайсет просо вардят" (ССБ,
№ 2402 - 2406).
"На петима кози крака", "Петима Петка не чакат" и "Нямаш ли си
бела, стани на петима глава" се отнасят към особения статут на
някаква петперсонажна дружина. Ще се ограничим при представянето
й с няколко примера: във фрагмент от фолклорната версия на мита за
Сътворението петима души успели да стигнат до края на Земята и
си взели от тамошната пръст, която се оказала злато (СбНУ 30, с. 51);
в приказка от Пловдивско "петима хора и един поп" тръгват по
света, в една гора "гостуват" на Господ, който ги превръща в магарета
за 40 дни, защото се "мешали в Божиите работи" (СбНУ 10, с. 148); в
песен на боенец от Старо село, Тутраканско, мома, любила пет
войводи, била дадена на граматик (СбНУ 28, с. 410); в песен от Голяма
Желязна, Троянско, Ангелина любила Димовите пет синове, не ги
научила да идват при нея ред по ред, те дошли вкупом една вечер и се
избили (ССБ, 2515); в два варианта на приказката "Мързеливата
предачка", жената, която се крие в гората и подвиква на мъжа си
"Мотовила вила, който сече мотовила, жена му умира", е майка на пет
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деца - "жена на петури деца", "пет деца оставя, шесто на коремо"
(СбНУ 10, с. 152, Самоков; СбНУ 48, с. 266, Банско).
Астралният код на петперсонажната дружина е установим по
баладата "Братя довеждат либе на сестра си" (БНБ, № 959).
Вариантите й според броя на братята - седем или пет, се поделят на
две групи, чиито ареали на разпространение следват ареалите на
названието на Плеядите като Власци (седморката) и Квачка с пиленца
(петорката). Доведеното за сестрата либе е орач и съответства на
Влахчето в астралния мит - Влахчето е най-слабата звезда от Колата,
което се нарича още Харамии (крадци), защото са го откраднали от
съзвездието Власци (СбНУ 30, с. 24). Тъй като Власците се наричат още
Хайдути пак заради кражбата на Влахчето и "вървят преди Орачите"
(съзвездието Орион), по-логично е допускането, че в основата на
баладата стои митът за преследването на Власците от Ралицата
(Орачите). В българската фолклорна астрономия Ралицата и Власците
са сезонни заместители на Полярната звезда в ролята й на Златен
стожер, съотносими с двата основни поминъка - скотовъдството и
земеделието, а също така и с топосите Медно гумно и Овче поле7.
Доказаната от Тодор Моллов семантична тъждественост на двата
топоса в българската фолклорна култура и очевидната им връзка с
предхристиянски култови средища, в които е снета небесната
парадигма при организацията на обектите в тях, са още един
аргумент към предполаганато петобожие на пантеона.
Във фолклора петицата се кодира и чрез името Петко и женския
му корелат Петкана8. В две песни персонажът с име Петко
символизира организацията на култово средище от шамански тип,
поради което ще ги разгледаме отделно.
Първата песен е от сборника на Миладинови (Мил., 273). Тя е в
раздела "смешни песни", които подобно на "смешните приказки"
обикновено са със статут на пародии. В началото й е описан събор на
седемдесет и седем харамии, от които са отделени поименно
дванадесет. Представен е 77-годишният цикъл, астрономически
мотивиран от периодичността на Халеевата комета (76) с прибавката
на една "пагубна" година, а дванайсетте харамии са месеците. Първият
е Куси Петко "шатрум-патрум" на четири патерици, следван от
Касапчето Прилепчето, Два Кодоша от Вароша и Чукни Тъпан
Мъжоечки. Останалите се групират в две тройки, едната от Долени
(Въртикалец, Сенокосец, Сушисливи), другата е от Могила (Пърдизелка,
Църнилишка, Мавнивила), а в края е "Поп Никола от Битоля"9.
Споменати са Прилеп и Битоля, между които е и т.нар. Бакърно гумно
в землището на Чепигово, както и селища около тях - Могила, Долненци,
Сенокос, Маджуище, Варош, Църнилище. Ако в народния календар
октомври се нарича "петковски" и е начало на зимата по плеядния
календар, то редът на месеците е следният: Куси Петко (октомври),
Касапчето Прилепчето (ноември), Поп Никола (декември), Два кодоша
(януари и февруари), Чукни Тъпан Мъжоечки (март), Пърдизелка
(април), Църнилишки (май), Мавнивила (юни), Въртикалец (юли),
Сенокосец (август), Сушисливи (септември). В ранния римски календар
нарицателните имена на месеците по мястото им в поредицата се
отнасят за полугодието, в което денят намалява, а собствените
(божеските) имена са за месеците от януари до юни. За разлика от него
в календара, реконструиран от "смешната песен", своеобразните
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"нарицателни" имена по поимъчна дейност са от април до октомври, на
което съответства познатата подялба на годината от Гергьовден (23
април) и Димитровден (26 октомври), астрономически мотивирана от
кръговрата на Плеядите. Тя е позната и на степните астрономически
традиции и се мотивира с легенда за съзвездието Плеяди, което
първоначално било с дванадесет звезди и вечен студ царял по Земята,
една крава се опитала да го стъпче, но през разцепеното й копито се
промушили шестте звезди, които оцелели, и затова само половината
от годината е студено.
Шестимата, съответни на студените месеци, се разполагат в
петорката, от която е отделно споменат Поп Никола от Битоля. По
прибавката "шатрум-патрум" водещият Куси Петко очевидно е
персонификация и на шатра с четири подпори ("патерици"), които са
"касапчето" от Прилеп, "два кодоша" от Вароша и Чукни тъпан от
Маджуище. Явно, битовизирани и иронизирани са старинни функции на
персонификациите на ноември, януари и февруари, съотносими с
божества от пантеона: "касап" разг. 'месар', прен. 'кръвник; главорез'
(БЕР 2, с. 260) отвежда към фигурата на жертвоприносителя; "кодош"
'сводник, клеветник, доносник' (БЕР 2, с. 517) кодира близначната двойка
пакостници (трикстери), загатната в календарния мит за Марта и
нейните двама братя Голям и Малък Сечко, изпили общото вино.
Името Чукни Тъпан подсеща за персонаж, употребяващ шаманската
техника за постигане на екстаз чрез биене на тъпан и свързан с
потентността. В името Куси Петко "кус" 'къс, кратък', но и 'куц' (БЕР
3, с. 151) обяснява наличието на патерици в неговата атрибутика, а
същевременно
съответства
на
представата
за
верска
недостатъчност, както при кудугери 'къси старци' (БЕР 3, с. 76), под
което име са познати богомилите. Отделен от петорката, Поп Никола
е "стопанинът" на култовото средище, доколкото името Битоля идва
от "обител", а то от своя страна се извежда от старобълг. витати
'летя' (БЕР 1, с. 153), което потвърждава и покровителството на Свети
Никола над манастира (обителта) под Бакърно гумно край Чепигово.
В края на миналия век е публикувана коледната песен от село
Казичене, Софийско, за Стари Пейо, който има петима синове, делии
и ловци с вълшебна сила: "Имал Пейо пет синове,/ пет синове, пет
делии,/ та не дава цару царство/ и не дава цару арач,/ и не дава цару
азна,/ цару азна да замине..." (СбНУ 5, с. 5). Царят изпраща войска пет
хиляди, но те след завръщането си от лов "по планина, по рудина" я
погубват. Стари Пейо е в дом с бели порти, чрез които е кодирано
култово средище от шамански тип, затова показателно е, че до
Казичене е село Враждебна, в чието землище е локализацията на един
от топосите Медно гумно в местността Пет могили. Под името
Петтогомил тя се споменава в Сказанието на пророк Исаия от ХІ в. там цар Гаген Одолян се бие с измаилтяните преди отиването си на
Витоша. С този фрагмент от апокрифа се съгласува преданието за
"медно гумно със златен стожер" - заровени в пространството между
Петте могили при последната битка с турците, те ще бъдат
намерени едва след битката за освобождението ни10.
В българската антропонимия името Пейо идва от Петко11 и в
такъв случай Стари Пейо и петимата му синове повтарят
комбинацията Куси Петко с четирите "патерици" и Поп Никола.
Според нас "Петко и петимата" в двете песни описват култово
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средище от типа Медно гумно, тъждествено на шатра с пет стожера
(могили), които "снемат" Плеядите и са съотносими с месеците в
зимното полугодие. Във вариант на баладата "Братя довеждат либе на
сестра си", записан в Ъглен, Луковитско (ТВ, 1590), братята са петима
и са от село Черномяново, чието име отвежда към периода на безлуние "черна мена", а това е още едно доказателство за астралната
семантика на изходната основа на тази балада. Забележително е
съответствието между реалии в този вариант и петте видни могили
на хребета западно от Ъглен12.
В модела на вертикално организираната Вселена на "могила"
(нагоре) съответства "кладенец" (надолу), поради което подобно на Пет
могили (Петтогомил) и топонимът Петокладенци е знак за старо
култово средище, а това позволява към археологическите извори на
петобожието в българското езичество да привлечем и известните пет
релефа от Стара Загора, намерени в квартал на града с
показателното име Бешбунар (Петокладенци)13.
Вън от полезрението на изследвачите на тези релефи е останало
едно предание за Ново село, публикувано от Петко Славейков (СбНУ 3, с.
194). Ново село се намирало "срещу Бешбунар до Боаза" на север от
Стара Загора. Неговите жители са се установили в пределите на града
вкупом и в началото на ХVІІІ в. са градили своя дървена черква "Свети
Димитър". В дамаскин, писан в Ново село, се споменавало за събития от
началото на нашествието на османските турци - част от жителите
на Бер (Стара Загора) били преселени уж в Мъглиж, а в Калофер като
пазачи на проходи оставили войници, които по споразумение с
останалите в града жители отвлекли за свои жени стотина моми. Ще
забележим, че Петко Славейков се отнася с недоверие към своя
информатор - старозагорски свещеник, който по потекло бил от Ново
село14. Все пак остава несъмнено съществуването на някакви стари
връзки между Стара Загора и Калофер, който е бил със статут на
дервенджийско селище, а "негов основател бил юнакът Калифер, който
напомня героите основатели на елинските градове"15. Според Любомир
Милетич проходът край Калофер бил предпочитан от нашите
павликяни при неколковековните им преселвания от Южна България в
Северна и обратно (СбНУ 19, с. 56), при Калофер той локализира
споменатото през ХVІІІ в. село Калаброво, в което имало павликяни.
Доколкото до него нареждат Ново село, което се е намирало пак на юг
от Балкана16, то твърде вероятно е да става дума именно за Ново село
срещу Бешбунар. Също тъй е вероятно неговите жители да са сред
завърналите се към православието дуалисти в края на ХVІІІ в., поради
което се и "прибрали" в Стара Загора. Любомир Милетич предполага, че
днешното име Калофер е преосмислено от Калаброво, чието име
изчезва от докладите на католическите мисионери, а е неизвестно по
други извори. Името Калаброво, култът към основателя Калифер
войвода (според свидетелството на Иречек гробът му е отбелязан с
висока човешки ръст каменна плоча, забита в земята) и "събинската
сватба" от преданието, записано от Петко Славейков, са фолклорна
памет за институцията на шаманите колобри от езическата епоха.
Реалии от тяхната институция, подготвяли религиозните вождове на
войската, са запазени в Житието на Михаил Воин от Потука, култът
към който е възникнал в средата на войнствените павликяни от Южна
България (Пловдив и Пловдивско), а и Потука, градчето, от което цар
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Калоян взема мощите през 1205 г., се търси в триъгълника между
Калофер, Мъглиж и Стара Загора.
Разполагаме със сведение от домашен паметник за важното място
на петицата в религиозния опит на нашите дуалисти. В раздела "Как
се молят богомилите" Презвитер Козма пише: "Моленията, според
заблудата им, са безброй. Те се кланят четири пъти през деня и четири
пъти през нощта, като се затварят в своите стаи, но като държат
отворени всичките пет врати, и при все че е заповядано да бъдат
затворени". Изследвачите на "Беседа против богомилите" смятат, че
зад "пет врати" се упоменават петте сетива, но комбинацията с
четирикратните поклони през деня и през нощта прави достоверно
предположението за специфична организация на техния "храм" с
маркировка на четирите основни посоки на света и централна ос като "път" нагоре17. Така всъщност мястото с пет кладенци при
Бешбунар срещу Ново село се оказва свещено в дуалистичния религиозен
опит. Към името на известното павликянско село Петокладенци,
Свищовско, ще прибавим топонимите Петте кладенеца в Добродан,
Троянско, и в Мирково, Пирдопско. Особеното внимание към обекти, в
които било разпознато присъствието на петицата, проличава и по
топоними Петте даби при Прилепец, Прилепско, и Петте дръва при
Вълкова Слатина, Кутловско, в землището на което са документирани
Перунград и Зеленград (последното е преосмислено от Злинеград).
Преданието за Ново село и предложената семантика на топонима
Бешбунар отчасти компенсират липсващия контекст, в който са
функционирали петте плочи от Стара Загора. В центъра, където е
пътят "нагоре", е релефът с двата пауна до "световното дърво" - те
представят двете начала на света и числово са кодирани като
опозиция четно/нечетно (4/3) чрез орнаментите кръгчета на
опашките им. Спрямо този релеф симетрично се разполагат от двете
страни лъвицата с лъвчето отляво, а отдясно е лъвът (срещуположни
са посоките им на движение). Над центъра с двата пауна на своето
естествено място (горе) е релефът с двуглавия орел, а под тях е
релефът с грифона. Подредени по този начин, петте старозагорски
релефа са съотносими с триделната Вселена: двуглавият орел Небето; Лъвицата с Лъвчето и Лъвът - Земята; Грифонът Преизподнята.
Борбата срещу дуалистичната ерес на павликяните е актуална до
ХVІІ в., когато тяхната общност се разпада - едни се покатоличват,
други се ислямизират, а трети се завръщат в лоното на
православието. Последната домашна "беседа" срещу дуалистите е
Слово на Йоан Златоуст как се заченаха павликяните, възникнала през
ХVІІ в. в православна среда в Пловдивско. Вероятно от нея произхожда и
сборниче с апокрифни молитви от същия ХVІІ в. с публикуваната от
Донка Петканова "Молитва за Свети Георги при тръгване на път"18, в
която е показателното за нашата теза обръщение към светеца:
"Георге, слънчево слънце, който обузда пет елински царе!" Победата
на Змеебореца над Змея на дълбините, алегорично претълкувана в
житието на Свети Георги като победа на християнството над
езичеството,
тук
е
актуализирана
като
обуздаване
на
павликянството от страна на православието.
В религиозния опит на павликянството "петимата царе" са
наследство от петобожието в българското езичество, намерило своя
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графичен изказ в пентаграмата. В украсата на плочките на
пръстените от Първото българско царство "най-разпространени са два
сюжета: птица с разперени криле и глава в профил, толкова
схематично изобразена, че не може да се разбере орел ли е или гълъб, и
"пентаграма" - звезда с пет лъча, изписана "без вдигане на ръката"19. Тя
присъства върху костеното рогче от Плиска, върху мраморна колона
от Плиска и в рисунка графит от Преслав, представяща сцена с лов на
тур20. В последния пример пентаграмата е изписана до фигурата на
куче и този факт може би стои в някаква връзка с
жертвоприношението на пет кучета в ритуално погребение при
Плевен, датирано в периода VІ-VІІ в.21
На този етап на реконструкцията моделиращата функция на
петобожието не е съвсем ясна, но е доловима нейната всеобхватност
при организацията на времето (зимните месеци в плеядния календар),
пространството на култовото средище (Куси Петко с четирите
патерици, "петте могили" и "петте кладенци"), съответни на кумири
или релефи. На езиково равнище "Петко и петимата" ("пет-шест бога")
могат да се представят чрез производните от нарицателното "бог": Бог
(бащата), Богиня (майката) и трите им деца - близнаците Божичи
(синове на Бога) и тяхната сестра (дъщерята на Богинята), а шестият,
който им противостои, е Убог. Еднаквостта на модела за формиране
на пантеона по цялото етническо землище (според цитираните
фолклорни извори) не буди съмнение, което ще рече, че
етногенетичният процес е протекъл интензивно още в началото на
езическата епоха. Все в тая връзка стои и "фолклорната претенция",
изказана в предания, легенди и песни, за първенствуващата роля на
Златовръх планина до Прилеп над Света гора на Атон, а в последствие
и ролята на Витоша като обиталище на тристата свети отци на
българската земя, присъдена й в историко-апокалиптичните текстове
на ХІ-ХІІ в. Активизиращи представата за "свещената планина",
присъща на заварени и пришълци, същевременно Златовръх и Витоша
са обиталища и на "петте бога", далечен отглас от което са двете
странни песни за Петко (Пейо) - и "смешната", и величалната.
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ЕЗИЧЕСТВО, МИТОЛОГИЯ И ТОПОНИМИЯ
Анчо Калоянов
Имената на планини и реки, на селища и на местности, които са
същите или подобни на божеските, са сред най-сигурните по
достоверност допълнителни извори за митологията. Към тях е проявен
интерес още при първите опити за реконструкция на славянския
пантеон, но почти винаги ги съпътства съмнението, че са плод на
случайно съвпадение или са лични имена, които повтарят божеските.
Например, името на планината Пирин се смята за унаследяващо
античен топоним от типа Перинтос, а топонимите от типа Троян
настоятелно се обвързват с името на император Траян. За разлика от
именуването на реките, при планините няма континуитет и
предполаганата актуализация на Перинтос подсказва съвместимост
на Перин с имената на няколко планини - Пирин е "баща" и Стара
планина - "майка", Пирин е "основен персонаж" и до него Славееви гори
са "планините на Поета", Пирин е "център" и спрямо него на юг е
"свещената планина" Света гора. Топонимите от типа Троян пък се
групират при проходите на два пътя, ориентирани по основните посоки
север - юг (Троянския проход) и изток - запад (Ихтиманския проход с
т.нар. Траянови врата). Очевидно е, че при превръщането на усвоената
територия в етнично землище именуването следва модела за
пространство в митопоетичната традиция и като акт със свръхценно
заначение
в
старобългарската
култура
неговата
привидна
спонтанност в най-малка степен е зависела от случайността.
От тази гледна точка в обхвата на цялото етнично землище
топонимите проговарят с доказателствена стойност чрез ареалите на
разпространението си и значещо е не само наличието, но и
отсъствието им. По-различна е стратегията при именуването на
обектите в производните териториални единици (краище, селско
землище). Многообразието на съвкупностите на природните феномени
в землището на селската община предполага видоизменения в опита да
се следва модела на митопоетичната традиция. По правило божеските
имена, които в топонимичните изследвания задължително се
прикрепват към определено селище, някога са били за обекти в култови
средища, а те от своя страна са обслужвали значителен брой селища в
дадено
краище.
На
този
етап
на
реконструкцията
на
предхристиянския религиозен опит на българите не е ясно какъв е
обхватът на самото култово средище и на принадлежащите към него
селища, които вероятно са били обединявани от ландшафта (планина,
котловина, поле), поминъка (планинско скотовъдство, железодобив,
земеделие) или административно. При организацията на тази
територия, обозрима и обходена, в най-пълна мяра е било възможно и
осъществимо разпознаването на божеското присъствие в наличните
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природни феномени, а след християнизацията знанието за тях освен
чрез топоними се е съхранило и в локалната фолклорна култура.
Затова е наложително всеки топоним, за чието потекло се предлага
името на божество, да се постави в контекста на топонимите и в
етничното землище, и в землището на селската община, съпроводени с
данни от местната фолклорната култура.
Ще онагледим прилагането на заявения подход при топонима
Сварог за местност в землището на Ракита, Брезнишко. Пръв го
съобщава Ал. Мартинов в "Народописни материали от Граово" (1958)
заедно с други топоними от това село, като го свързва с името на бог
Сварог. Тодор Герасимов в "Сведение за един мраморен идол у
българските славяни в Солунско" (1960) след твърдението, че и южните
славяни са почитали като главни богове Перун, Сварог и Велес,
отпраща към следната бележка: "Може би някакво далечно
възпоменание за почитане на даряващия светлина Сварог е запазено в
названието Сварог на едно възвишено място край селската река до с.
Ракита, Брезнишко. Това сведение дължим на Н. Петков от София."
Борис Симеонов в "Топонимията за южнославянската митология" (1963)
без уговорки го смята за производно от името на бог Сварог и отбелязва,
че местността е в северните склонове на Вискяр планина, между
селата Гургулят и Ракита, с вековни дъбове и извор "свето вода".
При тези оскъдни данни предлаганото потекло на топонима
Сварог не изглежда достоверно и защото не е познат другаде по
българското етнично землище. За допълнителни аргументи ще
привлечем забелязаните от Ал. Мартинов особености на фолклорната
традиция в Ракита, определено от него като изключително овчарско
село. За разлика от околните селища в него обичаят "премлаз" (първото
задояване на овцете) се прави не на Гергьовден, а на Еремия: "няколко
хора обикалят грамадното общоселско стадо", "първо през загона за
доене се прекарва куче", същия ден преди вечеря "чиракът се съблича
гол, слага върху главата си обредната погача и така обикаля стадото
три пъти". Сред съобщените фрагменти за фолклорната обредност ще
отбележим още три: на Игнажден метат комина с габрова шума, на
трапезата на Бъдни вечер, когато стопанинът кани свети Джерман да
вечеря, семейството стои на колене, на Тодоровден жените минават
покрай попа и "подритват както кон рита и цвилят". Предвид и други
особености на Тодоровден в този край, ритуалното поведение на
жените трябва да се тълкува като изказ на статуса им на
възпроизводителки на потомството, т.е. все още неотродени.
Селищното име е по дървесен вид, който заедно с върбата, брезата и
трепетликата (осика) се възпява в песните и се явява растителен код
на умиращото и възкръсващо божество на плодородието (размножава
се чрез "посичане"). Косвено потвърждение на това предположение са
архаичните черти в песните за мома баждаринка от Ракита, Чепинско,
(СбНУ 39, Стоин, 663) и за Бояна от Върбово, Белослатинско (ТВ, №
3725) и Осиково, Врачанско (ТВ, 2060), а така също и
ранносредновековният
амулет
от
Върбовка,
Павликенско,
с
изображения на езически ритуали.
Освен Сварог сред петдесетината топонима от Ракита, съобщени
от Ал. Мартинов, са Божиловъц, Джурджовски кръс, Манастир,
Пиздица, Побиен камик, Райкова глава и Родиловъц. Старинният
словообразувателен тип с -ец, по който е изграден последният,
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позволява допускането, че е налице и топоним, производен от
божеското име Род.
Ключов за нашата теза е топонимът Поганчиница, споменат от
Ал. Мартинов заедно с Богоя, Рангеловски кръс, Света вода, Свети
Илия и Света Троица в списъка от съседното село Арзан, но Йордан
Заимов го посочва при Ракита1. Изяснявайки името Поган, лъка на
десния бряг на Тополница в Поибрене, Панагюрско, той изрежда още
река Погана в Дойранско, село Поганово, Царибродско, и местностите
Поганово в Горна Сушица, Благоевградско, Погановец при Златарица и
Погановец при Косово, Провадийско. Според известния познавач на
българската топонимия Поган "трябва да е от старобълг. погань
'езичник' (Супр., Син. тр.), може би във връзка с късен остатък от
езическо време или езическо капище". От многобройните топоними в
Поибрене избирателно отделяме Богданов камик, Богословенец,
Вилова лъка, Горната и Долната вигня, Дивака, Златенец, Злия
камик,
Калугерица,
Котлова
чукара,
Кръста,
Куклата,
Манастирски рът, Новаковец, Оброчището, Павел, Радомирови
ниви, Радославинец, Света Петка, Света Троица, Свети Георги,
Свети Дух, Свети Илия, Светилово поле, Свети Никола, Свети
Петър, Черковището. И тук, както и при Ракита, се повтаря
топонимът Манастир. Често срещан, в някои случаи той е един от
белезите за предхристиянско култово средище, което съответният
манастир е унаследил. Родославинец и Радомирови ниви, също както
и Родиловъц, са вероятно следи от някогашен култ към бог Род, а
Вигня сведетелства за железодобив, който допълнително аргументира
присъствието на Поган.
Обработването на металите изисквало специализирани умения и
предполага известно обособяване на практикуващите го, а предаването
му по наследство стимулирало съхраняването на традицията.
Професионалните им тайни са били религиозно мотивирани, затова и
езическите практики в тях са отмирали по-бавно (без друго в очите на
околните те били сродни с магьосниците и следователно чужди, нечисти). Това проличава и при случая с Погановец - равнина, която е на
0,5 км западно от Златарица2. Южно от нея се издига Чуката с
развалини от черква или манастир, където са черкували и правили
курбан на 9 март. Все в югозападна посока от Златарица се намират
хълм с кладенец Мирча (1,5 км), Могилата (2 км), котловината Родов
трап (2 км) и Самодивското кладенче (2,5 км) - изворче, край което
"нощем се събирали и играели самодивите". В календара празникът "Св.
Четиридесет мъченици" приема чертите на подвижното начало на
лунно-слънчевата година през март, което в някои степни
астрономически традиции се мотивира от първата среща на Младата
Луна с Плеядите при свечеряване в средата на небето, а това
обстоятелство показва, че разположените на югоизток Кокошков рът и
Ралинча снемат в земния релеф съзвездията Плеяди (Квачката,
Кокошката) и Орион (Ралицата). Ще рече, че манастирът на Чуката
унаследява култово средище отпреди покръстването, в което са се
извършвали и някакви астрономически наблюдения, а както при
Ракита и Поибрене, така и в Златарица топонимът Родов трап
трябва да се свърже с култа към бог Род.
Същевременно името на селището и топонимите Голям и Малък
бакърджи свидетелстват за златодобив и за обработка на мед.
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Монетна находка от времето на превземането на Велики Преслав от
Йоан Цимисхи показва, че не само са се добивали, но са се обработвали
на място (най-вероятно под опеката на култовото средище, което при
покръстването унаследил манастирът на Чуката). Жителите на
самата Златарица са слезлите от Братовановград (Братановград)
обитатели на крепостта, която отстои на 5 км югозападно.
Преобладаващите в нея керамични фрагменти са от VI-VII в., период, в
който култът към бог Род е бил твърде актуален за болгарските
славяни.
За останалите два случая с топоними от типа Поган липсват
конкретни данни и пътем ще упоменем, че Горна Сушица се намира на
5 км северно от Мелник, някогашната столица на деспот Алексий Слав,
а на 10 км южно от нея е село Хърсово. Косово е съседно на Марково, в
чието землище е хълмът Перуниво в близост до Кузница пещера3.
Възможността в близкото или в по-далечното окръжение на
места, отбелязани като погански, да се открият производни от Род,
Перун и Хърс топоними, доказва със сигурност, че Сварог в Ракита,
Брезнишко, има божеско потекло. Подобна роля има и топонимът от
типа Требище, който в нашата ономастика без уговорки се изважда
от требеж, но съществуването на Требище и Требежа в едно и също
землище подсеща, че първият отвежда пряко към старобълг. требище
'място за езическа служба (треба)'. От значение е и обстоятелството,
че той се появява в селища, чиито имена са знак за павликянски
религиозен опит като Паволче, Врачанско4, и Павлово (най-старото име
на днешното Оборище, Панагюрско) или пък е практикуван железодобив
през Средновековието като в Бъта, Панагюрско. Преорентацията на
епитета павликянски във фолклорната култура от верско към
поминъчно означение е била възможна и защото нашите дуалисти
(павликяни и богомили) в конкретните си практики са използвали
твърде много домашно градиво, унаследено от езичеството. Тъкмо
активният железодобив в Маданско обяснява наличието на топоними
от типа Требище, чието съседство с Велеска усойка и Парунското
подкрепя връзките им с култа към Велес и Перун.
Велеска усойка е гориста стръмнина в район Тикла на община
Неделино. Централното селце на Тикла е Джамийска, което по
предание било заселено в селище от човек с петима сина, следи от
стари християнски гробища има на връх Еленка, а на голия рът
Пазлака са намирани стари ковашки сечива. На север от Джамийска е
гората Велетьово, чието название е обяснено от изчезнало лично име
Велета, а на югоизток - гористото бърдо Вельово. То дели Тикла от
село Неделино, в което през ХVII в. са регистрирани 59 немюсюлмански
домакинства заедно с 4 рударски. На километър в югозападна посока от
Джамийска се намира на било местността Требище. Велеска усойка,
Велетьово и Вельово се извеждат от лични имена или родови
изчезнали, но Требище прави по-достоверно потеклото им от името на
бог Велес.
Парунското е нива в село Лещака, разположено на левия бряг на
река Арда, на 6 км северно от Мадан, който е стар център на
железодобив (на срещуположния бряг се намира Вельово - нива на склон
в махала Арпаджика). Североизточно над Лещака е Требището, склон с
ниви. Вероятно за същия склон се отнася и топонима Требище,
местност в Средната махала на Върбина, което отстои на 3 - 4 км от
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Лещака. По предание старото име на Върбина е било Вълчово и изворът
при голямата чешма Вълчовица, Парунското и Требището - Требище
свидетелстват за посветено на бог Перун средище, чиито култ е бил
мотивиран от железодобива в района.
Георги Христов в "Местните имена в Маданско" (1964) и за
Парунското предлага потекло от изчезнало родово име Парунов, но
дори когато то все още е живо, може да се дължи на божеското по
произход име на местността, обитавана в по-ранно време от този род.
Николай Ковачев в "Топонимията на Троянско" (1969) извежда
Сваровска присойка (ЮЗ 4 км) във Велчево, южен склон с пасища на
рода Сваровци, от личното име *Сваро в *Сварог. Сваро и Сварог не са
документирани в българската антропонимия, в списъка на родовите
имена от Троянско наистина има Сварови, но в него са и божеците по
едноименната махала, чието име е по божек 'просяк'5, както при
Божековото в Плаково, Великотърновско. С други думи, родовото име е
само привиден посредник между Сваровска присойка и някогашното
название на местността Сварог.
Важен факт за претълкуването е разположението на тази
местност в обсега на пътя, който минава по протежението на река
Видима и пресича Стара планина чрез Русалийския проход. В северното
му начало е село Бериево с местността Перунски копак (ЮИ 3)6, след
него е село Дебнево (през ХV в. "мезра Дъбна" от 'дъб'), Царева ливада и
Царева могила между Гумощник (от 'гумно') и Добродан, на юг от
което са Петте кладенеца, село Зла река с Траянов пряслап (ЮЗ 4) и
Ново село с Трояново (СИ 2). Тъкмо от труднодостъпен дол между
Скандалото и Орешака произхожда скален отломък с изображение на
свещенодействие в капище, а в махалата Баба Стана, която се намира
между Орешака и Велчево, е открит каменен жертвеник с
конфигурации от ями-звезди7. Предвид клишето "медно гумно със
златен стожер", с което се кодират астрономически знания за
звездното небе през езическата епоха, селищното име Гумощник
трябва да се разглежда като следа от ритуалното гумно (подобно на
връх Отъка до връх Божка в Драгоевската планина южно от Велики
Преслав). Следователно, Сваровска присойка е в окръжението на
многобройни топоними с миторитуална семантика, които заедно с
археологическите паметници издават присъствието на мощно култово
средище, затова задоволително обяснение за потеклото му е възможно,
ако се приеме, че то идва от името на бог Сварог.
Същата конфигурация на топоними с миторитуална семантика е
присъща и за източното начало на пътя през Ихтиманския проход
(Троянград, Трояндрум, Русалски гробища, Кръста с петте
могили, могилата Еленица с легенда за доброволна жертва на елен,
Богданица, Квачка дере, Боян дере, Петровска черква)8. Очевидно е,
че сакрализацията на пространството по течението на Тополница
между Церово и Юнаците, но главно около Калугерово и Елешница, има
същия защитен характер спрямо прохода като обиталище на змея
Василиск ("царския змей"). Повторението е важно доказателство за
моделиращите
функции
на
митопоетичната
традиция
при
организацията на етничното землище, които в конкретните си
измерения могат да бъдат установени едва след реконструкцията на
пантеона. На този етап още трябва да отбележим появата на името
Боян в топонимията и то в съседство с Троянград и Трояндрум. Тъкмо
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Боян като име титул на Върховния Шаман и на Поета задава
връзката със загадъчния Ономатет, който се е сдобил с тайните за
реда във Вселената и го проецира върху земния релеф (той, същият, е и
най-желаният водач през пълния с опасности проход).
Приемането на християнството през IХ в. довело до смяна на
религиозния код в топонимията и изборът на светци за покровители на
вече установените през езическата епоха свещени места следвал
определени правила, т.е. извършен бил своеобразен превод. При
трансформацията на празничния календар предпочетени били
светците, чиито дни съвпадали със забележимите моменти в
кръговратите на Слънцето, Луната и Плеядите, но по-късно
предишната им митологична мотивация, ако не била насила или
доброволно отказвана, преставала да бъде необходима и отпадала. При
прекодирането на пространствения модел тя се съхранила на равнища,
които не се поддавали на преднамерено унищожаване или на забрава релеф (връх, долина, камък, извор), комуникации (начало на проход,
водослив на реки), поминък (металодобив). Същевременно тези реалии
подавали разнообразни опорни точки за по-адекватен превод на новия
религиозен език.
Разполагаме с наблюдения при името Петър, които доказват
плодотворността на подобен прочит на осъществената на принципа
на превода конверсия. Интересът ни към него беше провокиран от
предпочитанието към Свети Петър за Змееборец на мястото на
Свети Георги в коледните песни на три села, разположени югоизточно
от Мадара - Костена река (СИБ 2, № 255), Косово и Марково (АрхКБЛ), в
землищата на които се намират Перуниво, Погановец и Кузница
пещера. Забележима е разликата в иконографията на Свети Петър - и
той е конник като Свети Георги, но е придружен от куче ("че си пусна
бързото ърти"), а времето за двубоя е след изгрева на слънцето ("Сура
ламя преди зори, Свети Петър подир зори"), което съответства на
изгрева на Плеядите спрямо изгрева на слънцето в дните около
Петровден.9 Ако промяната в иконографията следва реалии от релефа
на конника от Мадара, който също се придружава от куче, то изборът
на Свети Петър за Змееборец несъмнено е продиктуван от култовото
средище в Перуниво.
Свети Петър се оказал възприемник на култа към бог Перун
поради разполагането на неговия празник във върховния момент от
годишния кръговрат на слънцето, към което може да се добави
съзвучието в двете имена (Перун-Петър), но най-важното основание ще
да е било открито в своеобразното му близначество с Павел. Двойката
Петър-Павел съответствала на близначното раздвояване и дори
разтрояване на Змеебореца във фолклорната митология, забележимо
при Добри-Дан. Но ако Павел бил предпочетен за идентификация на
неканоничен религиозен опит, то Петър, обратното, означил
официално възприетия. Така във фолклорната подсистема на
етничната култура емблематичният за павликяните Павел извикал
за активен живот фигурата на своя събрат апостол като знак за
вярност към православието, което довело до покровителството му над
многобройни оброчища и върхове. От тях за най-ранни приемаме онези,
в окръжението на които се е практикувал железодобив (а съответно се
е предполагало и присъствието на Змея на дълбините).
136

137
Петров кръст е най-високият връх на малката планина Чепън със
старо тракийско светилище в чест на Сабазий, но според нас двата
"купатели" (котловидни ями) са от времето на българското езичество и
са служили за астрономически наблюдения. В северното му подножие е
село Мургаш, Годечко, с оброк Петров кръс (З 0,5). За старо култово
средище свидетелства топонимът Болван (ЮЗ 2), което е унаследено
от манастир - Вельи манастир (ЮЗ 3). В Дубье (Ю 2) и Илински кръс
(С 0,3) се намират "цели хълмове със стара сгурия от желязна руда".10 В
Годечко е познато личното име Перун и Перуна, поради което Перуна
дупка в Извор (З 1) и Калотина (И 1) и Перунин дуб в Чепърленци (С 1)
едва ли са, както твърди Борис Симеонов, "далечни отгласи от езическо
време, когато е бил почитан култът към Перун". По-вероятно е друго съхраняването на личното име Перун да е следствие от
съществувалото култово средище на Перун при Балван и подножието
на Петров кръст.
Село Типченица, Врачанско, е на северното начало на
старопланински проход с оброк Светаго Петра (С 1) и дол Троян (СИ 2).
В този край (Ботевградско) се среща антропонимът Троян и, както за
Перун в Годечко, трябва да се предполага, че съхраняването му се
дължи на култово средище на Троян. На изток Типченица граничи със
Синьо бърдо с оброк Петровец (С 2). И тук се появява топонимът
Балван (ЮЗ 3) за скалист връх, а за старинна звездобройница сочи
наличието на скала с дупка Въртен камък (СЗ 2). Вероятна е
миторитуалната основа на топонимите Божков рът и Божков лъг
(ЮИ 2) и на карстовия извор Райковец (СИ 2). На върха Чепина (З 4),
чието име е сходно с това на планината Чепън, се намират останки от
антична и средновековна крепост, в която според Богдан Николов е
намерен бронзов амулет - конче, яздено от глава на шаман. Такъм
амулет произхожда и от село Стефаново, Ловешко. Неговото предишно
име е Вратца, чрез което е маркирано северното начало на Троянския
проход. Тъй като тези амулети са били атрибути на шаманите
колобри, религиозните водачи на войската, от чиято колегия се
излъчвал Върховният Шаман с името титул Боян, то топонимите
Троян и Балван заедно с находката още веднъж доказват
автентичността на фрагмента в "Слово о полку Игореве" за певеца
Боян, който скача от полето към планината по пътеката на Троян.
В северното подножие на Васильовска планина е Голяма Желязна,
Троянско, селище със следи от активен железодобив. Изкуствено
продълбаната в скалите бъчевидна яма, за която се предполага, че е
пещ за леене на желязо, се намира на височината Петър (ЮЗ 2), а
наблизо има следи от старо селище. В землището на Голяма Желязна е
Хърсова могила (С 5), чието название се извежда от личното име
Хърсо, но доколкото това е връх с гори, малко вероятно е да е по
притежаван имот и отново по-правдоподобно е допускането, че е по
името на бог Хърс в Пантеона. Името на планината и на връх
Васильов, което според ударението си е старинно, унаследява
завареното название на змея Василиск. За Сълпа (Ю 5), било между
западните и източните склонове на изкуствената каменна могила
Грамадата, Николай Ковачев предлага връзка със 'стълба'. Повероятното потекло от 'стълп' издава наличие на култово средище с
някакво природно каменно изваяние, свързано с обичая грамада, при
който се затрупва с камъни вредоносен покойник. Потвърждение
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откриваме и в името на извора Хайдуковец (Ю 5), което може да се
изведе от астронима Хайдути (Голямата мечка). Все по това място е
Зъмски заряд (Ю 5) - скален венец, в който се въдят много "зъми - змии",
заряд 'скали в дълга редица'. В песенния фолклор е документирана
старинна представа за длаката (козината) на змея от "кремане" (ТВ,
1403), поради което в "скалите в дълга редица" е било разпознато
змиеподобното чудовище Василиск, вероятният покойник в грамадата,
пронизан от Змеебореца. При християнизацията неговото име е
Петър, наследяващо Перун, но топонимите Градева могила (И 2) и
Дивите (Ю 3) отвеждат към имената му Дивия и Град, познати по
интерполацията в "Слово за градобитието"11. Конфигурацията от
обекти, принадлежали някога към миторитуалната сфера и то при
селище с емблематично за железодобива име, е съотносима на сюжетно
равнище с мита за двубоя между Змеебореца (Петър, Див, Град) и Змея
на дълбините (Василиск).
По предание, съобщено от Николай Ковачев, селото било заорано
против чума от близнаци с волове близнаци и болестта била погребана
на Чумин кръст (С 0,3), мястото, на което при заораването кръгът
бил сключен. През 1928 г. Васил Стоин е записал от Голяма Железна 33
песни, сред които и "Мома войник" (ССБ, № 231) и "Болен Гьорги" (ССБ, №
302), а в кратка песен се възпява Перунига (ССБ, № 1903), която е
откурила "Димско лозе, Дим вилает" и седемдесет кираджии да налеят
виното
(старинността
й
проличава
по
споменаването
на
средновековното име на Видин като Бдин).
В село Буково, Първомайско (двешното му име е Пилашево), за
което се предполага, че е било епископско седалище през
Средновековието, има оброчище Светог Петра (ЮЗ 4) и значими следи
от рударство.12 До някогашния параклис са отбелязани "остатъци от
градище (малки камъни)", а наблизо се намират Требището (ЮЗ 3),
Мъжарявково бунарче и Дикилиташ, местност, в която стърчи
като "побиен" на височина 5-6 м камък. В окръжението на Буково са
селата Брегово, Драгойново, Бодрово, а малко по-далечни са Горски извор
и Минерални бани, Хасковско, от които са документирани множество
топоними, езически жертвеници и коледни песни със старинна
митологична основа (СбНУ 1, с. 10-16; Ил., 118-124). Засега не можем да
посочим топоним с божеско потекло, защото не разполагаме с данни от
територията на изток от Бодрово и Буково (Пилашево), но имаме
достатъчно основание да предполагаме, че такъв съществува. На този
етап на проследяването на отношението между митология и
топонимия конфигурацията кладенец (Мъжарявково бунарче), побит
камък (Дикилиташ) и параклисът Светог Петра достатъчно сигурно
заявяват за предлаганото по-горе тълкуване на топонима Требище
като място, където са се извършвали служби в епохата на българското
езичество.
Към топонимите от типа Поган и Требище трябва да прибавим и
Балван (Побит камък, Стълп), чиято принадлежност към
ритуалната сфера се доразкрива при съседство с оброци, посветени на
свети Петър (или едноименни височини и върхове). Подложените на
системен прочит тринадесет конфигурации от обекти [в Ракита
(Брезнишко), Поибрене (Панагюрско), Златарица (В.-Търновско), Горна
Сушица (Благоевградско), Косово и Марково (Провадийско), Неделино и
Лещака (Маданско), Велчево, Орешака, Гумощник, Добродан, Дебнево,
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Бериево, Синьо бърдо и Голяма Железна (Троянско), Елшица и Калугерово
(Панагюрско), Мургаш (Годечко), Типченица (Врачанско), Буково
(Първомайско)] са най-сигурното доказателство за моделиращите
функции на митопоетичната традиция в обхвата на цялото етнично
землище и потвърждават присъствието на Перун, Сварог, Велес и
Хърс в пантеона на българското езичество. При това поставената цел
беше постигната при проследяването на топонимията на десетина
някогашни околии, която е системно проучена и публикувана и очевидно
все още много доказателства за българската митология чрез
топонимите очакват своето въвеждане в обръщение.
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СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ В КАРТИНАТА ЗА СВЯТ
У БЪЛГАРИТЕ
Анчо Калоянов
Православната традиция за разлика от католическата познава
един твърде характерен портрет на свети Николай Чудотворец високо чело, меко закръглена линия на лицето, загрижен поглед на
"пастира", в който преобладава и мекост, и строга проницателност1.
Същевременно в източнославянския култ към него се откриват твърде
много реликти от езичеството, а спецификата на възприемането му у
русите по сведения от ХVІ в. (самоописания и иноописания) може да се
изрази с фразата "като бог го почитат"2. Доказаната възможност за
прояви на етноцентризъм при иконографията на Николай Чудотворец
предполага наличието и на вариант, съотносим с картината за свят у
българите.
Основната причина за силната фолклорна митологизация на
неговия образ е обстоятелството, че макар църковното предание да
отнася неговия живот към първата половина на ІV в., то най-ранното
му житие е написано половин хилядолетие по-късно, а това е позволило
чрез него да се изяви формираното в устната (низовата) традиция
клише за светец. Две отличителни негови функции са мотивирани от
това житие - покровителството му на моряци и рибари и ролята му на
приносител на подаръци в новогодишната обредност на европейските
народи (Санта Клаус, Дядо Мраз, Дядо Коледа).
И при този опит, както при много други, направеното от Димитър
Маринов обобщение още през 1914 г. в "Народна вяра и религиозни
народни обичаи" (СбНУ 28, с. 528 - 534) е неизбежимото начало. Според
него в народните вярвания Свети Никола е един от участвалите в
делбата на света светци, комуто се паднали води и бродове, затова
властва над реки, езера и морета (ходи по морето и спасява кораби в
беда), "ето защо го празнуват всички, тоя ден е обща служба и всяка
къща принася жертва шаран". Димитър Маринов доуточнява, че
светецът е обрисуван "като свръхестествен юнак, който има криле и
може да хвърчи по моретата и височините, той всякога се намира в
моретата и бди да не би морската Юда да потопи някой кораб" и от
това следва, че "днешният християнски светител Никола Мирликийски
е заместил някакво друго свръхестествено същество митическо със
същите атрибути". Наложително е да отбележим, че в своя труд
Димитър Маринов под "народно вярване" разбира и народните песни,
които преразказва, без винаги да ги цитира изрично. Обобщението за
"морската Юда" е взето от коледна песен от Софийско (СбНУ 2, с. 10) и
не е познато по други варианти. В такъв случай на какво трябва да
отдадем твърдението му, че Свети Никола хвърчи и по височините,
което е твърде необичайно за еднозначната природа на светеца като
властващ над морската стихия? Проницателно вглеждащ се във
фолклорната култура на своя народ, знаменитият наш етнограф
несъмнено е забелязал, че в подробно изследваните от него
северозападни краища има Свети Николска планина, а в Централна
Стара планина - и проход, и връх с името на светеца, станали всеобщо
известни след Шипченската епопея през август 1877 г.
Отговорът на този въпрос отчасти се съдържа и в крилатостта
на Свети Никола, на която Димитър Маринов отделя специално
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внимание, но преди да пристъпим към нея, ще се спрем на класическото
му за Балканите възприемане като покровител на мореходците
(моряци, рибари). Доколкото в митопоетичната традиция Черно море
се схваща като обиталище на Змея на Дълбините, в защитното
сакрализиране на бреговата ивица участва и Свети Никола заедно със
Свети Влас, Свети Иван, Свети Георги3, което проличава по името на
село Свети Никола (дн. Черноморец), Бургаско, и по легендата за
образуването на полуостров Калиакра изпод стъпките на гонения от
турци светец4, а един кът от пещерите на полуострова "се посочва от
християните като гроб на св. Никола, от турците като гроб на Хаджи
Баба".5 В коледна песен от Софийско (СбНУ 43, 265, 266) Света гора
гледа в морето каик, в който са Богородица с Христос, Свети Иван и
Свети Илия, а каикчията е "сам стар Свети Никола". Пак в коледна
песен от Софийско (СбНУ 2, с. 10), която е позната и по варианти от
Средна Северна България, светецът е "корабостроител". Съвпадението
между "кораб" 'плавателен съд' и "кораб" 'най-широката част на
християнска черква' (БЕР 2, с. 626) е породило поради подходящия
митопоетичен контекст многобройните варианти на коледна песен, в
която той е най-често споменаваният сред светците строители на
църкви (СбНУ 38, М.Арн., с. 27, от Аткьой, Гюмюрджинско; СМБ № 37,
от Рогачево, Добричко). По същата логика Андон гемиджия има "бакър
капийка", зад което Тодор Моллов вижда препокриване с представата за
капище и капия (порта)6, следствие от преобръщането в шаманската
космология на пространствения код от хоризонтален във вертикален.
Смяната на пространствения код присъства и в най-известната
песен "Свети Никола спасява три гемии" (БНБ, № 531). Сборът от
публикуваните варианти може да се представи в следния инвариант:
на събора на светци Свети Никола е позован последен, сяда начело на
трапезата със златна чаша в ръка, но заспива и я изтърва; преди
чашата да достигне земята, той се сепва и я улавя, без да разлее
виното в нея; на въпроса на своите сътрапезници какво се е случило,
той отговаря, че в момента на заспиването му три кораба в морето са
били в беда, пътуващите в тях са го призовали и той им се притекъл
на помощ. Сред вариантите се посочва и записаният от Димитър
Маринов в Дере-Махле, Казълагачко (Малък Воден, Елховско). Два стиха
от него се повтарят с вече публикувания и посочен от Димитър
Маринов вариант от Софийско (СбНУ 4, с. 21): "Ой те тебе, свети
Иване,/ враг изнесе силен вятър,/ та разлюля тайно море"; "Слава
тебе, свет Иване,/ врак изнесе силен вятър,/ та раздуха тайно море".
Очевидно е съвпадението на "враг" и "тайно море", непознати по други
записи, което показва, че във варианта от "Народна вяра и религиозни
народни обичаи" те са вставени от Димитър Маринов. Техническата
операция е производна от неговото разбиране за природата на
вариантите на фолклорните творби, знак за което е и честото
споменаване на няколко певци от различни места под една и съща
песен. Изтъкваме това обстоятелство с намесата му в записаната от
него песен, защото пак на нея се дължи и "крилатостта" на светеца на "трепна с крило свет Никола" във варианта от Софийско
съответства "с крило трепна, пробуди се". До появата на "Народна вяра
и религиозни народни обичаи" от 14 публикувани варианти единствено
в трите от Софийско Свети Никола е "крилат" и "конник", докато в
останалите той само заспива и се оказва там, където е необходим.
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Показателно е още, че своя запис Димитър Маринов привежда при
коментара на никулденския кравай Свети Никола, който му е месила
баба Деспа: "Шарките на тоя хляб № 448 означавали кораба на св.
Никола, с който той плавал по морето, а рисунката над кораба
означавала самия св. Никола, който хвъркал над морето. Тук св. Никола
се представлява с криле. Баба Деспа ми обясни, че св. Никола имал
крила и че хвърчал по морето. За да потвърди тия свои възгледи, тя ми
продиктува следната песен, която се пеела на трапезата, когато се
яде шаранът..."
Ако се спряхме толкова подробно на този епизод от практиката на
Димитър Маринов, то е заради възможността да проследим самия
процес на преосмисляне на неразбираеми вече реалии във фолклорната
култура от нейните носители (и на самия етнограф, който, за да я
постигне и осмисли "отвътре", често отъждествява своята гледна
точка с тяхната). В случая предполаганато летене на светеца
спасител се мисли единствено възможно чрез крила и те се прибавят в
текста от Софийско, но фолклорната традиция е съхранила и постаринната, шаманска по потекло представа за пренасяне-летене в
състояние на екстаз. Както може да се установи при баладата
"Женитба на самодива" (БНБ, № 38), самодивата изхвръква през комина
не защото е крилата, а защото нейният похитител й връща ризата и
тя се завъртява в танц, който именно й осигурява витаенето по
вертикалата.
Веднага трябва да отдадем дължимото на проницателността на
Димитър Маринов, който след песента прави следната добавка: "Баба
Деспа ми обясни, че св. Никола, когато е на трапеза, какъвто е този
случай, ако се появи беда по морето, той не е напускал трапезата, а с
едната си душа отлитал в морето, а с другата си оставал на
трапезата. Тоя възглед на баба Деспа е в съгласие с онуй вярване
народното, което видяхме горе при човек-змей (с. 157). Когато дойде
време да лети по облаците и да се бори с халите, той заспивал". За
същността на ставащото ключов момент е заспиването, по време на
което Свети Никола осъществява мисията си на избавител.
Присъствието му е забелязано и в двете подсистеми на етничната
култура - в решителния час на изпитанието заспиват не само
човекът-змей и Свети Никола, но и Свети Георги в "Чудото със змея"7, и
цар Гаген Оделян в "Сказание Исайево"8, и юнакът, който в коледната
песен "Слънце и Юнак" обхожда за ден Земята и за нощ Небето.9
Доколкото е загубена информацията за смисъла на този акт, обясним в
контекста на шаманския религиозен опит, то на сюжетно равнище
заспиване - подвиг - събуждане се премотивира в заспиване събуждане - подвиг, а съхраняването на изходната основа в "Свети
Никола спасява три гемии" предизвикало появата на "крила" в записите
от Софийско.
Заспиването на Свети Никола издава наличието на шаманска
редакция на култа към Свети Никола. Активизирането на
вертикалния код в неговото пространство довело до устойчиви връзки с
митопоетичния топос медно гумно със златен стожер (обител, кол)
не само на самия светец, но и на неговите алоперсонажи (поп Никола от
Битоля, юнак Никола, Никола копеле), които вече са коментирани10.
Тази преориентация астрономически е била домотивирана с Летен
Никулден (9 май), който се празнува в чест на пренасяне на мощите на
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светеца от Мира в Мала Азия в южноиталийския град Бари през 1087 г.
Новият празник попада в средата на периода, в който Плеядите
отсъстват от нощното небе, а доколкото съзвездието има доказана
важна роля в религиозния опит на българските шамани, наложително е
да проверим възможността заявената чрез датата връзка с него да не
е плод на случайност.
При реконструкцията на ранната основа на редица обреди и
календарни митове се оказва, че са съотносими с кръговрата на
Плеядите, но във фолклорната астрономия пряко са назовани
Гергьовден (хелиакичен залез) и Летен Тодоровден (хелиакичен изгрев).
Симетрично шест месеца по-късно се разполагат в календара
Димитровден (космически залез) и Никулден (акроничен изгрев), но за
тях липсват конкретни данни, обвързващи ги с Плеядите. Докато
изгревите и залезите са силно зависими от релефа и запрашеността на
небето, то за по-точни наблюдения на кръговрата на съзвездието
сигурен ориентир е кулминирането им през ноември, когато в среднощ
те преминават през меридиана на наблюдателя. Тъй като за
последните 2000 години става плавно изместване на датите с около
месец, при опит да установим тяхното място в календара за даден
период, трябва да имаме предвид минаването им напред с около ден и
половина за век. В нашата епоха Плеядите са съединени със слънцето
около 20 май и след 6 месеца, около 17 ноември кулминират в полунощ,
но в 900 г. това явление се е наблюдавало половин месец по-рано.11 В
такъв случай, ако в 900 г. Плеядите са "най-горе" на 2 ноември и "найдолу" на 5 май, в края на ХІ в. те ще са в тези позиции на 5 ноември и 8
май, т.е. в дните около Архангеловден (8 ноември) и 9 май (Летен
Никулден). Тези изчисления имат за основа Григорианския календар, а за
да приравним датите към Юлианския, който през ХІ в. е единственият,
ще трябва да извадим по 6 дни. Съответно значимите празници, около
които могат да се ориентират "най-горе" и "най-долу" в кръговрата на
Плеядите, са Козма и Дамян (1 ноември) и Еремия (1 май). Сложните
правила за вставянето на допълнителния месец в 19-те години на
Метоновия цикъл, които използвали българите през Средновековието
при лунно-слънчевата година с подвижно първомартенско начало,
свидетелстват за собствена календарна традиция. Водещото място на
Слънцето, с чиито кръговрати се съгласуват лунните, подсказва
практикуването на празничен календар, ориентиран по него, което по
същество ликвидира изоставането на Юлиянския и още в тази епоха
празниците могат да съответстват на датите, изчислявани по
Григорианския. Във всеки случай е съвсем очевидно, че ако изгревите и
залезите на Плеядите се вписват в хоризонталния модел на
пространството (изток и запад), то кулминацията през ноември и
"отсъствието" през май (горе и долу) са по вертикалата и в този
смисъл установяването на Летен Никулден на 9 май е резултат на
избор, направен в астрономическа традиция, за която техният
кръговрат е имал съществено значение.
Във фолклорната подсистема на етничната култура е доказуемо
присъствието на Плеядите в култа към Свети Никола. "Смешна песен"
от сборника на Миладинови (Мил., 273) пародира дванайсетмесечен
плеяден календар с октомврийско начало и същевременно шамански
пантеон с участието на "поп Никола от Битоля". В кратка приказка
от Стеблео, Дебърско (Шапк., 19), която има за основа календарен мит,
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е вписано ловното приключение на бедняк на Никулден - за да си набави
нужното за службата на Свети Никола, той заложил капан, лисицата
го видяла и му казала, че няма да се измами, а той й отвърнал: "И, як е
Свети Никола!". Наистина, светецът му помогнал, появил се в облика
на старец и казал на лисицата, че ловецът вместо капан е оставил
"една квачка с дванайсет пилци". В българските народни гатанки
"квачка с дванайсет пилета" е годината с дванайсетте месеца, но
Квачката е едно от няколкото имена на Плеядите. Ще припомним
факта, че от звездния куп 6 звезди са по-ярки от 5-та величина и във
фолклорната астрономия "то представя кокошка с 6-8 пиленца" (СбНУ
30, с. 24), а в същото време "с невъоръжено око могат да се наблюдават
не повече от 12".12 Именно залезът на Плеядите ("слизането" им на
хоризонта на запад) като квачка с дванайсет пилци е капанътгатанка, който поставя на лисицата Свети Никола и то в деня на своя
празник. Ще добавим, че названието Кокошка и представата за
съзвездието като сито мотивират в Тракия, Родопите и Сакар
почитането на Света Варвара (5 декември), чийто празник е около
дните на акроничния му залез, като покровителка на кокошките и
моминското гадаене за женитба с пресяване на брашно през обърнато
сито.13
В българската фолклорна астрономия съзвездието е познато и в
облика на сокол или ястреб и за плеядната ориентация на култа към
Свети Никола свидетелства и присъствието на сокола като негов
атрибут и птичи код: в коледна песен "Господ добър гост" Свети Никола
е със сокол (СбНУ 35, 4, 5; СИБ 1, № 211); във вариант на "Свети Никола
спасява три гемии", записан от Ценово, Чирпанско, при спасяването на
кораба светецът е заменен със сокол (Ил., 38); в коледната песен за
падането на царството на цар Костадин вестта е донесена от сокол, а
я разчита поп Никола (БНБ, № 1139); в землището на Попинци,
Панагюрско, оброк и манастир Свети Никола се намират в
местността Соколица, с голяма и висока остра скала.14
Макар "етнографските извори да свидетелстват, че летният
Никулден се отбелязва тържествено в цялата етническа територия
на българите"15, проследяването
на географския обхват на
официалната православна традиция е затруднено от липсата на
данни за църкви и манастири, чиито храмов празник е именно на този
ден. Ранните упоменавания на Летен Никулден в южнославянските
ръкописи през ХІІІ и ХІV в. се схващат като руско или западно влияние16,
но приведените от Борис Успенски съображения и факти в същата
бележка не се съгласуват с тази теза: "Несоответствие русских и
греческих святцев в этом отношении привлекало внимание историков
еще в начале прошлого века. Ср. запись К. Ф. Калайдовича о беседе с Н.
М. Карамзиным в 1814 г.: "11 февраля был у Н. М. Карамзина. Много
переговорили; между прочим он сказал, что на вопрос, предложенный гр.
Н. П. Румянцевым: когда внесен в Россию мес/яцесловный/ праздник
перенесения мощей св. Николая (мая 9)?, он отвечал, что праздника сего
нет в греческих Святцах, а в русские он внесен Ефремом, Епископом
Переяславским... Это отыскано в каталогах Архиереев, находящихся
при некоторых рукописных летописях. - Я заметил со своей стороны,
что сего праздника нет в Уставе Церковном, хранящемся в
Синод/альной/ библ/иотеке/ и писанном по всем вероятием в ХІІ веке в
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Новгороде, между тем как он помещен в Евангелии, там же
хранящемся, - 1144 года и писанном, кажется, близь Дуная".
По-логично е допускането, че Летен Никулден е бил възприет у нас
пряко (и веднага) от неговите установители през 1087 г. в Бари. Актът
има характер на "политическа демонстрация" предвид отказа на
Византия да го легитимира в своя празничен календар.
През ХІ в. в Южна Италия е имало поне един български манастир;
според житието на свети Нил Млади, написано преди средата на ХІ в.,
той е бил разпознат за български монах поради факта, че бил увил
главата си с лисича кожа; българи и български павликяни са
дебаркирали там в състава на византийската войска, воювала срещу
норманите.17 Важен извор за българското присъствие са Барийските
анали, писани в град Бари, в който са пренесени мощите на Свети
Никола. В периода 1017-1028 г. катепан на византийска Италия бил
българинът Василий Боян, който още в началото на своето управление
се прославил с разгромяването на бунтовника Мелис, родом от Бари;
през 1041 г. на този пост бил назначен синът му Боян, който същата
година загубил битката с норманите, бил пленен, а после откупен;
междувременно като помощник на Василий Боян в Бари е пребивавал и
българинът Христофор през 1028 г., който през 1029 г. за кратко бил
катепан на Лангобардия.18
Съвпадението на годината, в която Велики Преслав пада (5 април
971 г.), с годината, в която завършва периодът, съгласувал лунния и
слънчевия цикъл (19 & 28), несъмнено е активизирало усилията на
българския интелектуален елит да преосмисли календарните основи
на своя Космос.19 На предизвикателството той отговорил с
формирането на двутактова сотирологична програма в годините на
очакваното "последно време", която в историко-апокалиптичните
текстове била приписана последователно на библейските пророци
Даниил и Исаия. Тъкмо през 1092 г. е бил краят на страшното
столетие (6600 година от Сътворението на света) и сотирологичната
програма на "българския пророк Исаия" е фактическият подбудител за
присвояването на мощите на свети Николай Мирликийски през 1087 г.,
което косвено проличава и по избора на деня на пророк Исаия (9 май) за
Летен Никулден.20
Година по-рано, през 1086 г., приключва без успех воденото от
Травъл въстание на пловдивските павликяни, чието средище е било
Белятово. Имаме основание да мислим, че в неговото окръжение е било
градчето Потука, откъдето цар Калоян взема мощите на Михаил Воин,
и вероятно се е намирало при днешното село Розовец (Рахманли) в
южния край на прохода Свети Никола в Сърнена гора.21 В землището
му се срещат топонимите Змейовец, Самодивец, Русарето, при
развалините на манастира "Свети Никола" братя Шкорпил отбелязват
жертвен кутел, който е "сред най-любопитните жертвени камъни в
страната"22, а в преписите на Паисиевата история се откриват
предания за съдбата на този манастир при османското завоевание и за
връзката му с едноименния манастир при Мъглиж23. Събитията при
Белятово през 1084 - 1086 г. и присъствието на павликяни в Южна
Италия през ХІ в. подсказват средата на възможните извършители
(или подбудители) на присвояването на мощите на светеца, за които е
известно, че са били "търговци или разбойници". Почти двувековният
конфликт между войнствените българи павликяни от Пловдив и
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Византия е най-пълно документиран от Ана Комнина в "Алексиада",
където е видно, че по времето на Алексий Комнин в края на ХІ в. и
началото на следващия той е имал най-разнообразни проявления, а
верските различия често са били само повод за разправата с тях, т.е.
обвинението в религиозната недостатъчност целяло прикриването на
етничната природа на конфликта. Затова именно припомнилите си
своя род българи според новелата на Алексий Комнин от 1095 г.,
независимо от това дали са били определяни за богомили, павликяни
или са били православни, на които са били известни пророчествата на
"българския пророк Исаия", са могли да бъдат сред присвоителите на
мощите на Свети Никола. Тъкмо поради това антивизантийската
насоченост на акта е била съвсем явна и Империята отказала да
въведе Летен Никулден в своя празничен календар, а българите, макар
и да били нейни поданици, направили това.
Мощите на свети Николай Мирликийски са станали обект на
похищение, защото в картината за свят у българите през тази епоха
култът към него имал "стожерно" място. След сведенията от ХVІІ в.,
според които русите дотолкова почитат Свети Никола, "что, по их
мнению, когда Бог умрет, св. Николай займет его место", Борис
Успенски привежда и пример от "Памятники народного быта болгар"
(1861) на Любен Каравелов: "Кога умре Господ, то щатъ турнатъ Свети
Никола на негово място".24 Това твърде странно и дори чудновато
поверие едва ли може да възникне в същинска християнска среда и найвероятно се е появило в епохата на християнизацията на българи и на
руси. Същевременно то показва конкретните си измерения в
контекста на очаквания край на света ("смърт на Бога") и осигуряване
на покровителството на неговия заместник Свети Никола чрез
предварително проявеното внимание към неговите мощи.
Поверието е производно от почитането на Свети Никола като бог,
което е присъщо и за българите: "Ей, Боже, ей мили Боже,/ ей Боже,
Боже, Свети Никола" (СбНУ 3, с. 24); "той се тогава Богу помоли:/ Помилвай, Боже, Свети Никола,/ да ма изкараш накрай морето" (СбНУ
12, с. 11); "Боже ле Свети Никола,/ сега ме, Боже, избави" (ТВ, № 1460).
По повод на употребата на епитета богаты, съотносим както с
богатство, така и с бог, Борис Успенски цитира византийския
пълководец Кекавмен от втората половина на ХІ в., според когото
"българите наричат богатия bogaton, което означава "богоподобен".25
Специфичната за българите представа е твърде ранна и отвежда към
етимологията на нарицателното бог от богатство (БЕР 1, с. 61). Това
ще рече, че почитането на Свети Никола като бог ("бог Свети Никола")
е намерило своето "потвърждение" в неговото житие, в което той е
представен като наследник на голямо богатство.
Ролята на Свети Никола като дарител на богатство е
засвидетелствана в разкази, предания и приказки. В разказ на Йосиф
Брадати от 1740 г. бедняк е заведен в църква "Свети Никола", от която
излиза самият светец и го дарява с кесия жълтици.26 По предание от
Прилеп под Бакърно гумно край село Чепигово се намира подземен
манастир, пълен с богатства, които се пазят от Свети Никола (БНПП
7, с. 106). В приказка от Прилеп (СбНУ 14, с. 111) бедно многочелядно
семейство години наред се моли на иконата на Свети Никола, за да ги
обогати, и бащата дори "наказва иконата", като я хвърля в огъня.
Такива наказания на иконата на Свети Никола са често срещани при
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русите27, а както проличава и по приказка от Великотърновско,
записана от Петко Славейков (СбНУ 4, с. 132), и у нас е бил познат
руският обичай да се закачва иконата на светеца при входната
врата.28
Установените етноспецифични черти в култа към Свети Никола у
русите не са в наличието на почитането му като бог, наказанието на
неговите икони или в окачването им на вратата, а в интензивността
на преживяването им в условията на собствена и твърде авторитетна
църква, която ги забелязва и документира обилно. Очертаващото се
"общо поле" при отклоненията от ортодоксията и ортопраксията
(етноспецификата на култа при българи и руси) очевидно не се дължи
на миграции от юг към север и обратно, макар да не ги изключва, и
трябва да се отдаде на общото митологично наследство, в което на
първо място стои култът към бог Велес.29
В добавката на старобългарския преводач към апокрифа "Ходене на
Богородица по мъките" на бог Велес съответстват "земя и вода".
Двойката "земя и вода", която в редицата "слнце и мсць, землю и водоу,
зв ри и гады" представя обитаваното от човека пространство (земния
мир в противоположност на небесния), доловимо присъства и в дела на
Свети Никола "води и бродове", видоизменена от Димитър Маринов в
"морета и височини". Още по-забележима е връзката на Велес (и
влъсвите) със Свети Никола в руслото на шаманския религиозен опит.
Предлаганата етимология на името Велес от келтска дума със
значение шаман, прорицател30 се потвърждава от забелязания факт,
че при покръстването си бившите шаманисти разпознават в Свети
Никола покровителя на самите шамани31 - утвърдената от
иконографията и житието му роля на емблематичен чудотворец и
пастир (поп) се пресреща с техните предишни представи за шамана
вълшебник и жрец.
Най-сигурно тази връзка се реконструира в русалския обреден
комплекс у българите. В него екстатичните елементи несъмнено имат
шаманска природа, а т.нар. Русалски гробища са подобни на
девташларите около първата столица Плиска32 и свидетелстват за
воинската инициация през езическата епоха, която юношите са
преминавали под патронажа на шаманите колобри. Русалски гробища
и/или Русалски пътеки са документирани около най-важните
планински проходи и винаги се придружават от топоними от типа
Свети Никола (планина, проход, манастир): при Розовец, Пловдивско,
при Калугерово, Пазарджишко, при Мъглиж, Старозагорско, при Ново
село, Троянско, при Въта, Панагюрско, при Белоградчик и при Бачево,
Разложко.
В едно от словата на Петър Черноризец от Х в. названието
Русалия се отнася до Свети Дух (понеделник след Петдесетница) - "и
след Съшествието на Светия Дух, да речем след Русалия"33. В народния
календар Русалската неделя е седмицата след Петдесетница, но в
някои краища се празнува "между Спасовден и Света Троица или даже
преди Спасовден".34 Към аргументите за тезата ни, че през 1087 г. 9
май е не случаен, а избран ден за празнуване на пренасяне на мощите
на свети Николай Мирликийски, ще прибавим и факта, че в същата
година Великден е на 28 март, а Летен Никулден е в неделята след
Спасовден, т.е. той е бил точно в периода на екстатичните шамански
възнесения през Русалската неделя. За присъствието на влъсвите
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шамани в култа към Свети Никола като наследник на бог Велес
свидетелства названието власувница за семейно-родовата служба и за
оброците на болни хора на Никулден в Ловешко, средище на някогашни
павликяни.35
Специално внимание ще отделим на топонимите от типа Никола
(Свети Никола) за места с изключително значение в сакралната
топография на етничното землище, които често се съпровождат от
манастири и църкви под неговия патронаж. На първо място е
земленият лагер при Никулицел в северозападния ъгъл на Добруджа
до най-важния брод в долното течение на река Дунав, който се датира
през VІІ-VІІІ в. и се смята, че в него са били настанени част от
българите на Аспарух преди 680 г.36 Според упоменатия вече "поп
Никола от Битоля" и преданието за манастира под Бакърно гумно край
Чепигово под покровителството на Свети Никола се е намирало и
т.нар. Керамисийско поле между Прилеп и Битоля, което пък е
първоначалното обиталище на българите на Кубер, брат на Аспарух.37
Село Свети Никола е разположено сред краището Овче поле с
едноименен манастир, където се локализира още едно Медно гумно и
според Български апокрифен летопис именно тук на Овче поле край
Брегалница княз Борис създава "бели черкви" и "приема царството".38
Наги сент Миклош (Големи свети Николай) е село в Банат, днес в
Румъния, в землището на което е намерено през 1799 г. златното
съкровище от 23 съда, датирано от епохата на българското
езичество.39 Боянската църква, патрони на която са Свети Николай
и Свети Пантелеймон, има най-ранен етап на строителство през
втората половина на Х в., времето на велемощния средецки комита
Никола. Самата Бояна се споменава в Тълкувание Даниилово като
място при Средец и "кладенец (стоуденць) с две врати", където Каган
Михаил от Слънцеград ще води "разбои великь"40, а според П. Мирчев
"боянчани вярвали, че от планината нощю слизали "русаля" на игри"41.
Според топоними и предания в село Николичевци, Кюстендилско, е
локализиран двубоят между Никола и Хала Семендра42. В южното
начало на прохода Свети Никола в Средна Стара планина се намира
манастир "Свети Никола" край Мъглиж, в чието землище се срещат
топонимите Царево гумно, Квачката и Маркова преграда.43 Развалини
от средновековен манастир "Свети Никола" се намират в източния
край на Ихтиманския проход до село Калугерово, в близост до което има
Боян дере и Квачка дере. Манастири и църкви са документирани и до
значими планински проходи и важни административни центрове през
Средновековието: "Свети Николай Болнички" в Охрид (ХІV в.), "Свети
Никола Мрачки" до Пещера, Пернишко (ХІІ в.), "Свети Никола" до
Калотина, Годечко (ХІV в.), "Свети Никола" в Лом (ХІІІ в.), "Свети Никола"
във Враца, "Свети Никола" в Устово, Смолянско. В църквата "Свети
Николай Болнички" в Охрид се намира известната дърворезбована
врата, чиято орнаментика е подобна на Сандъка от Терачина и се
предполага, че нейните табла са вторично употребени от такива
сандъци.44 На едно от тях е изобразена лисица, катереща се по
вертикалата на дърво, на върха на което има птица, и навярно
сцената има за основа същия календарен мит, познат от цитираната
кратка приказка от Стеблео, Дебърско.
Значителен брой от тях - Никулицел, Карамсийското поле, Овче
поле, Наги сент Миклош - са от езическата епоха и привеждането им
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след покръстването към един покровител означава, че още преди това
е бил намерен "общ знаменател" чрез името на езическо божество, под
опеката на което са били поставени важни начални (отправни) точки
във времето и пространството на изповядващата го общност.
Ориентацията на Велес към "земя и вода" и унаследяването й от Свети
Никола показва, че това божество е било именно Велес, т.е. в процеса
на трансформация на религиозния опит името му е било използвано
като термин, който осигурил точния и повсеместен превод на езика на
библейския макротекст описанието на предишната картина за свят у
българите. Поради тази причина Свети Никола е завоювал стожерното
място сред най-тачените светци и Зимен Никулден се е празнувал от
всички, което най-красноречиво е изказано от описанието на народния
календар от Охрид: "Свети Никола йе богат". Тъй казват, защото наймного го служат" (СбНУ 16-17, с. 38).
С други думи, своеобразието на възприемането на Свети Никола, а
оттук и мястото му в картината за свят, е било подготвено от култа
към бог Велес в езическата епоха. Донесените практики на шаманите
(колобрите, влъсвите) и представите за божество от шамански тип
като покровител на човешката общност във формиращата се
старобългарска митология са се пресрещнали с остатъци от
представи за бог Посейдон у заварените, чийто тризъбец се смята за
реликт от собствено гръцкото шаманство в архаичната епоха
(познатия шамански жезъл).45 Като последен щрих към образа на
всемогъщия светия можем да възприемем и казаното от Райно Попович
в Христоития или Благонравие (1837 г.): "А учени тука говоря, които са
учени и последоват евангелската простота, и евангелската истина, а
не учени, в които учението не захватило място никакво. Защо и
простите, сиреч неучените хвалет се с един техен простак Святый, чи
говорил секоги "Господи непомилуй", па ходил по морето като по
сухо..."46.
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И БЛАГОЛАЖ Е ВКУСИЛ ОТ "МЕДА НА ПОЕЗИЯТА"…
Анчо Калоянов
В каталога на българските фолклорни приказки "Хитро момче и
кьосе воденичар" е в раздела "Приказки за надлъгване и небивалици"
(БФП, 1920 Н). Тя се състои от лъжа (разменени лъжи), рамкирана от
облог за надлъгване между Хитрец (момче, най-малкият от трима
братя) и Кьосе (кьосе воденичар, старец). Победител винаги е Хитреца,
който печели питата (брашното), а в някои варианти щерката и/или
имота на стареца. Лъжата е самохвалство на Хитреца, която се
свежда до няколко основни тематични ядра: той е син на ездач на
петел (ярец) и пчелар, който ежедневно брои своите пчели; липсваща
пчела е намерена впрегната в ярем да оре; разраненият врат на
пчелата е лекуван с орех, от който израства огромно дърво; върху него
се появява нива (ливада), която бива разорана, засята и пожъната
(покосена); жетвата (коситбата) се осъществява с помощта на лисица
(вълк, дива свиня); при правенето на купена Хитреца и/или неговият
баща достига Небето, просича го, прониква в горния свят и вижда
трапезата на Бога, който заедно с божетата яде кисело мляко (попара,
качамак, мед); посетителят бива приканен на трапезата (или изгонен),
а след това е посъветван как да слезе от Небето; затруднено поради
овършаване или отместване на купена, слизането става по влакна от
брадата (косата) или по нишки от дрехата; по средата на обратния
път Хитреца (и баща му) запалва огън и нишката прегаря; падналият
от Небето се оказва потънал до шия в блато или забит в земята, в
перчема му (в шапката) патица свива гнездо и мъти яйца (или при
опит да проникне в заледен кладенец главата му се отделя от тялото);
лисица (куче, вълк) помага на Хитреца да се измъкне от блатото (той
сам се откопава) или я заварва при главата си; животното спасител
оставя писмо, което удостоверява, че питата (брашното, щерката)
принадлежи на Хитреца.
В нашата фолклористика тази приказка се определя като
пародия1, фигурата на кьосето воденичар се свързва с шамански по тип
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изпитател2, а доколкото Хитреца доказва, че умее да лъже изкусно,
може да се приеме, че е пародирано посвещението на шаман със
специализираните функции на поет. При представянето на
вариантите от 1920 Н Доротея Добрева отбелязва, че "този вид
приказки много често се разказват в първо лице, ед. или мн. число",
следвайки направеното още през 1963 г. наблюдение от Стефана
Стойкова за варианта от Брусник, Брезнишко - "интересното тук е, че
разказът се води от името на героя, което сравнително рядко се среща
при народните приказки" (БНТ 10, с. 626). Споменатото "множествено
число" се свежда до двамата (бащата и синът) в някои варианти, но и в
тях разказът се води от името на Хитреца. С две изключения епизодът
с изкачването на Небето се описва свидетелски, а в преобладаващата
си част вариантите са разказвани от мъже. Наистина рядко срещано,
аз-повествованието е присъщо и за вариантите на анекдота "Момчето
с тъпана" (БФП, +1655+), който пародира друг обред при българските
шамани - сдобиване с тъпан, необходим за свещенодействията. За
двусмислеността на позицията в аз-повествованието при тези две
пародии загатва претенцията на разказвача от Пиянешко (СбНУ 45, с.
396), изразена от записвача Йордан Захариев чрез заглавието на
анекдота "Мои патила, та ничии". Забелязаната особеност при начина
на разказването на "Хитро момче и кьосе воденичар" е важна за
заявената теза, защото в живите шамански традиции на Евразия при
свещенодействие след завръщането си от пътуването в отвъдните
светове шаманът разказва на присъстващите за своите подвизи там,
а това изразено в познатите ни термини означава, че при
шаманистите Омир е и Одисей.
От друга страна, присъствието на Кьосето в ролята на
изпитател показва, че пътуването до Небето не е при редова влъшба, а
при посвещението, чиято цел е новакът да опознае маршрута за
бъдещите си пътувания (и свидетелски да усвои тайните на строежа
на Вселената, недостъпни за обикновените шаманисти). Това ще рече,
че лъжата е някогашна истина, в която вещният мир, времето,
пространството и деятелите съответстват на важни представи в
шаманския религиозен опит.
"Географията" (ареалите на разпространение) на отделните
сегменти на разглежданата приказка може да замени липсващата
"история" на прехода от разказ, в който новакът лично изповядва
своето "пътуване", към небивалица и в крайна сметка към присмех на
основополагащ обред във вече отреченото шаманство. Рамката на
приказката - хитро момче надлъгва кьосе воденичар във воденица и
спечелва облога заедно с "писмо" за изкусен лъжец, има общоетнично
разпространение. Записани са 33 варианта, които обхващат
територията от Охрид до Нови пазар (вж. прегледа на вариантите от
типа 1920-Н в БФП). Същия ареал притежават още два сегмента от
лъжата - впрегната да оре пчела (БФП, 1920 А) и лисица (вълк, дива
свиня) ожънва нивата (БФП, 1992). Качването на Небето (БФП, 1889 К) е
познато на запад от линията Върбица, Плевенско-Драгойново,
Първомайско до Бобощица, Корчанско. Най-често, но не винаги, се
съпровожда от сегмента "Господ и децата му (ангелите) на небето
ядат кисело мляко, качамак, попара (БФП, +1930 F+): Белослатинско,
Ломско, Кутловско, Софийско, Кюстендилско, Прилеп, Банско,
Първомайско. Ето и няколко примера: "Бог собрал божлетата около него
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да ядат лисело мляко" (Кюстендилско); "божлетата кусат кисело
мляко" (Клисурица, Кутловско); "Господ с божлетата куса млеко
надробено" (Вълчедръм, Ломско); "Господ кай ручал млеко попара"
(Прилеп); "Дедо Господ, дека си вари попара" (Банско); "Господ и
господчетата дека руча качамак" (Друмохар, Кюстендилско). От
Кюстендилско, където са познати и два варианта на "Господ вършее с
гъски" (БФП, +1930 F++), е записан вариант, в който млякото е заменено
с мед: "На Коледу си немае работу, та поче да се качим по сламкуту да
видим що работи Господ на денът, кога се е родил. Качи се, качи се, та
стиго до небето. Уршну с главу, та го проби. Погледа: Деда Господ
прорезал сламкуту, от ню шоботи мед кико от чешму. Старъцът
пълни ли, пълни големе кико връчве златне панице, а божетията лижу
с пръсти … " (СбНУ 49, с. 551, Брусник, Брезнишко). Замяната не би
била толкова значима за целта на предприетата реконструкция на
изходната основа на приказката пародия, ако тематично не
обвързваше "ястието" на божията трапеза с "пчеларството" на
бащата и фигурата на пчелата в основата на вселенския орех. Още позначим е фактът, че ако сегментът (БФП, +1930 F+) се разполага в
територията със силна епическа традиция, то вариантът с ястие мед
е от край, в който още Йордан Иванов в "Богомилски книги и легенди"
(1925) локализира школата на т.нар. средецки книжовници, автори на
приписваните на пророците Даниил и Исаия историко-апокалиптични
текстове от XI-XII в., а Тодор Моллов в "Мит - епос - история" (1997)
прибави нови доказателства за неговата теза. В този смисъл ние
разполагаме с още един аргумент за връзка между посвещението на
Хитреца с шаманството - в живите шамански традиции шаманите са
и най-забележителните епически певци; те са и първите по време,
доколкото в архаиката разказите за пътуването на шамана в
отвъдния свят стоят в основата на сюжетите на епичната
литература.3
Само в някои варианти Хитреца и Кьосето разменят равностойни
по обем лъжи, затова надлъгването не е състезание в истинския
смисъл на думата, а изпитание, в което разказвачът защитава вид
умение пред слушателя. След успешното му преминаване той получава
документ ("писмо", "книга"), обяснително дублиран с брак, което е знак
за преминаване в по-висок статут (специализиран или възрастов).
Облогът както при коледните песни за състезания между Юнак и
Слънце, Мома и Славей, Мома и Слънце, тъй и в "Хитро момче и кьосе
воденичар" е клише в българската митопоетична традиция за
мотивиране на новогодишен и/или посветителен обред, прикрепен към
определен ден от календара (причината за наложеното изпитание е в
природата на времето и в принципа да се синхронизират социалните
промени с ритъма на Вселената).
Словесният двубой между Хитреца и Кьосето ползва матрицата
на основния мит за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините. На
триглавия вредител съответстват трите кьосета в някои варианти,
а му се противопоставят тримата братя, от които най-малкият
(третият) е победителят, но самото разтрояване е производно от
триделната по вертикала Вселена, изявена чрез огромния орех в
ролята на световното дърво. За твърдо установените граници на
трите зони, преминаването през които е възможно само в определен
календарен момент, който е астрономически обусловен, и само от
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лица, притежаващи свръхопит или доказващи тази възможност,
свидетелстват разсичането на Небето със секира и пробиването с
глава на лед в кладенец (път към Преизподнята). Хитреца пробива и
Небето с глава, а ареалите на разпространение на този фрагмент
съвпадат с територията, където са намерени най-много находки на
амулети, яздени от глава на шаман.4 Подобна съотносимост с
археологически находки позволява да приемем за неслучайно и
съвпадението на територията на фрагмента "просичане на Небето със
секира" с местонахождението на ритуалната брадва от Бързина,
Врачанско.5
Времето на изричането на лъжата от Хитреца е равно на
изпичането на питата, която според едно наричане от Габровско (БНТ
12, с. 601) е модел на мирозданието, а времето в лъжата се организира
в годишен цикъл, в който се появяват обектите, осигуряващи
вертикалата за изкачване и за слизане: пчела - орех - нива - купен небесна трапеза - нишка - блато (кладенец). Пътят между Земята и
Небето е прекъсван двукратно - при овършаването (изместването) на
купена и при прегарянето на нишката. Житният купен предполага и
стожер на гумно, което подсеща за астрономическата основа на този
избор за място на изкачването, а именно кръговрата на съзвездието
Плеяди, сезонен заместител на Полярната звезда в ролята и на Златен
стожер. В Софийско и Кюстендилско съзвездието е познато под името
Стожери и Седмостълпци, което показва, че земната проекция на
Златния стожер е съзирана в стожера на гумното. Ако приемем
условните дати на плеядния вечерен залез и сутрешен изгрев във
фолкорната астрономия (СбНУ 30, с. 24), които са съответно на
Гергьовден (23 април) и на Летен Тодоровден (8 юни), то периодът, в
който стожерът на гумното може да играе ролята на световна ос, е
между 8 септември и 23 януари, т.е.три месеца след сутрешния изгрев
Плеядите могат да застават на върха на стожера, осигурявайки
отвора в Небето, което продължава чак до трите месеца преди техния
вечерен залез.
Апокрифната "Молитва на Свети Георги при тръгване на път"
показва, че при избора на подходящ момент за пътуване заедно с
кръговратите на Слънцето и Плеядите се съгласуват и фазите на
Луната, което предполага, че ако прекъсването на пътя за изкачване и
за слизане е ставало в началото (8 септември) и в края (23 януари) на
периода, когато той съществува, то изборът на конкретния ден е бил
отместван назад в календара съобразно нарастване на Луната (от
новолуние до пълнолуние). В степните астрономически традиции
тъкмо "срещата" на Младата Луна с Плеядите в средата на
свечереното небе се смята за начало на пролетта. Това
астрономическо явление, познато и на старобългарските звездочетци6,
съответства на началото на лунно-слънчевата година, което при
конверсията било разпознато в началото на Великденските пости.
Първият ден на постите след Сирни Заговезни е Песи понеделник,
чиято долна и горна граница се движат между 11 февруари и 10 март7
в празничния календар им съответстват Харалампиевден (10
февруари), Власовден (11 февруари) и Младенци или Свети Четиридесет
мъченици (9 март). В такъв случай немотивираната поява на огън,
който прегаря нишката на слизането на Земята в "Хитро момче и
кьосе воденичар", кодира кладите на Сирни Заговезни - на тях "изгарят
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мощите на загиналата луна"8, последната от дванайсетте или
тринайсетте луни в лунно-слънчева година.
Три фрагмента от вариантите на "Хитро момче и кьосе воденичар"
имат обредни еквиваленти в практиките на Заговезни: хамкането на
яйце, сирене и въглен, завързани за конец на греда от тавана, който
след извършването на обичая бива запален и по степента на
прегарянето му се гадае за сполуката в дома; слагането на яйца в пазви
за "мътене", което правят възрастните жени през Сирната неделя в
северозападните краища (от този край са вариантите с мътенето на
яйца от патица, свила гнездо в перчема на падналия от Небето);
предписаната млечна храна през Сирната неделя, която съответства
на ястието на небесната трапеза. Същевременно броенето на пчели,
чрез които в българската фолклорна култура се кодират мъртвите
души (СбНУ 16-17, с. 51, от Копривщица), подсеща за специализираната
функция на бащата като кум душеводец (в живите шамански
традиции на Евразия в периодите на преход шаманите извършват
колективно отвеждане в отвъдния свят на душите на починалите),
поради което във варианта от Обрадовци, Софийско, той има лобно
място и на Небето (Кумовата слама), и на Земята (Кумовия камък). За
кладите на Сирни Заговезни загатва и варианта от Драгойново,
Първомайско, в който изпитателят ("деф") е притежател на огън,
даден на най-малкия от тримата братя ловци в замяна на разказана
приказка, "която не е била и няма да бъде". Изискваната невъзможност
е присъща на сегмента "Момче помни раждането (сватбата) на баща
(майка) си" (БФП, 1962 а) - майката изпраща сина си да търси за баща
си кум, а размяната на местата между баща и син се съгласува с
гатанката за огъня и дима "Бащата още се не е родил, а синът се
разсодуе из дворът" (БНТ 11, с. 539, от Трънско). Този сегмент
присъства и в два варианта на "Хитро момче и кьосе воденичар" от
Кюстендилско, в които след изкачването на Небето новакът вижда как
Господ с две гъски смил вършее: във варианта от Лиляч огнената
природа на бащата е изявена чрез ездата на червен петел, с който идва
да кани своя син на сватбата си, докато във варианта от Слокощица
майката дарува сина на сватбата си с кълбо прежда (необходимата за
пътуването нишка). Необичайната сватба кодира смъртта на
Старата Луна в огъня на Заговезни като сватба ("смърт-сватба") и
семейната номенклатура (баща, майка, син) е употребена за
означаване на деятелите в култовото средище, където новакът
преминава специализираното си посвещение.
Календарният мит за смъртта на Старата Луна, последната от
дванайсетте или тринайсетте луни в една лунно-слънчева година,
чието подвижно начало е през февруари-март, стои в основата на
названието на месец февруари като сечен, познато в старобългарски
паметници от XIII век. Това ще рече, че прегарянето на нишката между
Небето и Земята, съотносимо с изгарянето на конеца в обреда на
Заговезни, маркира края (пресичането на времето) на лунно-слънчевата
година. Следователно лъжата на Хитреца разкрива не само една
вертикално подредена Вселена, но и нейния ритъм и че чрез
пътуването до Небето и завръщането си на Земята новакът
свидетелски е опознал тайните на Пространството и Времето.
Отделно внимание заслужават специализираните астрономически
знания, фиксирани чрез различни реалии в отделните варианти на
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"Хитро момче и кьосе воденичар". Във варианта от Прилеп (СбНУ 9, с.
183) изпитателят старец язди ярец (Месеца) и има щерка на 12 години,
която Хитреца спечелва в облога, но нейната възраст съответства на
дванайсегодишния животински цикъл, познат на българите от
езическата епоха. Забележителното е, че бащата на Хитреца има пет
пчели - Калешка, Лиска, Бряза, Сурка, Сагинка, чиито имена означават
цветове (бяла с черни петна, рижа или червеникава, бяла, светлосива и
тъмножълта), а в шейсетгодишния китайски календар петте
дванайсетгодишни цикъла са съотносими с пет природни стихии и
цветове, които почти се припокриват с упоменатите: дърво =зелен,
огън =червен9, земя =жълт, метал =бял, вода =черен. Във варианта от
Враняк, Белослатинско (вж. БФП, +1920 М+), бащата на момчето е
богат човек и има 12 кози и един пръч (една дванайсетмесечна луннослънчева година), докато във варианта от Банско (СбНУ 48, с. 290) 18те мулета на бащата на Хитреца и подялбата им на две групи по
девет съответстват на 18-годишния цикъл на Луната, в който тя
заема най-ниско и най-високо положение на нощното небе.10
Моментът на разказването на лъжата е близък (ако не и
тъждествен) до момента на получаването на "писмото" за умението
на Хитреца да лъже изкусно. При "бесенето" на кучетата на Песи
понеделник техните екскременти се "разнасят из селото за смях",
където е ритуалният еквивалент на оставянето на документа от
животното спасител (лисица или куче): "Язе се фана за опашката му
(на кучето, А. К.), а то ме извлече накрая, па от страх се посра. Язе зе,
та разчопли лайното, а оно една артишка у него и на артишката
пише: "Воденичаро млого, млого да се не зъби, ноло да даде туртата на
момчето!" (Смоляновци, Кутловско). Това позволява самото състезание
по изкусна лъжа да бъде прикрепено календарно към Песи понеделник,
първият ден от Тудорската неделя, в чийто край е началото на
пролетната моминска игра Боенец. Названието и идва от името на
Боян, загадъчният магьосник от сведението на Лиупранд от X век,
който
и
в
българската
етнокултурна
традиция
е
имал
емблематичните функции на поет11, а вероятно както и в
древноруската е бил свързан с култа към Велес, божество от
шамански тип, при християнизацията разпознат в свети Влас (с името
на Велес се обяснява и едно от названията на Плеядите - Власци,
Власожелища).
Чертите на Заговезни като начало на лунно-слънчевата година се
снемат в неподвижните дати на празниците Власовден и Свети
Четиридесет мъченици, на които най-рано или най-късно могат да
започнат Великденските пости. По тази причина Хитреца отнася
"парчето книга" за прочит при "четирсе души", зад които стои както
фолклорната реплика на името на празника Свети Четиридесет
мъченици, тъй и познатите в шаманството четиридесет духове
помощници на шамана. Още по-значимо за цялостния сюжет на "Хитро
момче и кьосе воденичар" е времето за най-ранното възможно начало на
Великденските пости, в което съседстват Харалампиевден (10
февруари) и Власовден (11 февруари). То задава календарната основа на
орането с впрегната в ярем пчела (на първия празник се жертвопринася
мед, а вторият се почита заради впрегатния добитък). На сюжетно
равнище съседството се описва като среща между изпитван,
принадлежащ към рода на пчеловъд, и изпитател, който, доколкото е
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представен, е скотовъд и се "хвали" с мляко. Както "срещата" на
Зарезан (1 февруари) с Богородица, с чийто култ се свързва и Сретение
Господне (2 февруари), е производна от съседството им в календара12,
тъй и в нашия случай вторият по ред празник е на изпитателя, но още
по-очевидно е, че тя задава хранителния код в надлъгването (меда и
млякото). Няма съмнение, че тъкмо календарната митология е
мотивирала единството на фрагментите в "Хитро момче и кьосе
воденичар", тя е съхранявала и актуалността на кодирания в нея
ритуален смях, и режимът на млечни храни през Сирната неделя. Помалко позната е употребата на мед, защитно жертвопринасян за
омилостивяване на чумата на Харалампиевден (персонифицираната
епидемична болест е по-късен, битов еквовалент на колективната
ритуална смърт на новопосветените). Трябва да отбележим, че
пчелите (производителите на меда) в мито-поетичната традиция се
свързват както с представи за душите на умрелите (некръстените
деца), така и със славенето, което се пресреща с една особеност в
"биографията" на поета в първите векове на старобългарската
култура, документирана в обвинението към поп Иеремия Български, че
своето умение да създава "басни" е придобил след пребиваването си сред
навите на хорото на Плеядите. Фолклорната реплика на това
"обвинение" е т.нар. орфеевски мотив за Божко, който свири на юдинско
хоро с облог. В приказка от Воденско (СбНУ 3, с. 151) посвещението на
новака преминава в Преизподнята ("под земята"), но показателен е
откупът от самовилите "девет чисти погачи и девет меове со мед".
Календарната митология не подава обяснение за замяната на
млечната храна на небесната трапеза с мед във варианта от Брусник,
Брезнишко, където е съществувало книжовно средище през XI-XII век.
Това обстоятелство ни дава основание да разпознаем присъствието на
опияняващата
напитка
на
поезията,
известна
в
германоскандинавската митология като "меда на поезията", чийто
притежател е Один, божество от шамански тип. Смята се, че тя има
ранно индоевропейско потекло и съответства на напитката амрита в
индийската митология (МНМ 2, с. 128). Предвид етноспецификата на
често срещаното във вариантите на разглежданата приказка питие
на божията трапеза - киселото мляко, може да се предположи, че то е
трансформация на напитка, която е получавана от мляко (от рода на
кумиса в степните традиции). И ако в последния етап от битието на
приказката разказът на Хитреца за пътуването му до Небето е вече
изкусна лъжа (блага лъжа), с която се пародира предишен (шамански)
религиозен опит, то първоначално истинската цел е била изпитваният
да вкуси от питието (ястието) на трапезата на Бога и по този начин
да се сдобие с правото да възпява Вселената, усвоил "свидетелски"
законите на нейния строеж и ритъм.
***
Незабелязван, отричан или преувеличен, диалогът между
литература и фолклор, които принадлежат към двете основни
подсистеми на етничната култура, вероятно е бил твърде интензивен
в протяжността на тяхното единадесетвековно съсъществуване в
общо пространство, но явно е оставил по-недостъпни знаци за
разчитане. Към подобен извод достигаме при съпоставка на ареалите
на разпространение на някои от сегментите на "Хитро момче и кьосе
воденичар" с "географията" на цялата етнокултурна традиция.
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Шоплукът се приема за средище на нашата епическа традиция и
главно тук се срещат сегментите с изкачването на Небето и
вкусването на божествената напитка. Авторите на историкоапокалиптичните творби от XI-XII век правят опит за книжовен епос с
главен герой последния владетел на българите Каган Михаил и цар
Гаген Одолян, но тъкмо в този край, където се локализира тяхното
средище, божествената напитка е мед ("меда на поезията"). Пак от
ареала на разпространението на сегментите с изкачването на Небето
и посещението при "отвъдните" (вариантите ни поднасят и доста
комични ситуации) са родени авторите на "историите" на Дядо
Матейко и Гоца Герасков. Отвъдните приключения на Хитреца със
своята екзотичност и загадъчност получават виза за високата
култура (както спряното сърдито слънце от жетварската балада
"Слънце и делба на братя"), т.е. големите творци, без да имат
нуждата от майчините песни и бащините приказки, са вслушани
изначално, по рождение, в тайнството и магиката в живата реч на
своите, довършвайки заложеното в нея неосъзнато, но никак
неслучайно. И ако Хитреца по същество е Благолаж, събирателен образ
в литературата за народните разказвачи13, случайно ли той получава
своето кръщение и виза за високата култура в "Косачи" на Елин Пелин?
А продължението на този реторичен въпрос - ако Елин Пелин би приел
да се самоидентифицира с някой от своите герои, Благолаж не би ли
бил сред първите? Основанието ни за подобно предположение е
следното: заедно и от същия разказвач на варианта на "Хитро момче и
кьосе воденичар" от Обрадовци, Софийско, в Сборника за народни
умотворения е публикувана смешната приказка "Дванайсетте
планинци", в която един от "глупавите" е "Елен Пелен от Желен" (СбНУ
16-17, с. 326). Този том излиза през 1900 г., а три години по-рано
двадесетгодишният Димитър Иванов от Байлово, Софийско, е започнал
да се подписва с псевдонима Елин Пелин, който по негово признание е
взет от песенното клише "елин-пелин, зелен пелин". Този род
самопризнания на големите творци, направени след време, нямат
документална стойност, затова ще си позволим една добавка. През
1949 г. при публикуването на вариант на нашата приказка от Бакьово,
Свогенско, Георги поп Иванов, който е добър познавач на живата реч в
Софийско и на словесния фолклор, отбелязва за този от Обрадовци, че
"изложението не е народно" (СбНУ 44, с. 496. Това ще рече, че през 1900
г. се появява възпроизведен от четенето на някакъв вече публикуван в
"низовата литература" вариант на "Хитро момче и кьосе воденичар",
който е останал неизвестен на изследвачите. [Съществуването му се
потвърждава и от варианта от Ладарево, Санданско (СбНУ 58, с. 329), в
който също е спомената както в този от Обрадовци, знак, че
възхождат към общ първоизточник (печатана приказка)]. От
публикуван първоизточник ще е и втората смешна приказка от същия
разказвач "Дванайсетте планинци", където се появява "Елен Пелен от
Желен" и според нас "кръстникът" на Благолаж е имал пред очи този
вече печатан текст, преди да направи своя избор за псевдоним (дори и
да не е така, той е имал изострен слух за разказваното около него), а
впоследствие вече се е отрекъл от първоначалния подбудител (поради
"глупавостта" на планинеца с това име, която всъщност е код за
означаване на "смешника" във фолклорната култура).
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ПОЕТЪТ - КЛЮЧ КЪМ ТАЙНАТА НА ВСЕЛЕНАТА
Анчо Калоянов
В картината за свят, която притежава всяка една етнично
определена култура, фигурата на Поета е най-загадъчна и особено
значима, защото нему принадлежи словесният изказ, чрез който й
придава завършеността на послание, отправено към Другите. В
нашата той е Боян Магьосника - още в началото на миналия век
открит интуитивно от българолюбеца Юрий Венелин и назован от
него "отечествен поет". Употребяван по предназначение (за
саморазпознаване) от няколко поколения поети, а след това отречен и
забутан в гардероба със старите дрехи на литературата, звънкото му
име ненадейно огласи краехилядолетния страх на последните години1.
Завърна се не само с името си, но и с образа си. Неговото наследство е
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толкова всепронизващо българското битие, че не е било възможно да
бъде погубено изцяло. Затова разпознаването на образа на Боян
Магьосника същевременно е и доказателство, че го е имало - него,
притежателя на тайната на мирозданието, на вълшебстването в
изкуството и на очарованието от света...
Всъщност става дума за една малка археологическа находка,
определяна като бронзов ключ. Находка, ключ и поет са
самодостатъчни за любопитство и за "сюжет" на изследването, но си
позволихме да заявим високата цел още в началото, тъй като ключът
не е равноценен на онова, което заключва или отключва.
*
НАХОДКАТА не е била в полезрението на изследвачите. Без да е
отстранявана от списъка на старобългарските паметници, тя е
позната единствено с утилитарното си предназначение като "бронзов
ключ от Плиска". Намерен е през 1948 г. при редовни археологически
проучвания под ръководството на Стамен Михайлов, който я
публикува2. Ще приведем дословно неговия текст, не само за да улесним
позоваването си, но и защото първите впечатления при досега с една
находка са по-цялостни:
"Статуетката
представя
права
мъжка
фигура
върху
профилирана подставка, висока 0,032 м. (обр. 26). Върху главата се
вижда леко извито рогче, прилично на шило, дълго 0,052 м. Фигурата без
рогчето е висока 0,075 м. Облечена е в къса дреха, краката й са обути
във високи обуща, а в ръцете й пред гърдите има музикален струнен
инструмент - лютна. Ръцете на фигурата изглеждат като прикачени
към тялото, особено когато се гледат откъм гърба. Краката са
разтворени. Главата й е овална, с плоско лице, върху което са означени
носът, очите и устата. Очите са предадени с по едно кръгче с точка в
средата. Носът е релефен и има удължена трапецовидна форма;
устата е отбелязана с хоризонтална чертичка, над която се виждат
две други успоредни и леко извити нагоре бразди, които безсъмнено
означават мустаци. Не по-малко интересна и типична е и прическата,
която е събрана отзад в остра конусовидна форма. Косата е дадена
като маса, без подробности. Върху прическата се вижда много добре
запазен, чисто класически тип, калатос, който в хоризонтален размер
има сърцевидна форма. Предната му част е малко по-висока от
задната. Рогът, за който се спомена, започва точно от по-високата
част на калатоса. Трябва да се отбележи, че подставката и рогчето са
косо поставени спрямо статуетката, така че тя, гледана отстрани,
има леко дъговидна форма (обр. 27). Облеклото на фигурата е украсено
с многобройни кръгчета с точки по средата. Такава украса има и върху
музикалния инструмент. Кръгчетата опасват в хоризонтален ред
късата дреха през кръста. Отзад и отпред, напречно на този пояс, се
спуска по една широка лента от кръгчета, която пресича
хоризонталния пояс и стига до долния край на дрехата. С подобни
кръгчета са украсени и ръкавите. Украсата продължава и по
външната страна на краката и преминава върху обущата. Тя личи и
върху зъбците на подставката.
Рогчето на главата показва, че статуетката е имала практическо
предназначение. Може да се приеме, че предметът е употребяван като
шило. Подставката на статуетката, която има три зъба, ще се е
втиквала в нарочно направена за тая цел дупка. Но обстоятелството,
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че и тази част е украсена по същия начин и също така грижливо, както
и останалата част на статуетката, показва, че и подставката не е
била направена с оглед да бъде постоянно скрита за окото. Ето защо
най-приемливо е да се счита, че предметът е служел за ключ. Това
негово предназначение намира потвърждение и във факта, че
статуетката и основата й се срещат под ъгъл. Това не е обичайно за
статуетка, която трябва да стои винаги в една линия с подставката
си, но е твърде практично, когато статуетката трябва да играе
ролята на дръжка. Такива ключове са намерени и в Плиска. Те са
характерни за късноримските поселения у нас.
Статуетката носи някои типични белези на късно античната
бронзова пластика, като същевременно показва и известни особености,
които не са обичайни за античността.
Да се определи датата на изработването на подобни произведения
на изкуството, безспорно представлява сериозно затруднение не само
защото те не носят типичните белези на строго определена епоха, но и
защото лесно се поддават на имитация, поради което често пъти
сравнително късни работи носят привидно старинен характер. За нас
обаче в случая ще бъде важно не толкова да решим от кое време е
статуетката, колкото да можем да си отговорим на въпроса: може ли
да се припише на прабългарското или изобщо на българското
художествено творчество? На този въпрос трябва да се отговори
отрицателно. И наистина ние не притежаваме нито едно
художествено произведение от тоя род, което да подскаже, че подобна
пластика е съществувала през Първото българско царство. Нашата
художествена промишленост е задоволявала далеч по-скромни нужди,
определени от социално-икономическото устройство на тогавашното
наше общество.
Голям интерес представлява музикалният инструмент, който
фигурата държи в ръцете си. Както изглежда, той е триструнна
лютна. Изображения на подобни музикални инструменти се срещат в
някои миниатюри от VІІІ - ІХ в. От една такава миниатюра от края на
VІІІ или началото на ІХ в. се вижда, че при свиренето с гусла
инструментът се е държал, както и днес, изправен и опрян на
коляното. Изглежда, че гуслата, а също и лютната са били познати
доста
отрано
на
славяните.
Археологически
гуслата
е
засвидетелствувана в ХІІ в. в Полша. В нашите земи тези
инструменти сигурно са били познати още преди идването на
българите, към която епоха вероятно се отнася и самата статуеткаключ."
Твърдението на откривателя, че находката не принадлежи на
българската култура, не е приемливо. И до времето на публикацията
са били намерени достатъчно на брой предмети от бронз, но днес все
повече въведени в научно обръщение накити, токи на колани и амулети
удостоверяват, че бронзолеенето е било добре познато в домашната
традиция. Поради преносимостта си подобни вещи могат да бъдат внос
(от Византия или от Степта) и само семантиката на изобразеното по
тях е тази, която има решаващо значение за установяване на
етничната й принадлежност.
Леко издадената брадичка и отметнатата назад глава на мъжа
показват, че той не само свири, но и пее. Не толкова разтворените
крака, колкото видимото (въпреки че не е отбелязано от Стамен
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Михайлов) повдигане на пръсти е знак, че същевременно той дори и
танцува. Чрез възможните технически средства, включително
дъговидността на цялата статуетка, е постигнато изображение на
стремеж за полет нагоре по вертикалата, който се осъществява с
помощта на свирня, песен и танц. Бихме могли да наречем това
състояние вдъхновение, споходило певеца, който си приглася със
струнния инструмент, ако в комбинацията с танц то нямаше
точното си съответствие в шаманския религиозен опит - по време на
свещенодействие тъкмо чрез свирня, песен и танц шаманите достигат
до екстаз и осъществяват "пътуванията" си в отвъдните светове.
Настоятелните опити в последно време да се признае на
шаманството статут на собствена култова старина от езическата
епоха като самостойно явление със свой облик, т.е. като българско
шаманство, позволяват по-подробното и адекватно разчитане на
семантиката на статуетката от Плиска. На първо място ще
отбележим широко отворените ("опулени") очи, каквито са очите на
шаманите в рисунката графит върху каменния модел на юрта от
Девня и в амулетите конче, яздено от глава. Те са свидетелство за
вглъбяване в светлата небесна субстанция, което в старобългарски
език се е означавало с думата диво - удивление от разкритото пред
погледа на "пътника". Профилираната подставка, върху която той е
стъпил на пръсти (или по-точно "отлита" от нея), едва ли случайно е
поделена на три, тъй като предимно в шаманските традиции
Вселената е подредена в три дяла по вертикалата - Небе, Земя и
Преизподня.
Приемем ли гледната точка на шаманския религиозен опит, за
ритуалните си функции проговорват разпознатото като калатос
покривало на главата, късата връхна дреха и високите обуща.
Покривалото е най-важният атрибут на шаманите. То им осигурява
витаенето (летенето) по вертикалата и виждане на невидимото за
непосветените: с покривало на главата свещенодейства дори голият
шаман в сцената от Карагуй, Плевенско (той бие с палка своя тъпан и
танцува над една облечена фигура); според меморат от Ботевградско
(СбНУ 44, с. 511) прогонващият вампирите Глогинко ги виждал с
помощта на шапката си; според поверие с "дяволско калпаче" човек
става невидим и може да върши всичко, а с него се сдобива убилият
змия на празника Свети четиридесет мъченици, за да може да види
дявола, седнал на рогата на влизащия при залез слънце бик в селото, и
да открадне неговия калпак (СбНУ 13, с. 165, от Ловеч; СбНУ 28, с. 180,
Кипилово, Еленско). От Отговорите на папа Николай е известно, че след
покръстването гръцките свещеници забранявали на българите да
влизат в църква с някакви повезки на главите. На езика на жестовете
привидната непочтеност е производна от предишния религиозен опит,
по правилата на който витаенето в обителта е възможно единствено
с помощта на покривалото на главата.
В контекста на тази важна за езичеството практика и нейното
отстраняване след покръстването може да бъде разбрано едно от
чудесата в Мъченичеството на 15-те Тиверуполски мъченици от
Теофилакт Охридски (ГИБИ 9, с. 75) - една жена, гонена от нечист дух
от място на място, обитавала самотна в пусти места; по усмотрение
на Бога тя отишла в храма на Тиверопулските мъченици в Брегалница
и в преддверието сънувала двама светли и светообразни старци, които
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й казали: "Влез с другите, влез и ти в храма и който свещеник видиш да
пали кандилата, дай му забрадката, която носиш, и той ще ти даде
молитви за здраве!"; жената сторила това и начаса получила
изцеление. Трябва да припомним, че от гледна точка на
християнството шаманите са били описвани като обладани от бесове,
а в такъв случай става ясно, че дори в края на ІХ в., когато въпросното
чудо се е случило, в някои "пусти места" са били практикувани
шамански възнасяния, което мотивира изцелението чрез отдаване на
покривалото на главата.
За ритуалното предназначение на калатоса категорично
свидетелства и извитото рогче, което излиза от предната по-висока
част. Рогатите корони са сред най-характерните атрибути на
шаманите и изявяват вида на животното, в което се превръщат при
отвъдните си странствания, но то може да не е реално съществуващо,
а митично. Това обстоятелство позволява да разпознаем в извитото
рогче на калатоса присъствието на еднорог, познат по изображения в
няколко старобългарски паметника, три от които са от Плиска3.
Изследвачите предполагат, че чрез неговия образ се изтъкват "бързина,
сила и неукротимост", а тези качества са еднакво необходими на
предприелия своето "пътуване" в отвъдния свят шаман. Вероятно
изображението му е имало апотропеично значение, за което се съди и
по присъствието му върху рогче, намерено също от Стамен Михайлов в
Плиска (недалеч на запад от Вътрешния град). От друга страна, няма
задоволително обяснение за функциите на самите рогчета, направени
от еленови рога, и може би част от тях са били прикрепвани към
шаманските корони4.
Късата дреха е присъща за повечето "портретни" изображения на
шамани в домашните паметници. Когато тя е от кожа, от значение са
видът на животното (елен, мечка, вълк), но също така важни са
орнаментите и в тоя смисъл са любопитни кръгчетата с точки, които
в две пресичащи се редици по хоризонтала и по вертикала поделят
тялото на фигурата. Те са същите, каквито са кръгчетата за широко
отворените очи, но са по-малки по размери. Може би чрез тях е изявена
природата на "пътника" като всевиждащ (многоок) или пък броят им
кодира календарни записи. Както се подразбира, ние отказваме да
видим в присъствието им само наподобяваща тогавашните връхни
дрехи орнаментация или "страх от празното пространство". В
средновековната империя на знаците орнаментът е най-малко
свободен от предварително заявеното си и строго определено значение,
поради което дори и като орнамент двете редици по хоризонтала и по
вертикала имат защитна функция (да съхранят целостта на тялото
на "пътника" при метаморфозата в облика на еднорог).
Ритуалното предназначение на високите обуща на фигурата
трудно може да се разчете по начин, който да отвежда единствено към
шаманството. И при тях, както при рогата и късата дреха, кожата на
животното, от което са направени, показва възможностите за
метаморфозата на техния притежател и съответно позволената му
за "посещение" зона (Небе или Преизподня). Но дори и с делничното си
предназначение те представят "пътника" като ездач, какъвто се
смята шаманът в състояние на екстаз. Фолклорните извори за
българското шаманство обаче загатват за някаква особена (жизнена,
съдбовна) връзка между обувките и музикалното дарование. Според
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една балада, позната в югозападните краища (БНБ, 195), обитаваща в
лявата обувка змия ухапва Личен Димо в деня на сватбата му с Ката
Катраница и то тъкмо при възсядането на кон с подпръг от две змии.
Впоследствие змията възкресява Личен Димо и в гроба, където при него
е слязла младоженката, свирачът демонстрира придобитото чрез
временната смърт умение да свири, а Ката Катраница играе; в някои
от вариантите музикалният инструмент е струнен - тамбура (СбНУ
53, 398).
Осигуреното от българското шаманство осмисляне на редица
особености на статуетката от Плиска само по себе си я доказва като
домашен паметник. Допълнителен довод откриваме в музикалния
инструмент, определен като лютна заради хоризонталното му
положение при свиренето на него. По този въпрос ще последваме
наблюденията на Йордан Иванов5. По стари славянски паметници са
известни и гусли, на които се свири без лък и струните се подръпват с
пръсти. Вероятно такива са били и споменатите у Презвитер Козма в
следния пасаж: "Защото не са християни, щом като пият вино с гусли,
танци и бесовски песни и вярват в срещи и сънища и във всяко
сатанинско учение". Пътем ще забележим, че свирня, танц и песни са
били отречени тъкмо защото комбинацията е била осъзнавана като
пряко продължение на шаманския религиозен опит, а не въобще като
проява на веселие в низовите християнски среди. Сред струнните
инструменти, които позволяват и пеенето (затова наред с тъпана са
били предпочитани при шаманизиране), е и тамбурата. Тя до последно
време е обикнат народен инструмент в Родопите и Пиринския край,
където е известна със звукоподражателното име дрънкя. Другото й
домашно название е булгарина, булгария или булгаре, което е "по
името на народа, гдето тя е била в голямо употребление". Показателно
е, че с името бугарщици са били познати юнашките песни в
хърватското Приморие. Заедно с песен за цар Шишман две от
бугарщиците, публикувани в идилията на далматинския поет Петър
Хекторович "Риболов" (1556 г.), имат българска подложка - първата е
вариант на нашата народна балада "Делба на двама братя", а втората
упоменава Бдин и Турну Северин. Още по-любопитен е фактът, че
дубровнишкият поет Ив. Гундулич (1588-1638) в поемата си "Осман"
смята Орфей за българин, от когото са останали песните, наречени
бугарщици. Ще рече, че не само по название, но и по съдържание
бугарщиците са български епически песни, изпълнявани при съпровода
на булгарина, вероятно поради което и самото им пеене се е означавало
с глагола бугарити. Макар и късни по време, тези сведения
недвусмислено сочат, че българската епическа традиция - съпровод на
песните със струнен инструмент - е имала на Балканите през
Средновековието облик, различен от останалите, който наложил и
употребата на етнонима при разпознаването й.
*
КЛЮЧЪТ - предназначението на бронзовата статуетка, е и ключ
към тайната на нейната семантика. Уникалността й, която
затруднява разпознаването, се съгласува със същия статут на
мястото на намирането при разчистването на терена между Малкия
дворец и езическия храм до него. Това пространство е единствено, то е
самият Център на етничното землище, което е усвоено по зададен от
митопоетичната традиция модел. В дохристиянска България
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пространството на Центъра се е поделяло между Двореца и Храма и
тъй като е най-естествено мястото на намирането на статуетката
да е място на нейното функциониране като ключ, тя е била
притежание на Владетеля и/или Върховния Шаман.
Какво е заключвал или отключвал ключът? От археологическите
проучвания на Плиска са известни железни ключове и железни
ключалки за врати. Очевидна е практическата им употреба, затова
допускаме, че бронзовият ключ е имал предназначение в сакралната
сфера - за вратата на Храма или за ковчеже с ритуални атрибути,
отварянето и затварянето на които е имало строго определен смисъл.
За да се доберем до него, ще използваме фолклорни извори, чиято
надеждност при подобен род реконструкции е многократно доказана. В
повсеместно позната коледна песен, която е един вид "програмна", се
описва среднощно свещенодействие на конници при разключени
(отворени) порти. Трябва да поясним, че тази песен е предназначена за
водача (цар, станеник, дедец), затова се пее в неговия дом, който е
същевременно и станът на коледарите; тя е първата в техния
репертоар и едва след изпяването й дружината тръгва за нощния си
обход на селото. Според припева-обръщение в песента стопанинът на
дома с отворените в среднощ порти се нарича Добри-Дан (в източните
краища), Дане Бане (в западните краища) и Архангел Михаил (в южните
краища). В някои от вариантите сред самите порти е забито копие:
"Що ти порти отворени,/ що ти двори разметени,/ стреде порти буйно
копье,/ окол копье вихри конье,/ окол конье вредни момци,/ окол момци
бързи хърти?" (СбНУ 3, с. 23, Софийско). Запитан дали се кани бой да се
бие, или е тръгнал лов да лови, водачът на ритуалната конница, който
е и стопанинът на стана на коледарите, отвръща, че е поканен да
кумува. В благословията, която се изрича след изпълнението на
песните, самото "кумуване" е описано с отрицателното сравнение "той
не отиде кум да кумува, най се отнесе понесе като риба в дълбине,
като сокол във висине". "Програмната" песен и благословията са
съхранили старинни предхристиянски представи за новогодишните
обреди - свършекът на стария годишен цикъл мотивирал
установяването на символични проходи между трите зони на
мирозданието, по които специализирани посланици са се отправяли
към отвъдния свят за сдобиване (измолване или извоюване) с време за
новия цикъл. В този смисъл отварянето (разключването) на портите е
означавало възможност за пътуване по вертикалата с помощта на
"вихри конье", в каквито според вярванията са се превръщали някои от
атрибутите на шаманите при екстатичните им възнасяния.
Още
по-ясно
е
изявена
семантиката
на
отварянето
(отключването) на зоните на Вселената в друга коледна песен,
записана в Котел, Локорско, Софийско, и Колена, Старозагорско. И
трите селища са в окръжението на стари предхристиянски култови
средища: в землището на Котел има котлообразни жертвеници, от
Локорско са записани предание за подземен манастир и обредна песен за
медно гумно, златен стожер и момче конник със стремена две змии, а
при Колена, известно още от Средновековието, се намира градище със
"скандалното" име Курвинград. Във варианта от Локорско два гълъба
откършват от "ореше" (световното дърво) пръчица, която "занесоа на
златара,/ да им коват златни ключа,/ да отворат Небо, Земя,/ да
отпущат дребни деца,/ да прослават Млада Бога" (СбНУ 2, с. 1).
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Вариантът от Колена заслужава да бъде приведен изцяло: "Похвали се
Билне ле, Добър Юнак/ под горица, Билне ле, под зелена,/ че си има
хранен коня,/ хранен коня вихрогоня./ Разигра се хранен коня/ да си гони
шаро агне,/ шаро агне с златни рога,/ да ги носи татък долу,/ татък
долу в Долно село,/ в Долно село по златари,/ да си лее златно ключе,/
да разключи Небо и Земя,/ да излезнат триста момка,/ триста момка
коледари./ Тебе пеем, Добър Юнак,/ тебе пеем, Господ хвалим!" (СМБ, 1).
Известният от друга коледна песен вълшебен лов на Добър Юнак,
който преследва сур елен, за да се сдобие със златните му рога, тук е
изменен в лов на златорого агне, а с придобития ключ се разключват
зоните на мирозданието. Не е задължително, но е възможно подобна
метаморфоза на рог в ключ да е породена от реалии в някогашните
новогодишни обреди, които са мотивирали и изработването на
бронзовия ключ от Плиска.
Ако в двете песни за отварянето на порти и за разключването на
Земя и Небе се визира преходът на Вселена и Социум от единия бряг на
Времето към другия, то в трета коледна песен е описана обредната
ситуация в стана на коледарите. Известна е по три варианта (Върб.,
450; СИБ 2, 238; ДЮДК, 48). Последният е записан през 1914 г. в село
Ченге (дн. Аспарухово), Варненско, което отстои на петдесетина
километра южно от Плиска. Ето и неговото начало: "Провишна се
Слава стани из Новаграда,/ слава да е тебе, млади наш боже,/ на
неговите бързи слуги,/ бързи слуги, леки роби:/ - Ой ви вази бързи слуги,/
бързи слуги, леки роби,/ потечете, отлетете,/ донесете новоградо
ключе,/ да отключим новоградо порти,/ та да видим що е с Богом!"
Повелята на Слава е утроена и "с Богом" (с Бога, от Бога) се оказват
"пещим хляба", "кондел вино" и "сив-плав овен". Песента е известна под
името "трапезната" и е последната в цикъла, изпява се в дома на
станеника на специалната трапеза, за която се коли овен, купен със
събраните от коледуването пари ("слава да е тебе, млади наш боже" е
припев, повтарящ се след всеки ред). Споменатите хляб, вино и овен са
съставките на жертвоприношението, но те са съответни и на трите
реки на плодородието от жито, вино и мляко, протекли след
посичането на Змея на дълбините от Змеебореца. Това ще рече, че и
благата на обредната трапеза в дома на станеника са придобити
вследствие на ефективното функциониране на основния мит, който по
този начин е подложен на "проверка" от участниците в най-важния за
общността обред - новогодишния. В другите два варианта името на
повелителя Слава се запазва, но разключването на Новаграда има за
цел да установи още и постелята на станеника: "Я подайте градим
ключи,/ да разключим градом порти,/ да си видим стананина,/
стананина, господина,/ на щом лега, на щом става,/ от що му е
постелката?/ - Постелка му зелен аждер./ - От що му е завивката?/ Завивка му й сребро й злато./ - От що му е възглавката?/ - Възглавка
му кит босилек." (СИБ 2, 238, записана от преселници от Православен,
Чирпанско).
Постелята на станеника от "зелен змей" е толкова необичайна,
колкото е и "отлитането" на слугите на стана ("слуги" се наричат
помощниците на станеника при коледуването в Аспарухово), за да
донесат ключа за портите на Новаграда (новия годишен цикъл).
Доколкото в митопоетичния модел за време и пространство началото
на цикъл е съотносимо с центъра на пространството, то Новаграда е
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тъждествен на стана (ритуалния дом) и "световната ос" преминава
през трапезата с жертвоприношенията (и постелята от "зелен змей").
В езическата епоха станът на коледарите снема характеристиката
на реалния център на етничното землище - столицата Плиска и поточно на Двореца и Храма в нея, а раздвоението на водача на
ритуалната конница Добри-Дан на Добри и Дан отвежда именно към
двойката Владетел и Върховен Шаман. Тяхното основно задължение в
новогодишните обреди е било да осигурят "време" за цялата етнична
общност.
Съвместно извършван от Владетеля и Върховния Шаман, обредът
за встъпване в новия годишен цикъл е имал за най-важна съставка
символичното разключване на вратите на Храма в Центъра и/или
отваряне на ковчежето с атрибутите за този род свещенодействия на
двамата. Ролята на такова ковчеже е изпълнявал Сандъкът от
Терачина и, както се подразбира, според нас той се е разключвал с
бронзовата статуетка-ключ от Плиска. Предположението ни е също
толкова уязвимо, колкото ако уговорим, че подобен на него е бил
разключваният, защото и той е имал същите функции (и
дърворезбованата му украса е била със сцени, които са били варианти
на неговите). Но за тази категоричност при идентификацията
разполагаме с твърде важен аргумент - върху една от сцените на
Сандъка от Терачина също откриваме присъствието на еднорога6.
Еднорогът е представен с функциите на Змееборец, дубльор на
орела, във второто пано на горния фриз от лявата страна. То е едно от
трите пана, в които е резбована "розета, порната на четири", знак за
поделеното по четирите основни и четирите допълнителни посоки
пространство по хоризонтала. Производна на тези осем дяла е
подредбата на осемнайсетте пана, които с изключение на двете
централни под мястото за ключалката са композирани в осем двойки.
Двама са героите на изобразения разказ върху Сандъка от Терачина Брадатият и Безбрадият, съответни на двойката Владетел и
Върховен Шаман във владетелската институция на българската
държава през езическата епоха.
Изследвачите са забелязали, че в долния фриз Безбрадият е с
трирога шаманска корона, каквито са короните на шаманите в
Шуменската плочка, оловният амулет от Велики Преслав и рисунката
графит от западната крепостна стена на Плиска. За разлика от тях
обаче средният рог от короната на Безбрадия е двукратно по-дълъг от
страничните. Трирогостта на короните в домашните паметници не е
коментирана, но ако ранната й семантика отвежда към рогата на
животните, в които се превъплъщава шаманът, най-вероятно е
общият им сбор да съответства на комбинацията на тур с еднорог, а
вече впоследствие трите рога схематично са представяни в познатата
иконография. Направената уговорка позволява да видим в еднорога от
второто пано на горния фриз зоометаморфозата на Безбрадия
(Върховния Шаман).
Единството между ключ, който същевременно е фигура на шаман
певец, и разключваното от него ковчеже с дърворезбованите
осемнадесет пана, представящи "свещената история" на българската
владетелска институция, задължава разчитането им като едно цяло.
Една от не толкова очевидните, но все пак засега единствена
възможност е да бъдат обединени чраз взаимоотношението субект
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(певец-ключ) и обект ("песните"-пана). Към такъв прочит ни води
наблюдението, че в шаманските традиции "пътникът" е сам певец на
своите странствания, т.е. Омир същевременно е и Одисей, за което
имаме подкрепа във факта, че певецът от бронзовата статуеткаключ е един от двамата герои на изобразения текст на Сандъка от
Терачина. Това ще рече, че само когато ключът е в ключалката на
ковчежето, тяхното двуединство функционира пълноценно и освен
предназначението си да осигури достъп до ритуалните атрибути,
съхранявани вътре, той е разключвал ("изпявал") изобразителния текст
отвън.
След покръстването в качеството на трофеи атрибутите на
Върховния Шаман и езическите знаци на властта на Владетеля,
включително и меча, били изпратени в Рим заедно с ковчежето и били
поделени между папа Николай и крал Людовик. Статуетката-ключ
нарочно била задържана - без нея тяхната магическа сила оставала
"заключена". Унищожаването й чрез претопяване или строшаване ще
да се е смятало за акт с непредвидими последици за довчерашните
шаманисти и тя била "изоставена" (нейната съдба споделила след 893
г. и самата столица Плиска) или по-точно съзнателно заровена
("погребана") на мястото, което по право й принадлежало. Това
предположение е наложено от невъзможността да обясним
оцеляването й като следствие от делничната й загуба, захвърлянето
или изоставянето й при някакъв битов или исторически катаклизъм и
то тъкмо в пространството, обхващащо Двореца и Храма. Защото, ако
наистина става дума за статуетка-ключ към Сандъка от Терачина
(или негово подобие), такава немара или случайност би била
квалифицирана
като
светотатство
от
съвременниците
на
притежателя й. За общество, което се самоописва чрез закодираните в
осемнадесетте пана правила за реда във Вселената и за ритъма на
Времето, загубата на ключа, с помощта на който те се декодират и
изпяват при необходимост, не би могла да се тълкува другояче освен
като отказ свише да бъде допуснато до познанието. И по-кратко отказ от бъдеще. Затова отнасяйки именно като трофеи атрибутите
на Владетеля, на Върховния Шаман и самото ковчеже с
дърворезбованата митология, новопокръстените българи "отказали" да
предадат ключа към нейната тайна.
***
ПОЕТЪТ в дохристиянска България е бил създателят на песните и
техният певец, а същевременно и техният Герой, поради което е имал
употребяваната възможност да закрие следите си по предпочитан от
него начин (чрез анаграма, псевдоним, отказ от самоназоваване).
Доказателствата за това твърдение не са много и едно от тях е
представата за поета през миналия век, когато най-всеобхватно се е
осъществила срещата между Средновековието и Възраждането у нас.
Това е времето на народната песен и на стихосбирки, които се
възприемат като песнопойки, и първоначално поет е този словотворец,
чиито творби за разлика от тези на разказвачите се пеят. По тази
причина за предходници на поетите в домашната традиция трябва да
смятаме певците на песни.
Сред тях особено място имат професионалните певци - слепци
просяци, които пеели епически и религиозни песни в съпровод на
гъдулка7. Епическите певци гъдулари дочакали "пътуванията по
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България" на Константин Иречек наскоро след Освобождението. Ето
какво отбелязва той: "В България се срещат и певци, подобни на
сръбските гуслари. По мегданите в София, а особено при първия мост
на Цариградското шосе всеки ден можеш да намериш слепи гъдулари от
Вакарел, които при тъжните звукове на гъдулката с проточени
звукове и с много прекъсвания пеят пред тихо събралите се любопитни
познатите песни за болен Дойчин, Момчил войвода, Марко Кралевич и за
старите хайдути. Като певци са прочути и тетевенските цигулари, и
разложките слепци"8. Според К. Иречек тези певци просяци
продължават една много стара традиция и отпраща към пътеписа на
Ханс Дерншвам, видял през 1553 г. между Клокотница и Конуш да седят
на пътя група от осем български просяци, двама от които свирели на
гъдулки (СбНУ 55, с. 195). През същото време в регистъра на софийския
кадия за 1550 г. е отбелязан имот на "певеца Първан", а това показва,
че практикуването на певческата професия не е било присъщо само за
пътуващите просяци 9.
Пак от "Пътувания по България" знаем за "лудия гидия", още преди
Пенчо Славейков чрез неговия образ да е отронил най-жизнерадостната
възхвала за българския поет (певец, свирец). С песента за него
Константин Иречек се "срещнал" в Родопите. В краището Чепино и поточно в тогавашното село Каменица, недалеч от Бан-Вельовата баня,
знаменитият пътешественик чул при съпровода на дрънкя "историята
на местния Дон Жуан", възпяван под името Мехмед.
През 20-те години на нашия век в картините на Иван Милев и Илия
Петров и в скулптурата на Иван Лазаров певците гъдулари са слепи.
Тази иконография следва утвърдения образ на Омир, но тя в
значителна степен се подкрепя и от българската митопоетична
традиция, в която очите на Поета са обект на похищение от страна
на неговите покровители в посвещението - сляп в този свят, той е зрящ
в отвъдния.
Реконструкцията на архаичния образ на Поета в нашата
традиция показва определени сходства с известното за германоскандинавския бог Один и за палеобалканския Орфей, за които трябва
да се предполага, че не са само типологични (независими), осигурени от
общата шаманска основа. Според хумористичната приказка "Хитро
момче и кьосе воденичар", която пародира шаманско посвещение,
нашият Поет подобно на Один също вкусва от "меда на поезията". Ако
тъкмо в Родопите Константин Иречек чува песента за "лудия гидия",
трябва да припомним, че тези планини през Средновековието са били
известни като славиеви гори. Според нас в процеса на етничното
усвояване на землището по модел, зададен от митологията, планината
била "отдадена" на Поета, чийто птичи код е славеят. Дял за това
разпознаване има и заварената палеобалканска традиция с нейния
емблематичен поет Орфей, доколкото Родопите са се смятали за
негова планина.
В нашите митични песни е забелязан мотив, който пряко е назован
от Йордан Иванов в цитираната вече монография "орфеевски": триста
юди самовили играят навръх планина, водени от Стара Юда, и
сключват облог със свирец (Димо, Божко, Нено) той да свири, те да
играят и ако се уморят, ще му дадат за съпруга най-малката от тях
(Гюргя, Гелмаруда), а ако спечелят, ще го вземат със себе си или ще го
ослепят. Показателно е, че ареалът на вариантите на тази песен
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съвпада с територията, на която се намират две от известните
специални школи за обучение на епическите певци просяци в Балдево,
Разложко, и в Битоля, дори един от тях (Мил., 2) споменава "град
Битоля": "И ми я пущиле Гюргя Самовила,/ Гюргя Самовила на крайна
девойка,/ дваж ми е трепнала, треки път летнала;/ та ми е отишла
дури град Битоля,/ тамо си го найде Дима ке я ручат;/ по тил го
удрила, зъби испаднале,/ в глава го удрила, очи искокнале,/ и ми го
донесла на върф на планина..." Осакатяването на Димо в песента е вече
неразбираем реликт от обредите за посвещаване на Поета, при които е
ставало дума за подмяна на неговите очи с други, осигуряващи
проглеждането му в тайните на мирозданието.
По повод на името Божко, което се появява във вариантите на
тази песен, Йордан Иванов отбелязва: "Наистина ще бъде много смело
да се твърди, че тука името е било употребено непременно в неговото
старо етимоложко значение - бог, Божко, - но не бива и да се премълчи
това съвпадение с митичните местни предания за духове, стопани,
бесбоговци, пък и дори с осмислянето, което насочва към орфеевския
мотив, гдето вземат участие богове, богини, нимфи". Към това
съображение ще прибавим топонимите, производни от името Божко,
които се срещат в обхвата на стари шамански култови средища
(Тлъмино, Кюстендилско, Копривщица, Самоков, Чипровци, Панагюрище,
Велики Преслав). Появата му в песен със змееборчески сюжет "Болен
Божко и жена му", в която се среща клишето "дене лежиш на постеля,/
ноще ходиш по планина,/ та се биеш със змейове", е следствие именно
от шаманската представа, че Поетът е възпяващият своя подвиг
(авторът и героят на песента са едно и също лице).
***
Във вариант на "орфеевския мотив", записан в Бобошево, Дупнишко
(СбНУ 42, с. 226), името Божко е променено в Бойчо, а самото
състезание е "на врх на планина,/ на бела бачия,/ на метено гувно".
"Метено гувно" може би е вече неразбираемото "медно гумно", но дори да
не е така, този фрагмент задава "сюжета", който е мотивирал
имената на две съседни връхчета в Драгоевската планина и южно от
Велики Преслав - Божка и Отъка. Очевидно, те са следи от култа към
Поета, който и след покръстването запазил важните си социални
функции.
Името Бойчо в бобошевския вариант на "орфеевския мотив" идва
от Боян, а то - от Баян. Етимологията на Баян се извежда от тюркскомонголските езици, в които има значенията "богат", "заможен", "свят".
Нарицателното "бог" също се извежда от "богат", което предполага, че в
един по-ранен етап от историческото битие на старобългарската
култура името Божко е било своеобразен превод на Баян,
утвърждавайки божеската природа на Поета в етничната картина за
свят. От същата тюркско-монголска дума се извежда и титлата "бан",
съхранена предимно в песенния фолклор и в предания. В кратка песен,
позната в няколко варианта от Софийско, внезапната смърт на Бан
байрактар се мотивира с вълшебното му свирене, пеене и игра с кон:
"Що е поле чадър побелело,/ свите бели, един чадър зелен,/ под него е
Бана барактара,/ Бана свири - сва войска играе,/ Бана пее - сва ордия
слуша" (Кач., 203); "като свири Бона баш войвода,/ като свири, си го
войски слушат,/ с кон играе, си го войни гледат" (СбНУ 16-17, с. 118);
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"песен пее - се го войска слуша,/ с кавал свири - се войскя играе" (СбНУ
44, 536).
Производно от титлата Бан е личното име Банко, с което се
назовава най-често бащата на момата войник в една повсеместно
известна песен. Пак от Софийско е записан вариант, в който
преоблечената като воин девойка е в "хладни одаи" и издава
същинската си природа в диалог със своята тамбура: "Тамбурице, моя
денгубице,/ еве става девет годин време,/ от какво съм цару
дервенджийка/ и не може цар да ме познае,/ че съм я у ордия момичка!"
(СбНУ 44, с. 205). Постоянното число девет за дъщерите на Банко,
името "мизинка" за най-малката, която се превръща в птица, и
кършенето на пръсти при вестта за събирането на войници са все
познати клишета, но комбинацията им в тази песен отвежда към
фигурата на Поета - Банко е същият Бан байрактар и пръстите на
ръцете му са "дъщерите" при свиренето със струнния инструмент.
Освен в облика на "дъщери", пръстите на свиреца са "верни кучета
спасители". Названията на крайните пръсти на ръката палеца и
кутрето етимологично се обвързват с "пале" (БЕР 5, с. 25) и "кутре"
(БЕР 3, с. 160). Твърде показателно е, че в баладата "Кучета спасяват
овчар и стадо от турци" (БНБ 218) наборът от имена за овчаря в
различните варианти (Димо, Бойчо и Нено) е присъщ и за вариантите
на "орфеевския мотив".
Забележително е съответствието между комбинацията свирня,
песен и игра пред войска в песента за Бан байрактар и 35-ия отговор на
папа Николай: "Вие разправяте, че сте били свикнали, когато отивате
в сражение, да съблюдавате дни и часове и да извършвате заклинания,
игри, пеения и някакви гадания..." Става дума за свещенодействията на
религиозните водачи на войската - шаманите колобри, от които е бил
избиран и Върховният Шаман, "брат" на Владетеля и носител на
името титул Боян. Ако изучилият вълшебстването Боян е могъл да се
превръща не само във вълк, но и във всякакъв друг звяр, то очевидно
сред тях е бил орелът. За това съдим от факта, че един друг Баян,
брат на вожда на българите според "Кратка хроника" на патриарх
Никифор, в която се описват събития през 765 - 766 г. (ГИБИ 3, с. 295 296), е имал печат с изображение на орел от едната страна10. В
Сандъка от Терачина орелът присъства в шест пана, като в
централното пано на горния фриз той е с шаманска корона.
Реконструираният ранен образ на Поета в картината за свят у
българите се доближава до известното ни за "славея на старото време"
Боян от "Слово о пълку Игорове":
"Боянъ бо в щии, аще кому хотяше п снь творити, то раст
кашется мыслию по древу, с рымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ
подъ облакы... Боянъ же, братие, не 10 соколовь на стадо лебед и
пущаше, нъ своя в щиа пръсты на живая струны въскладаше, они же
сами княземъ славу рокотаху... О Бояне, соловию стараго времени! А бы
ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая
умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу
Трояню чресъ поля на горы... Чи ли въсп ти было, в щеи Бояне, Велесовь
внуче..."
В изследвания от последно време убедително бе защитена тезата,
че Боян от "Слово о пълку Игорове" е поет от шамански тип, и отново
бе привлечено сведението на Лиупранд от Х в., което предава във вид на
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мълва
неразбираеми
особености
в
българската
владетелска
институция11. Някои изследвачи допускат, че "тропа Трояна" е Тропеум
Траяна - величествен паметник в Северна Добруджа, издигнат от
император Траян в чест на победата му над даките, който бил станал
известен на русите при походите на киевския княз Светослав в
българските земи през 968-971 г. "Броденето" на певеца Боян от
"полята към планината" не се съгласува с тази идентификация,
фрагментът визира шаманско възнесение и обхождането на двете зони
в облика на вълк и на орел, съответни на поле и планина.
Най-изявеният средищен дял на Стара планина е при Троян и в
северното му подножие е съществувало изключително мощно култово
средище през езическата епоха, което след покръстването преминало
под покровителството на Богородица Маторска. Логично е допускането,
че не Тропеум Траяна, а един от двата прохода - Троянският или
Русалийският -се крие под "тропа Трояна" (Троянският проход дори е
известен като "Троянска пътека"). Обикнат от павликяните при
техните придвижвания от Южна към Северна България и обратно е
бил Русалийският проход. В северното му начало се срещат топоними
от типа Троян - при Зла река Траянов пряслап, а при Ново село
пасището Трояново е в окръжението на оброчището Свети Илия и
Зеленград, най-високото място на хълма Черни връх12. В южните
краища на двата прохода между Кърнаре и Гъбарево се намират
значителни по брой групи от жертвеници в землищата на Столетово,
Богдан, Митиризово (дн. Васил Левски), Тъжа и Гъбарево, а във фолклора
на Войнягово, Карловско, където двата пътя през Троянския проход и
през Русалийския проход се събират, са записани четири песни за Бояна
(СбНУ 46, №№ 28, 47, 163, 336). Името Бояна е женски корелат на Боян
и в контекста на шаманския религиозен опит са обясними
проявленията на този персонаж като либе-спасител на Мирчо войвода,
като любена от змей и "умираща" по време на посветителния танц,
като либе на свирец Никола и като "магьосница".
Някъде в южното подножие на Троянската планина се е намирало
село Калаброво, споменато неколкократно в документи на
католическите мисионери през първата половина на ХVІІ в. - на 60
мили от Сотево (дн. Славяни), Ловешко, и на 20 мили от Давуджево, дн.
Миромир, квартал на Хисаря, Пловдивско. Любомир Милетич го
локализира около днешния Калофер и дори смята, че днешното име на
града произлиза от по-старото Калаброво. Документирани са имена на
селища и местности, производни от титлата багатур (Ботров
<Боготров, Беленско, и "багатирi " в землището на село Жеравина в
Албания), което позволява и Калаброво да се изведе от титлата
колобър, старобълг. кълубри, т.е. името подсказва, че тове селище
унаследява култово средище на колобри от езическата епоха. Още
Константин Иречек отбелязва, че "за миналото на Калофер се
разправят много предания" и в едно от тях легендарният Калифер
войвода грабва от хорото Боянка (БНТ 11, с. 126), а истинността му
"доказват" с песен, "останала оттогаз". Всъщност тя е вариант на
познатата по няколко варианта песен за войвода, който взема Бояна
от "ляво хоро" (ТВ, № 3725; ТВ, № 2060; СбНУ 48, 168).
Многобройните жертвеници, селищното име Калаброво и
персонажът Бояна в песенния фолклор на Калофер и Войнягово са
допълнителни аргументи към тезата, че зад "тропа Трояна" стоят
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реалии от култово средище на шаманите колобри, начело на които е
бил Върховният Шаман, познат с името титул Боян. Приведените
нови факти сочат недвусмислено, че независимо от недоверието към
"Слово о пълку Игореве" фрагментът за певеца Боян е автентичен.
Предполаганата от нас връзка между топоними от типа Троян и
името Боян се потвърждава от конфигурацията на топоними в
източния край на Ихтиманския проход: Трояндрум, Русалски гробища,
село Калугерово с манастир "Свети Никола", Боян дере, Квачково дере,
Змейовец13. Както при други случаи "Квачково дере" е производно от
астронима Квачката, чиято значима роля в шаманския религиозен
опит предполага култово средище с астрономически наблюдения и
небесни възнесения по осигурена от кръговрата на съзвездието
"вертикала". По тази причина топонимът Боян дере не е случаен - Боян
е певец, но и религиозен вожд на войската (колобър) и затова възпява
похода на Игор в староруското Слово. Той е този, чието възнасяне по
вертикалата гарантира проникването напред във времето и при
преминаването на исторически известната Българска клисура (Царски
проход, Василица). Вероятно този проход също имал име титул "проход
на Троян", а и името Калугерово може би е унаследило след
покръстването предишно Калаброво по принципите на народната
етимология (разпознаването на Свети Никола за покровител на
шаманите довело и до появата на манастир под негов патронаж). При
очакваната многобройност на селищни имена от типа Калугерово
разполагаме с още едно - Калугерица, в северното подножие на Мадара,
което също подкрепя нашето предположение.
***
Певецът Боян в "Слово о пълку Игорове" е наречен "славей на
старото време", което отвежда към птичия код на Поета и към
причината за появата на "Славиеви гори" като име за Родопите. Редом
с Божко/Боян очаквано при именуването на Поета е името Слав. Освен
в споменатата коледна песен то се среща в женския си корелат Славка
за певица от песента "Царят и Славка": цар приканва слуга Славка да
запее, "както снощи", за да развесели гостите му, но получава отказ,
мотивиран с грижа по недовършени градежи на църква, кладенец, път и
мост. Позната по записи от цялото етнично землище, "Царят и
Славка" е съхранила в необичайните за един певец грижи старинна
подложка. Именно при шаманското свещенодействие чрез пеенето се
осъществява диалог с обитателите на отвъдния свят, но липсата на
проходи за "пътуването" го прави невъзможно.
Царят и Славка от песента са фолклорната реплика на двойката
Владетел и Върховен Шаман, която показва кой "изпява" от името на
хан Омуртаг текстовете на надписите (Търновския и Чаталарския) за
направата на могила по средата на пътя между Плиска и Дунав и за
моста на Тича. Двата ритуални акта на владетеля, изпълнени с
религиозна символика, чрез която се изразява ролята му на посредник
между Небето и "многото българи", са получили своята завършеност
чрез словото на Върховния Шаман (поета Боян). Намираме за
неслучайно изписването им върху мощни колони. За масивния стълб в
центъра на Храма в дворцовия комплекс се изказва предположение, че е
"служел за основа на тежък каменен жертвеник", но и той, както и
колоните с надписите, е предпочетен тъкмо защото осигурява пътя
към Небето (като вещно изражение на представата за световната ос).
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Забележително е, че и Йоан Екзарх следва императивите на
домашната традиция и се самоописва като втория от двойката
Владетел и Върховен Шаман. Във въведението към "Шестоднев" той се
сравнява с добър и верен раб (слуга) на своя господар княз Симеон и иска
така да го възхвали, щото "ако е възможно и целият свят да научи за
това". Легитимирал статута си на поет чрез пример с пророк Давид,
който е емблематичният библейски поет (псалмопевец), за своята
аудитория добавя познатото сравнение: "Когато слушаме пойните
птички с различни гласове да пеят чудни песни; като слушаме песните
на славеите... нека да се позамислим и да възхвалим твореца". Заел
след покръстването опразнената ниша на Върховния Шаман сред
българския политически елит, Йоан Екзарх е бил задължен да изяви
тайната на мирозданието чрез мита за Сътворението, но вече в
писано слово (Писанието) за Шестте дни, в които Бог е създал света.
Съкратеният препис на Слово за Света Троица от Климент
Охридски (ХV в.) завършва със следната добавка: "Както ние седим под
сянката на светиите като под дъб или под топола, но и както изкусен
песнотворец настройва златни гусли и със звучно свирене събира голям
събор, така и този: не със съзвучие на свирни, но чрез съзвучие на слова
и на велико дело той ни принася полза. Такива учители желае
Христос."14. Архимандрит Атанасий Бончев привежда мнението на
издателя на този препис, според което добавката е от по-късен
преписвач и е похвала за свети Климент. Противопоставянето
свирни/слова отвежда към песни/беседи, а в крайна сметка - към
устно/писмено, което ще рече, че образът на певеца в
дохристиянската традиция е използван за похвала, защото е имал
значимо място в живота на българското общество през ІХ - Х в.
Оценката чрез това сравнение принадлежи на "по-късен преписвач",
който обаче е бил съвременник на Климент Охридски, и може да се
смята за най-ранното писмено сведение за фигурата на певец със
струнен инструмент. Пак чрез сравнение авторът на добавката е
показал и обичайното място на изкусния песнотворец със златни гусли
сред голям събор - то е под сянката на дъб или топола, унаследило
предишно култово средище с необходимото за витаенето по
вертикалата дърво.
Фигурата на Поета от шамански тип запазила притегателната
си сила за онези представители на българския интелектуален елит,
които през ХІ - ХІІ в. осъзнато се завърнали към собствената традиция
в предизвикания от Византия двубой за съхраняване на българската
етнокултурна идентичност (Поп Йеремия Български, Василий Врач и
Йоаким Осоговски). На Поп Йеремия Български, автор на басни и
апокрифи, била вменена вина, че дарованието си да ги създава получил
след посвещение при навите на Плеядното хоро - "билъ в нав хъ на
верзиулов колу", т.е. чрез познатото шаманско възнесение на Небето.
Василий Врач е бил обвинен в богомилство и осъден на изгаряне на
Хиподрома в Константинопол през 1111 г. По описанието на случилото
се у Анна Комнина няма съмнение, че за изпитанието той се е
подготвил чрез шаманската техника за екстаз - "обръщал погледа си,
пляскал с ръцете си и удрял бедрата си", и "останал твърд като
стомана" и с "железен дух". Но още преди това той пристъпил към
кладата с Хвалебна песен Давидова (Пс. 90). Както и Йоан Екзарх,
Василий Врач също е "употребил" авторитета на пророк Давид, за да се
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самоозначи за Поет, защото единственият възможен език за
изразяване на религиозния опит по това време е езикът на библейския
макротекст.
Изследвачите на Житието на Йоаким Осоговски предполагат, че
неговият автор е използвал местни предания. В тях отчетливо
присъстват реалии от фигурата на някогашния поет и пророк от
шамански тип. Преди да се установи в собствената си обител със свое
"гумно", Йоаким Осоговски нощува в "една твърде украсена пещера" в
Бабин дол, местност в землището на село Ломница, Кюстендилско, а на
сутринта си тръгва оттам с твърде странна песен: "Вървеше по пътя
си, като се радваше, пееше и славеше Бога, говорейки: Върни се, душо
моя, в своя покой, защото Господ ще ти направи добро!" Що за примамка
на душата на светеца е това "добро" и къде всъщност е тя по време на
пътуването с песен, славеща Бога? От гледна точка на реалиите в
старобългарското
шаманство
отговорите
са
известни.
При
пренощуването си в пещерата-утроба на Осоговската планина Йоаким
Осоговски е бил посветен и дарен с умението да създава текстове и да
пророчества, което му позволява да се сдобие със своя обител. Като
"пътник" той е славещият мирозданието и неговия творец поет, чиято
душа по време на екстаза странства из небесните селения и се диви от
разкритите пред очите му тайни. Всъщност така, както е представен
Поета в бронзовата статуетка ключ - полетял, широко отворил очи.
Според едно изследване от последните години15 сред тримата,
които знаем поименно, трябва да търсим т.нар. "средецки пророци". В
историко-апокалиптичните сказания от ХІ - ХІІ в. те формулирали
месианистичната предопределеност на българите да съхранят чрез
духовно-благочестива творческа съзидателност Вярата, което от своя
страна осигурява спасителния изход от кризисната ситуация и
легитимира като справедливи и законни бунтовете за възвръщането
на собствената държавност. Остава да добавим, че за своята мисия те
осъзнато употребили наследството от Боян Магьосника, когото
разпознахме в бронзовата статуетка ключ от Плиска.
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СЛАВЯНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 894 Г. В ПЛИСКА
Анчо Калоянов

- така е озаглавена похвалата за първоучителите в големия
пергаментен сборник от ХІІ в., принадлежал на Успенския събор в
Москва. Тя е непосредствено след Житието на Методий под 10 май и е
допустимо да се мисли, че е била предвидена за следващия ден, защото
блаженият Кирил е солунянинът Константин Философ, а 11 май е
денят на Константинопол.
Константинопол, на наш език Цариград, някога събра в себе си
началото и края на Средновекието, за да бъде единственото, но затова
пък разкошно убежище на Античността. Там и отвъд, на брега на
Историята, по случай сключването на мира между България и
Византия през октомври 927 г. е било произнесено "Слово за мира с
българите". На тържеството присъствали и пратеници на други
народи, свидетелство за значението, което придавали на акта и двете
страни.
Тъкмо
тук
най-официално
било
признато,
че
братоубийствената война (между братя во Христе) завършва с мир,
който "оздравява разкъсаните части на Вселената и ги привежда към
цялост и единение, щото повече да не се назоваваме скит и
варварин и така или иначе, но всички да се показваме християни". С
други думи, на българите буквално било признато правото на
съпритежатели на християнската цивилизация (и според договора
владетелят им да се нарича цар, а главата на църквата - патриарх).
"Словото за мира с българите" с основание се приписва на
известния византийски книжовник Теодор Дафнопат, близък сътрудник
на император Роман Лакапин и вероятният продължител на
Историята на Теофан, поради което можем да му се доверим, че
сключването на мира между България и Византия има вселенски
отзвук, защото породилите го събития са такива. Даровит оратор, с
оглед на своите цели Теодор Дафнопат отъждествил в речта си цар
Симеон с цар Давид - "свикнал с кърви от младини", той "подражава на
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Арес и скача като Аполон", завоевател е като Александър Македонски.
Макар да забулва истинските имена и случки с цитати от Писанието
и с примери от класическата древност и елинската митология, той
невероятно прозорливо като за съвременник е показал причините за
войните на Симеон:
"Горко ми, пето поколение и непрестанно бедствие! Защото веднага
реката на славолюбието, вихърът на първенството (в полето на
ръкописа преписвачът доизяснил с името Симеон) дъждът, снегът които неща и дори по-силни разтърсват Хемус и Дунава - нахлуха в
душата на княза. Настана земетръс, който почувстваха даже и онези,
които обитават отвъд Херкулесовите стълбове. Веднага прочее бяха
издигнати победно венецът и престолът..."
Почти в средата на своята реч, оставил назад описанието на
страданията, Теодор Дафнопат припомня "златния век" отпреди
войните:
"Тогава живееше златното поколение и всичко се радваше на
благополучие и наслада от божествените дарове. Такава бе някога
нашата държава. А заедно с нея цъфтеше и се развиваше и
държавата на българите. И защо пък не? Те също бидоха осиновени
от нашия Бог и, след като забравиха обичаите на чергари и скитници,
бяха възприели благовестието на благодатта."
Непривично ще да е прозвучало в Константинопол през 927 г. това
признание, но в речта то е предхождано от едно още по-непривично
питане с пояснение. Смятам, че питането е отзив на призива на цар
Симеон в "Сказание за железния кръст" - отдал победното оръжие
(железния кръст) на манастир в Никея с думите: "Да бъде мир!", той
огласил своята нова програма и същевременно наставил своя народ:
"Обичайте враговете си!", т.е. ромеите. А ето и отговорът на Теодор
Дафнопат в диалога му с мъртвия вече цар Симеон:
"А ние, учениците на новия закон, ние ще обичаме ли враговете си
като себе си и съответно на това?" - и продължава, за пръв и единствен
път в цялата реч използвайки обръщението "братя" за своите знатни
слушатели. - "Никога по-нататък и по никакъв начин, братя, да не
стане това, обаче ако донякъде се спречкаме с тях - защото сме от
същия състав, ако и да не споделяме тяхната измама, то когато
отново бъдат приведени към нас, повече да не се разлъчваме.
Възможно е даже падналите да се вдигнат и да застанат поздраво и по-високо от онези, които не са падали."
Какво толкова е ставало в България по това време, за да си позволи
видният византийски книжовник такова - почти заплашително предупреждение към ромеите? Защото очевидно той има предвид
наличие на творчески потенциал тук, край Хемус и Дунав, стремеж
към изграждане на процъфтяваща държава, с каквито думи си служи,
описвайки Златния век преди войната през 913 г. и разбира се,
постигнати резултати. Ако се върнем при отказа да бъдем назовавани
скити и варвари, трябва да добавим, че чрез думите на Теодор
Дафнопат
Византия
признава
правото
на
българите
на
съпритежатели на християнската цивилизация заради вече направен
принос в нейното изграждане.
Не получил исканото от Константинопол, цар Симеон се обърнал
към Рим, който дал съгласие, но в очакване на триумфа свършил
земния си път. Все пак той победил - Византия признала титлата цар
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за владетеля на българите и сана патриарх за църковния глава, а с
това и самостойността на новия цивилизационен модел в християнския
ойкумен, с днешно означение - славянската православна цивилизация.
Всъщност трябва да поправим Теодор Дафнопат, защото именно
Византия отказва мира с България през 894 г. и оттогава започва
конфликтът между двете. Поводът за първата война е известен, а
причината е стратегическият избор за историческо битие, направен
от българския политически и интелектуален елит на събора през
същата година. Но за Преславския събор през 893 г. няма преки вести.
Под това име и с тази година в историографията го въвежда Васил
Златарски. Съгласуването на данни от разнородни извори позволява
твърдението му, че в края на 893 г. в Преслав е имало "всенароден
събор", на който Борис Покръстителя лишил Владимир от трона и
провъзгласил за княз третия си син Симеон, било решено столицата да
се премести от Плиска в Преслав, а като трети важен акт - да се
извърши
(въвеждане на старобългарския език в
държавата и църковното богослужение). За да се "прокара реформата",
била осъществена и замяната на гръцките йерарси в църквата с
български. Доколкото всяко едно от решенията е доказуемо по
резултатите си впоследствие, а е и взаимообвързано с останалите, то
съвкупността им налага извода, че не са могли да бъдат взети без общо
съгласие на народен събор. В българската историография не е изказано
обосновано недоверие в съществуването на Преславския събор през 893
г. Той се приемаше за реално събитие до преди десетина години, когато
изпадна от хронологичните таблици в нашата история, а не се
упоменава и в четиритомната Кирило-Методиевска енциклопедия.
Неговото премълчаване на единадесетия славистичен конгрес в
Братислава през 1993 г. (тогава се навършваха кръглите 1100 години)
изостриха моето любопитство и към нашия отказ от събитие, което е
едно от най-значимите в историята на християнска Европа.
Изповядваното от мене верую, че историята е онова от написаното за
миналото, което не само искаме да запомним, но сме и готови да го
браним, ме отклони от обичайните ми занимания и ме доведе до
откритие, което искам да оглася пред вас. Защото какво по-свято
място от Света гора срещу Царевград Търнов и по-подходящ ден от
деня на двамата наши покровители! А и да речем по Матея, глава
пета, стих четиринайсти: Не може се укри град, който стои навръх
планината. Сиреч, ако събитието е голямо, непременно ще остави
доказуеми следи в словото на своето време.
На отсамния бряг на Историята, след 1111 години, толкова са от
28 март 894 г., твърдя следното:
1.
Допрочитането на сведението за
в
Новгородската Кормчая датира събора към 894 г. Изправеният от
Мария Спасова превод в паметта за Йоан Екзарх го представя за
разорил поганско намерение и укрепил властта на царя, а още
една новонамерена от Анатолий Турилов памет потвърди
наличието на събор, на който на 28 март българския княз Михаил
победил противниците на кръста. Тази дата попада в периода на
Великденския пост, в който обичайно се свикват Поместните
събори на Църквата.
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2.
Неделните беседи в Учителното евангелие на
Константин Преславски от 8 април 893 г. до 24 март 894 г,
осемте слова на Йоан Екзарх за Господските празници от
Рождество Христово на 893 г. до следващото Рождество Христово
и десетте великопостни поучение и слова на Климент Охридски
от Неделя Месопустна (3 февруари) до Велики четвъртък (28
март) на 894 г. образуват "общо поле" със "зададен сюжет".
Предложената гледна точка изважда на показ изживяванията на
проповедници и паство по време на решителен поврат (в
граничната ситуация на избор с непредвидим изход).
Някои от вече посочените творби могат да бъдат разглеждани и
като своеобразен дневник на Събора през 894 г. в Плиска:
Йоан Екзарх на 25 декември в "Слово за Рождество Христово"
порицава отстъпниците от християнския морал и намеква за близко
изпитание в люта битка, от която лекомислените и бледословците
трябва да се изпъдят с бой;
Презвитер Константин след Богоявление (6 януари) покачва градуса
в речевия етикет на своите неделни беседи, а в предназначената за
Неделя Месопустна (3 февруари) казва, че със словата на Златоуст са
се обогатили не само гърците, но и
;
Климент в Поучение за Неделя Сиропустна (10 февруари) настоява
слушателите му да изоставят гнева, яростта и протестите си
(очевидно по повод на някакво решение); в Поучение за Втората неделя
(24 февруари) се обръща към приятели и гости, пришелци и чужденци; в
Поучение за третата неделя (3 март) приканва към активност в
някакво важно дело: "Ако ли в бездействие пребивавахте, поне
богоугодно отсега нататък завършете, кое ви е тежко, пребивавайки в
църквата, така всички здраво да се заловите"; в Поучение за
Четвъртата неделя (10 март) използва обръщението "черковни чеда" и
израза "вашето събрание"; липсва поучение за петата неделя (17 март);
в Похвала за Цветница (24 март) с името Климент епископ велички
отново укорява - "докога в греховно бездействие ще пребивавате като
доброволно погубени?"; в Поучение за Благовещение (25 март) забелязва,
че е принуден да произнесе това слово, защото вижда, че църквите са
"празни от вас" (някои вече са напуснали Събора); в Поучение за Велики
четвъртък (28 март) отправя предупрежденията да не бъдем двулични
като Юда (двоемислещи), да не се изобличаваме един друг, да не се
причастяваме, ако сме неверни, и "ние сме принудени да ви кажем, а вие
изпълнявайте или не изпълнявайте", всеки от нас своето бреме
(отговорност) ще понесе и което е посял, това и ще пожъне - или слава,
или срам.
Йоан Екзарх на Великден (31 март) произнася Слово за Пасха, в
което прави равносметка на Събора: "Ние не окървавихме оръжие, нито
застанахме в бойна редица, не бяхме бичувани, нито видяхме рани, а
постигнахме победа. Подвигът е на Христа, а венецът е наш. И така,
понеже победата е наша, нека днес всички възкликнем като воини с
победна песен!"
Без съмнение, съвпадението между българската памет за 28 март
и реконструирания ход на събитията доказва, че след първата неделя
на поста е започнала работата на Събора в Плиска, на който дошли
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представители на други Църкви, но след Цветница някои от
участниците го напуснали, а до решителния сблъсък между двете
страни се стигнало на Велики четвъртък, когато победила партията,
оглавявана от Борис Покръстителя.
Вероятно е било оспорвано назначението на заместник на
архиепископа на България - презвитер Йоан, почетен със сана екзарх,
водеща фигура в заседанията на Събора (своето "Слово за Сретение
Господне" - 2 февруари, той надписал като"презвитер и екзарх"), а в
петата неделя Климент е бил ръкоположен за епископ величски,
равнозначно на архиепископ. Изглежда, около четвъртък на Цветната
неделя (21 март) е било утвърдено решението за
,
във вторник (26 март) на Страстната седмица е произнесена от Наум
речта срещу княз Владимир, но мнозинството не се съгласило да бъде
низложен, затова Борис Покръстителя го обвинил в двоеверие и
отстъпничество и според "Слово на Христолюбеца" заплашил
несъгласните, че ще ги сполети съдбата на изкланите от пророк Илия
жреци.
На 31 март, Великден през 894 г., от Плиска Йоан Екзарх
възвестил на България и на християнския свят, че победата над
отстъпниците във вярата била постигната без проливане на кръв.
Влязла в действие програмата, която предвиждала новият народ да
слави Бога на своя език. Така на този ден зад старобългарския език
(третия свещен език), заставала мощта на една процъфтяваща
държава и затова с право можем да го означим и за рожден ден на
славянската православна цивилизация.
Ще си позволя едно етноложко приближение към разбирането за
термина цивилизация - престижно название за постиженията на
народи, обединени от сродство в езиците, споделена ценностна система
- религия, и обща история и култура. При пестеливата употреба на
означението, задължителните изисквания към претендиращите за
него явления са: определено време и територия, а също така и
писменост, чрез която да увековечи откритото от нея послание за
смисъла на човешкото съществуване. Ако е до време - вече 1111 години,
ако е до територия - на остров Сахалин има манастир с покровител
Иван Рилски, ако е до писмена - с кирилица беше изписано името
"Восток", с който първият човек полетя в Космоса, ако е до творци и
посланията им - Йоан Екзарх, славянският енциклопедист от IX до XVIII
в., в "Слово за Сретение Господне" ще изрече на старобългарски, че Бог е
станал Човек, за да може човек да се уподоби на Бога, а хиляда години
по-късно Фьодор Михайлович Достоевски чрез Иван Карамазов ще
откаже билета си за рая, ако той струва и една детска сълза (сълза,
пролята в България, забележете!).
Ако е до това, което аз, отклонилият се от обичайния си път,
намерих в словата на онова велико време, ето го. Принадлежи на
перото на Симеон, а е изречено от неговия духовен наставник Отец
Памфил:
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Академична реч, произнесена на Тържествено общо събрание на
Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" на 11 май
2005 г.
ФАЛШИФИКАТ ЛИ Е КАМЕННАТА ПЛОЧА С НАДПИС НА ЦАР
САМУИЛ ОТ ВОДЕН?
Анчо Калоянов
През октомври 1997 г. в “Континент” се появи сведение за надпис
на цар Самуил от град Воден, а през 2004 г. в “168 часа” - за още един,
намерен в село Самуилово.
Или земята родна помни синовете си, след като в едно късо време
за втори път избутва из недрата си каменни плочи с името на цар
Самуил, или ние, българите, сънуваме колективно случилото се с нас
преди хиляда години и зовем скъпите си покойници за доказателство, че
сме живи. Засега и двата надписа се притаяват в зоната на здрача
между оригинала и фалшификата, тъй че факт и измислица, истина и
измама, история и поезия вървят ръка за ръка, разменят места като
близнаци, които уж се шегуват, а всъщност ни препитват.
Ето и съдържанието на надписа от Воден в превод на
новобългарски,
направен
по
препис,
оповестен
в
Интернет
(http://tribal.abv.bg/voden; там и снимка):
“В самодържавния град (самовластната крепост) Воден, аз, Самоил
в Христа верен цар на българите и римляните (ромеите), от Бога
издигнат за самодържец на всички страни (области) от Долна Рашка до
Македония, Тесалия и Елада, внук на Шишман Стари, кавган на
Търново, сътворих тук дом, в света започнат бе при Йеремия, найвидният християнин от Мелник. Прави се заради греховете и за
спасението на българите от Сатаната проклет, който от Цариград
произлиза. Завърши се този храм в четиринайстата година на моето
царуване с помощта на Гаврил, пастир (духовен водач) на черноризците
(монасите) наричан. Написа(х) се в годината 6497 от сътворението на
света, индикт пети.”
Знае се, че надписът от Воден не е откупен от Националния
исторически музей, тъй като е установена неистинността му.
Бързата процедура показва, че преценката се основава и на
съпътстваща информация, която не е огласена.
Очевидно е, че надписът от Воден повтаря думи и изрази от
Търновския надпис на Иван Асен, публикуван през 1859 г., и Битолския
надпис на Иван Владислав, намерен през 1957 г. Следователно, ако е
имитация, тя е направена през последните десетилетия на ХХ в.
Изписването на името “Самоил” вм. “Самуил” и на титлата “кавган”,
комбинация от “кавкан” и “каган”, издава знание за апокрифните
видения и тълкувания от Х-ХІ в. и за тяхната евристична
интерпретация, направена в монографията на Тодор Моллов, на която
ще се спра малко по-подробно.
В “Мит - епос - история. Старобългарските историкоапокалиптични сказания (992-1092-1492)” за пръв път се обръща
внимание на двутактовата сотирологична програма на българския
интелектуален елит в двубоя с Византия от падането на Велики
Преслав през 971 г. до последното голямо въстание през 1072 г. Тя е
формулирана във вид на пророчества за близкия край на света и
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очакваното пришествие на Антихриста, приписвани на библейските
пророци Даниил и Исайя, а есхатологизмът се концентрира около
началото (992 г.) и края (1092 г.) на фаталния средищен век на седмото
хилядолетие от сътворението на света (6500-6600). Пряк израз на тази
програма е съграждането според Воденския надпис на дом “за
спасението на българите от Сатанаила проклет, който от Цариград
произлиза”. С оглед на първия й такт в монографията се изказват ред
плодотворни предположения и в причинно-следствена верига се
привеждат историческите вести за действията на Комитопулите и
цар Роман, за двойките патриарх Дамян и Презвитер Козма,
патриарх Герман-Гаврил и поп Йеремия, за гибелта на Арон на 14
юли 989 г. в Разметаница при появата на Халеевата комета (юлисептември с.г.), за проповядваната богоизбраност на българите и за
схващането на богомилите, че след разрушението на Йерусалимския
храм Сатаната се е преселил в “Света София” в Цариград
(документирано в началото на ХІІ в.).
Тъй като фалшификаторът показва завидно усвояване на
концепцията на Тодор Моллов, той не би въвел в надписа си
възрожденския по своя дух фрагмент за Шишман Стари, макар в
монографията да е цитирана преправката на една народна песен за
него, може би дело на Йордан Хаджиконстантинов (публикувана през
1859 г.). От съществено значение за предприетото “разследване” е
фактът, че “Мит - епос - история”, на която имам честта да бъда
научен редактор, излиза от печат (както е отбелязано в издателското
каре) през ноември 1997 г., т.е. след появата на сведението за
Воденския надпис във вестник “Континент” от 2. октомври същата
година. Наистина, фрагмент от монографията, отнасящ се до
Данииловото пророчество, Халеевата комета и гибелта на Арон през
989 г., е огласен от Моллов във вид на доклад във Велико Търново през
1994 г., но към посочената 1997 г. е все още непубликуван. Накратко,
социокултурната ситуация, в която функционират историкоапокалептичните сказания от Х в., в “Мит - епос - история” има своята
достоверна реконструкция, блестящо потвърдена от Воденския надпис
на цар Самуил.
Поради историческата значимост на надписа в имитацията на
истинност, на пожелана логика и на патина на времето (необходима за
покупко-продажбата) могат да се заложат и своеобразни клопки, но
страхът от тях не може да бъде по-морален от премълчаването на
някои различия в сравнение с използваните образци, които
свидетелстват, че най-вероятно до нас е достигнала оригинална
информация в “особена опаковка”.
1. В два датирани надписа за изграждане на църкви - Търновския
(1230 г.) и Боянския (1259 г.), няма добавката “от сътворението на
света”. Като се отклонява от своя образец (Търновския), Воденският
надпис следва собствената си идея за Края, поради което логично
уточнява и Началото на света.
2. За разлика от Търновския и Боянския, и въпреки че си служи с
лексемата “храм”, Воденският надпис не упоменава неговия патрон,
защото очевидно не става дума за обичайна църква, а за нещо друго. В
“Чудото с Климент”, един от десетте разказа в “Сказанието за
железния кръст” (от Х в.), думата “дом” е със значение “седалище на
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архиепископа на България” в Дръстър, което предполага същото и за
“дома” във Воден - седалище на българския патриарх.
3. Сведението, че въпросният дом е започнат от Йеремия, а е
довършен от Гаврил, съизмерва позициите на двамата в тогавашното
българско общество, най-вероятно като сънаследници на (или
съперници за) престола на преславския патриарх Дамян. С името
Йеремия е известен един изключително талантлив автор на апокрифи,
живял до (или по) времето на византийския патриарх Сисиний ІІ (996999).
Тодор
Моллов
предполага
негово
местопребиваване
в
Кюстендилския край. Воденският надпис, който го представя за виден и
богат (най-пръв), позволява да идентифицираме с Йеремия духовния
водач, изобличен от Презвитер Козма във втората част на “Беседа
против богомилите”: “А други..., като искат да минат за почтени на
земята, предават ни свои завети и закони..., мислят за себе си, че са
велики и свети..., уреждат чуждите домове..., често купуват и
продават и уреждат имения от ниви и ливади..., изпращат всякакви
разкази и книги, поръчвайки да бъдат разпространявани и по други
страни”. Важно е да отбележим, че авторът на тази втора част
(Презвитер Козма?), живее във време на чести войни и в очакване на
края на света. Той е от партията на умерените в двубоя срещу
Византия, към която (според Моллов) принадлежи и Арон, затова найвероятно визира неговата гибел в обвинението: “Защото ние
(епископите) сме причина за греховете и за унищожението на своите
хора”.
Трябва да признаем, че и този фрагмент от “Беседа против
богомилите” несъмнено е бил в полезрението на фалшификатора, но
допускането на притежавани от него свръхумения оставя отворен
кръга от доказателства. При неизбежното двоумение дали логичната
пресметливост при измамата подрежда в цяло толкова разнородни и
малко известни факти, или стоим пред оригинал, една грешка в
надписа може да внесе поврат. Показаните в надписа знания за оная
епоха изключват тя да бъде направена от малограмотност, а е и
излишна като “капан” за експертите (при предполаган опит за
имитация). Става дума за следното - годината от сътворението на
света 6497-а не може да бъде индикт пети. Съгласуването се постига,
ако приемем, че при 6497 погрешно е изписана последната цифра 7
вместо 9, позната грешка от други примери при транслитерация от
глаголица на кирилица от неопитни или по-късни преписвачи. В такъв
случай, надписът на цар Самуил от Воден е от 991 г. и първоначално е
бил на глаголица. От историческите извори знаем, че българите
споменавали за цар Самуил чак до времето на Калоян и несъмнено тази
историческа памет е била подкрепяна от надписи като нашия, а
обновяването му (при наличие на социална поръчка) чрез “препис” на
кирилица следвал естествения ход на отмирането на глаголицата. Ако
транслитерирането му е извършено до 1230 г., няма никаква пречка да
бъде видян от цар Иван Асен или негови приближени, доколкото в
Търновския надпис той изрично свидетелства, че е завладял земята от
Одрин до Драч. Такова решение на проблема потвърждава очевидните
заемки, но в обратен ред - от Воденския заемат и Битолският, и
Търновският. Нещо повече, дори богомилското схващане, че Сатаната
обитава в Цариград, е могло да бъде усвоено от разглеждания надпис на
Самуил от 991 г., доколкото тая година е и най-подходящата за
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съграждане на дом за спасението на българите при очакваното идване
на Антихриста през 992 г. (6500 от Сътворението).
При промяната на 6497 в 6499, “четиринайстата година от моето
царуване” се съгласува с “осмата година” за бягството на братята
Борис и Роман от Константинопол, които са пленници от април 971 г.
Това ще рече, че Самуил е “издигнат от Бога” за съуправител на Роман
между 5 април и 1 септември 978 г. Ако и в годината на царуването е
направена нова грешка, като с кирилско 4 е заменено глаголическото 5,
то “петнайстата година” отнася възцаряването на Самуил към
периода от 1 септември 976 г. до 1 септември 977 г., когато според
историческите извори след внезапната смърт на Йоан Цимисхи през
976 г. българите отново въстанали и възложили властта на
Комитопулите. Самуил оставал съуправител и след повторното
пленяване на Роман през 991 г. и неговото положение съответства на
заявеното в надписа “цар блъгаром”, а не “самодържец блъгаром”,
както е в двата образеца - Битолския и Търновския надписи. Титлата
“самодържец” е използвана, но е точно отнесена към поименно
посочени области, над които се е простирала неговата власт. За
разлика от Търновския, надписът от Воден вместо “земя” използва
преславизма “страни”, а при кирилизацията на текста “от Рашка
Долна до Мрака” е могло да бъде променено в “от Рашка Долна до
Македония”.
Все пак кирилизирането на текста (до 1230 г.) не обяснява
задоволително израза “внук на Шишман Стари, кавган на Търновите”.
Доколкото името Шишман е куманско, а според едно от виденията на
пророк Исайя (апокрифния летопис, създаден до края на ХІ в.) българите
са и кумани, то “някой си Шишман” може да бъде “назначен” за
някогашен кавган на Търново във време, когато се търси исторически
мотивирана легитимност за новата столица. В случая по-вероятно е
надписът от Воден да заема от Битолския “внук” и от Търновския
“стари”, а целия израз да е добавка при втора намеса в паметника (и
вероятно окончателното му оформяне като каменен надпис) в
началото на ХІV в., когато изгряла звездата на Михаил Шишман (13231330). Тъкмо по негово време светогорският монах Неофит-Момчил
уязвявал своите противници гърци, припомняйки им отсечената глава
на император Никифор и битката при Клокотница. Това свидетелства
за добро историческо познание, което е използвано за изказ на едно
особено приповдигнато етническо самосъзнание на българите в
югозападните предели. Повишеният градус на военно-политическото
напрежение между България и Византия при опита на Михаил Шишман
да превземе Константинопол може да обясни и прибавянето на Елада
към списъка на подчинените на цар Самуил области, а от съществено
значение за тази теза е фактът, че самият Неофит-Момчил е бил
родом от село, близо до Воден. Вероятно добавката “внук на Шишман
Стари” в предполагания втори препис е и източникът на по-късния
фалшификат, познат като грамоти на Пинций (датирани перфектно
от проф. В. Златарски след времето на Михаил Шишман и неговия
наследник Стефан) - доверието към тяхната информация е подвела
някои наши историци да смятат, че бащата на Комитопулите се е
казвал Шишман.
В този си вид надписът на цар Самуил от Воден не е от 989 г., за
какъвто е представян, но дори и с добавките си от началото на ХІІІ в.
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(препис и транслитерация) и от 30-те години на ХІV в. (когато вероятно
е окончателно фиксиран върху камък), той не е фалшификат.
Неговата информация за социокултурната ситуация в България за
годината 991-а изглежда истинна и докато не бъде отречена от други
източници, надписът би следвало да се смята за “невинен до доказване
на противното”.
№ 6 (55)
СЛОВО НА ТЪЛКУВАТЕЛЯ - ЕДИН НЕИЗПОЛЗВАН ИЗТОЧНИК ЗА
СТАРОБЪЛГАРСКАТА МИТОЛОГИЯ
Анчо Калоянов, Тодор Моллов
През 1862 г. проф. Н. С. Тихонравов публикува три преписа на
"Слово на Тълкувателя" (по-нататък - Сл.Тълк.)1 от сборници,
датирани в три последователни века - Паисиев сб. (ХIV в.), сб. № 1295
от Новгородската Софийска библиотека (ХV в.) и сб. от КирилоБелозерския манастир (съхраняван под № 43/1120 в Петербургската
Академия; ХVI в.) (Тихонравов 1862: 96-105; вж. и Пономарьов 1897: 231235, както и лит. в: Слов. кн. 1987: 437-438). През 1913 г. Н. М.
Галковски публикува съпоставително два от посочените преписи (Паис.
и Новг. Соф. 1295, с разночетения по Кир.-Белоз.) и прибавя отделно още
един препис по Чудовски сб. (ХVI в.), наречен от него "особая редакция"
(Галковски 1913: 17-35). През 1914 г. се появява трудът на Е. В. Аничков
"Язычество и Древняя Русь", в който се прави сериозно текстологическо
изследване на посочените преписи с желание да се постигне техния
обобщаващ (своден) текст (Аничков 1914: 58-80, 380-386). От наличните
бележки и отправки в последните две монографии е очевидно, че Н.
Галковски и Е. Аничков са работили независимо един от друг, но при
несъвпадащи аргументи стигат до един и същ извод за
принадлежността на Сл.Тълк. (и на Слово на Христолюбеца - понататък: Сл.Христ.) към руската етнокултурна традиция. Въпреки
интереса към славянското езичество през следващите десетилетия не
се появяват нови конкретни изследвания върху двата паметника. И
макар да се признават за изключително ценни, обикновено ги цитират
по техните окончателни (сборни) редакции, приложени в края на труда
на Е. Аничков.
Отказът на изследвачите от навлизане в подробностите на
известните четири преписа на Сл.Тълк. издава несигурността им в
утвърдената от Галковски и Аничков негова принадлежност към
литературата на Киевска Рус, т.е. че и то, както редица ранни
паметници на Slavia Ortodoxa, достигнали до нас в по-късни руски
преписи, има старобългарско потекло.
Всъщност ние с голямо закъснение чукаме на отворена врата.
Новгородският препис на Сл.Тълк. завършва с твърде ясното признание
на самия преписвач: "До тук можах да напиша, докато се носеха
книгите2 към Цариград, а ние слязохме от кораба и тръгнахме към
Света гора". Обстоятелството, че преписването е осъществено при
пътуване с кораб, който отнасял книги за Константинопол, но
преписвачът е слязъл преди това на пристанище, близо до Света гора
Атонска, е дало основание на проф. Н. Тихонравов още през 1862 г. да
отбележи: "Статья наша выписана по пути в Святую Гору и след. из
какого нибудь югославянскаго перевода". Мнението на авторитетния
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познавач цитираме по Е. Аничков, който не се съгласява с
предложеното южнославянско (старобългарско - срвн.
) потекло
на Сл.Тълк. (Аничков 1914: 243). Ето и неговия най-съществен
аргумент: "Но самое главное: ведь русский книжник ясно заявляеть, что
писано его произведение на пути в Царьград, т.е. туда, а не
обратно? Откуда же он взял южно-славянский текст?" Въпросът на
Аничков има предопределен отговор - всъщност обичайният път с
кораб от Киевска Рус за Света гора първо минава през
Константинопол, а не обратно, както той настоява (Галковски
смята, че се е връщал от Ерусалим; това мнение по-късно споделя и Б.
Рибаков). Ако една от въпросните книги в кораба е съдържала
протографа на Новгородския препис, то тя е могла да бъде взета от
книжовно средище в югозападните предели на българското етнично
землище.
Становището
на
Н.
Тихонравов,
към
което
се
присъединяваме, се подкрепя и от необяснения от двамата
изследователи фрагмент от Сл.Тълк. "Коруна ще бъде майката на
Антихриста", който категорично насочва към българския фолклорномитологичен материал (Моллов 1997: 92-103).
В крайна сметка Е. Аничков свежда признанието на преписвача до
еднолично хрумване, без доказателствена стойност, тъй като според
него Новгородският препис на Сл.Тълк. е най-късен и е дело на
компилатор. И това твърдение е предпоставено, но оборването му
изисква
по-пространно
изложение,
в
което
ще
използваме
текстоложките му наблюдения, без изрично да ги упоменаваме всеки
път.
Противно на неговото мнение ние смятаме Новгородския препис за
най-близък до протографа в сравнение с другите два (Чудовския го
следва). Нямаме сведения за състава на сборник № 1295, от който е
взет, но в друг сборник от същата колекция и също от ХV в. се намира
препис на Сл.Христ. Новгородските преписи на двете слова са найпредставителните сред останалите със своите фрагменти, в които се
упоменават езическите божества, вярвания и обреди. През ХV в.
проявеното грижливо отношение на преписвачите към протографите е
резултат от една цялостна стратегия към ръкописното наследство,
свързана с ересите на стриголници и жидовстващи, с особения статут
на Новгород в пространството на Slavia Ortodoxa и с очаквания край на
света през 7000 г. от Сътв. св. (1492 г. от Рожд. Хр.). Единствено
новгородските преписи на двете слова изрично посочват, че са
предназначени за българи с оглед на тяхното доскорошно езическо
битие. Двете слова познават един и същ списъчен състав на
божествата, а още по-показателно - по еднакъв начин (преобърнато)
преповторен в рамките на същите текстове, което моделира
специфичната им архитектоника. Връзката между тях е несъмнена в
няколко пункта, установени от Аничков. Той я отдава на факта, че
преписите са направени по едно и също време и на едно и също място
(през ХV в. в Новгород), но със същото основание тя може да се окаже
изначална (жизнена), ако двете слова са създадени по един и същ повод и
на едно и също място. И тъй като Сл.Христ. е било предназначено за
т.нар. Преславски събор през 893 г. (Калоянов 1999), то Сл.Тълк.
трябва да отнесем пак към това изключително важно събитие от
историята на християнството в Европа. Нещо повече, неясната му
приложност
прави
най-правдоподобно
предположението,
че
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изобличението срещу езичеството и двоеверието е написано по
нареждането на организаторите на събора, а Христолюбеца се е
възползвал от готовия вече текст. Впоследствие, неупотребявано по
предназначението си, Сл.Тълк. загубило актуалност и неговият смисъл
се разпаднал до набор от имена на езически богове и проклятия.
Тълкувателят е книжовник в Плиска, който е имал под ръка
старобългарския превод на тринадесет слова на Григорий Богослов и за
своите нужди се е възползвал от първото от тях - "Слово за светото
кръщение" (по-нататък: Сл.Гр.Бог.)3. Езикът и подредбата на словата
издава един много ранен несъвършен превод, дело на няколко
книжовници. В десетото слово "О избиении града" преводачът е
вставил сведения за старобългарското езичество, сред които и
фрагмента
(Коцева
1980; Калоянов 1992). Второто божеско име под формата
се среща
и в Сл.Тълк.
За рано формирал се кръг от книжовници в Плиска, които добре
познавали старобългарската митология, свидетелства още един факт.
Ал. Соболевски смята, че един от преводачите на тринайсетте слова
на Гр. Богослов е превел и "Житие на Григорий Чудотворец", при това
заменяйки името на Зевс с Перун ("Перуне") (Соболевский 1925: 408).
Отъждествяването отчита нагласата на една аудитория, за която
Перун е бил добре познат, а същевременно е знак за намерение на
интелектуалния елит в Плиска да съхрани памет за собственото
езическо митологично наследство по подобие на Константинопол. И ако
Тълкувателят не е самият преводач на Житието на Григорий
Чудотворец, то със сигурност е бил от неговия кръг. Предприетото
тълкувание не само не е било негово еднолично хрумване, но и не е могло
да бъде възложено на неподготвен за трудната мисия книжовник.
Затова не можем да се съгласим с Аничков, който, сравнявайки
Сл.Тълк. с прототипа (Сл.Гр.Бог.), отказва на книжовника от Плиска
статута на тълкувател: "Автор, который "изобрел" Слово, не только
не использовал всей проповеди Григория Богослова, но и в том отрывке,
какой он себе избрал в сущности гораздо более сокращал, чем прибавил.
Это понятно. Ему ведь предстояло воспользоваться проповедью лишь
как источником для сведений. Задача трудная, потому что он никакого
понятия не имел о древне-греческих верованиях, а Григорий Богослов
обращался к людям вполне осведомленным, понимавшим его с полуслова.
Его слушатели знали древнегреческое язычество не только потому, что
оно еще в те времена не умерло, но и потому, что изучение античной
поэзии, что и составляло предмет школьного обучения, давало об этом
обильныя сведения. Наш же русский книжник не только ничего не знал
из других источников, но еще и самую проповедь Григория Богослова
имел в руках в очень плохом южно-славянском переводе, дословном и
мало грамотном. Читая его, мне кажется, что не только теперь нельзя
его понять без греческаго контекста, но и никогда толком нельзя было
добится в нем настоящаго смысла. И вот, оттого-то и понадобилось
"толковое" изложение данного места. Оно толковое лишь настолько,
что его более или менее можно воспринять. Автор нашего Слова в его
первоначальном виде, или скажем, не считая вставки, доказанными, в
тех местах, где нет вставок, не толкует, а лиш излагает свой
источник. Делает он это неискусно, работа не дается, он лаконичен, он
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недоговаривает, громоздит одно непонятное ему выражение на другое и
думает лиш о том, как бы ужаснее и отвратительнее, в самом
отталкивающем виде представить язычество. В эго понимании своего
источника есть и еще одна особеность. Он уверен, что и язычество "от
писания"; за ним не вековая традиция, хотя и это, повидимому, иногда
думает автор, говоря: извыкоша, но главным образом какое-то
отвратительное учение. Его он и поносит." (Аничков 1914: 65-66).
Най-важната причина за разпадането на смисъла на текста е в
липсата на конкретна приложност на творбата. Показателно е
сравнението със Сл.Христ., което получава "виза" в печатните
Златоустници (Галковски 1913: 36). На второ място стои ръкописното
й битие в продължение на около седем столетия (докъм ХVІ в.),
поддържано от неосведомени преписвачи, за което е достатъчно да се
прегледат разночетенията, установени от Галковски и Аничков. Има и
още една, присъща само на това слово, причина. Забелязано е, че
авторът целенасочено е подменил първоначалното
(разкъсването на тялото на Озирис) с
(раждането на
Озирис) с оглед на изобличаването на култа към Род и рождениците,
смятан от него за присъщ на много от езическите народи (Аничков
1914: 69-71). За още по-голяма убедителност той е прибавил своя
коментар ("майка му, раждайки го, се
4
окози") , проявявайки хулителното си отношение към езичеството. Не
неволно или поради некомпетентност Тълкувателят променя
и четирите примера5 свидетелстват за
желание на всяка цена иронично-подигравателно (памфлетно) да бъде
дискредитиран доскорошния религиозен опит в очите на своите
носители. И да утвърди своята поука, че "никой народ не е преуспял",
ако вярва в смрадливите нанизи (наузи - 'амулети, нанизани на връв') на
езичеството.
В центъра на изобличенията на Тълкувателя стои култа към Род
и рождениците6, който при християнизацията бил разпознат в
образите на Богородица и Неделя (като ден от седмицата). След
краткото встъпление той се отделя от образеца си и на мястото на
Рея поставя Афродита. В Сл.Гр.Бог. тя се споменава едва след Семела,
но "очевидно он знал, что Mater deorum образ схожий с ней" (Аничков
1914: 67). От значение е и фактът, че в ранния етап на борбата срещу
езичеството през ІV в. култът към Афродита бил свързан с множество
светилища и идоли, докато Рея се споменава преди всичко в мита за
Сътворението.
Най-показателна за наличието на осъзнавана от Тълкувателя
стратегия и за неговата компетентност е споменаването на
"проклетата Артемида", която не присъства в Сл.Гр.Бог. Очевидно, и
за нея той е бил добре осведомен от други източници, че Артемида е
била почитана и като покровителка на раждането7. От тази гледна
точка плисковският книжовник може да се нарече наистина
"тълкувател", а възстановеното доверие в неговите възможности
позволява да потърсим семантиката на две лексеми, оставени без
коментар от предишните изследвачи Вместо
- 'бледословието на Додонския дъб'
(Сл.Гр.Бог.) в Сл.Тълк. стои
, което не е
коментирано от Галковски и Аничков. В съвременния български език
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"розга" е 'тънка пръчка'. Значението е изведено от израза "копралята
му шипова розга", вероятно взет от десетсрична епическа песен (Геров
1975-1978, т. 5: 84), което ни дава основание да реконструираме пообщото 'леторасъл, вейка'. Старобългарското
'разкаяние,
коленопреклонение' е фиксирано в Кюстендилско със значение 'нисък
поклон при молитва или пред големец' (БЕР 1986: 766; срвн. и Геров
1975-1978, т. 3: 61). Вероятно с двусъставната дума Тълкувателят е
искал да означи "покланянето на леторасли при повей на вятъра", по
което се гадае. В Додона, която се намира в Епир, е било второто по
значение прорицалище след делфийското и в него жреците долавяли
волята на боговете по шумола на листата на вековен дъб (Батаклиев
1985: 115). Този път плисковският книжовник изрично съобщава, че за
розгометанията е научил от книгите
. Така
възобновеното доверие към неговата компетенция прави правдоподобно
нашето предположение, че
означава състояние, наблюдавано при
шамански практики с "пътуване в отвъд", до което старобългарските
шамани са достигали по обичайния начин чрез свирня и удари на тъпан.
Тъкмо
изредените
в
Сл.Гр.Бог.
са видоизменени в съгласие с целта на
Тълкувателя
в
(в Паисиевия препис ).
Основание за това тълкувание намираме както в особената
семантика на "мора", "Мара", "Марена" в славянските езици (Дукова
1980: 108-114), така и в чсл. "мара" - 'загуба на съзнание' (БЕР 1986:
659)8.
Тълкувателят е в съгласие със своя предходник (преводачът на
Сл.Гр.Бог.), който е отказал превод на гр. трипод с "триножник" и гр.
фали
с
"удове".
Новгородският
препис
погрешно
предава
, но съхранява продължението
, като
пропуска или загубва израза
от Сл.Гр.Бог. (в Паисиевия /и
Чудовския/ препис той е видоизменен в
)9. Този случай
позволява да предположим, че на плисковския книжовник принадлежи и
фрагмента
(запазен само в Паисиевия препис; в
Чудовския стои
без съпоставката с Род и рожаници) тъкмо доказаната негова готовност да преиначава с оглед на
обругаването обяснява и въвеждането на несъществуващия в
старогръцката митология Артемид10, който запълва нишата на
необходимия му Род в
в Новгородския препис.
Специфичната стратегия на Тълкувателя за дискредитация на
езичеството го кара да вгради в своя текст пасаж от още един важен
книжовен източник, който позволява неочакваното преосмисляне на
познатата съпоставка между езичници и християни - като разказва за
нечистото раждане (през заден проход) на "проклетия и скверен" Озирис
(поради което "лъжливата и скверна книга" на "Мохамед и проклетия
Бохмит" го нарекла "сарацински жрец"), той приписва на сарацини,
българи и туркмени срамен обичай:
(...)
Единственият точен паралел на този пасаж е от
известната "Реч на философа", обширна вставка с ранен
старобългарски произход в разказа за "изпитание на верите" от
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киевския княз Владимир (отнесена към 986 г. в "Повесть временных
лет"
/ПВЛ/)
11. Логиката на тази вставка в
Сл.Тълк. е ясна - макар и да са приели християнството, българите
вършат противоестествени обичаи подобно на ония мюсюлмански
народи, които макар и да не са езичници, не са и християни, т.е. чрез
трансформацията на две опозиции ("езичници : не-езичници" и
"християни : не-християни") се постига ново смислово приравняване в
триадата "българи - мюсюлмани - езичници").
Фрагментите с Коруна и Данил пророк в Сл.Тълк. отдаваме на покъсен съавтор от последната четвърт на Х век, когато след падането
на Преслав (972 г.) и преди 992 г. (белязана като начало на "средищния"
век - 6500-6600 от Сътв.) се очертават параметрите на първия такт
на българската сотирологична програма, изразявана чрез историкоесхатологичните текстове, приписвани на прор. Даниил (Моллов 1997:
104-130). Вероятно негово е (с оглед на възрасналата роля на
народнохристиянското век по-късно от 893 г.) и заменянето на Дый (от
Сл.Гр.Бог.) с Дявол в Новгородския препис на Сл.Тълк., замяната на
отход с гузица, което е станало в близост до сръбската езикова
територия (вж. БЕР 1976: 300). В полза на западнобългарската
локализация на съавтора от края на Х в. са песните с персонаж Коруна
(Моллов 1997: 92-103), топонимът Корунови ливади в с. Горановци,
Кюстендилско (Захариев 1963: 177) и отбелязаната по-горе диалектна
(Кюстендилско) лексема метание.
Най-вероятно в този ареал трябва да се локализира изходното
средище, от което в рамките на ХІ век (след падането на Западната
българска държава през 1018 г. и преди края на фаталния "средищен"
век в 1092 г.) са взети множество книги, които първоначално били
отнесени към западните предели на българското етнично землище
(Адриатическото крайбрежие) и/или към някой от византийските
градове в Италийския катепанат (напр. гр. Бари12), а после оттам са
били прехвърлени на кораб и по пътя за Цариград преписвачът слязъл
на Атонската Света гора (или в Солун). Последното най-вероятно е
станало след Великата схизма (1054 г.) и преминаването на
Охридската патриаршия изцяло в ръцете на гърците - станали
излишни за архиепископи като Теофилакт Охридски (от 1088 г.
насетне), ценните книги били отнесени (директно или през Цариград)13
в Киевска Рус14. Впрочем тъкмо от пределите на Охридската
архиепископия през Константинопол пристигнал в Киев ок. средата на
ХІ в. (1062 г.) и българският книжовник Григорий Философ (СБЛ-ЕР 1992:
116).
Изложените наблюдения върху "Слово на Тълкувателя" (893 г.)
целят не само възстановяване на доверието към него и въвеждането му
в научна употреба от страна на българските медиевисти - като един
от най-ранните източници за старобългарската митология този
текст неизбежно трябва да се осмисли и в контекста на ранното
състояние на българския фолклор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
По-долу публикуваме Новгородския препис по изданието на
Тихонравов (повторено у Галковски) и неговия новобългарски превод,
направен при активното съдействие на доц. дфн Мария Спасова.
Изреченските структури и съответните им правописни знаци
оформяме според логиката на новобълг. превод; оставяме лигатурите,
а сваляме надредните; за съжаление поради липса на място не можем
да приложим целия откъс от 39-то Слово на Богоявление по изданието
на Будилович.
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ПРЕВОД
Слово на свети Григорий Богослов, изнамерено сред
тълкуванията, за това, как в началото, бидейки езичници,
народите принасяли жертва на идоли, което и днес мнозина
вършат
Виждате ли това окаяно и скверно служение, извършвано от
скверните народи - окаяните елини! Пустословни жертви на дяволски
учения! Изобретение на притворството на тъмен бяс и на злостни
кощуни принесените жертви! Зловерните, суетното мислещи за
истинно, служещи, кланяйки се на идоли, някакво похищение бесовско
вършат. А ние, чеда, да се отречем от нечестивите жертви, от
служението на дявола и принасянето на жертви, от критския окаян
учител, от Мохамед, проклетия сарацински жрец, от елинската любов,
от биенето на барабани, от звуците на свирните, от сатанинските
танци, от фригийската тръба, от гуслите, от музиката и от
замарата, от тези, които беснеят, принасяйки жертва на бесовската
майка, на богинята Афродита, на Коруна (Коруна ще бъде майката на
Антихриста), и на проклетата Артемида, на Диомисиевото
бедророждение и недоносен плод, и бога мъж-жена, и тивейското
безумно пиянство почитат като бог, и Семелиното жертвоприношение
на гърма и на мълнията, на Вил, на бога вавилонски, когото разби
Данило пророк, и на тези богове служат и принасят жертва.
И славянският род на вили, на Мокош, на Дива, на Перун, на Хърс,
на Род и на Рожаница, на упири и берегини, на Переплут (въртейки се,
пият за него в рогове), и на огнения Сварожиц се молят, и на навите
умовение вършат, и в тесто мостове правят, и кладенци. И друго много
има при тях - фаликади (фалоси - бел.прев.) в образ, на които се кланят
и жертви им принасят. Славяните пък по сватби, като сложат
срамотата си и чесън във ведра, пият. От фюфюлските и от
аравитските писания като се научиха, българите вкусват от
сквернотата, изтичаща от срамните удове. Те са по-скверни и попроклети от всички народи.
Таврическото детезаколение на първородни, лаконската жертвена
кръв, процеждаща се от раните, за тях е епитемия (наказание, забрана
- бел.прев.) и с нея (се?) мажат. Екатия (Хеката) богиня за дева я
провъзгласяват и Мокош почитат, и Кыл, и малакия, което е
ръкоблудие. Пелоповото мрачно месотворение за угощение на гладните
богове или на делфическия трипод (триножник - бел.прев.) враженето и
розгометанията, описани в книгите, или калуистовото (касталското бел.прев.) запояване почитат като бог. И елинското влъхвуване, и
вълшебното прорицание, и смрадливите нанизи (амулети - бел.прев.) от тях никой народ не е преуспял. И халдейската астрономия, и
родопочитането, което е мартолой (почитането на датата на
раждането, което определя съдбата - бел.прев.), и фригийските
съновидения, и чаровете (магиите - бел.прев.), и злата съдба, и
жребият. Ефреновите (Орфеевите - бел.прев.) скверни басни, които са
навсякъде, и кощуните, изпитанието на Митроф (Митра - бел.прев.),
наричано праведно. И проклетото на Озирид (Озирис - бел.прев.)
рождение - майка му, раждайки, окази (окози - бел.прев.) се. И този го
обявили за бог и големи жертви му принасяли, окаяните. От тях пък се
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научили в древността халдеите и започнали да принасят жертви на
своите двама богове - на Род и на Рожаница.
След раждането на този проклет и скверен техен бог Озирид (този
Озирид лъжлива и скверна книга зове сарацински жрец, Мохамед и
проклетия Бохмит), че понеже през нечист проход преминал, раждайки
се, заради това него и бог нарекли. Оттогава започнали да мият гъзове
сарацините и българите, и търкмените, и онези, които са в тяхната
вяра. И отмитото изливат в уста. Оттам елините започнали да
слагат трапеза на Род и на Рожениците, а също и египтяните, и
римляните, та даже и до словяните дойде.
Така словяните започнали да слагат трапеза на Род и на
Рожаниците преди Перун, техния бог. А преди това принасяли жертва
на упири и берегини. След святото кръщение се отвърнаха от Перун и
след Христа, Господа Бога, тръгнаха. Но и днес по техните покрайнини
се молят на техния проклет бог Перун, на Хърс и на Мокош и на
вилите, но това го правят някак тайно, понеже не могат да се лишат
от започнатото в езичеството. Даже и досега е това проклето слагане
на втора трапеза на Род и на Рожаниците, за прелъщение на
вярващите християни и за хула срещу светото кръщение и за гняв на
Бога: след светото кръщение - слуги на червото. Поповете определиха
(установиха) тропар за Рождество Богородично да се прибавя и за
трапезата на Рожаниците, като отбиват (в натура, припечелвайки?) такива се наричат гъзохранци (чревоугодници - бел.прев.), а не раби
божии.
И на неделния ден се кланят, като рисуват жена, в човешки образ
твар. И още нещо: египтяните принасят жертва на река Нил, и на
огъня, като казват, че Нил е плододавецът бог и този, който кара
класовете да растат. А Огън-бог, когато съхне житото, тогава
наспорение върши, поради това, окаяните, полуден (тук в значение
'пладне' - бел.прев.) почитат и се кланят, към полуден (тук в значение
'юг' - бел.прев.) обърнати.
До тук беше тази беседа. До тук можах да напиша, докато се
носеха книгите към Цариград, а ние слязохме от кораба и тръгнахме
към Света гора. Това беше голямо слово, но само до тук написах.

БЕЛЕЖКИ
1. Оттук насетне ще използваме названието "Слово на
Тълкувателя" за краткост (вместо "Слово на свети Григорий
Богослов, изнамерено сред тълкуванията, за това, как в
началото, бидейки езичници, народите принасяли жертва на
идоли, което и днес мнозина вършат"); то следва логиката на едно
вече прието от нас название за друга подобна творба - "Слово на
Христолюбеца" (Калоянов 1999). [обратно]
2. Изпуснатите от Тихонравов
Аничков възстановява по
изданието на Пономарьов (1897), който е сверил текста с оригинала.
[обратно]
3. Тринадесетте слова на Григорий Богослов са познати по руски
препис от ХІ в. (с българизми и следи от глаголица), изследвани и
издадени от А. С. Будилович (1871; 1875); "Тълкувателят" се е опирал на
обширен пасаж между л. 2-а - л. 4-г (публ. от Будилович 1875: 2-4).
Прави впечатление, че в анализите си на Сл.Тълк. Галковски и Аничков
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не използват старобългарския превод на посоченото Слово, издадено от
Будилович (Галковски сравнява с пасаж от гръцкия първообраз и с
неговия ранен превод на руски език от 1844 г.), което може да се обясни
с присвоителна стратегия, а квалификациите за мъчно овладяване на
темата, приписани на Тълкувателя, не съответстват на яснотата на
преславския превод. [обратно]
4. Последната лексема в Новгородския препис е по таблицата с
пропуски и вставки на Е. Аничков (1914: 78), в Кирило-Белозерския
препис тя е под формата
(в Чудовския ; липсва в Паисиевия),
а в качеството на "подбудител" за тълкуването можем да посочим
израза
в Сл.Гр.Бог. (Будилович 1875: 4).
[обратно]
5. Тук можем да отбележим и многозначителната замяна на
(в
Сл.Гр.Бог.) с
(в Сл.Тълк.), която указва на източно-българската
локализация на "първия" Тълкувател (
се смята за преславизъм); в
този смисъл е особено интересна употребата на
вм.
в
известния Берлинския сборник (а също и в някои други среднобългарски
ръкописи от югозападните предели) (Тасева, Йовчева 1995: 294, 300),
което указва на ранни протографи, използвани най-вероятно през
периода на византийското робство в югозападните краища, където има
документиран интерес към историко-апокалиптичната тема и
фолклорното разпространение на името Корун-Коруна. [обратно]
6. Почти всички сериозни изследователи на Сл.Тълк. са обръщали
внимание на този акцент в изобличителния патос на Тълкувателя,
затова е правомерен въпросът доколко той е разпознал посочената
тема (Род и Рожденица) в своя образец Сл.Гр.Бог. - казано другояче, ако
вставката за митологичния "Град" е естествена в контекста на "Слово
за градобитието", то каква е причината при изобличаване на култа
към Род нашият Тълкувател да се обърне към слово, посветено на
Кръщение, а не на Рождество? Тук трябва да припомним
свидетелствата на редица късноантични християнски автори (св.
Епифаний, св. Ефрем Сирин, св. Йоан Касиян, св. Климент
Александрийски и др.), според които до ІV в. и Рождество Христово, и
Богоявление (Кръщение) са се празнували съвместно на 6 ян., а тъкмо
св. Григорий Богослов (ок. 330 - ок. 390 г.) е един от начинателите на
новия празник Рождество Христово на 25 дек. (първа писмена фиксация
в Рим през 354 г.). Тъкмо оразличаването на двата празника и нуждата
от дискредитация на старото календарно честване на Рождество кара
Григорий Богослов да привлече именно в "Слово на Богоявление"
известните му свидетелства за езическото честване на раждащите
богини и ражданите мъжки (умиращи и възкръсващи) божества.
[обратно]
7. В старобългарската книжнина божеското име Артемида се
среща и в известното "Чудо на Свети Георги със змея" (в състава на
езическия пантеон, почитан от бащата на спасената от светеца
девица) (СБЛ 1986: 409). Доколкото се смята, че посочения епизод се
включва в апокрифното житие на светеца през ХI в. (и дори ХII в.),
можем да припомним нашата теза за пренасянето на Сл.Тълк. в
югозападните български краища, където то е престояло поне един век
през периода на византийското владичество (когато е било и
допълнено), а "Чудото със змея" присъства в протографа на известния
Драголов сборник от ХІІІ в. наред със старобългарските историко197
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апокалиптични текстове, създадени през периода от края на Х в. докъм
края на ХІ и нач. на ХІІ в. [обратно]
8. Ал. Веселовски в своите "Разыскания..." (1883: 147) обръща
внимание на израза
(в Сл.Гр.Бог., по Будилович) и го
съпоставя със съответното място от Сл.Тълк. (по публ. на Тихонравов)
- тук липсва
, а лексемата
(прев. на гр. auloi - 'флейти') е
заменена със
, което според изследователя идва от араб.
zamara (духов музикален инструмент), но не поставя въпроса за
логиката на подмяната на една толкова ясна домашна лексема с
чуждата й съответка; терминът се среща и в др.-рус. Житие на св.
Феодосий
(Галковски 1916: 314). [обратно]
9. Макар оразличаването на "преславизми" и "охридизми" да се
счита условно, трябва да отбележим, че лексемата
се отнася към
"преславските паметници" (Цейтлин 1977: 162) и има две значения 'глупост' и 'дързост', второто от които е документирано еднократно в
Супрасълския сборник (преславски паметник); в това си значение
лексемата е използвана и в израза
от Сл.Гр.Бог.
Други "преславизми" в "авторските" коментари на Тълкувателя са:
(Цейтлин 1977: 277),
'юг' (Цейтлин 1977: 255, Енински
апостол),
(Цейтлин 1977: 288),
(Цейтлин 1977: 125, 269),
(Цейтлин 1977: 112, Супр. - в Сл.Тълк. ,
(Цейтлин 1977: 84, Син. Евх. и Супр.),
(Цейтлин 1977: 228). Дублети
(пресл.-охр.) са само
[обратно]
10. Появата в Сл.Тълк. на името Артемид като мъжки корелат
на Артемида и "разтълкуването" на тази двойка чрез Род и Рожденица
изисква особено внимание. По всяка вероятност това име се отнася до
вмчк Артемий (362 г.), но за нас е по-важно, че в редица ранни текстове
този светец се явява като лечител-чудотворец - помага на мъже при
сексуална немощ или недъзи (Жебелев 1907: 451-473; срвн.
възможността за "прозрачна" (вкл. "народна") етимологизация на името
му от гр. artemhV 'здрав, невредим'). С тези си чудеса светецът косвено
помага на брака и раждането и се явява ясен корелат на Артемида
(лечителка и покровителка на брака и жените), като актуализира
една вече съществуваща близначна тема (Артемида : Аполон; срвн.
"близначното" в тестисите, за чието лечение се търси помощта на св.
Артемид). Поставени в този контекст, езическите Род и Рожденица се
отнасят не толкова към Великата Богиня-Майка (раждаща >
рожденица) и нейния Син (породен > Род), както настоява в няколко
публикации напоследък Н. И. Зубов, колкото към космологичната Първа
брачна двойка (мъжко : женско // Небе : Земя). Повече за митологичния
Род
и
неговите
етноконфесионални
(богомилско-павликянски)
трансформации от края на Х в. докъм ХVІІІ в. - вж. Калоянов (2001).
[обратно]
11. Опитът на Аничков да въведе ред в хронологията на
отношенията между Сл.Тълк. и ПВЛ не е убедителен поради
равнището на изследванията на този проблем до 1914 г. - Речта явно
присъства в т.нар. Начален летописен свод (НЛС), ранен първообраз на
ПВЛ, оформен до 1093/95 г. (днес за него се съди единствено по
началното изложение на Новгор. І летопис) (Аничков 1914: 229-231).
Последните изследвания на "Речта" обаче предлагат сериозни
доказателства за нейния ранен произход - днес се смята, че тя е
наследство от полемичната традиция на св. Константин-Кирил
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Философ от периода на неговата мисионерска дейност сред западните
славяни (в този си вид най-вероятно е преработена от св. Методий) (вж.
Трендафилов 1990: 34-46, с лит.), но не е изключено тъкмо намесата на
темата за юдеи и сарацини да е била по-актуална в периода на
българския "избор на вярата" по времето на княз Борис-Михаил.
Позната на Кирило-Методиевите ученици (впрочем тъкмо те са сред
учредителите и активните участници на Преславския събор, 893 г.),
Речта е била въвлечена в употреба и от Тълкувателя, а по-късно, след
смъртта на Борис, е могла да бъде "вградена" на най-естественото си
място - недостигналото до нас Житие на Борис Покръстителя (може би
тъкмо то е послужило при оформяне на летописното квази-житие на
Владимир в НЛС>ПВЛ). [обратно]
12. През целия ХІ в. в района на този град се фиксират редица изяви
на българското етно-религиозно, културно и военно-политическо
присъствие, които са особено важни именно в контекста на
последвалата "Велика схизма" (и разделянето на църквите) - тук
трябва да отбележим ролята на катепана Боян начело на български
войски в борбата на Византия срещу норманите (в контекста на
пораждането на култа към св. Михаил Воин Български - вж. Калоянов
2000: 120-123), както и пренасянето на мощите на Св. Николай
Мирликийски през 1087 г. (новоутвърдената дата 9 май не била приета
във Византия, затова пък става широко известна сред българите, а
чрез ранни книжовни паметници - и в Киевска Рус) (Калоянов 2000: 196198).
Ако се съди по разпространението на руските преписи на Сл.Тълк.,
неговият български протограф е попаднал първо в Новгород, което
задава неочаквана перспектива при осмислянето на "българската
следа" в една иначе неясна италианско-новгородска връзка. Става
въпрос за българските източници на известния иеромонах Кирик
Новгородец от 30-те години на ХІІ в. - от неговото "Въпрошание" към
новг. епископ Неофит става ясно, че той ползва извори, в които има
ранни свидетелства за все още жизнен култ към Род и рожаниците
(Галковски 1916: 160), както и за покръстването на България
(споменава се срока за оглашение преди кръщението на българи и
славяни наред със закономерните новгородски "актуализации" споменава за половци и чуди); най-известното му календарноматематическо съчинение ("Учение им же ведати человеку числа всех
лет", 1136 г.) пък възхожда към старобългарска пасхалия от типа
"семитысячники" (писана на глаголица най-късно до средата на ХІ в.)
(Турилов 1988: 27-38). Според нас Кирик е могъл да използва някои
твърде древни извори (някои смятат, че е съавтор на Новг. І летопис вж. по-горе при Речта на философа), но от особена важност в
контекста на темата ни е фактът, че той е бил съвременник (и
ученик) на един от най-ранните руски светци - загадъчния Антоний
Римлянин. От късното му Житие (писано след откриването на мощите
му през 1597 г.) узнаваме, че Антоний бил роден в "Рим" (смята се, че
това е станало през 1067 г., а светското му име е било Андрей), но
понеже не приел схизмата (а споделял принципите на "източното"
византийско православие), продал цялото си наследство, сложил в
голяма бъчва парите, много книги, църковна утвар и икони, след което
я хвърлил в морето и се усамотил на пост и молитви върху голям
скален блок на морския бряг. Една нощ (смята се, че това станало през
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1105 г.) силна буря откъснала скалата от брега и тя по чуден начин
доплувала до устието на р. Волхов край Новгород (по Божия промисъл
на следващата година там доплувала и бъчвата му с ценния товар),
където с течение на времето странникът се утвърдил като религиозен
устроител - с парите построил манастир "Рождество Пресвятой
Богородици" (1117/19-1125 г.) и събрал монашеско братство, което под
неговото игуменство (от 1131 г. до смъртта му - 1147 г.) развивало
активна книжовна дейност. [обратно]
13. Според нас финалната формула на Сл.Тълк. ("докато се носеха
книгите към Цариград") не само потвърждава наличието на членна
форма в книжовния български език през ХІ в. (К. Мирчев, Ив. Гълъбов и
др.), но и утвърждава едно известно за всички съвременници на
преписвача събитие - "Пренасянето на книгите", което е било
едноактно, единствено и по тази причина особено важно (срвн.
Преселението на народите). [обратно]
14. Когато към края на ХІ в. (или самото начало на ХІІ в.) препис на
Словото на Тълкувателя (или два преписа, единият от които задава
различията в Чудовския) попада в източните предели на Slavia Ortodoxa,
при преписването постепенно българизмите се приспособявали към
староруския език, но в Новгородския препис се пази старобългарското
написание на името на бог Хърс (в другите - Хорс), а старото "усреща"
се пази в Чудовския препис (в останалите - "усреча"). В другите случаи
се налага др.-рус. "волхование" вм. "влъхвуване", "роженици" вм.
"рожденици". Този процес може да обясни появата на "Переплут" от
стб.
(Преплут, срвн. плътеник - превъплъщаващ се, т.е. със
шамански характеристики от типа на бог Велес), на "берегини" от
(каквато всъщност е предлаганата етимология).
[обратно]
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БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ЦАР ИВАН ШИШМАН
Анчо Калоянов
Век и половина вече системно се събират и обнародват
българските народни песни и макар жанровото им и тематично
разнообразие да е обхванато, все още новите записи от теренни
проучвания могат да ни изненадат и зарадват. Изненадата и особено
радостта нямат законно място в науката, но поне са обясними, когато
в песните става дума за последния търновски владетел цар Иван
Шишман, за взаимодействието между фолклор и история и за
възрожденските мистификации и преправки. В историята на
българската фолклористика почти до края на миналия век
възрожденското патриотично начало доминира, теорията се свежда до
показалци и програми, т.е. до теория на практиката на дирене и
записване, фолклористиката, както и етнографията подпомагат
националноосвободителното и обединителното движение на българите.
Дори когато писатели и поети събират, издават и тълкуват, те
повече по интуиция откриват естетически образци, а първенствуваща
роля
отдават
на
етнозащитните
функции
на
народните
художествени творби. Именно поради това активно се изследват
периферийни области на българските етнографски земи, належащи за
решаване се оказват онези въпроси, които спомагат за формирането
на етноразличителните белези : отначало - митовете, по-късно епосът. Още Йеросхимонах Спиридон в своята История споменава за
обредите дотолкова, доколкото пазят имена на митологични
персонажи, а епосът се подчинява на изискванията за народна история
(в такъв аспект се разглежда главният герой на епоса на сърби и
българи Крали Марко). Тенденцията най-добре се изявява в
мистификацията на Иван Гологанов. “Веда Словена” е вкупом и
митология, и епос, и история не толкова в съдържанието, колкото във
възприемането й. От песните се очакват много повече имена на богове
и български герои, отколкото те възпяват и разминаването води до
пълни и частични мистификации. Осъзнаваната генетична връзка
между възрожденската поезия и фолклора е дала основание да се мисли,
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че народната песен може пряко да афишира родолюбието на своите
създатели и носители. В Календарче от 1848 г. на Найден Йоанович от
Пазарджик се появява широко известната по-късно “Откак се е, мила
моя майно ле, зора зазорила”, но с явни следи от преправки (“на
байраците списан асланова образ”, “за Христово име да стане по боле”),
вариантът в Миладиновия сборник пък знае за “бог създател”. През
1859 г. в “Цареградски вестник” Йордан х. Константинов-Джинот
публикува песен, записана в Прилеп, в която цар Шишман бива
поздравен от Милка Самодива (“от Перуна Неда Самоходка”). Вече след
Освобождението през 1881 г. в с. Горна Баня, Софийско, П. Р. Славейков
записва една дълга епическа песен за борбите на цар Иван Шишман в
Софийско против турското нашествие. Тя е единствената народна
песен, в която са упоменати повече исторически места и лица; за тях
като източник са използвани твърде късни по време предания от тоя
край. Тя се приближава до търсените образци от народната история и
до ранните поеми на Славейков, а това поражда съмнението за
дообработване. Тук е мястото да повторим след други, че посочените
три песни за Шишман и с преправките си законно присъстват в
процеса на духовното консолидиране на българската нация, нещо повече
- те имат по-значителна роля, отколкото неподправените автентични
песенни текстове. Едно сравнение с направен в наши дни запис на
“Откак се е, мила моя майно ле, зора зазорила” показва механизма на
преправките. През 1970 г. в с. Аспарухово, Варненско, записах нов
вариант, в който пушките "като лед лъщеят", а послените няколко
реда са съвсем различни:
Отговаря,
мила
майно
льо,
сам
цар
Иван
Шишман,
мила
моя
майно
льо,
сам
цар
Иван,
мила
моя
майно
льо,
сам
цар
Иван
Шишман:
Кой
е
юнак,
юнак
над
юнаци,
юнак
над
юнаци,
да
разбийми
порти
шишширени,
врата
зюмбюлена,
да извадим мома капиданка, мома капиданка!
Завършекът на аспаруховата песен за цар Иван Шишман показва в
какво са се разминали очакванията на възрожденците за
историческото (като патриотическо, ответно на патоса на
националноосвободителната борба) в народните песни и как тази
"недостатъчност" е била допълвана.
Приведеният нов вариант на песента за цар Иван Шишман е още
един довод за нейната частична преправка, но съществената защита
на автентичността й идва от съпоставката между фолклор и
литература през Възраждането. Тогава книжнината (публицистика,
история и художествена литература) установява култ към Асеневци:
Паисий Хилендарски им отделя важно място в “История
Славянобългарска”, Раковски пише “Няколко речи о Асеню Первому”,
Васил Друмев създава драмата “Иванко, убиецът на Асена” (а не само
“Иванко”). Привидно само този култ е във връзка с българо-гръцките
религиозни разпри. Иван Вазов в “Под игото” посочва, че в историята и
миналото българите търсели своето бъдеще и виждали Петър и Асен
не само като царе на една изгубена държавност, но и като
възродители. Тъй “грешката” на безгрешното детско мислене при
изпита на ученичката се оказва вярна - Петър и Асен са освободили
българите от византийско робство, тъй някой друг ще дойде... Бъдният
ден, идващото - ето какво вълнува възрожденската поезия изцяло.
203

204
Следователно, ако във фолклора не съществуваше Шишман, който
“пречи”, възрожденските записвачи в съгласие с изискванията на
момента щяха да възпеят под формата на народни песни
възродителите Петър и Асен.
Тезата за взаимодопълняемост между фолклор и литература в
рамките на една национална култура дава възможност за още две
успоредявания. От една страна, в първите векове на османското
владичество литературата подготвя човека - духовен водач и
занаятчията - за български светец, а фолклорът - царската дъщеря
Мара и обикновената мома - за герой. През Възраждането Софроний
вече не е светец, а герой-страдалец. Героят и героичното и във
фолклора претърпяват развитие, хайдутинът ще каже: “Дорде е
Стара планина,/ пред турчин глава не скланям”, а Янка ще слезе от
Балкана да забие байрак и убие поробителя. Както се вижда,
светостта се снема като норма на поведение, защото тя е равнозначна
на пасивност, за да се постави като идеал и като норма на поведение
активното начало; “светец” е вече Апостолът, той става мярка.
Оттук и възможността на преден план да излезе конницата с
маждраци, а начело - сам цар Иван Шишман.
От друга страна, съпоставката между фолклор и литература в
периода на Втората българска държава и Възраждането е още поплодотворна. Ако сведем култа към Асеневци в книжнината към едно
подбудено от естествения ход на нещата проявление на битуващи
пасивно представи за първотворението и неговите герои (в историята
не е случайна тяхната популярност като двама братя, които носят
при възцаряването си други имена, а не кръстните Тодор и Иван), а пък
последния бой на Шишман като отглас от есхатологични представи,
то ще се получи тъкмо обратното на това, което съществува през ХIIХIV век, когато литературата има за тема “последното време”, а
фолклорът - “първотворението”. Тази размяна на местата се
подчинява на съществуващите бинарни опозиции в рамките на една
култура - официална и народна. Човекът вън от социума по времето на
Иван-Александър е изгнаник, вън от закона - разбойник, а по време на
робството - единственият свободен човек; Стара планина необитаема, пустош, “отвъд”, където обитават митични същества,
през ХVIII-ХIХ век вече е свято място, където умира самотният
хайдутин за свободата на своя народ, тя вече става “там на Балкана”,
където се обезсмъртява Хаджи Димитър; Цариград в народните песни е
ограденото организирано пространство, съсредоточие на порядъка, но в
“Извора на Белоногата” той вече е Стамбул на везира. Ако маркираме
само с положително и отрицателно основни явления, от които се
изгражда официалната и народната култура като система, то
чуждото владичество действа като отрицателен знак пред скоби и
променя в противоположни знаците на бинарните опозиции. Тъй
литературата и темата за “последното време”, противопоставени на
фолклора и “първотворението” от времето на Втората българска
държава, разменят през робството своите места и литературата
взема за своя тема “последното време”, но вече като “бъдния ден”, като
“събуждане от сън”, т.е. трансформирано в “началното време” на
първотворението, когато сам юнак на коня възвестява: “Дойде време,
ставайте, от сън се събуждайте!” За фолклора остава темата за
“последното време” на цар Костадин и на цар Иван Шишман, когато
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слизат “клети турци”. Още повече, че фолклорът разполага с готов
градивен материал - коледните песни, в които “последното време” и
“първотворението” по силата на едно старо общобалканско наследство
от древните земеделски цивилизации на Средиземноморието се
съчетават и могат да приемат някои исторически персонажи.
В българските коледни песни се споменават цар Ясен, цар
Костадин, Крали Марко, Мирчо войвода, цар Иван Шишман. Акад. П.
Динеков отделя в коледния цикъл дори тематична група “исторически”
[Български фолклор, ч. I. С., 1980, 299]. Присъствието им може да бъде
обяснено с величалния характер на песните, когато сам стопанинът на
дома се сравнява с царя или пък можем да видим два варианта на
идеята за прадедите-покровители: веднъж като светци, втори път
като герои, близки по смисъл на тракийските и гръцките “хероси”.
Двубоите между светец или юнак с Люта змейна, Сура ламя или Черен
Арап бележат присъствието на двубоя между порядъка и хаоса в
началото на всяка година, когато се подновява годишният цикъл. Тъкмо
затова клетите турци са рушители на Цариграда, Сурата ламя е без
образ - “тъмна мъгла”, а татарите предизвикват хаос в социума и се
вземат брат и сестра. От друга страна - порядъкът намира своето
съответствие в структурата на песните като подготовка на юнака за
двубоя: извеждане на коня, описание на седлото, юздите, оръжието.
Ето откъде идва и подреждането на войската в знаменитата сцена на
“Откак се е...” - тя ни представя порядъка на “своето” общество.
Историческото в обредните и митичните песни е в “прокрустовото
ложе” на предишни митологични представи. Проф. Иван Шишманов в
“Принос към българската народна етимология” (СбНУ, Х, 507)
отбелязва, че в “татари” народните певци открили съзвучието с
Тартара, затова тези исторически вражалци се появяват твърде
необичайно в песните. В една балада от Търговищко Змейова и
Богданова мама прави стълба в небето и мост над морето, по които
слизат черни татари [СИБ, 2, N. 694].
“Последното време” е темата на песента “Падане на царството на
цар Костадин”, позната е от многобройни записи и като коледна, и
като балада, а също така от легенди и предания за местности. През
1971 г. в с. Кацелово, Русенско, записах легенда за цар Иван Шишман. В
нея на Шишман е предречено, че царството му ще падне, след като
види гемии да вървят по сухо. Вижда ги да вървят по просо и бива
посечен. Подобни са и ред публикувани предания за Шишман. Ще
приведа и един нов запис от с. Глушник, Сливенско, на коледна песен
“Цар Иван Шишман се бие в долна земя”:
Събрали се до три вери:
сърби, гърци й черногорци,
наред седят, на кръст пият,
насреща им Романия,
изглежда ги, наглежда ги.
Та си разбра, че тук няма
цар Ивана, цар Шишмана.
Той си отишел татъм долу,
татъм долу в долна земя
да се бие с друга вяра,
с друга вяра, турска вяра.
Ей, че иде Иван Шишман 205
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кален, мокър, кон му потен,
ранили го до три рани,
протекли са до три реки,
до три реки черни кърви:
първа река тя си влече
отбор момци все войници,
втора река тя си влече
млади булки все вдовици,
трета река тя си влече
дребни деца все сирачета,
все сирачета-аргатчета...
Тука пеем, Богу славим!
[АрхКБЛ при ВТУ, зап. Иван Милев]
Несъмнени са поетическите достойнства на тази песен. Използван
е познат на българските коледни песни мотив - на трапезата на
светци липсва главният светец, който се бие с друга вяра или помага на
християни да надвият евреи (турци). Трите реки, протекли от
посичането-раняването, са сходни на трите реки на плодородието при
посичането на Сурата ламя от светец или близнаци, но тук е обратно
- злите сили посичат положителният персонаж и вместо реки на
плодородието идва бедствието. Историческото поражение на цар Иван
Шишман е представено чрез повлечените в реката войници, за които
от следващите редове се разбира, че са мъртви, щом са оставили
вдовици и сирачета. За сираците е добавено - “сирачета-аргатчета”,
т.е. слуги, роби. Робството е реалност “отвъд” - в долна земя, където е
най-често двубоят между светец и змей-ламя. Победила е “другата
вяра” - вражалците, чуждите, нашествениците. Ранен е царят,
съсредоточаващ в себе си силите на порядъка, и настъпва хаос в
природата - протичат реки “черни кърви”, а също така в социума,
изразен
чрез
“вдовици”
и
“сираци”.
Накратко,
историята,
историческото поражение на последния търновски цар и робството се
вместват в познато клише от календарно-обредната поезия - в
темата за “последното време”.
Като имам предвид, че песента е коледна и добре се включва в
тематиката на българския коледен песенен цикъл, трудно можем да
допуснем, че тя е дело на певци от наше време. Липсва й и
възрожденски патос, за да я отнесем за сметка на родолюбиви българи
преди Освобождението. Споменаваните сърби, гърци и черногорци
напомнят за песните на Добри Чинтулов. Все пак докато съществува в
единствен вариант от едно селище, нейната стародавност ще остава
под съмнение.
В защита на автентичността й, независимо от времето на
създаването, ще приведем и факта, че в коледния песенен цикъл на
Глушник има още една песен, в която се споменава името на цар Иван
Шишман. На Никола идва хабер - “жълта бъкличка-калесничка”:
Да си иде татам горе,
татам горе Търномграда,
да си кръсти цар Ивана,
цар Ивана, цар Шишмана...
Това е известният на българските фолклористи мотив за кума на
цар Шишман, който териториално се среща в Сливенско-ПровадийскоВарненско [СИБ, 2, N. 239 и N. 240]. Записът от Новопазарско е на
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преселници от тия краища; подобен е и записът от с. Любенец,
Сливенско, който е по-пълен и рисува във величален тон българското
средновековие:
На кума Даня калеска дойде,
Дайне ле, Данчо ле, Дан войвода,
да венчава, да кръщава
на цар Шишмана мъжката рожба.
Че стана, впрегна два бели коня,
два бели коня в златна кочия,
че си покачи старата майка,
старата майка, младата булка,
младата булка, мъжката рожба,
че си покачи златната лампа,
златната лампа, златна камбана,
златна камбана, сив боздугана.
Че си пошибна два бели коня,
два бели коня, два вихрогоня.
Като застигна сам Цариграда,
че си запали златната лампа,
че е огряло цял Цариграда,
че си удари златна камбана,
че е ехнало в сам Цариграда,
че са излезли цариградчани
да посрещнат кума Даня.
Хай, наздраве, кума Даня!
[Арх. КБЛ при ВТУ, зап. Генка Желязкова]
Както се вижда, в този мотив цар Шишман е упоменат величално,
той е “горе в Търномграда” и не във връзка с “последното време”.
Възможно е в този песенен мотив името на царя да се е меняло,
съответствайки на името на владетеля на държавата, който встъпва
по традиция не само като върховен самодържец, но и като върховен
жрец. Примери за такава промяна има при песните на русенските
хърцои, които в наше време упоменават Александър и Борис, а са
съхранили в песен и името на Мурад (“цар Мурад бягом”) от началните
десетилетия на робството [СбНУ, ХIII, с. 8, забел.].
Тъй че “Цар Иван Шишман се бие в долна земя” се пее в един район,
където отдавна се възпява името на последния търновски владетел (в
песента “Вивда мома войник” от с. Падина, Варненско, той е царят,
който търси войници [Арх. КБЛ при ВТУ, зап. Валентина Радушева]).
Това не може да бъде обяснено само с потенциалните възможности на
коледния цикъл на българите да поеме и имената на последните
балкански владетели като Марко, Костадин и Мирчо. В основата на
този пиетет към името на цар Иван Шишман в СливенскоПровадийско-Варненско
вероятно
лежи
някакво
историческо
обстоятелство - родови владения на Шишмановци, изселвания на
търновци след падането на Търновград, дадени привилегии.
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МОИТЕ ПРЕДЦИ - НА МЕНЕ, АЗ - НА ВАС,
А ВИЕ - НА ВАШИТЕ ДЕЦА!...
Анчо Калоянов
Милим Божне ле, Коладе ле
Седемнадесетте коледни песни в тази тънка книга са унаследена
родова памет, но без да са подбирани, почти всички те са стародавни и
митологични. Сред тях са и известните по цялото етнично землище
песни за добрите гости коледари, за Божа майка, която търси
кръстник за Млада Бога, за правдолюбеца Свети Петър и змеебореца
Свети Георги, за неразделните влюбени, които се превръщат в зелен
явор и тънка елха, за Милка Котленка, грабната от чуждинец с
измама, за наддумващите и надхитряващите се мома и момък. Помалко познати и присъщи на североизточните краища са песните за
Латин Добри и неговото сиво стадо, за Дан войвода, който по море
влачи след себе си Люта Змейка, за Самси Господ, слязъл сред море и
изтървал ключовете за Земята и Небето, за невидяната хубост на
Вивда, примамена от двама свирачи. Сред седемнадесетте е и песента
за цар Костадин, получил по сокол вестта, че е дошъл краят на
неговото царуване, а песента за Добър юнак, посякъл Сурата Ламя и
от нея протекли трите реки на плодородието (третата със
змееборчески мотив в цикъла), задава питането кой е нареждал Латин
Добри до Добър юнак, цар Костадин до Дан войвода, Вивда мома до
Милка Котленка, Свети Петър до Свети Димитър, Свети Иван до
Свети Атанас, Самси Господ до Божа майка с Млада бога, тъй че сякаш
нищо важно не е изпуснато от чудесата на коледните песни на
българите.
Очарованието от седемнадесетте песни не е заслуга на този,
който ги е пял последен и ги е наредил за публикуване. Делът на
белетриста Димитър Атанасов, чието име стои на корицата на
книгата като съставител, е в друго - че ги е оценил като част от
своята лична история. Те са препредавани от мъж на мъж в един род,
от прадядо му на баща му, от когото Последния певец ги е запомнил, за
да ни изпее с поръката към читателите да ги изпеем на нашите деца.
Несрещано другаде в този си вид, посвещението ме отведе към
странните съвпадения в “историите” на село Айдемир, Духа на
мястото на Последния певец.
Собствената ни история е кукувича прежда, копринено жълт
паразит, от който заплитаме примки, за да уловим мига на нашето
присъствие на земята и алчността на “тук-и-сега”. Към омотаното и
объркано кълбо посягаме нетърпеливи и най-често откъсваме
опашката на подаващия се край, за да открием изненадани в ръцете си
една педя нишка, а тя, кукувичата прежда, си остава все така
целокупна и неупотребима. Ала в този случай не е така, защото Духът
на мястото се е погрижил да остави следи. Нека тръгнем по тях като
по пъртината, утъпкана от айдемирските коледари до дома на техния
цар. И ако надникнем отвън, през прозорчето, вътре на възпяваните
царски трапези ще видим насядали в кръг коледарите и техния цар, а
до него цар Симеон. И между тях размесени светци, сред които ще
разпознаем Свети Дазий, просиял в Дуросторум, някогашното име на
близката Силистра. И Свети Димитър, и Свети Климент Охридски са
сред тях.
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А сега ред по редом да разплитаме копринено жълтата нишка на
нашата памет. Името на село Айдемир се извежда от гръцкото агиос
(свети) и съкратеното Демир от Димитър (както името Патлейна при
Велики Преслав идва от името на Свети Пантелеймон). Етимологията
подсказва, че в землището на селото е имало място (аязмо, манастир,
църква), покровителствано от солунския чудотворец. Най-вероятно при
възвръщането на християнството в Дръстър след покръстването на
българите през 866 г. Свети Димитър да е унаследил мястото на
Свети Дазий. Свети Дазий е един от ранните мъченици за вярата,
който през 303 г. бил посечен в Силистра, защото не пожелал да
участва в езически новогодишен обред, т.нар. кронии (сатурналии),
предходници на нашето коледуване. Той се е състоял в следното жителите на града избирали по жребий едного помежду си за “цар” на
крониите, позволявали му да люби която пожелае от жените на
Дуросторум през петдесетте дни на неговото “царуване”, след което
му отсичали главата, изпращайки го при техния бог. Паметта за този
жесток обред е съхранена в българската коледна песен за падане на
царството на цар Костадин, която е една от седемнайсетте в цикъла
от Айдемир. Според по-пространните варианти, записани пак от
североизточните краища, ритуалното посичане се извършвало при
“извори-кладенци”. Навярно такъв извор или кладенец в околностите на
Дуросторум се е намирал в землището на това най-близко селище до
укрепения с яки стени град. Впоследствие, в съгласие с практиката при
християнизацията, предишното езическо култово място се е оказало
под закрилата на посечения тук Свети Дазий. Известно е, че мощите
на мъченика били погребани в една от градските църкви, а през VІІ в.
нападенията на авари и славяни принудили жителите на Дуросторум
да напуснат града заедно с ценната реликва и 13 века мощите се
съхранявали в италианския град Анкона. През ноември 2003 г. те найтържествено са върнати в Силистра.
Още с покръстването на българите Дръстър става епископско
седалище, било преведено на старобългарски и Житието на Свети
Дазий. Съдейки по едно слово на Климент Охридски, в края на ІХ в. в
Дръстър е имало църква с патрон Свети Димитър Солунски.
Наистина, той е емблематичен защитник на своя град - Солун, но в
своето слово Климент се обръща към него и като защитник на града с
църквата, в която той произнася похвалата си към светеца.
Недвусмислено е заявено, че Свети Димитър е съхранил не само града,
но и жителите му при обсада във война и тъй като по времето на
Свети Климент един от малкото градове с такава участ е бил
Силистра, то несъмнено става дума именно за нея. При войната с
угрите през пролетта на 895 г. княз Симеон, заел наскоро престола,
излязъл срещу нахлулите угри, войската му била разгромена, а той
самият едва се спасил зад стените на Мъдра Дръстърска, както е
упоменато в “Сказание за железния кръст” (в “Чудото с българина
Климент”). Смятам, че авторът на тази великолепна старобългарска
творба е самият цар Симеон. В нея под името на Климент той ни е
предал своите свидетелски показания за разгромната сеч, за
чудотворното си спасение под закрилата на Господ и Свети Георги, а
тъй като приписва на българина Климент и желание да се сдобие със
свой дом в Мъдра Дръстърска, то най-вероятно и седалището на
Климент, епископ величски, ще да е било в нея. Ето защо е напълно
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допустимо въпросната църква, в която той произнесъл похвалата, да е
била неговата, епископската, и да се е намирала под закрилата на
Свети Димитър Солунски.
Така всъщност седемнайсетте песни излизат на бял свят в
навечерието на годината, в която се навършват “кръглите” 1110
години от едно знаменателно събитие, събиращо на куп в Айдемир и
Свети Дазий, и Свети Димитър, и Свети Климент, и цар Симеон
Велики.
А Последния певец? Случайно той си има за личен покровител
Свети Димитър според кръщелното име. Така не-осъзнато, но никак неслучайно Димитър Атанасов е изтеглил от метафоричната кукувича
прежда възможно най-дългата нишка - от 303 година от Христа та до
ден-днешен, цели седемнайсет века и една година отгоре. Защото
Историята не е онова, което се е случило, а това, за което сме готови
да си спомним, за да го предадем на синовете си. Както е казал
Последния певец в посвещението си: “Моите предци - на мене, аз - на вас,
а вие - на вашите деца!...”
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