БОГЪТ НА БЪЛГАРИТЕ СИВА, СЯВУШ И МАДАРСКИЯТ КОННИК
Ж. Войников
В резултат на широката популярност на теорията за “тюркски” произход на
древните българи, представата за Тангра, като върховен бог на българите, аналог на
тюркския “Тенгри” придобива широка популярност в българското общество през
миналите десетилетия. Тази хипотеза, превърната в аксиома има
много привърженици, както у нас (В. Бешевлиев, Ст. Ваклинов, Ж.
Аладжов, Р. Рашев, Д. Овчаров, Н. Овчаров, Ан. Стойнев, Ст.
Станилов, В. Гюзелев, Ив. Ангелов и др.), така и в международен
аспект, особено в бившето съветско пространство и тюркоезичните
републики. “Българският Тангра” фигурира и във фундаменталиня
труд на френския учен Жан Пол Руа (Jean Paul Roux) за тюркската
религия. (ЦС-БДРА)
У нас дори сред по-широката общественост битуват различни
наивни представи за съществуването на едва ли не, стройно изградена
религиозна система на древните българи – Тангризъм, Тангрианство,
при условие че почти нищо не знаем за българската езическа религия.
На практика цялата “теория” за бог Тангра се крепи на един-единствен лошо
съхранен надпис оставен от кан Омуртаг (814 – 831г.), върху парчета от мраморна колона,
открити в развалините на малка църква съществувала до ХІV в.. Надписът е с гръцки
букви и на гръцки език: „…Омур… владетел…беше… и …таггра (ταγγρα)… ичигйрг…”.
Другият довод в подкрепа на това твърдение е съобщението на Мовсес
Каганкатваци, че в Кавказ, в царството на хоните (става дума за савирите) за почитали
като върховен бог, конник който наричали “Тенгрикан-Аспандиат”.
И тъй като “двойната гама” в гръцки се произнася като „нг” или „гх”, В. Бешевлиев
обосновава хипотезата си че езическият
бог на българите се е наричал Тангра: “От
съдържанието на надписа, доколкото то е
запазено и може да се възстанови с
положителност, се вижда, че кан Омуртаг е
извършил тук жертвоприношение на бог
Тангра. Думата Тангра или Тенгри значи в
тюркските езици “небе” и понеже тюрките
са почитали небето като най-висш бог, то
тази дума получила значението изобщо
върховен бог. Още преди откриването на
надписа, беше известно от един късен турски ръкопис, в който се изброяват имената на
висшия бог е различни езици, че на български той се наричал Тангра. (!?) Сега надписът
не само потвърди това сведение, но представя единствения оригинален документ за
съществуването на култ към Тангра у древните българи”. (ВБ-ПЕП, стр. 52) Заключението
се позовава единствено на приетата за аксиома “тюркоезичност на прабългарите” и
непосочения и нецитиран “турски ръкопис”. Ръкописът е недатиран турски текст, цитиран
от В. Шот (Schott 1866: 140-146). Според него, ромейският василевс задал въпроси на
арабския халиф Муавия, какви са имената на Аллах в различните езици, на което халифът
отговорил, споменавайки името на 13 различни езика, в т.ч. и на български – Тангри
“Tangry”. Халифът Муафия е управлявал преди създаването на Дунавска България – в
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периода 661 – 680 г., ., т.е. не е имал досег до българите, а турският текст въобще не може
да се смята като надежден, тъй като е късен препис от неизвестен арабски източник. Още
повече че други арбоезични извори, напълно опровергават това твърдение.
Надписа на кан Омуртаг, е фрагментиран, без средната му част, и версията свързана
с жертвоприношението на бог, е изцяло вмъкната от В. Бешевлиев, а думата “тангра” се
чете от края на 5-ти ред и началото на 6-ти. Тъй като обаче липсва текста от 5 ред преди
буквите „ТА” и на 6 ред след „ГГРА”, много по-вероятно е тези букви да са части от
различни думи. А това ясно показва че иде реч за произволно свързване на части от две
различни думи и нагласяне по смисъл угоден на изследователя, на целия текст! Възможни
са различни варианти на прочит.1
(1) [Κανα συβηγη]
(2) Оμου[ρταγ ο εκ Θεου
] αρ(3) ХОΝΟ (О или Θ) [ ……………… … ] ΗΤ
(4) О ωΔ [……………………….. κε επυησ]Ν
(5) ΘΥО[ηαν ησ τον
θεο]ν ΤА
(6)ΓΓΡΑ…………………………………ΗСН
(7) ΓΥΙΡΓ [ου κολοβροσ ] ……………ΓΧΥ
(8) ΤΥΓ …………………………… ΡΗΕ
(9) ПІ ……………………………… ΡΥСΕ
(10) К ………………………………… ΑΒΑ
(11) …………………………………… ΝΚΑ
(12) …………………………………… ΝΕΝ

(Кана субиги)
Ому(ртаг от бога….) владетел . ....беше ...
и (направи жертвоприношения)
(на бога) Тангра ………... ичигйирг (коловър/боил).

Напълно възможен е и следният прочит:
, както
и много други вероятни логични комбинации на несъхранения текст. Четенето
“таггра/тангра” е най-нелогичното, предвид разделянето имета на бога на два реда.2 Но в
синхрон с “тюркския произход”, въпреки очевидните пропуски в тълкуването на текста, В.
Бешевлиев го закрепя като аксиома в родната наука. А когато едно произволно допускане
се повтори многократно и от “авторитети” – се превръща в “истина”!
Известно, че във всички запазени надписи от езическия период, за обозначаване на
бога се използва гръцката дума “теос”, в трафарентната формула „от бога владетел”, и
никога не се споменава тюркското “тенгри / тангра”.
Може би трябва да се замислим, съществувал ли е изобщо бог с име Тангра в
представата на древните българи, което се твърди с такава абсолютна сигурност.
Думата “тенгри” в кит. предавене
или
, и зн. “небе” е засвидетелствана още
в езика на сюнну. “Ши-цзи”3 съобщава за върховната титла на шанюя на сюнну
): “chēng-lí gū-tú” – син на небето, за която се казва че по смисъл е еднаква с
(
китайската титла
“tiān-zĭ / tiān-jì” – “Син на Небето”. Възстановката на древното
(
) “chēng-lí” в епохата Хан е “thanγ-riej” което твърде точно
произношение на
предава древното алтайско “тенгри”. Другата дума gūtú
има произн. в еп. Хан “kādhō” и отговаря на др.тюрк. qot – синове, qut(y) – породен, монг. huu, – син, ko'ud, huud –
синове, ТМ hut, (x)ute – син4. Или шаниюя се е смятал за “Син на Небето”.
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Надпис на колона от Мадара:
http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/sredn_nadpisi/MadarskaKolonaNadp/MadarNadpOmurtag.htm
2
по данни публ. във форума БГ-наука „История” тема „Съществувал ли е бог Тангра”.
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5942&hl=%D2%E0%ED%E3%F0%E0&page=2
3
“Историческите записки” на Сима Цян, е голям исторически трактат, писан във ІІ в. пр.н.е., който проследява
историята на Китай от най-древните времена до началото на династията Западна или Старша Хан.
4
урало-алтайски парарел в угрофин. *kudo/-u – син, потомък, нострат. паралел в дравид. *gud - малък, дете, и бореален,
в енисейските езици, в кетски, югски: k(v)ît; kitej, котски kat, пумпоколски katïgast – дете, младеж.
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Самото общоалт. *t`anγgiri, тюрк. *tenγri, *tanγrī, тувин. tangyrak, якут. tangara,
монг. *tanγgarag, ТМ *tanγgura, япон. *tinkir, tenkū, със значение небе, вторично – бог, се
смята от някои автори (С. Георг) за производно на енисейското *tïnγgvr – висок, съотв. в
кетски tïnγәĺ, котски tïnγgïl – висок, или (Х. Бейли) за заето от древноиран. *čanγaraka –
небесен кръг, небосвод, през източнориански езики с преход “č>t” който е типичен за
хотаносакския. (ХБ-Х)
Но както Георг, така и Бейли грешат. Енисейското понятие е изолирано и няма
паралели в останалите синокавказки езици, което показва че най-вероятно то е заемка, от
тохарското tsankar – висок планински връх, tsankalñe – издигане, висок. (DA-DT-b) (вж.
аналог. бълг. чука, чукар, идентично е осет. дигор. cъengur – висок връх, чув. čănkă –
стръмен, висок, Чунгарс – савирски или хазарски град в Източен Кавказ).
Тенгри е исконно алтайско понятие, напр. в др.тюрк. tanγ – заря, изгрев, монг. tergel,
евенк. tärkan – луна в пълнолуние, ст.кор. *tăr (съвр. ф-ма tăl), ст.япон. tuki (сър. ф-ма
tsukí) – луна, праалт. *t`iòlgu – небесно светило, луна, което има и ясни ностратически
паралели5. (ДТС, стр. 532), (S-AE)
Като доказателство за съществуването на бълг. бог Тангра, се посочва че, названието
му се е съхранило в чув. ез., потомък на езика на волжките българи, като tor, tură – бог (но
не и небе, в чув. tüpе – връх, небосвод). Обикновено лингвистите го обясняват като
редуциран вариант на общотюрк. *tenγri – бог, небе и съотв. алтайски съответствия. Но не
всички приемат това обяснение. Напр. тюркологът Е. А. Малов, предлага оригиналната и
екстравагантна хипотеза че tor, tură произлиза от халдейското Тор – бик, и подобно на
евреите и прачувашите се покланяли на “златния телец”. Много по-вероятно и логично е
да посочим в угрофин. и самодийски ез., в хант. num-torêm, манси num-tōrêm, селкуп. nūm
tü – бог, хант. torêm, манс. torum – небе, мордв. torams, саам. tìrmes', унг. dörög –
светкавица6, така че чув. дума има угрофин. поризход, а не обратното. (МФ-ЭСЧЯ-2, стр.
252-253) При обските угри Нуми-Торум е върховния Небесен бог, а Кали-Торум е богът на
подземното царство, където отиват душите на мъртвите. (АГ-ГК)
Арабският хронист Ел Балхи (El-Balhi), дава интерестни сведения, за това как
волжките българи наричали своя върховен бог, или бога-творец: “Интересно е, че всички
народи имат свое название на Създателя. Арабите го наричат Аллах (Allah) в ед. число, а
другите богове наричат Иллах (Illah); персийците го наричат Хормузд (Hormuz), Изед
(Ized), Яздан (Yazdan). В Заратуштра (т.е. в Авестата) той се нарича Хормуз (Hormuz), но
аз също така чух названията Ход-ехт (Khod-Eht) и Ход-Борехт (Khod-Boreht), което просто
означава Той Самият. Индийците и народът на Синд (дн. Пакистан) го наричат Шита
Вабит (Shita Vabit) и Махадева (Mahadeva – велик бог). Тюркският народ го нарича Бир
Тенгри (Bir Tengri), което означава “Бог Единственият”. Християните от Сирия го наричат
Лаха Раба Куадусса (Laha Raba Kuadussa). Евреите го именуват в техния език Елохим
Адонай (Elohim Adonai) или Яхия Ашер Яхия (Ehie Asher Ehie). Елохим значи “бог” на
техния език. Аз чух българите да наричат Създателя с името Едфу (Edfu) и когато ги
попитах как те наричат своя идол, те ми отговориха – Фа (Fa). Аз също попитах коптите
какво е тяхното име на Създателя. Те отговориха Ахад Шанак (Ahad Shanak)”.7 В случая
авторът ясно различава тюрките с техния “бир Тенгри” (единственият Тенгри) от
5

Ностратически паралел в угрофин., коми *t[ö]lVč́, еским. *tanqi, tanŗik – луна, лунна светлина, в езика на чукчите tírkә
- слънце, ителмен. tïsγin – небесно светило, в дравид. ез. tiŋgąḷ / tiŋkąḷ – луна, от индоевроп. ез. проявление на същия
нострат. корен има в герман. ез., в готски, ст.норв. *tuŋgl, ст.швед. tungel, ст.англ. tungol, ст.сакс. tungal, ст.вис.нем.
himil-zungal – небесен свод, небесно светило, луна, звезда, в лит. dangùs – небе, нострат. корен *tVlgV(nV) – небе,
небесно светило. (Старостин)
6
вж. в др.герм. митология бог Тор – гръмовержеца.
7
M. Tahir, Le livre de la creation de el-Balhi. Paris, 1899, v. IV, p. 56 и цитат в www.rodenkrai.com
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българите (волжките) и техния Едфу, което напълно опровергава анонимния турски
документ, цитиран от Бешевлиев. Подобно сведение за ранните българи е оставено и от
известния арабски хронист Макдиси, според когото бурджаните наричат своя бог с името
Едфу (Edfu), а своите идоли – Фа (Fa)” Сведението на Макдиси е извесно и в по-късен
препис, направен от Масуди.8 Въпросното съобщение е твърде важно, защото развенчава
мита за бог Тангра. Вероятни етимологични решения за Едфу:
а). тунгусоманджурски произход: При тунгусоманджурците орочи Хадау, Хадаву е
названието на Бога-творец, създателят на света и човечеството. (ССТМЯ-1, стр. 457, 530)
Едфу е твърде близко по звучене и аналогично по значение. И смислово свързано с
последното е също в ТМ ез. *ēd – господар, владетел, дух-защитник, сол. ēdi, ēdzi господар, ēdžixa – император, удег. ēdzen – господар, император, дух-покровител, орок.
ēdžеxе – дух, пкровител, мандж. ēdžеtе – господар, и евенк., евен. hawā, негид. xawādakta,
мандж. fašša – работа, съзидание, мандж. fa – закон, порядък, ср.яп. faberi – работя, служа,
в прамонг. *(h)eb, съвр.монг. говори eb / ev – ред, порядък, пралат.ф-ма *p(h/f)ap`ó – ред,
съзидание. (ССТМЯ-2, 437-438, 307, 299), (S-AE) Така Ед-фу може да се преведе като богсъзидател, бог-творец на закона и порядъка в света, какъвто е смисъла и на Хадау, Хадаву.
б). согдийски произиход: Зад Едфу, може да се крие и согдийският върховен бог
Адбаг (`tβγ, āδbāg). Б. Маршак (Искусство Согда) пише: „…Така известно е че …
согдийския (зороастрийски) върховният бог Ахура Мазда, често наричали с епитета Адбаг
– велик бог…” , т.е. Едфу озн. Велик бог.
А Фа – изображение на бога може да свържем с чув. pü, pěv – стан, фигура, тяло,
образ, външност9, или с jupa, jopa – идол, надгробен знак, дървена фигура подобна на
стълб, символизираща починалия10.
Независимо от произхода на Едфу – древен алтайски, с ТМ паралели, което смятам
за най-вероятен, или друг, арабските извори ясно посочват че при волжките българи, бог
си името Тенгри не е съществувал.
За Тенгрикан, бога на хоните, единствен съобщава Мовсес Каганкатваци в
“Историята на страната Алуанк”, във връзка с мисията на епископ Израил при хоните и
разпространението на християнството сред тях: “И още почитали огромния и безобразен
идол на някакъв бог Тангрикан, който персите наричат Аспандиат, принасяли му в жертва
коне, които изгаряли в огъня”. …. “Тогава епископът заповядал да отсекат най-голямото
дърво (дъб), смятано за свещенно на скверния Аспандиат”. Владетелят на савирите Алпилтивар (Илутер) “дал пред всички обет, да [разруши] капищата на Аспандиат и да
забрани жертвоприношенията и на другите езечески богове”. (МК-ИСА, кн. ІІ, гл.ХL,
ХLІ) Предполага се че тези хони са савирите, тъй като савирският владетел Алп-Илтивар е
приел християнството, а името му Илутуер, се съобщава от М. Каганкатваци като
владетел на хоните, при които е бил Израил. Що се отнася до употребената в популярния
руски превод дума “идол” П. Голийски уточнява, че в оригиналния арменски текст е
употребена думата “исполин”, с която по традиция старите арменски автори наричат
езическите богове. Столицата на Илутер (Илтивар) е бил “великолепния град Варачан”,
намиращ се северно от Дербент. Споменат е и в “Ашхарацуйц” : „…На север от Дербенд,
8

El-Maqdisi. Le livre de la creation et de l'istoire. Paris, 1899, v. IV, p. 56 и Mas'udi. Les prairies d'or. Paris. 1971, p. 275.
Статия в “Роден Край” www.rodenkrai.com
9
произв- на алтайското *boj/ *bēj(е) – ръст, тяло, фигура. (МФ-ЭСЧЯ-1, стр. 416), (МФ-ЭСЧЯ-2, стр. 488), (ССТМЯ-1,
стр. 122-123)
10
В. Сергеев го свързва с с монг. ovoo / oboo - купчина камъни, надгробен насип, граничен знак, obon – хълм, насип,
където се извършват религиозни обреди, мандж. obo – хълм, насип, др.тюрк. obuz – възвишение, могила < от монг. (ВСЧТМП, стр. 130), (ДТС, стр. 362), (ССТМЯ-2, стр. 4)
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в близост до морето се намират 51) царството на Хоните, на запад в Кавказ е градът на
хоните, Вараджан (Варачан), а също градовете Чунгарс и Мсндр (Семендер). …”. Градът
Варшан е посочен от кагана Йосиф в писмото му до евреина Исак Хаздай ибн Шафрут.
Повечето автори (Минорский, Артамонов) свързват Варачан / Вараджан с етнонима
Барсили / Баршили и едноим. селище Башлы, на р.Артозен в Дагестан.11
Аспандиат е ср.перс. форма на Спандиат, в пехл. Spandadat; или Spandyat, среща се
и в двата варианта на изписване, и отразява авест. форма Spāntoθata – създаващ
благочестие, в мидийски *Spendata. Става дума за легендарен ирански герой, загинал в
двубой с Рустам. Спандиат участва в “Шах-наме” но предвид развитието на ср.перс. език,
там името е променено на Исфендиар!
Тенгрикан е конното божество на савирите, което още наричали и Аспандиат. Твърде
възможно е да е възникнало под влияние на древноиранските легенди за Спадиат, но с
ново преосмисляне: аспа – кон, дев – бог, ат – имеобразуващ суфикс! Що се отнася до
Тенгри-кан, то това е древнотюркско или предтюркско, алтайско название, показващо
смесеният характер на хоните-савири, сарматска основа с вторична алтайскоезична
компонента! П. Голийски даже е по-конкретен, той смята, че края на VІ в. клон на
тюркската династия Ашина установява контрол над хазарите, дошлите заедно с първия
тюркски хазарски хакан Ирбис Шегуй тюрки, отъждествили архаичния сако-масагетски
Митра (б.а. или по-вероятно Сявуш) от старото Маскуто-хонско царство (масаха-хона на
арм. автори) със своя Тенгри. Това смесване и наслагване между арийския Митра / Сявуш
и тюркския Тангри заварва през 684 г. албанският мисионер Израил (Исрайел).
Тенгрикан можем да се преведе дословно като “Небесен владетел” от “тенгри” – небе
/ бог и др.бълг.-сармат. “кан” – владетел!
За „Тангра / Тенгри” няма запазен никакъв спомен в българските народните вярвания
и обичаи. Няма и никакви следи от другите две основни тюркски божества – богинята
Умай, покровителката на семейството и раждането, майчинството, Йерсуб – богинятаземя, и Ерклиг – богът на посземния свят. (ЦС-БДРА) Но за сметка на това, Г. С. Раковски
споменава за Сива, Сиво като стар езически бог на българите, чието празнуване обхваща
времето между зимното слънцестоене и пролетното равноденствие. Раковски е един от
първите наши етнографи и събирачи на народни песни. В коледна песен от Охридско, той
вижда спомена за този езически персонаж: „Сива, Сива, Василица, Къде си се овасилила ?
Тамо горе на Бей-бунар (местност до Охрид). Тамо горе на Бел Дунав. Шчо има, шчо
нема. Златна чаша на коната (иконата)! Божик (коледа) ми е по небеса. Слава му е пасла
земя”. Според Раковски: “Сива е наш стар бог. Кога се е изменил и станал Василица, не
знаем, т.е. празникът на Сива-бога се е превърнал в празник на св. Василий. Вместо
“сурва”12 в Охридско се поздравяват със Сива, Сива, Василица.” Под влияние на модното,
тогава схващане в Европа, че прародината на индоевропейците е Индия, той приравнява
Сива с индийския бог Шива. Шива е едно от трите главни божества в индийския пантеон.
(ГР-СС-4, стр. 362-365, 591-592)
В твърде спорния сборник “Веда Словена” чиято достоверност е предмет на много
дискусии, незатихнали и днес, също се споменава бог Сива, във връзка с настъпването на
Новата година: “Седелъ ми Сива фъ пещере-та, Седелъ ми сега малу Сега малу три
нидели, Я ми веке ни седи. Фъ рока му златна тоега, Златна тоега Златица, Яхналъ си
барза-та коне Барза-та коне лестувица, Чи ни му е веке змийница, Съсъ змии гу ни
11

което показва че в края на VІІ в. когато се развиват тези събития (682 г.), Барсилия е била под властта на савирите,
савирите – подчинени на хазарите.
12
Самата дума “сурва” може да обясним с иран. sourb – свят, обичан, почитан, осет. ирон./дигор særft – чист, санскрит
srobh – красив.
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припасалъ, И съсъ змии и съсъ смоци, Я му на глава три пилета, Три пиле-та лестувици,
Та са шета пу земе-та, Припуща си барза-та коне. Та си на дори слева, Та си качи на
потоне. И си флева фафъ черица, Та седнува на йогнище, Де си гответъ малки моми. Ду
вечере Суровъ Бадникъ, Суровъ Бадникъ и Бадница, Та седнува на трапеза; Де си фтегне
десна рока Да си куси Суровъ Бадникъ…” По-нататък бог Сива прогонва зимата, за да
дойде пролетта и да се събуди живота: “Налютилъ са Сива Бога, Я си сабе ни фарле, Лу си
фарле люта срела, Люта срела на поле-ту, Та си поле погурева Погурева полумева; Ни са
ражда бела пшеница, Ни си пасе сиву стаду, Сиву стаду волове-те, Волове-те иници-те
Иници-те и крави-те, Та са поле запустилу”. В друга песен се вижда директния двубой
между бог Сива и змея, ламята, символ на зимата: Та си слезалъ Сива Бога Та си седналъ
фъ пещере-та. Фафъ рока му златна тоега, Златна тоега буздугана, Та си ударилъ Царна
Бога, Царна Бога Сура Ламица, Ударилъ гу прогонилъ гу…” По-нататък се описва как
момите и момците подготвят празничната трапеза, за да посрещнат бог Сива: “Да си готви
Суровъ Бадникъ, Суровъ Бадникъ и Бадница: Чи ша дойде Сива Бога Да си седне на
йогнище, На йогнище на трапеза, На трапеза на вечере, Да вечере Суровъ Бадникъ,
Суровъ Бадникъ и Бадница…”. Аналогично на примерът даден от Раковски и в
представите на западнородопските българи, атрибут на Сива е златната чаша със
свещенната вода: “…Фъ десна хи рока златна каната, Фафъ каната жарна вода, Фафъ лева
хи рока златна чеше. Служба служи Сива Бога…”. Празникът на бог Сива е Сурвата, покъсно се слива с християнската Коледа”13.
Във връзка с този езически бог вероятно е и названието на народния обичай
“Сивуйница” познат във Великотърновско и в някои родопски села. Изпълнява се преди
Йордановден само от моми. Една от тях е преоблечена като булка и покрита с червено
було, а другата като момък в мъжки дрехи. Цялата група обикаля домовете, булката ръси с
мълчана вода. Вярва се, че “сивуйнишката вода” прогонва караконджурите14. Девойките
пеят в посетените домове, игриви песни с весел и любовен характер. Съставът на групата,
наличието на обредните лица булка и момък, мотивите на изпълняваните песни,
подсказват за връзката на обичая с новогодишните гадания за задомяване и оттук със
семейната обредност15.
В “Scriptor Incertus”, Анонимен извор от Ватиканската библиотека, се съобщава за
езическите ритуали, които Крум извършил под стените на Константинопол, вкл. и че
извършвал възлеяние със свещенна вода върху войниците си. Цв. Степанов отбелязва
13

За “Веда Словена” се смята за резултат на фалшификация извършена от събирача на народни песни Иван Гологанов.
Районът от които ги е събирал е Югоизточна Македония, района на етнографската група “мърваци” и сред помаците от
Западните Родопи. Самият Гологанов, е учител в с.Крушево, Неврокопско (днес Аеглофорион в Гърция, на 20 км от
границата), образован за времето си човек, учил в гръцко училище, знаел е старогръцки. Предполага се, че е познавал
трудовете на Раковски. Но без да се ангажирам с мнение по този спорен въпрос, може да се предполага че покрай
фалшивото, сътворено от Гологанов, има основа от автентичен народен фолклор, с древнобългарска, а не както
погрешно се смята, славянска основа. Иначе не е по силите на един човек да създаде сам такъв обемен сборник от
народни песни. През 1991 г. писателят Иван Богданов издава монографията си „Веда Словена и нашето време”, която е
сериозен опит да бъде доказана нейната автентичност. Ще дам един показателен пример! Виж в изразите “ десна / лева
хи рока” – дясната/лявата си ръка, т.е. бълг. диал. хи – е възвр. местоим. си, своята. Със сигурност Гологанов не е знаел
че аналогично местоим. съществува в осет. език, ирон. хi, дигор. хе – свой, си. Друг такъв пример е израза “жарна вода”
– свещена вода, от жар – огън. Този изръз се явява славянски смислов превод на осет. sыgъdæg 1. огнен, горящ, 2. чист,
свят; sыgьdæg dоn - чиста вода, свещена вода. Пречистването с огън е типично за иранските народи. Т.е. това са непреки
доказателства за автентичност на част от текстовете!
14
кара-конджур – черен змей, от тюрк. qara – черен и средноиран. gondir – змей.
15
Аналогично при осетинците, На 6-тия ден след Новата година, младежи и девойки отиват на реката или извора и
хвърлят късчета ритуален хляб, като произнасят молитва за вода. Осетинците наричат този ритуал “донскъæфæн” –
носене на вода, а на втория ден след “родзингæ” (празник на “небесния огън” или на 10 ден след Новата година), се
провежда “фыссæн æхсæб”, празник на девойките, когато всяка мома гадае дали ще се задоми през идващата година.
Аналогична е българската “сивуйница”.
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аналогичен обред, изпълнен от Ксеркс, който поръсил войниците си със свещена вода от
златна чаша, преди да стъпят в Тракия, във връзка с похода срещу Елада. (ЦС-БДРА)
Твърде интересен персонаж със сходно име се открива и в осетниския „Епос за
нартите”. Това е героят Саеуассае, чието име показва пряк паралел и пълна идентичност
със споменатия в “Анонимния хронограф” Зиези, родоночалник на българие: „… В ранно
утро, Бог създал човек и го изпратил на Зынджыбардуаг (Духът на Огъня), с думите:
„Закали го на езиците на твоите пламъци”. Закалил Духът на Огъня, човека и го потопил в
реката, за да го направи стоманен. Духът на огъня нарекъл този герой Саеуассае
(Сæуæссæ)”. Това е раждането на Герой, божи син, закален в огън и вода, свещените
стихии за иранците. Затова той е наричан и Артæйгуырд Сæуæссæ (Роденият в огън
Саеуассае, или букв. Огненороденият Саеуассье).
„...След като го закалил, Духът на Огъня казал: Господ те сътвори, аз те закалих, сега
върви по своя път. А Саеуассае отвърнал: няма да си тръгна просто така, дай ми
възможност да работя с огън, за да приготвям жертвено месо и оръдия на труда. Духът на
Огъня му дал две вълшебни огнива, и го научил как да си получи огън. Така Саеуассае
получил от Бога възможност да владее огъня. Той слезнал при хората и ги научил на
ковашкия занаят, сами да си изготвят оръжия и сечива, да изготвят метални острия за
стрели и да ходят на лов. Саеуассае бил първия родоначалник на нартите, подобно
авестийския Йима, или скандинавския Один: “Суеассае был великим предком нартов,
прославленным героем в деле ратном” (Суеассае бе велик предтеча на нартите, прославен
герой във военните дела). (НЕ, стр. 9)
Историята на Саеуаессае продължава на Земята. Тук срещнал дъщерята на бога на
водите и моретата Донбетир16, която се превръщала в кошута, оженил се за нея и имал
трима сина, прадедите на нартите: най-големия Бора (Бора-Болатгур – в пр.: яркожълт,
огнен, стоманен роден), средния Дзылау (висок като кула, от осет. ирон. dzыlаt, диг. dzulat
– висока кула) и най-малкия Болатбарж (Болатборзай, или със стоменен врат, bulat стомана, ирон. диг. bærzæj – врат). Тримата братя водят нескончаеми войни със силите на
злото – демоните “уаиги” (уаиг произлиза от името на др.иранския бог на смъртта Вайо).
В крайна сметка, всички те загиват, оцеляват само синовете на Бора - Уархаг и Уархтанаг
и от Уархаг произлиза следващото поколение нарти. Останал сам, Саеуссае е нападнат от
демоните и загива в битка с тях. По-късно Уархаг и Уархтанаг разгромяват демоните и
отмъщават за смъртта на баща си и дядо си. (БА-ОСНСО) Така Саеуассае се явява
божествен родоначалник, както и българския Зиези.
Според Д. Макеев, името Саеуассае означава носител на дневната светлина, на
утрото, на истината, от осет. Sæw – утро (вж. бълг.диал. сева – свети, блести) и æss –
истина и персонажа е синонимен на авестийскитe герои Сяоши, Сйаваршани – спасители,
носители на светлината (Саеуассае е закален в свещения огън), истината и правдата.
Сйаваршан е синоним на персонажа Сявуш, а Сявуш е символ на честността и
справедливостта. (ДМ-ТАНЭ) Както посочва Макеев, Саеуассае е осетинският (сарматоалански) аналог на бога-герой Сявуш почитан в доислямска Средна Азия. В Средна Азия
култът към Сявуш се появява около I в. пр.н.е. и се запазва до налагането на Исляма в VIII
в. Бил e най-силно изразен в земите на Канцзю (Согдиана и Хорезъм). В Хорезъм той е
родоначалник на местните владетели. Също в „Нартския епос” Сявуш се появява и в друго
превъплащение, като представител на нартския род „Саумарате” (Sawmæratæ, или
16

вж. в перс. burji (burdži) – змия, barghaman – змей, дракон, хинди barjatiya – голяма змия, интересен паралел е ирл.
beithir – змей, чудовище и осет. Don-betir – богът на водите и моретата, явно възприеман първоначално съобр.
индоевроп. митолог. традиция като “воден змей”. (DDSA), (EDGL)
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Saumаrtæ), главата на рода се наричал Къандз (Kъandz) и най-големият му син се казвал
Севай или Сеуай (Sæwa, Sæwwaj). Севай бил един от най-силните нартски войни, имал
много табуни коне, а крепостта на Къандз била някъде на р.Волга. (ЮД-КТН) Напълно
ясно е, че става дума за сарматите, Къандз отразява названието Канг / Канцзю17, а Севай е
Сявуш, от който водят началото си владетелите на Хорезъм. Тук Сявуш се появява отново
като герой и владетел на родствен народ (сарматите, аланите в Канцзю –
Средноазиатското междуречие).
Друго по-старо превъплъщение на Сявуш, чиято история е идентична с разказа за
сармато-аланския Саеуассае се наблядава с образа на друг ирански герой – Сиямек
(Siāmak, Siāmæk). Той е син на първият човек Кеюмарс. Кеюмарс получава фарна
(хвараната или царската власт) от бог Хормузд (Ахура-мазда) и става първият цар на
хората, като ги научава да живеят човешки и да се обличат в дрехи от леопардови кожи,
защото до тогава живеели в пещери като животни. Сиямек станал любимец на народа на
Кеюмарс. Но злия демон Арзур – сина на Ахриман (дявола, господарят на злото), му
завидял и решил да погуби Сиямек. Той нападнал царството му и по време на битката,
Сиямек загинал в двубой с демона. Цялата земя оплаквала смъртта на младия цар. След
това неговият син Хушенг става цар и повежда войските си срещу злия демон, който е
заловен и обезглавен. Така Сиямек е отмъстен от своя син, и възтържествува доброто.
В иранският епос “Шах-Наме”, Фирдуоси представя Сявуш като обикновен смъртен
герой, символ на благородството и злощастната съдба, но не и бог. Той е свързан с Изтока,
а не с Иран. Неговите владения (Кангхдиз) са „на изток от Хотан, до границите на Чина /
Китай”, неговата съпруга е дъщерята на “царя на Туран – Афрасиаб”. В поемата-епос на
Фирдуоси, Сявуш загива от коварния заговор организиран от злия Герсивас (Карсеваз,
името озн. букв. kars-vaz, или лоша дума, клевета), брат на Афрасиаб. Всички оплакват
смъртта на Сявуш, но както и в историята на Сиямек, синът на Сявуш, Кей Хосров (Кави
Хаусрави) събира войска връща се, превзема Кангхдис и убива убийците на баща си, и
правдата и доброто възтържествуват.
В друг епизод от живота на Сявуш, се вижда и момента на “закаляването с огън”.
Фирдуоси, описва следния епизод, в който Сявуш е трябвало да премине изпитание през
огън, за да докаже своята невинност. Тъй като е обвинен несправедливо от мащехата си
Судаба, пред своя баща, че я пожелал, като отмъщение, защото той самия е пренебрегнал
нейната страст. За да докаже невиността си Сявуш минава невредим през пламъците на
голям огън, възседнал черния си жребец. Или мотивът за закаляването в огъня на
Саеуассае е типичен, макар и представен в друга светлина.
Виждаме един цикъл от древноирански легенди, свързани с божество, син бож, или
полубог-получовек и родоначалник, особено почитан от източните иранци.
Йованес Драхсанакертци в своята „История на Армения” дава твърде интересна
информация за рода (племето) Севордик. Севордите са потомци на арменизирани савири,
заселени в гавара Утик. Те смятали че произлизат от прародител на име Севук. (ИД-ИА, гл.
65)

Култът към Сявуш е бил изкл. силен при аланите, и се е съхранил и до днес, но
маскиран от християнството, като култ към св.Георги, светецът изобразяван като конник.

17

(в рускоезичната литература Кангюй), в епохата Хан „kāng-ka”, е китайското название на
Канцзю (Kangju)
територията межу Аралско море и равнинната част на Средноазиатското междуречие. Името Кангха се споменава в
„Авестата” като град на митичния герой Сявуш, и е еднакво с китайската транскрипция Kāngka. През ранното
средновековие се появява етнонима „кангари” в тюркските рунически надписи „кенгерес”, сарматски ираноезичен народ
обитавал около Аралско море, т.е. в областта Канг, по-късно тюркизиран, чийто последни представители са известни
като народа печенеги.
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За езическите вярвания на аланите не се знае много. Като най-важен бог в техният пантеон
се открива Вак (сравни с другото название на Сявуш – Вакх), който е антропоморфно
превъплащение на Бога-творец Хицау (Всевишния Господар), възприеман като обстрактно
понятие. Той се почита като покровител на войните, изобщо на мъжкото начало. След
християнизацията неговият образ се пренася върху св.Георги. Изразът Вак-Устарджи за
осетинците има особен сакрален смисъл тъй като за тях св.Георги (Устарджи) е
покорвителя на Осетия. Традиционната представа за Вак като конен бог се прехвърля на
християнския светец, винаги изобразяван като конник. (АД-ТПС) Факт твърде интересен,
защото подобна персонализация, се наблюдава и при българите. През ХІХ в. българското
население и потурчените мюсюлмани, се събирали под Мадарския конник за да почетат
празника на св.Георги, светец особено тачен от българите. (ВБ-ПЕП, стр. 55)
Етимологията на назването Вак (ирон. wac, дигор. wacæ) е обяснена от В. Абаев. В
осет. ез., думата освен свят, свещен, означава и вестител. В пехлеви *vāxš18 означава слово
и дух, в хорезм. vāxš – свят, свещен, согд. vāxšik – божествен. В авест. vāχsabara, пехлеви
vāxšvar, перс. vāxšūr – пророк, носител на добра вест, на правда. Древното название на
р.Амударя, обожествявана от авестийската земеделска общност е Vāχsa, предадено от
гръко-римските автори като Oxus. Кушаните я наричат Ardoaxþo
(Ardoaxšo), което предава авест. Ardvivāxšo. Самото Ardvi
произлиза от *ard – бог, аrdvi – богиня и vāxšo – прославена,
почитана, правдива. Или имаме семнатично развитие в следната
посока, свързано с понятията глас, дума, слово и славя,
възхвалявам, обожествявам, бог. Така че Вак е предхиристиянски,
езически по произход бог, почитан от източните иранци. При
осетинците, естествено този персонаж се пренася върху
християнския светец (конен войн) св.Георги, чието название в
иронски е Уастърджи, Уасджърджи, а в дигорски Уасгерги,
Уасгерги е буквален превод, но включващ аланското was, wak –
свят, божествен, „свети” и Джерджи, Герги – името Георги,
преминало през грузински. (ВА-С-4, стр. 26-28, 56) Осет. Вак е
резултат от следното развитие: Sæw – утро, блясък, светлина, siau
– светъл, блестящ, свят и согд., хорезм. vāxš, сарм.-алан. was, wak
– преносител на доброто слово, пророк, божествен, или Sæwwas, Sæwwak (Сявуш, Севак).
Аналогично в пехлеви Syāvakhš, Siāvaš, са форми на името Сявуш. В бълг. език, тази
иранска дума също е съхранена, виж др.бълг./прабълг. по произход “викам” – казвам,
говоря, “викам му” – говоря му, дума която няма славянски аналози!
Произходът на култа към Сявуш има своите древни индоевропийски корени. С.
Толстов смята че те са свързани с почитания от траки и фриги Саобадз (Сабазий), известен
при хетите като Шауш. Според акад. Владимир Георгиев, в надписи от минойската
култура, свързвана с пелазгите, се разчита името на божество Сазо отговарящо на Шауш
(Сабазий). (ВГ-ЭМ-ВДИ-1950-3/4, стр. 57-68) В гръцката митология, аналог на Сабазий е
Дионис, син на Персефона, дъщеря на Деметра (Майката-Земя) и Зевс, превърнал се в
змия. Змията е свещенно животно за фригийския Сабазий. Самият той можел да се
превръща в змия. Латниското название на Дионис – Бакхус, посредством гръцки, е
заимствано от иранското Вакх.

18
Произлиза от др.иран. *vāč, *vāčah, *vāčya, *vāχša – глас, дума, вест, говор, реч, съвр.перс. vāža – дума. При
индоариите в „Ригведа” също е засвидетелствана богиня на доброто слово Vāč. В тох. (а) wak, тох.(б) wek, лат. vox – глас.
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Божеството Саобадз/Шауш е свързано с умиращата се и възраждаща се природа, той
е олицитворение на годишния цикъл, свързан с “умирането на Слънцето” или неговото
отвличане в Подземния свят през зимата, когато приодата “умира” и неговото раждане
след зимното слънцестоене (22.12.), когато Слънцето се освобождава, почва да расте,
денят започва да нараства, и природата се подготвя за нов живот, кулминацията на този
процес е настъпването на пролетта. Този мит в различни варианти е познат още на
шумерите и древните кавказки народи (хати и др.) обитавали Предна Азия. При шумерите
Шибод е полубог, мъж на Богинята-майка Инана. Всяка есен той умира, заедно с
растенията и всяка пролет възкръства като природата започва нов живот, евреите
взаимстват този персонаж и го почитат като Саваот. Като най-древно превъплащение, е
свързването на този бог със Слънцето!
Разпространението на този древен култ в Средна Азия, предхожда индоиранското
резселване в края на ІІ, началото на І хил. пр.н.е., и вероятно идва с по-старата
предноазиатска вълна, свързана с преселението на индоевропейците пратохари, съвместно
с кавказоезични племена – народите тукри и кути.
Името Шауш, и аналозите му, получава добро обяснение и чрез тохарските езици, в
тох.(а) sāo, тох.(б) sāāw означава живот, жив, жизнен и напълно отговаря, на неговата
функция – бог на Възраждащата се природа, също в тох.(б) sāve, sāv - велик19. Божеството
Сабазий / Шауш, Сявуш винаги е в двойка с богинята-майка (и съпруга) Нана (шумер.
Инана). Тяхната двойка въплъщава земното начало (богинята-майка) и
небесното начало (богът-слънце Сявуш).
Доказателство за това, че тохарите са първите преносители на този
култ в Средна и Централна Азия, е наличието у китайците на подобна
представа за божествената двойка Фуси
и Нюва
. Като
йероглифно съчетание в др.кит. и еп. Хан, името на Фуси е звучало като
“bәk-ngaj” (Биекнгай – Вакх ?), а смислово “нисък, скрит-полъх,
изпарения, вятър, дъх”. Става ясно че е свързан с въздуха и вятъра,
небесно божество, или може би е съчетание с хтонично същество, дракон,
огнедишащ змей, предвид значението на първия йероглиф. Фуси е добър
бог, той е научил хората на триграмите – начин на гадаене и предсказване
на бъдещето в Древен Китай. С. Папилон посочве че този вид гадаене е
заимства първоначално от пратохарите.20 Аналогично Сявуш първоначално е хтонично
19

Близки аналогии се откриват в хетски şiu, şiun – бог, şivat – дневна светлина, sаvai – изпълвам, пораждам, лидийски
sav – полза, добро, sava – изпълвам, savant – процъвтявам, savtord – одобрявам, карийски sav – хубав, прославен,
анатолийски suva – изпълвам, латински suavis – приятен, оскански sivum – изпълнен, saahtum – свят, почитан, галски
suadi – добър, приятен, тракийското sabazias – свободен, в санскрит śéva – скъп, мил, индоарийски (Риг-веда) śévya –
дружба, śévāra – богатство, съкровишница.
20
За гадаенето, се използвали 50 стръка бял равнец. Те се подреждат така че да се получи фигура, която може да бъде
само от 36, 32, 28 или 24 стръка, четни числа, кратни на 4. Разделянето им на 4 дава съотв.: 9, 8, 7 или 6. Чрез повтаряне
на този процес пет пъти, се получава поредица от шест цифри, които гадателя трябва да тълкува. През “Епохата на
воюващите царства”, цифрите са заменени от прави и прекъснати линии и т.н. В случая по-важното е че гадаенето с бял
равнец има своите индоевропейски корени. Другите индоевропейци също са използвали пръчици за гадаене. Според
Тацит, германците имат подобен обред: “За заклинания и гадания, тяхната практика е една и съща: те режат клонче на
плодно дърво и го нарязват на малки пръчици, като отбелязват със всяко някои отличителни белези, после постилат бял
плат, и разпръскват всички пръчици безпорядъчно. Тогава жрецът три пъти се обръща към небето и по начина по който
са се подредили пръчиците прави своето предсказание. По аналогичен начин при българите, се използват
клончетата от дрян, които се поставят върху новогодишната баница, като всяко едно носи определен “късмет” и
това е един неславянски обичай! Така човек разбира какво го чака през новата година, съобразно разпределението на
дряновите пръчици, което е нагледен пример за тази древна индоевропейска традиция. Херодот (IV, 67), посочва, че,
подобен обичай е съществувал и сред скитите. Нарича се “баресман”. Те използвали големи пакети с пръчки от върба,
като ги разпръсквали и по начина по който се подредят по земята, жреците им гадаели бъдещето. Индийците вместо
пръчки са използвали стръкове от трева. При китайците се открива този ритуал във вид подобен като при германците (и
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земно божество, родено от подземния огън, но после поема функциите на небесно,
слънчево божество. Също учи хората на добри дела (сарматския Саеуассае ги учи на
ковашкия занаят, Сиямек – как да си изготвят оръдия на труда, облекло и пр). Името Нюва
(в др.кит. и еп.Хан “ná-wá” Нава), смислово означава “жена-красива, сексуална”, т.е.
красива млада жена, жена с подчертана сексуална активност, пълен аналог на Афродита.
Изображения на тези божества са открити от Аурел Стейн, в погребенията от некропола
Астана, в района на Турфан, върху рисувана коприна, през 1915 г. Божествата са със
сплетени опашки, над тях е Слънцето, под тях Луната, обградени от звезди, а в ръцете си
държат символи квадрант и компас. Според Серж Папилон, култът към Фуси и Нюва е
тохарски по произход, и от Турфан се разпространява на изток към Китай. В китайските
изображения на тези божества се добавят птица до Фуси и Луната и жаба до Нюва. В
китайската митология жабата е лунен символ, а птицата – слънчев. Серж Папилон смята
също че Фуси вероятно е тохарсикят бог на Новата Година, защото в Китай, той е бог на
пролетта, респ. Сявуш / Сабазий също е бог на възраждащата се природа. (SP-ITMCh, стр.
21-26) Неслучайно те са полу-змии, полу-хора, Сабазий също се е превръщал в змия. А
жабата като символ на Нюва, също има свой скрит смисъл, в кит. съвр.ф-ма wā, др.кит,
еп.Хан æwrē, зн.: 1. жаба, 2. непристоен, развратен, подчертава именно връзката с
Афродита (респ. Нана).
Култът към Слънчевия бог, изобразяван като конник, и неговата майка / съпруга
богинята Нана, получава своето най-голямо разпространение в Средна Азия, с идването на
юечжите (тохарите), предците на Кушаните. При иранците богинята-Майка носи името
Анахита, а Слънчевия Бог – Митра. Кушанската Нана, Наная е изобразявана четириръка,
държаща слънцето и луната в ръцете си. Сявуш, Богът-конник е неин спътник и
син/съпруг. Той е символ на Слънцето и на Възраждащата се природа. Появата на
четириръката богиня в Средна Азия, е паралелно с
бога-конник, става през последните векове от ст.ера
и началото на н.е.
Аналогично в Хонското царство в Кавказ, М.
Каганкатваци съобщава че освен ТенгриканАспандиат, хоните почитали и Афродита, без да
споменава името и`, но и това е показателно –
Божествената двойка “Конен бог / Богинята-майка”.
Култът към Митра е неразривно свързан с култа
към Сявуш. Корените им водят до представата на
древните индоевропейци за Богинята-майка и
двамата и` синове – божествените близнаци, което
всъщност е олицитворение на дуализма, двойното
начало.
Древните
гърци,
първоначално
са
възприемали
богинята-Майка
като
кобилата
Меланпипа (черна кобила) и двете и кончета, бяло и
черно, но образът еволюира и се слива с култа към
Деметра и синовете и`, божествените близнаци
Диоскурите. Така тя започва да се изобразява като
застанала между двама конника, възседнали съотв.
индийците). Те обаче са въвели и сложна система на матеметически изчесления. Вероятно при тохарите е съществувал
този обред подобен като при германците и индийците, а китайците след като са го взаимсвали са му предали много посложна математическа изява. (С. Папилон)
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бял и черен кон. Конниците-близнаци олицетворяват противоположните стихии, над
които властва Богинята-майка: денят и нощта, зимното и лятното слънце, небесния и
подземния свят.
Келтите почитали конната богиня, “господарката на конете” Епона, която винаги е
придружавана от синовете си близнаци, възседнали бял и черен кон.
Индоиранците също почитали божествените близнаци, наречени ашвини (от asva кон). При сарматите този сюжет се демонстрира от открити изображениия и статуйки на
богиня, следвана от двама конника. Яценко посочва и легендата за двамата близнака
Асхарт и Ахсартаг, които заедно с богинята Дзераса стават прародители на нартите. При
сарматите в района на Кубан (изобр. върху ритона от Карагодеуашх), тази сцена
придобива развитие и божествените близнаци, се изобразяват като два конника застанали
симетричано от двете страни на дърво. Левият конник държи в ръката си жезъл, а десният
е вдигнал ръката си за поздрав. Дървото е Световното дърво и се олицетворява с богинятаМайка. Вероятно точно това е и смисъла на широко разпространеното при ефталитите
изображение-тамга наречена „лунна колесница” имаща близки аналогии със сасанидските
печати. Луната е символ на Богинята-майка, а свързаните с нея странични дъговидни
знаци, са конниците (конете) близнаци. Вероятно подобен е и произхода на българското
IYI, което се свързва с бога, божественото начало. Версията че това бил знака на рода
Дуло е изцяло фантастична, българското IYI е изображение равносилно на християнския
кръст – т.е. божествен знак с предохранителна функция.
Двамата близнаци се изобразват и като две противоположно насочени конски глави,
или кръстосани конски глави.
В. А. Городцов смята че композицията
изобразяваща богиня между два коня, е много древна,
древна индоевропейска и изкл. характерна за
сарматските племена. Тя се среща и при руските
славяни, като мотив в народното изобразително
творчество, което Городцов обяснява като „сарматско
наследство”. Според С. Толстов, тази композиция:
Богинята майка с двамата си си сина, изобразени като
конници, респ. като конски глави, в един много посхематизиран начин на изобразяване е залегнал в
основата на тамгите на хорезмийските
владетели, изобразяване върху техните монети. Както е известно, подобни
са и сарматските тамги на царета на Боспорското царство, „лунната
колесница” на ефталитите. (СТ-ДХ, стр. 186-187) Най-вероятно такъв е и
произхода на българския религиозен символ IYI. Най-старите изображения
на подобен на IYI символ, се откриват в Южен Сибир върху скални
изображения оставени от носителите на окуневската археологическа
култура (ІІІ – ІІ хил. хп.н.е.).21 Този знак се е съхранил при съвр. якутско
племе долгани, който поставяли върху юртите си, за да ги пази от гръм,
както съобщава А. А. Попов.
В Средна Азия Сявуш е свързван с черния кон, с огъня, той е земното начало, на
умиращата и възкръсваща природа. В гръцката митология неговият аналог е Дионис,
който наследява по-стария култ към Меланипа. Интересно е че и при гърците и при
21

Носителите на окуневската археологична култура, са втора индоевропейска вълна, появила се в края на ІІІ хил.пр.н.е.,
в Минусинск и Хакасия. Повечето изследователи я приемат за хибридна култура, възникнала от смесването на новите
индоевропейски мигранти с по-старите, афанасиевци и месни монголоидни племена дошли от изток, от р.Ангара.
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източните иранци, богът на умиращата и възкрастваща природа, първоначално се свързва
с черния конник, и в двата срещуположни края на индоевропейския сват, този култ се
свързва със слънчевия цикъл, и в негова чест се устройвали конни състезания, ритуали
свързана с оплакването и възхвалата на страданията и подвизите на този бог. (ЕК-РККК)
Както казва Наршахи, в деня на Новата година (Невруза) всеки мъж, преди изгрев
слънце е трябвало да принесе на Сявуш жертва петел, тъй като в този ден (при иранците –
в деня на пролетното равноденствие) Слънцето навлизало от властта на Сявуш във властта
на неговия брат-близнак Митра. Така слънчевият цикъл при източните иранци се е
свързвал с двамата бога-близнаци, черният конник Сявуш, и белия конник Митра. През
есенното равноденствие, иранците празнуват големия празник Михраган (денят на
Митра), когато свършва периода на Митра и започва периода на Сявуш. Зимата се свързва
с “умиране на Слънцето” респ. Сявуш отива в подземния свят “умира”, за да се роди
отново, да възкръсне с началото на пролетта, а в
летния период Слънцето е във властта на
Митра-победителя, “Побеждаващото слънце”.
Посоченият от Наршахи ритуал, свързан
със заколването на петел, има своята пряка изява
и у древните българи, съхранил се народния
празник “Петльовден” (2 февруари), считан
изцяло като мъжки празник, и първоначално е
бил празник на мъжете-войни и техиня
покровител – Конния бог.
Впоследствие
с
развитието
на
източноиранското сарматско общество, образите на двамата конника-близнаци започват
да възприемат като един – обединил функциите на двамата. Затова и в Алтай и в
Боспорското царство, конникът пред Богинята-майка е вече един. Той се олицетворява със
Слънцето, светлината, справедливостта и е покровител на мъжете-войни, гръбнака на
милитаризираната до краен предел патриалхална сарматска общност. В по-западните
части на иранския свят започват да го почитат като Митра, а в източните му части – като
Сявуш. Осетинският Вак е сборен образ от двамата (Митра и Сявуш) по-късно приравнен
със Св.Георги. Интересен факт е че почти до XVII—XVIII в., култът към Вак Устардж се
е припокривал с култа към Саубараг или “черния конник”
възприеман като бог на войната22.
Силно индоевропейско въздействие се наблюдава митологията
на сибирските угри и самодийци, чийто предци са били в тесни
контакти със сарматите и скитите. В представите им, светът се дели
на три части – долен, среден и горен. В горния обитава върховният
бог Нуми-Торум. Негов свещен цвят е белия, а свещено дърво –
бялата бреза. Богинята-майка е представена от Анки-пугос,
едновременно майка и жена на Торум (аналогично Нана е майка и
съпруга на Сявуш). Тя е покровителка на огъня и домашното огнище,
затова нейният свещен цвят е червения. В нейна чест угро-самодийците изработват
червени рокли, които поставят пред чумовете (къщите) и след това изгарят. Смятало се, че
чрез огъня те ще достигнат до богинята. Мир-сусне-хум е син на Торум и Анки-пугос.
Изпратен е на земята за да помага на хората. Долният свят е свят на лошите сили. Тук
22

Ковалевская В.Б. Антропоморфные амулеты VI-IX вв. на Северном
археологии. Вып. 176. Средняя Азия и Кавказ. М., 1983.
http://annales.info/kavkaz/small/antram.htm

Кавказе. Краткие сообщения Института
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пребивават душите на мъртвите. Негов повелител е Кали-Торум (в индийската митология,
Кали е богинята на мъртвите и подземния свят). (АГ-ГК) В представите на обските угри,
духовните покровители се явяват като богатири. Най-почитаният от тях е Небесният
конник яздещ бял кон – Мир-сусне-хум, сина на Торум. От хантите е наричан с името
Верт (удмурт. vordыnы – пазя, съхранявам, ясен иранизъм, осет. uаrt, пехлеви wart, бълг.
вардя, означава пазя, верт – пазител). В жертва му се принасят преди всичко атрибути от
богатирската екипировка: шлемове, халати, колчани, ботуши, седла, които са изработени с
ритуална цел и винаги фигурира изображение на конник. (АБ-РКОУ-ГНС-1997-4) При
хантите в религиозната, шаманска практика се използували т.нар. „богатирски шлемове” –
високи
конусовидни
шапки,
задължително украсени с изображение на
конници23 бял и черен. (АБ-ПРПЭОГНС-1997-4) Името Мир-сусне-хум в
превод означава пазещ, съзерцаващ, ясно
обясняващ
хантското
Верт.
Този
синоним е характерен за Митра, който не
затваря очи и бди над хората за да пази
справедливостта. В негова чест се правят
жертвоприношения на бели коне и петли, също както за Митра и аналогичния му Сявуш.
(ИГ-МКММ-СЭВ-2003-13/14)
При обските угри белия и червения цвят като символи на Върховния бог и Богинятамайка, мъжкото и женското начало както и персонажът на Богът-син, Конния бог. Тази
аналогия е широко разпространена при индоевропейците. При хетите владетелят носи
бяло-черевен пояс. При зороастрийците, бяло-червения пояс е задължителен атрибут от
одеждите на жреца. При тохарските и алатйските мумии, при памирските таджики, както
при българи и чуваши, белият и червеният цвят са основни в народните носии.
Сходен ритуал, както при сибирските угри,
съществува и в България свързан с мартеницата и
пролетната обрядност. В различни български крайща,
Русенско, Ломско, Великотърновско, Варненско и
Белоградчишко, на
01.03. пред къщата всяка
домакиня изнася червена рокля и червена престилка,
за да се засмее Баба Марта. (ЛИ-ОО, стр. 88-91) Това
е реликтов езически обичай свързан с почитането на
Богинята-майка и нейния свещен цвят. Баба Марта е
съхранения в народната памет, неин образ. В този
аспект може да се обясни поверието, защо на
новороденото дете се вързва червен конец на
ръчичката. Червеният цвят като символ на Богинятамайка има свръхестествената сила да предпазва от
лошите сили.
Според В. И. Пругло археологическите разкопки от Крим показват особена
популярност на появило се в І в. пр.н.е. - ІІІ в. изображение на Конен бог в Боспорското
царство. Той фигурира върху теракота, статуетки, релефи и монетите на боспорските царе
от времето (ІІ в.) на Савромат, Рескупорид ІІ. Изобразяването на конника има определен
23

При един такъв култов „шлем” изработен около 1830 г. неизвестният майстор за изображение е използувал руски
държавен печат показващ герба на гр.Москва – изображението на Св.Георги като конник.
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канон – във величествена, застинала поза, като конят е винаги с вдигнат десен крак, а
конникът е с вдигната лява ръка и копие през рамото. Съществуват и по-стари
изображения от скитското време – ІV в. пр.н.е. тук конникът е в галоп. А върху олтара от
Мирмекия, Мержаны (Крим) конникът и изобразен заедно с Богинята-майка. Подобно
изображение се открива и върху един от килимите открити в Пазирик (Алтай). (ВПТСВ,ИКАМ,стр.177-183)
Мадарският конник е изобразен в същия канон, във величествена поза, само че
вдигнат е не десния, а левия крак. В. И. Пругло, съвсем удачно сравнява боспорските
конници с „Придунавската група”, в която авторът включва мадарския и тракийския
конници. (ТК-ИД,ИКАМ,стр.87-91)
С. Яценко отелязва че през партяно-сарматската епоха, рязко се увеличават
находките от керамични статуйки на конници с основно
разпространение в Кушанска Бактрия, Средноазиатското
междуречие и Северното Черноморие, основно в Боспорското
царство. Той свързва появата на този културен феномен с
разселването на юечжите (роучжите/арси) и участието им в
етногенезата на сарматите (средно- и късносарматската археолог.
култури), въпреки
известните
регионални различия
в
изобразяването на конника. Като най-вероятно мнение приема, че
това е превъплъщение на бог Митра, символ на слънцето, правдата
и покровител на войните, който в сармато-аланската среда са
изцяло конници. (СЯ-ГФВИН)
С. Толстов изследва над 1000 монети от
предислямската епоха, открити на териториятана
древния Хорезъм и констатира че на всичките върху
реверса е изобразен конник, в спокоен ход от ляво на
дясно. Конникът е с корона или диадема. Този тип
хорезмийски монети се появяват в първите векове от
новата ера и първоначално са имитации на гръкобактрийски монети на Евкратид, вкл. и с имитация на
гръкоезичния надпис като буквално копиране, а на
реверса като собствено нововъведение се появява
изображението на конника и тамгата, заменило
първоначалнто изображение на двама конници –
гръцките божествени близнаци Диоскурите. Толстов го
свързва със Сявуш, родоначалника на хорезмийската
царска династия на Афригидите, според Ал Беруни.
Едни от първите монети с конник на аверса са сечени от Санаб, предсатвител на
първите предкушански владетели на юечжите в завладяната Гръко-Бактрия от І в. пр.н.е.
Владетелят е на кон в спокоен, тържествен ход, облечен е в кафтан, гологлав, с коси
пристегнати с лента и крилата богиня поставя на главата му царския венец. С двете си
ръце конникът държи юздите, а от страни на седлото виси тежък и голям колчан. Около
самата фигура има надпис с гръцки букви24. Сходна е и една по-рядка монета от
кушанският владетел, известен по-рано като „безименния Сотер мегас” (велик спасител),
тъй като не е оставил името си върху сечените от него монети, но днес се знае след
24

TYPANNOY OTOΣ HAOY ΣANAB KOÞÞANOY: Той управляващият „иаой” титла равна на цар, Санаб Кушански.
Формите yaüa, iyaoy са идентични с тохарското (а) yā, тох.(б) iyā, пратох. *(y)iyā – водя, от пр.индоевроп. *yiyeha – водя,
пътувам, яздя. (DA-DT-b) Т.е. yaüa, iyaoy – водач, предводител, вожд.
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откриването на Надписа от Рабатак в Афганистан през 1993 г., че името му е Вима Такту,
дядо на Канишка І и баща на Вима Кадфис, който променя стила на оформление на
монетите, като конника е заменен с правата
фигура на царя изправен до олтар.
По доста сходен начин се изобразява и
хорезмийският конник върху монетите.
Разликата е че е изобразен с диадема, и в
лявата си ръка, която е вдигната, държи бич.
Около фигурата е изписано името на
владетеля на хорезмийско писмо, което е
сходно със согдийското (вж. монетите на
хорезмийските владетели Бравик от VІІ в. и
Азкацвар – VІІІ в.).
Владетелите на индо-скитското царство
Спалахор, Спалагадам, Вонон, Азес, Азилис (основано от сакарауките в Северна Индия ІІ
– І в.пр.н.е.) също изобразяват конник, аналогичен на хорезмийския, върху аверса на
монетите си. Раджпутите, потомците на ефталитите в Северна Индия, също секат свои
монети през средновековието. В канона на изобразяване, почти винаги присъствуват два
персонажа, непознати от предходните времена – Конния бог, т.нар. „раджпутски конник”.
Изобразява се в спокойна, величествена поза, с вдигнат десен крак на коня. Конникът
държи в ръката си копие, поставено “през рамо” на ремък. Начинът на изобразяване е
идентичен с “хорезмийския конник”. Вторият персонаж е на Богинята-майка.
Култът към Сявуш е бил широко разпространен в Бухара в предислямската епоха до
Х в., за което съобщава Нершахи. (СТ-ДХ, гл. ІV Хорезмийский всадник) Празникът на
Сявуш се отбелязвал в началото на Новата година. В Бухара всеки мъж в първия ден на
Новата година (пролетното равноденствие) заколвал петел. Провеждали се конни
състезания, стрелби с лък и победителят ставал цар за един ден. В Куча според „Тан-шу”25
в първия ден от Новата година се правели конни състезания, борби, бой с овни. (сравни с
Конските кушии на Тодоровден, около Великден, респ. пролетното равноденствие, които
са българския аналог на тази обредност). Празниците в негова почит, винаги отразяват
прехода зима-пролет. Образът на Сявуш има своите дълбоки корени в Средна Азия.
Нершахи съобщава че според легендата Сявуш е основал Бухара и от него водят началото
си владетелите (бухар-худатите). Ал Бируни посочва че и хорезъмшаховете са също
потомци на Сявуш. Табари и Масуди съобщават същото и за партските Аршакиди. Така
Сявуш се явява прародител-основател на всички средноазиатски предислямски династии.
(МД-ОССМ)
Като се има предвид, че предците на тохарите са били езиково близки с предците на
траки, фриги и хети, напълно логично е те да са съхранили култа към Сабазий / Шауш
(Сявуш) и с разселването на юечжите/тохари, той да се е разпространил в Средна Азия,
като култ сходен и паралелен на иранския Митра.
Култът към Сявуш е бил разпространен и в Хотан, където е било широка
разпространено изображението на Конния бог (понякога яздещ камила) във величествена
поза с чаша в ръка. Алберт фон Льо Кок26 (германски пътешественик и учен) намира в
срещуположния ъгъл на Таримската котловина, в Турфанския оазис, селището Ярхото, в
25

История на династията Тан (618 – 907 г.), съставена от Лю Сюй.
A. von Lecoq. Chotscho. Faximile-Wiedergaben der wichtigsten Funden der Ersten Königlich Preussischen Expedition nach
Turfan in Ost-Turkistan. Berlin, 1913
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близост до древното Чеши (Касари), изображение на Конния бог върху хартиен свитък,
вървящ на ляво, с вдигната ръка, държащ чаша, а над него с летяща птица, и според стара
тибетска легенда, публикувана от А. Грюнведел, конникът е богът-хранител на страната и
вярата. (БЛ-ВТДРС-2000, стр. 242-244) Той се появява чудодейно, по различни поводи в
селищата или будистките манастири и помага на хората. Подобно изображение е открито
и върху дървена икона от селището Дандан Ойлък. (ТТ-КВПМР) Тук язди шарен кон,
държи чаша в ръката си, а над него лети птица (б.а. българският Сива също е следван от
лястовица). Облечен е в халат с тесни ръкави, широки панталони, меки кожени ботуши и
островърха кожена шапка от тигрова кожа, а около главата му е изобразен нимб, краката
спокойно са стъпили в стремена. Конникът държи в дясната си ръка чаша, за която се
предполага че е направена от човешки череп (capala). В други изображения, ездачът е на
камила, и е придружаван от втори конник, яздещ шарен кон, на главата си има индийски
венец (kirta-makuta) и държи чаша в дясната си ръка, с правилна коническа форма
(вероятно златна или сребърна?). Към чашата лети неголяма черна птица с дълга шия,
приличаща на патица. Най-вероятно тази композиция е свързана с някаква легенда.
Същият сюжет, е повторен и върху хартиения свитък открит от Льо Кок в Ярхото, но в
китайски маниер. Пак същия сюжет се открива и върху дървена икона от Кудук-Кол. Н.
Дяконова посочва следните известни изображения на този сюжет, открити в Таримския
басейн: 1. дървената иконка от Дандан Ойлък (вж. изобр.), 2. двустранно дървено пано
„синия Махешвар” (сега в Британския музей), 3. два стенописа от „малката” и голямата”
килия, от будисткия манастир в Дандан Ойлък, тук конникът язди камила, 4. рисунката
върху хартия от Ярхото (вж. изобр.). Според Н. В. Дяконова, легендата за „вълшебния
конник” в различни варианти е била разпространена в целия Таримски басейн и в
северните притяншански райони и най-вероятно е свързана с цикъла легенди за Сявуш.
Династията на хотанските владетели, също водела началото си от легендарния
Сявуш. (НД-МКИЦА), (НД-ИББП) Бълг. изследовател Т. Тотев цитира работите на Н.
Дяконова и отбелязва,
че не трябва да се
игнорира
и
възможната иранска
основа, при търсенето
на
значението
и
произхода на конника
изсечен
върху
Мадарските
скали!
(ТТ-КВПМР)
И така, виждаме
че от Тангра/Тенгри и
тюркската религиозна
концепция,
няма
абсолютно
никаква
следа,
както
в
народната митология,
така и от изворите.
Докато за присъствието на Конния бог и Богинята-майка, се откриват много такива
податки. Изключително важното съобщение на Раковски за бог Сива, който се почитал с
настъпването на Новата година, подсказва за съществуването на такъв бог, чийто
превъплъщение е сарамато-източноиранския Сявуш и при българите. Другата такава
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податка е съобщения в Анонимния хронограф Зиези/Суаессае (Сявуш), като родоначалник
на българите. А Мадарският релеф, изобразяващ точно Конния бог, недвусмислено говори
за това.
Митра също присъства като похват на изображение в персийската и
средноазиатската традиция, но тя е съвсем друга, различна от представата за Конния бог.
Първите му персийски изображения са свързани с партянската династия. И под
елинистично влияние, върху
аршакидските монети, Митра
е изобразяван като Аполон,
гол държащ лък и колчан
стрели.
Върху
гръкобактрийските монети на
Хелиокъл (145-130 г. пр.н.е.),
Митра фигурира като бюст в
профил с брада и лъчист
венец, предполага се че са го
приравнявали
към
Зевс.
Върху кушанските монети,
Митра (Михро), се появява
при царете Канишка и
Хувишка (ІІ в.), изправен с
лъчист венец, облечен в
туника с войнски атрибути, държащ торква в ръката си. При Сасанидите, върху монетите
на Арташир І Папакан, сечени в покореното Кушанско царство – провинция Кушаншахр,
Митра се изобразява седнал гол в трон, разположен пред олтар на
огъня, държащ копие. Единственият образ на Митра,
документиран в сасанидското монументално изкуство, е изсечен
по времето на Шапур ІІ (барелефът от Такх-и Бостан) в чест на
победата му над римския император Юлиан Отстъпник в 363 г.
Богът е застанал зад шаха, изправен с баресман (сноп пръчки
използвана за гадаене) в ръцете и лъчев венец. Пред шаха е
Ахура-Мазда. Друг похват на изобразяване е известен от
сасанидски печати, като управляващ колесница с впрегнати два
коня, гледащи в противоположни посоки. Богът е изправен,
голобрад и с лъчист венец. На единият от печатите има надпис:
“hu-mihrīh ī pahlom” “великата дружба” което е непряко
позоваване на името на Митра (богът защитник на дружбата, честността, приятелството),
а на другия, надписът е “Mihr yazad” – божествения Митра. Върху сасанидски печат от ІV
– V в., Митра е изобразен обграден с лъчист венец, държащ копие, или боздуган, стъпил
върху, Свещената Планина. В стенописите от Пенджикент (Согд) от VІ – VІІ в., Митра
също е върху колесница, схематично изобразена като трон, с два коня, гледащи
срещуположно и лъчист венец. В Средна Азия изобразяването на Митра върху колесница,
се дължи на сериозното влияние, което е оказано от представата и иконографията на
индийския слънчев бог Сурия, от който е повлияно включително и облеклото му.
Единствено върху релефа от гробницата на согдиеца Ю Хун (Yu Hong), живял и починал в
Китай през 593 г., Митра вероятно е изобразен като конен бог. (ФГ-МИО) Не е ясно обаче,
конника от релефа на Ю Хун, Митра ли е, или Сявуш, тъй като е изобразен като спокойно
вървящ конник с чаша в ръка!
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Мадарският конник е археологически паметник, представляващ изсечен в скалите
релеф на 23 м височина от основата на отвесна скала. Намира се в североизточна
България, близо до село Мадара и на 20 км от град Шумен. Обявен е за паметник на
световното наследство от ЮНЕСКО през 1972 г. Размерите на релефа са 3,1 м при
основата и 2,6 м височина. Изобразява конник в естествена големина в ход на дясно,
следван от куче. В краката му е легнал лъв, в обратна посока, гледащ към кучето. Релефът
е с много лоша съхраненост и много от детайлите са неясни, породили много
неразрешими и безплодни спорове27. В.Бешевлиев го описва по следния начин: “Днес
отблизо могат да се различат следните най-важни подробности. Релефът е ограден отчасти
с жлеб и е бил покрит с червеникава мазилка, от която са се запазили тук-таме само следи.
Тя е служила отчасти да го предпази от разрушение, отчасти да го изтъкне отдалеч,
Лицето и тялото на ездача са обърнати към зрителя.
Обилна коса се спуска чак до шията. Поради
голямата ерозия от лицето не личат никакви
подробности. Конникът носи широк надиплен
кафтан. Десният крак, който добре личи, е обут в
мека обувка без ток и вмъкнат в стреме. С лявата
ръка държи юздите. Ездачът седи върху седло с
висок гръб. На гърба си носи колчан”. (ВБ-ПЕП, стр.
53)
Това което се вижда ясно е, че конникът е без
шлем, а най-вероятно с диадема или с развяти от
вятъра коси. Също около самия конник е имало
надписи на гръцки език, сравнително частично
запазени до края на ХІХ в. съобщаващи за делата на
българските канове: Тервел, Крумесис (или
Кормесий), Омуртаг.: „Ic: ....на българите ......и
дошъл при Тервел. На носоотрязания император (т.е.
Юстиниан ІІ) не повярваха моите чичовци в
Солунско и си отидоха в кисиниите28 си (селищата си).............негов един ............чрез
договор вождът Тервел даде на императора ..........5 хиляди .........императорът заедно с
мене победи добре.
II a и b: ......жълтици той даде ....жълтици вождът .........вождът ..........гърците
........каквото ти давах всяка година, ще ти давам, понеже ми помогна .....всяка година ще
27

напр. има ли изобразена змия, или не (А. Хофарт), има ли птица, конникът държи ли копие, пробожда ли лъва или не,
в лявата си ръка държи ли нещо (гега, чаша) или това е юздата, конят с броня ли е или не (И. Т. Иванов) и т.н. По
въпроса за бронята, неяснотата с изобразяването на предния десен крак на коня, според О. Минаева се дължи на
отчупване на скалата между коляното и предната част на коня, което създава такава илюзията. (ОМ-МК,стр.10) Но и
предложението на И. Т. Иванов също заслужава внимание: “Как е изглеждал Мадарският конник ? (5-08-2008)”:
http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Madara.htm
28
древнобълг. думата киснии има кавказки аналог кешане - в карачаево-балкарски озн.: „градове на мъртвите” –
комплекси от надземни гробници, склепове. Етимология: произлиза най-вероятно от тох. (б) kisain, kisaim – дом,
убежище. (DA-DT-b) В адигски kъūadž, убихски khъаšъы – селище, село, се смята за дума с неизвестен произход, от
неизвестен трети език. В.Абаев също изследва тази интересна дума. Той посочва като неин съвр.вариант, в ирон.
kъesena, дигор. kesena – дом, крепост, ирон. čеsеnа – замък, убежище, чертог, склеп, в чув. kasă - селище. Като нейни
аналози смята в абхазки a-kasana, абазки kasana, кабард. kэšana, балк. kešаne, свански kэšeni, чеченски kaš – надземен
склеп, гробница. Бартолд също посочва интересната податка че киргизите наричали käsäna – мавзолей, гробница. Абаев
смята етимологията на това понятие за тъмна и предлага произволна връзка с перс. kašana – къща с глазура, от kaš – лак,
емайл. (ВА-С-1,стр.594) В случая имаме тохарска по произход дума, съхранена в езика на сарматите (аланите) и
древните българи, от които е заета в Кавказ, и означавала домове, убежшщау селища.
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ти даваме и при вожда императорът изпрати ....и помоли вожда Крумесис29 .......вождът
.........като разпределяше жълтиците ..........започнаха .......даде от ...вождът Крумесис
подари .......това езеро ......ти направи ......вождът развалиха договорите ......война.....тогава
......име.......
III: .....беше отхранен .....развалиха и от бога Омуртаг вождът ......изпрати.......помогни
ми........” (ВБ-ПЕП, стр. 57-67)
Надписите са разположени високо и не могат да се четат отдолу, от обикновения
наблюдател, което показва че те са предназначени за бога, а не за хората.
За науката Мадарският релеф е описан за пръв път от Феликс Каниц през 1872 г.,
когато посетил с.Кюлефча, и от разказите на местните хора научил за него. Той разглежда
релефа с бинокъл и успял да порчете “…само името SEVER, а в ляво няколко цифри”.
Сметнал е релефа за произведение на римското изкуство. Вече след Освобождението, през
1894 г. К. Иречек също изследва релефа и установява, че надписите не са латински, а
гръцки, но с бинокъл успява да разчете само единични букви. През следващата година е
издигнато дървено скеле и К. Шкорпил прави препис на надписите, с което започва
тяхното разчитане.
В началото на ХХ в. е направена гипсова отливка на релефа, която допълнително
поврежда частично съхранената червена мазилка направена от хоросан и стрити тухли.
През 1924 г. К. Шкорпил прави нов по-точен препис на надписите, като същото
прави и пристигналия в България Геза Фехер. (ВБ-ПЕП, стр. 55-57 г.) Шкорпил пръв
разчита имената Крум и Омуртаг и доказва, че релефът е дело на българите от езическата
епоха.
Още в 1910 г. австо-унгарският учен от полски поризход Й. Стшиговски, и в 1917 г.,
унгарецът Г. Шупка сравняват Мадарския релеф със Сасанидските релефи и откриват
известни сходства. Идеята му е доразвита от А. Протич на българска почва. (ОМ-МК, стр.
19) През 1919 г. Богдан Филов включва Мадарския релеф в паметниците от българския
езически период и го датира към ІХ в.
През 1925 г. Г. Фехер, Гаврил Кацаров и Д. Дечев окончателно разчитат и превеждат
надписите. Така се доказва че те са свързани с българската история, още от времето на
Тервел (VІІІ в.), а Г. Кацаров доказва че релефа е синхронен с тях по време на изработка.
Така се отхвърлят всякакви опити релефа да се представи като изображение на тракийския
Херос (или Тракийския конник). Г. Фехер изказва прибързаното предположение, че е
изобразен кан Крум. През следващата година се откриват и следите от култови постройки
край Мадара и се доказва, че те са сходни и синхронни със старините в Плиска, като по
този начин се отхвърлят мненията че градежите в Плиска са от римски, византийски или
готски произход. През 1929 г. руският византолог Х. П. Кондаков датира Мадарския
релеф в началото на VIII в. и посочва някои различия между него и подобните му
древноперсийски скални релефи.
Относно характера на Мадарския релеф, през 1934 г. проф. Богдан Филов
обобщава30: “Мадарският конник ще продължава още да занимава учените; проблемите,
които той поставя на художествено-историческата критика, не могат да се считат още за
напълно уяснени. Ние можем да спорим за смисълта и предназначението на паметника,
можем да спорим за точната негова дата, дали той принадлежи на VІІІ или ІХ век, дали
29
Крумесис отговаря на Кормесис, Кормесий – неизвестния владетел в “Именника на българските канове”, но споменат
от други извори. К. Шкорпил обяви на времето, че в надписа се говори за Крум. Това тълкуване беше възприето от Г.
Фехер и разпространено всред нашата общественост дори чак до наши дни. (ВБ-ПЕП, стр. 65)
30
Б. Филов. Мадарският конник. „Мадара. Разкопки и проучвания”. Т. 1. С., 1934, стр. 256-258, 264
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представя Крума или някой друг владетел. Обаче върху старобългарското произхождение
на Мадарския конник не може да има вече никакво съмнение...”
С установяването на комунистическата диктатура и класовия подход в историческата
наука, въпросът за Мадарския конник е изоставен. Прабългарите са сведени до нищожна
ордица, която няма място в историята на “славянския” български народ. Съветският учен
Всеволод Иванов изказва несериозната версия, че релефът е дело на персите на цар Дарий,
които минали през Балканите, за да нападнат Черноморските скити.
През 70-те и 80-те години на ХХ в. тези крайна “класово-партийни” мнения са
постепенно изживени. Но се появяват и налудничави хипотези, като изказана от арх.
Слави Дончев мисъл, че Мадарският конник бил резултат от смесването на тракийските и
будистки религиозни традиции31. (НЖ-МКМННС) Не по-малко странна е позицията на
езиковеда проф. Борис Симеонов, известен със своите “хунски” пристрастия, който
свързва името Мадара с изображението върху скалите, което било на “легендарен герой”
носещ името Матор32. (РР-БЕК,стр.133)
Ж. Аладжов свързва релефа с изображението на „върховния български бог Тангра”,
правейки аналогията със савирския конен бог Тангри-кан. Той намеква и за иранското
влияние, предвид широкото разпространение на изображения на конници от Азия, които
се свързват с върховните божества на Небето и Слънцето. Аладжов напомня и за широко
разпространените при древните българи амулети изобразяващи конници или “кон с
човешка глава” в Северен Кавказ и Южна Русия. (ЖА-ПБЕ, стр. 14-18) Подобни амулети
обаче са много характерни за аланите, което трудно ще се обясни с култа към Тангра. По
повод мнението на Алджов, Оксана Минаева отбелязва, че за подобно
антропоморфизиране на Тангра няма никакви податки в древнотюркското изобразително
изкуство. (ОМ-МК, стр. 17-18)
Според другото мнение, застъпено от В. Бешевлиев, Мадарският конник пресъздава
триумфиращият владетел пробождащ лъв. Той прави аналогия със сасанидската сцена на
царския лов. В случая лъвът изобразява победеният враг (Византия). (ВБ-ПЕП, стр. 54)
Станчо Ваклинов приема, че лъвът не е убит а само омаломощен “…предните му и
задните крака с разперени лапи, са приклекнали, муцуната, обърната срещу зрителя, е
отпусната напред, но опашката му още се вие и удря земята”. А за самото значение на
Мадарския релеф, Ст. Ваклинов пише: “….да възхвали делата и подвизите на хана —
владетел и жрец на небесния бог. В импозантния паметник на Мадарската скала се
синтезират тези две направления. Едното идва от собствено тюркската художественокултурна традиция (тюркските графити от Централна Азия изобр. коници и ловни сцени),
пренесена през много поколения из степите и възпявана в народния епос. Другото е
подчертано от старите близкоизточни художествени центрове, гдето царският лов в
асирийското монументално изкуство, претворен в сасанидско-иранското приложно
изкуство, се превръща вече в една символична сцена, придобила друг смисъл. Това е
победата над неприятеля, триумфът на победителя. (СВ-СК, стр. 99,102)

31

Дончев, С. Мадарският конник. Един опит за изясняване произхода и значението на паметника. „Проблеми на
изкуството”, 1970, № 3, стр. 55-62.
32
В чув. mattur, mattоr – силен, здрав, храбър, млад, красив, в тат., башк., каз. matur, удм. и мар. motor – красив са заемки
от чувашки. (МФ-ЭСЧЯ-1, стр. 346) Паралел в ТМ mutэ – мощ, сила, знание, умения, възможности, mutun – силен,
храбър. (ССТМЯ-1, стр. 561,563) Б. Симеонов дава същия пример с чув. mattur, mattоr – силен, здрав, храбър, и го
тълкува като „герой”, т.е. „образа на героя” изсечен върху скалите. (БС-ПО, стр. 236-237) Вж. също мъдъръ – старобълг.
дума означаваща красив, мъдри се – кокетничи, диал. (Хасковско) мръндък – красиво, мръндисвам – харесвам. Заето
е в румънски където măndră, măndruleană, măndtuliţă, măndrută, означава хубавица, млада жена, млада булка. (БЦ-ИБЕ2, стр.57) Думата е прабълг., с алтайски произход и показва точен парарел с чувашки mattur, mattоr – млад, красив.
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Анани Стойнев приема че Мадарският конник е израз на култа към владетеля – хана,
а хана е „земният Тангра”, така двата култа към владетеля и към бога (Тангра) се сливат в
едно. (АС-СП,стр.122)
След 1989 г. Мадарският конник е обект на различни тълкувания в стил “фолкхистъри”. Напр. художникът А. Александров-Хофарт33 изказва куриозното мнение че това
било кодирано изображение което посочвало годината 165, когато според
древнобългарския календар била създадена Българската държава, предвид съобщението в
“Именника на българските канове” за годините на царуване на
Авитохол. Според Ал. А. Хофарт: “Мадарският конник не е
историческа личност, а религиозен, астрален символ. Конникът в
Мадарския релеф е изображение на Слънцето, в неговия
източноирански религиозен аспект – Мар (персийскя Михр). (ААХИКДБ стр. 300) И тъй като 165 г. е година на змията (дилом-твирем),
Хофарт открива едва забележимо изображение на змия до лъва?! В случая Хофарт е прав
като определя конника за “религиозен символ”, но не и за “астрален”, наистина може да се
мисли и за наличие на змия до лапата на лъва, ако не е игра на светлосенките, но дори и да
се приеме присъствието и`, то няма как да се докаже че има нещо общо с годината 165!
Появиха се и още по-куриозни мнения, напр. че става дума не за конник, а за
езическата тракийска богиня Бендида, изсечена върху скалите, още преди идването на
българите, контактьорка “видя” че в далечното минало, релефът е бил обкован със златни
листове, а любителите на извънземните цивилизация, го обявиха за последния владетел на
Атлантида, или че е ориентир за НЛО, и пр. налудни фантазии34. Друг изследовател, П.
Георгиев се опитва да докаже че конникът е дело на траките и отразява вярата в Сабазий, а
българите са го наследили, преформирали и добавили надписите!35
Сериозните хипотези за смисъла на Мадарския релеф са две: Триумфиращият
владетел, който според обобщаващото мнение на Р. Рашев36 не е конкретна личност, а
обобщен образ: “касае се за обобщен образ на обожествен владетел, който в съзнанието на
съвременника се е преплитал с чертите на образ от ранносредновековния епос”, или
изображение на Върховен бог. В по-късна своя публикация, Р. Рашев определя Мадарския
конник като изображение на триумфиращ владетел, и изцяло отхвърля персонализацията
му с Тангра: “Конникът от Мадарския релеф… не съдържа характерни белези за
интерпретирането му като бог Тангра. Надписите около него достатъчно ясно говорят за
връзката му с владетеля, респ. – с култа към владетеля”. Р. Рашев смята че конникът не
пресъздава конкретен владетел, както е в персийските скални релефи, тъй като надписите
около него съобщават за делата на най-малко трима владетели, управлявали в рамките на
повече от век. По-скоро образът е събирателен, пречупващ образа, на митологичния
герой-ловец от епическите сказания и представата за владетеля. (РР-БЕК, стр. 297, 216218)
Оксана Минаева също стига до извода че на Мадарските скали е изобразен конникагерой в ранните епични представи на прабългарите. Наличието на двубой на героя с
чудовището от космогоничен аспект символизира процеса за сътворение на света и
преодоляване силите на хаоса. В династичен и политически аспект това е героят, станал и
33

Александър Алексиев-Хофарт. Изгубените кодове на древните българи, изд. “Тангра-Танакра”, 2001 г.
Биляна Веселинова, Любомир Старидолски. Тайните на Мадарския конник. в-к “Стандарт” брой № 5825 Година XVI,
вторник, 31 март 2009 г.
35
П. Георгиев. Мадарският конник (опит за възкресние). С. 2011 г.: http://www.ivanstamenov.com/files2011/mkonnikpg.pdf
36
Р. Рашев. Мадарският конник – стари и нови въпроси. Исторически преглед, 1998, № 3-4, стр. 196.
34
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първия цар, установил царската институция и традиция към която се придържат
следващите царе. В религиозен аспект, сцената е свързана с представата за герояпосредник между божеството и земния свят, явяващ се и герой-първожрец. Така
символиката на релефната сцена определено може да се свърже с култа към хана, а
езическото капище до самия релеф – с култа към Тангра и предците. (ОМ-МК, стр. 121122)
Почти същото мнението изказва Цв. Степанов: “Сигурно няма да сме далеч от
истината, ако приемем че конникът от Мадара е синтетичен образ на герой, с който е
можел да се отъждестви всеки от нашите канове”. Произходът на владетеля се е свързвало
с митологичен герой, който за да се сдобие с властта, е трябвало да мине през много
изпитания и най-често това е “надвиване на звяра” (в случая лъва), мотив по-късно
засвидетелстван и в християнското изкуство, в иконографията на св.Георги. Цв. Степанов
припомня и едно от сравненията направени от Ст. Ваклинов, който посочва че
Мадарският конник и изображенията на триумфиращ сарматски цар с рог в ръка37, се
основават на една и съща традиция и идея. В заключение Цв. Степанов посочва линията
на развитие на представата за владетеля: “бог-конник → конник-герой → български
владетел”. (ЦС-ВАСБ, стр. 152-154)
Тодор Чобанов свързва Мадарския релеф със „сцената на царския лов” типична за
сасанидското приложно изкуство и търси източните му корени. Царският лов е неизменен
сюжет от многото разпространени в Средна Азия и Източна Европа, позлатени или
сребърни блюда изобразяващи сасанидски владетели преследващи и убиващи диви
животни: глигани, лъвове, елени. Такова е и блюдото от Прешчепина.
Също сравнява конника със скалните релефи на сасанидските шахове, изобразявани
като конници, които триумфират над победените врагове, изобразявани като коленичили
или застанали прави до коня на персийския шах, молещи за милост (напр.: шах Шапур І и
молещите за милост победени римски императори Валериан и Филип Арабина, в релефите
от Накш-и Рустам). Такъв е и релефа на Арташир І или Шапур І от Раг-и Биби в
Афганистан (с.Шамарк в пров. Баглан)38, открит през 2003 г. Релефът изобразява
препускащ конник, пред който лежи убит индийски носорог, а зад него стоят две прави
фигури в кушански дрехи. За съжаление паметникът е полуразрушен, горната част липсва,
предполага се че разрушаването е дело на талибаните. Това е първият до сега, открит
сасанидски скален релеф, извън съвр. граници на Иран. Замисълът е че съчетава “сцената
на царския лов” с образа на владетеля-победител. Шахът е сразил Кушанското царство,
символизирано от поваления индийски носорог, а зад него кушанският цар (Васудева)
засвидетелства своята покорност.
Т. Чобанов посочва и някои по-далечни паралели във византийското изкуство: 1.
Блюдото от Керч, изобразяващо император Констанций ІІ който препуска с кон, с копие в
ръка и тъпче щита на повален непирятел, а срещу него е богинята на победата (Нике /
Виктория) която му подава венеца на победата, 2. Диптиха “Барберин” – изработен от
слонова кост малък балелеф на император Юстиниан І, като препускащ конник с копие в
ръка, 3. Тъканта от Мозак (съхр. се в Лионсикя музей), подарена от император Лъв V на
франкския крал Пипин Къси, изобразяваща двама симетрично разположени конника,
пронизващи лъвове с копията си.
37

Не е ясно какво държи Мадарския конник в лявата си ръка, дали това са юздите на коня, или предмет – чаша, рог, или
нещо друго ? Но придвид изображенията на Сявуш от Хотан и Ярхото, най-вероятно това е чаша.
38
Релефът е посетен и от българската експедиция организирана от фондация “Тангра-Танакра” през 2008 г. Изказаха се
емоционални и прибързани мнения че това е пълен аналог на Мадарския релеф.
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Т. Чобанов определя Мадарския релеф като “сцена на царския лов” изобразяваща
триумфиращия владетел. Релефът според него е изработен в края на VІІІ – началото на ІХ
в., по поръчка на българският владетел, вероятно от майстори дошли от Кавказ, или
Близкия Изток, свързани със сасанидските традиции. (ТЧ-ИКМК, стр. 163-186)
С
подобна
интерпретация
“Триумфиращ владетел
и
царски
лов”
категорично не мога да
се
съглася,
поради
пълната
и`
несъстоятелност!
Композицията
на
Мадарския релеф е
доста
по-различна.
Няма динамика, няма
преследване,
няма
борба, както е във
всички сасанидски блюда изобразяващи “царския лов”. Лъвът от Мадара е жив, застанал
смирено, демонстриращ покорство, с вдигната опашка, а не съпротива и предсмъртна
агония. Твърде спорен е въпроса за копието което уж го пронизва, то е неестествено
малко, и като похват на изобразяване е на заден план, за разлика от лъва който е в
предната равнина на композицията. Копието се проследява под корема на коня,
изобразено от лявата или задната страна на конника която не се вижда от зрителя. Ако
конникът убиваше лъва, то няма как това да стане при такова положение. При
направените художествени възстановки на релефа, това е най-трудния за представяне
елемент. Напр. във възстановката направена за монетната емисия от 1943 г., то е късо,
неестествено забито в гърба на лъва, при липса на каквото и да е замахващо движение от
страна на конника, който спокойно държи юздите на коня. В последващото
възстановяване на тази монетна традиция в наши дни, копието е изобразено още понеестествено с причудливо знаменце в самия край на дръжката, а не към остирето, както е
редно. Самото “знаменце” е резултат от интерпретациятана друг неясен полукръгъл
елемент откриващ се между крака на ездача, корема на коня и края на “късото копие”
поразило лъва. О. Минаева отбелязва че
досега
къси
метателни
копия
използвани от езическата българска
епоха не са откривани по нашите земи.
Т.е. това е изключително нехарактерно
оръжие, чуждо за българския войн. Д.
Овчаров определя въоръжението на
българския конен войн: дълго копие,
меч или сабя, лък и стрели, бойна
брадва, нож, кръгъл щит, а като
защитно облекло островърх шлем,
ризница. (ОМ-МК, стр. 41)
Аз смятам че в случая нямаме лов и убийство на лъв, а съвпадение на контурите на
копието, явно носено от конника “на ремък” преметнато през гърба (както е в монетата с
“раджпутския конник” и на боспорските монети), по сарматски и аварски образец.
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Дългите копия използвани от сарамати, алани, авари, вероятно и при българите, са твърде
тежки за да се носят в ръка39. Имали са специален ремък, с който се носели през рамо, а по
време на битка, този ремък допълнително е укрепвал хватката на ръката на конника,
щурмуващ врага с насочено напред дълго копие. Скулпторът на релефа го е направил с
малко по-дълга дръжка, чиято проекция се допира до лъва.
Като се сравни начинът на изобразяване на Мадарския конник, с конниците от
раннокушанските, индосакските и хорезмийски монети, се вижда твърде близкото
сходство. Позата на ездача е една и съща, лявата ръка е вдигната и държи предмет, неясно
какъв поради силната ерозия, най-вероятно чаша, рог, примка от юздата, или бич (както е
при хорезмийския конник), или просто ръката е вдигната. При средноазиатските конници
има изобразяване на голям колчан, при конника от Мадара, тази част от релефа е лошо
съхранена, възможно е въпр. полукръгъл елемент да е имено край на
колчан (Ст. Ваклинов), или част от сбруята, закрепваща седлото
например, ако се приеме че мечът трябва да е от лявата страна,
невидима за зрителя. При средноазиатските конници липсват
съпътстващи животни, докато при българския конник има куче, лъв и
евентуално (хипотетично) змия. Лъвът или коткоподобния хищник и
кучето, са свещените животни на Богинята-майка, змията е
свещенното животно на Сабазий-Дионис-Сявуш. Принасянето на
жертва куче е характерно за древните българи. В “Житие на св.Тиверопулски мъченици”
Теофилкт Охридски (Български) пише за българите докато били езичници имали скитски
заблуждение, почитали слънцето и луната и принасяли в жертва кучета. Тази практика е
характерна и за част от древните тохари, които китайците наричат още цуанжуни –
“войни-кучета”, тъй като това животно било на особена почит при тях. Както стана
известно преди няколко години, ритуалното изяждане на новородено куче, все още битува
като реликтов прабълг. обичай в Родопите (с.Мугла).
Мадарският релеф изобразява Конния бог на древните българи, заобиколен от
свещенните животни. Това е богът на възраждащата се природа, който при източните
иранци и тохарите започва да се свързва с мъжкото начало, богът-войн, символ на
слънцето, чийто антропоморфно превъплъщение става митичния Сявуш, а зад неговото
българско превъплъщение вероятно стои хипотетичния Зиези (латинската транскрипция40
на сарматския Саеуассае / Сæуассæ). Надписите оставени около релефа, описващи делата
на българските владетели, не са предназначени за четене отдолу, от обикновенните хора,
защото те не се виждат оттама, а са предназначени за бога, защото владетелят е “от бога
поставен” и отговаря за делата си единствено пред него.
До почти същите изводи стига и А. Александров-Хофарт, в една своя съвсем нова
публикация. Той казва че по своята композиция, Мадарският конник не може да се
разглежда като монументална художествена реплика от сасанидски тип. Той носи друг
подход и друго внушение, и представя идеология от друг тип. (б.а. т.е., не може да се
свърже с «Царския лов» на триумфиращия владетел). Конникът е в параден ход, пред
преодолян, «победен» хищник, а кучето, най-динамичната фигура в релефа, следва вярно
ездача. Също липсва друга човешка фигура – «опонентът на владетеля». Напр. в
сасанидските релефи, вкл. и този от Афганистан, до триумфиращия шах са изправени
победените «врагове» молещи за милост, респ. римските императори и кушанския цар. В
Мадара няма изображение на пряк исторически субект, т.е. конкретен владетел. За Хофарт
39

тази сарматска, аварска, вороятнои българска практика е заета по-късно от западноевропейските рицари.
напр. от един хипотетичен германоезичен информатор Siesi ще се произнесе точно Зиези. Вероятния първоизточник на
информацията за Зиези, в един от преписите на Анонимния хронограф, са били Панонските или Алцековите българи.
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това е Слънчевия бог, който той свързва с Митра. Оригинално заключава че «Мадарският
релеф» е един закъснял паметник на общоскитската култура. (ААХ-ИМРС, стр.59-62)
Могат да се открият известни паралели с изображенията на т.нар. “Тракийски
конник”. Той се представя в няколко иконографски сцени: а). като конник с копия
препускащ срещу глиган, конникът е придружен от куче и лъв, а пред него има дърво с
увита змия, изобразени отстрани една или повече жени; б). вторият тип сцена Г. Кацаров
описва като “завръщане от лов”, копието е вдигнато високо, а кучетата скачат зад него; в).
третият тип сцена изобразява триумфиращ към олтара конник с вдигната чаша или рок в
ръката.
Произходът на “Тракийският конник” се свързва също с култа към божествените
близнаци, в част от релефите, паралелно на основния конник е изобразен и по-малък,
отдалечаващ се конник. Женската фигура се свързва с Богинята-майка. Ловната сцена и
победата над глигана, се интерпретира като победа над злите сили и възтържествуване на
силите на плодородието и повторение на жизнения цикъл. Така Тракийкият конник се
свързва с божество на възраждащата се природа, гарантиращо реда в света. (ОМ-МК, стр.
75-76) Или Тракийският конник е едно от превъплащенията на Сабазий. Това показва и
паралелите между двата конника, но тези паралели не са преки или не са продукт на
заимстване, а отразяват независимото развитие на един и същ древен
индоевропейски култ във времето и пространството, в двата срещуположни края на
индоевропейска Евразия.
В своя по-късна публикация, Цв. Степанов прави сравнение между цикъла български
народни песни за Крали Марко и Мадарския конник. И това негово предложение е
особено важно. Крали Марко се явява бог-герой, защитник на българите. В сюжетите
неизменно присъства неговата майка, т.е. двойката Конен бог – Богиня-майка е налице.
Конят на Крали Марко е вълшебен, може да говори и е надарен с разум, той е крилат, а в
някои ваиранти на песните странно е представен и като „кон на три крака“ (Юнашки
песни 1961, стр.73) факт сам по себе си малко учудващ, за едно силно подвижно и юначно
животно, което умело служи на господаря си. (ДжМ-ЗПИШУЕ, стр. 195) Смятам че
изобщо не е учудващ този факт, предвид и сходната представа за коня на осетинския Вак
Устарджи, той също е крилат, надарен с разум и говор и в някои варианти на епоса, се
представя като „кон на три крака” наречен “афсорк” или “авсург”. Конят на Крали Марко
е шарен или тъмен на цвят, обикновено се нарича Шарколия или „враня41 коня
Шарколия”, докато този на Вак Устарджи е ту бял, ту черен (Саубарег). Т.е. отново имаме
цветовата символика черния, или шарения кон на Сявуш и белия на брата-близнак Митра,
и припокриване на образите им при сарматите. Всъщност в епоса за Крали Марко е
въплътен по-древния български сюжет за бога-герой, родоначалника и защитника на
народа, а наслагването към конкретната историческа личност на феодала Марко син на
Вукашин – владетелят който прави първият опит за сериозен отпор срещу турците и
загива в битката при Черномен в 1371 г., е резултат от конкретната историческа
обстановка – турското завладяване и вярата на поробения народ, в неговия божествен
закрилник. Според Цв. Степанов и това не е случайно предвид звуковата прилика на
името Марко и източноиранския аналог на Митра→Михр→Мар. (ЦС-МСР)
Но че българският бог Сива, не е персонализация на Митра, а на Сявуш, се подкрепя
и от друг интересен факт. Както казва Раковски, Сива се е почитал най-вече в зимнопролетния сезон, от деня на зимното слънцестоене, или “единак”, “игнажден” до
пролетното равноденствие, респ. “конските кушии”, аналогично в Средна Азия и при
41

вран – черен, като перата на врана. Бълг.етим.р-к, том-1,стр.180.
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тохарите, това е празничната обредност свързана със Сявуш. Зимното слънцестоене е
началото на “раждането на Слънцето”, денят започва да нараства, а пролетното
равноденствие, завършва този етап.
Интерсно е и значението на топонима Мадара – свещено за българите място. В
предтурското време тук е имало крепост наречена Матра или Мадра, Марра, Матера,
Мадира. Спомената е през 1388 г. във връзка са турското нашествие. През 1444 г.
крепостта Матора е превзета от Владислав ІІІ Ягело и Матиаш Хуняди. (ОМ-МК, стр. 2122) Вероятно названието Мадара се е утвърдило тъй като турското произношение не
търпи струпване на гласни, а в края на ХV в. Мадара е център на административна
единица в Силистренския санджак. Според друго мнение Мадара е идентична с крепостта
Мундрага известна във времената на Борис и Симеон Велики, което обаче е твърде
съмнително. (ОМ-МК, стр. 22)
Според мнението на Д. Дечев, името е тракийско или гръцко по произход.
Първоначално го свързва с гръцкото μαδαρός – гол, плешив42, т.е. голи скали. По-късно
променя мнението си и предполага съществуването на тракийска дума сходна с
албанското madh – голям, голяма скала. Сл. Дончев предлага връзка с тибетскомонголското maitar, maidar – термин от будизма, който той неправилно свързва с идол. В
алтайските езици тази дума е навлязла с будизма посредством тохарския (древнотюрк.
madar ← тох. (а) matar ← санскрит makara) и означава демон, чудовище, дракон. Б.
Симеонов, освен посочената негова версия предлага и алтернативна, със значение „образ,
форма” предвид тълкуването на Расянен, който не е съгласен със значението на тюркското
madar – чудовище и предлага друго решение – образ, идол, форма. (БС-ПО, стр. 230-231,
233-234), (ДТС, стр. 334)
Аз смятам че нито едно от тези мнения е вярно. Заемането в древнотюркски е
прекалено късно, с разпространението на будизма, а значението чудовище, демон, никак
не отговаря на предназначението на обекта. Това е култово, свещенно място на българите,
думата е древнобългарска с ирански произход. Точна податка е в авест. mãthrâ, mãthrahe,
санскрит manthra – свещенна дума, молитва, mudrā – ритуално доближаване на дланите за
молитва. (JP-DCAW) Древноирански корен *man- мисъл, дума, *manθ- (manth-),
хотаносак. mamth – убеждавам, агитирам, тох.(а) mem, тох.(б) maim – мъсъл, дума. В дард.
ез. mandira, mädira, mädura, mandhar – храм, място за молитва. (DDSA) В санскрит
māţhara (заето в тох.(б) māţharе) – ръководител на будистка монашеска школа. (DA-DT-b)
Така че Матра / Мадара – свещено, молитвено място, храм. В индийската митология
Мандара е синоним на „свещената планина”, обитавана от боговете. В Чувашия има също
селище Мадар43. Аналогично в удмуртски mudоr, е икона, олтар, свещен стълб, свещено
дърво, молитвено място, храм, с първоначлно значение – жертвеник. (УРС, стр.440)
Подобно мнение изказва Д. Овчаров, като свързва Мадара с култ към свещената
планина, вероятно съществувал у древните българи. Той предполага връзка с индийското
Мандара, или най-големия връх в свещената за индийците планина Меру, където живее
слънчевия бог Суря. Той се аргументира с “влиянието на индо-ирански култови елементи
върху идеологията на тюркските народи от дълбока древност”. (ОМ-МК,стр.23) (думата
“тюркски народи” в случая е напълно излишна).
Още през 1927-28 г. И. Велков открива останки от култови постройки разположени
до самата скала с релефа. Най-голямата от тях е с четириъгълни основи прорязани от 8
входа и следи от дървени колони на които се е крепял горният етаж (тип чердак). Има
42
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с индоевропейски осет. дигорски аналог madiard – напълно гол (за човек).
М. Юхма, Сборник: Златна България. Варна, 2002 г., стр. 281.
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различни хипотези за предназначението на сградата (зала на предците, храм на кан Крум,
или гражданска постройка), но най-вероятно е било храм. Подобни по форма
четириъгълни езически храмове са открити в Плиска. Още Ст. Ваклинов посочва близките
паралели с подобни партянски и сасанидски “храмове на огъня” в Хатра (Кюрдистан, Сев.
Ирак) от І в. Х. Биджиев открива подобна постройка в Хумаринското градище, а Д.
Овчаров смята че там в Кавказ и на р.Кубан, иранските култови практики са проникнали
сред прабългарите. Н. Мавродинов дори смята, че прабългарите също са имали “храмове
на огъня” идентични с иранските. (ОМ-МК, стр. 28-29, 33-34) Не е било необходимо тези
култови практики да “проникват” отвън, просто те са изконно древнобългарски!
В заключение може
да се каже че Мадарския
комплекс (Конника и
култовите
постройки)
представлява
езически
древнобългарски храмов
комплекс,
отразяващ
поклонението
към
Конния бог Зиези /
Сауеассае – Сявуш /
Сива,
съчетаващ
функциите на прародител
и антропоморфна изява
на Върховния бог. Този
храмов комплекс е обслужвал владетеля, считан за поставен от бога (кана-сюбиги) и
отговарящ за делата си пред него.
Култът към Конния бог е бил широко разпространен сред източноиранските народи
от Тяншан до Кавказ, но такъв храмов комплекс с релефно изображение е уникален и
единствено оцелял до наши дни.
Една друга проява на този култ са разпространените при древните българи и аланите,
металните амулети-апликации изобразяващи конник или кон с човешка глава. Според
Яценко при аланите този сюжет е свързан с култа към Вак Устарджи, т.е. към Конния бог.
Освен в България, подобни амулети са били разпространени изцяло в ареала на салтовомаяцката култура. В Северен Кавказ – основно около Кисловодск, Кабардино-Балкария и
Северна Осетия. Също и в Северното Черноморие, в района на Болград и Дунавската
делта (където са свързани с Първата Българска д-ва). Яценко посочва че първообразите на
това изкуство се откриват още в средносарматската епоха, върху изображения на
фалари44.
Според С. Плетньова тези амулети са израз на соларния култ, конника или коня с
човешката глава са антропоморфни изображения на Слънчевия бог, който се явява и боггерой, водач притежаващ свръхестествена, магическа сила45.
При българите в Дунавска България основно преобладава типът “кон с човешка
глава” докато при аланите и в ареала на салтово-маяцката култура, преобладава другият
тип с реалистичното изобразяване на целия конник. В повечето случаи конникът е без
оръжие, но се срещат и варианти когато е въоръжен със секира, или с лък.
44

С.Яценко. О преемственности мифологических образов ранних и средневековых аланов.: http://www.bulgari-istoria2010.com/booksRu/S_Jacenko_O_priemstvenosti_mif_obrazov_rannye_i_srednevekovyh_alan.pdf
45
Л. В. Субботин, И. Т. Черняков. Бронзовые амулеты салтово-маяцкой культуры из левобережья Нижнего Дуная:
http://annales.info/hazar/small/dunay.htm

28

Тези сходни изображения при българи и алани говорят и за нещо твърде важно –
наличието на сходни религиозни представи и вярвания, дължащи се на една обща
сарматска основа, нещо което е невъзможно да се получи, ако българите бяха “тюркски
етнос” появил се в севернокавказките степи едва след V в.!
В заключение можем да кажем, че няма никакви основания, да се твърди
съществуването на бог Тангра или Тенгри в представите на българите през езическия
период. От преведените доказателства става ясно че българите са почитали Конния бог,
който са пресонифицирали с бога-герой Сявуш, бог Сива, както е останал в народното
съзнание, и не правят изключение от останалите средноазиатски източноирански народи.
Аналогичен култ се наблюдава и при близките им съседи в Кавказ – аланите и савирите.
Богът-конник е антропоморфната изява на Бога-творец и се свързва със Слънцето,
сезонния кръговрат на природата, войните, справедливостта. Той е в неразделна двойка с
Богинята-майка.
Неговото изображение стои на Мадарските скали, като безмълвен свидетел на
бурната 1300 годишна българска история. Мадарският конник е уникален по своя
характер паметник, нямащ запазен аналог в наше време. Той е култов, свещен образ на
„българския бог”, пред които владетелите са „отговаряли” за делата си, съдейки по
каменната летопис около самата композиция.
Дълг на съвремените българи и на българската държава (доколкото я има) да съхрани
този най-български символ, останало от самото раждане на нашата държавност на
Балканите! За съжаление този изключителен паметник се руши от природните стихии, и
нищо не се предприема за неговото консервиране и съхранение за бъдещите поколения,
като част от световното културно и историческо наследство!
Конникът е Бога-хранител на страната! За 1300 години е успял да я съхрани, подобно
на него, умираща и възраждаща се от нищото, от пепелта, но изчезне ли изображението
му, заради собствената ни нехайство към историческото ни минало, ще изчезне и
България, както се казва в древната източна легенда....!
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