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Abstract: The following article is about cultural influence of the first european
civilization, formed on the Balkans, over the foundation of the Chinese civilization.
Paying attention starting from the artifacts of the Vincha culture in Serbia in the beginning of the 20th century and ending with the latest discoveries here in Bulgaria – in
Karanovo, Samovodene, Hotnitsa, Slatina, Ovcharovo, Gradeshnitsa, Kapitan Dimitrievo, Kapitan Andreevo, Mursalevo, Provadia and many others, we can clearly discover certain influences that spred from Black Sea, after the Flood, to Europe, Asia and
even North Africa. These studies are still at their beginning, but they already give the
promise of discoveries so significant that they might even change the whole understanding of the historical processes, that have shaped the world civilization.
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Преди около 8000 години на Балканския полуостров се развива високоразвита в икономическо и културно отношение цивилизация. Откритите находки недвусмислено доказват, че именно хората от тази култура създават първата писменост в света, датирана с две хиляди години
по-рано от Линеар А и Линеар Б, смятани за най-ранни досега.
Темата за възможното влияние на най-старата европейска цивилизация върху китайската цивилизация е разглеждана от редица учени у
нас и в чужбина. Моят интерес бе предизвикан от изследването на китаиста Мария Маринова върху триножниците на Балканите и в древен
Китай, разработено още през 2009 г., когато на бял свят не бяха излезли,
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или не бяха широко достъпни за обществеността, редица археологически открития. Повлияна от необходимостта да разработя екскурзоводски
курс за студенти и ученици-китаисти, аз потърсих още паралели, които
да повдигнат въпроса за културните влияния от западна в източна посока. В резултат се изявиха цели направления паралели, които да предполагат подобни влияния. В същото време, съпоставката по периоди и едва
началния етап на откритията по нашите земи, в Турция и на Балканския
полуостров, отнасящи се към най-старата европейска култура, не позволяват категорични обобщения. Време е обаче най-малкото да изявим
приликите и да зададем някои въпроси.

Образуването на Дунавската цивилизация
Климатичните промени, съпровождащи края на ледниковата епоха
преди около 12 000 г., довели до постепенното изчезване на стадата от едри
животни, осигуряващи препитанието на палеолитните ловци. Настъпилата хранителна криза подтикнала неолитната революция – въвеждането
на земеделието и животновъдството като независими от природата източници на храна. Най-ранните неолитни земеделско-скотовъдни общества се появяват през ІХ и VІІІ хил. пр. н. е. в Предна Азия или Леванта,
т. нар. Плодороден полумесец – зона, обхващаща части от Израел, Йордания, Сирия, Иран, Ирак, Югоизточна Турция. Предполага се, че неолитът
е пренесен на Балканския полуостров около средата на VІІ хил. пр. н. е. от
преселници от Мала
Азия, заради влошени климатични условия, а техническите достижения дават
основата на първата
европейска цивилизация, населявала
Балканите и Черноморския регион.
Някои преселници избират маршрути през Егейско
море, използвайки
постоянното морско
течение и така стиФиг. 1. Хронология на възникването на различните
гат до долините на
култури в Леванта и на Балканския п-ов
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Струма, Места и Вардар. От Софийското поле други навлизат в Тракия, а
трети продължават към Средна Европа. Големи групи се настаняват в селища около Струма.1 Новите проучвания разкриват, че преселническата
вълна в западните райони на Дунавската равнина е била много по-силна,
отколкото в източните, което става предпоставка за развитието на две
различни културни области от Европейския югоизток.
Докато Източната Дунавска равнина е част от долнодунавската културна общност, която обхваща земите на изток от реките Искър – Олт, то
Западната Дунавска равнина е част от Южнобалканската и Среднобалканската област, чийто териториален обхват е начертан от миграционния
път от Средиземно и Бяло море към среднодунавските земи. Затова раннонеолитната култура Овчарово от Източната Дунавска равнина например е много по-близка до културата Криш, отколкото до раннонеолитните култури от западния дял на равнината.
Ранният неолит от Западната Дунавска равнина принадлежи към
най-високо развитата култура през епохата – културата на селищните
могили и рисуваната керамика. Носителите на тази неолитна култура са
носители на индустриално керамично производство, достигнало връх в
техническо изпълнение и естетико-художествено оформление. Овладели
са и надземната жилищна архитектура, въвели са и градоустройствени
принципи – с централен площад, с наредени около него големи надземни жилища, със септични ями и с изнесени извън селището стопански
сгради. Установените всеобхватни пожари, които слагат край на всяко селище и очертават отделни селищни периоди при селищните могили, навеждат на мисълта, че чрез тези пожари са разчиствани овехтелите къщи
от дърво и глина, с живот не повече от 100-150 години. Натрупването на
последователни пластове със строителни останки ги превърнало в издигнати над околния терен селищни могили. В България досега са открити
около 500 селищни могили с диаметър между 60 и 250 м. и с височина до
15 м., като са проучени едва около 10% от тях. Сред най-известните са Караново, Самоводене, Хотница, Слатина, Овчарово, Градешница, Капитан
Димитриево, Капитан Андреево, Мурсалево, могилите в Провадия и др.
Най-много селищни могили се срещат в Тракийската низина и в Североизточна България.
През 2011 г. в престижното научно специализирано списание
„International Journal of Legal Medecine“ бива публикувано изследването
„Характеризиране на антропогенетичната идентичност на българския
1

Вж. Интервю на проф. Васил Николов: http://www.blitz.bg/news/article/431256
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народ“2. Проучването е съвместен проект на българо-италиански научен
екип. От наша страна са участвали проф. Драга Тончева, ръководител на
Катедра „Медицинска генетика“ при Медицинския университет в София,
и нейните две докторантки Сена Карачанак и Десислава Нешева, директорът на Института по микробиология при БАН акад. Ангел Гълъбов и
известният антрополог чл. кор. Йордан Йорданов също от БАН. Италианската страна е представена от 9-има учени от Катедрата по генетика и
микробиология на Университета в Павия, начело с проф. Антонио Торони и Алесандро Ачили от Катедрата по клетъчна биология на Университета в Перуджа. Според резултатите „около 60 % от гените на българите
по мъжка линия са европейски – а именно 20 % са от средиземноморските халогрупи и 24 % са директен уникален ген – ЕМ78, с корени от Балканите на възраст 7800 години. Други ок.15-18 % са от славяните.“3
Резултатите показват, че ние имаме пряка родствена връзка с найстарото население на Европа, породило и тракийската култура. Можем
смело да претендираме над тяхното културно наследство. На 28.11.2016 г.
при среща с премиера Б. Борисов, генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Талеб Рифай заяви: „Що се отнася до траките – имате фантастична възможност. Целият свят знае за гърците, египтяните, римляните, инките, маите, но малко хора обаче знаят за вашето
местно население. Това, което имате, е златна възможност. Никой друг не
може да има претенции към това културно наследство, освен вас. Историите са забележителни. Вие сте едно от най-важните племена в световната
история“.4 След подобно заявление е напълно основателно по-долу в статията да наричам представителите на Дунавската култура „наши предци“.

Черно море и Потопът
Краят на най-древната цивилизация, създадена на Балканите, се
свързва не само с изчерпването на възможностите за по-нататъшен икономически растеж на тогавашното общество, но преди всичко с настъпилите дълбоки климатични промени и природни катаклизми в края на
2 	Вж. http://gepard96.blog.bg/history/2011/09/07/quot-harakterizirane-na-antropo-genetichnata
3

4

-identichnost-na.815553 (отв. на 15.01.2017)
Вж. „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“:
http://gepard96.blog.bg/history/2011/09/07/quot-harakterizirane-na-antropo-genetichnataidentichnost-na.815553 (отв. на 01.11.2016)
„Организацията по туризъм към ООН: Тракийската цивилизация е българска и
целият свят трябва да го научи“: https://www.actualno.com/society/organizacijata-poturizym-kym-oon-trakijskata-civilizacija-e-bylgarska-i-celijat-svjat-trjabva-da-go-nauchinews_578297.html, (отв. на 15.01.2017)
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V хил. пр. н. е., причинени от рязкото затопляне и последвалия всемирен Потоп. Нивото на т. нар. новоевксински етаж по време на последния
ледников период било с около 90-120 метра по-ниско от съвременното,
а днешният шелф представлявал суша. Настъпилата суша по време на
ледниковия период и понижаването на нивото на Черно море го откъснало от връзката му с Мраморно море и то постепенно се превърнало в
сладководно езеро, благодарение на вливащите се в него реки и липсата
на връзка със солените води на Световния океан. Именно поради това
тук се създала първата високоразвита цивилизация в Европа.
Със затоплянето на климата на планетата Земя обаче средногодишните температури станали с 5˚С по-високи от днешните. Започналото
интензивно топене на ледниците драстично покачило нивото на Световния океан, на Средиземно и на Егейско море. Солената морска вода
преодоляла естествената Босфорска преграда и катастрофално се изляла в сладководното Черноморско езеро „със силата на двеста Ниагарски
водопада“5. Нивото му се покачвало с около 15-18 см. на ден, а древните
брегове на някогашното езеро останали на около 90 км. навътре в морето. За Черноморския басейн това бил истински екологичен колапс. От
солената океанска вода загинала пресноводната флора и фауна. Основните
геологически доказателства за това са
наличието на стара брегова линия на
басейна, на съвременни дълбочини
90-120 метра, с възраст над осем хиляди години, както и наличието на гео
катастрофичните органогенни утайки в дълбоководната черноморска
котловина и възникването на сероводородно заразяване, което съществува и до днес.6
Решавайки проблема за датиФиг. 2. У. Райан и У. Питман
ровката на катастрофата в Черно
море, американските морски геолози за миграцията след геологическата
Уилям Райън и Уолтър Питман от Ко- катастрофа в Черно море (Потопа)
ок. 5600 г. пр. н. е.

5

6

Climate History: Exploring Climate Events and Human Development. The Past 10,000 years:
Glacial Retreat, Agriculture and Civilization: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/clihis10k.
html (отв. на 16.12.2016)
Димитров, Димитър. The Black Sea, the Flood and the Ancient Myths. SLAVENA. Варна,
2004, с. 23-30; http://www.io-bas.bg/noahproject/BOOK_PETKO.pdf (отв. на 28.11.2016)

Яна Шишкова ◆ По следите на културните влияния от Черноморския регион ...

199

лумбийския университет представят хипотеза за вероятните пътища за
преселение, като отбелязват възникването на нови средища на цивилизация в началото на V хил. пр. Хр. Според тяхната хипотеза, след катаклизма в Черно море, представителите на първата европейска култура се
разселват на запад, изток, северозапад и североизток.
Именно те поставят основите на шумерската цивилизация в Месопотамия, оставят и диря в историята на древен Египет, за което ще поговорм по-надолу. Катастрофата, която превръща сладководното езеро
в Черно море, вдъхновила преданието за Потопа и не случайно именно
шумерите твърдели, че тяхното познание било придобито от други във
времето след Потопа.7

Българският календар
В светлината на даденото изследване не можем да не обърнем внимание на поразителните прилики между т. нар. прабългарски календар,
използван във Велика България, и китайския лунен календар.
С изследването на стария български календар са се занимавали
проф. Васил Златарски и Димитър Съсълов, а в по-ново време – историкът ст. н.с. Петър Добрев, доц. Васил Умленски, Йордан Вълчев, Борис
Рогев, проф. Моско Москов, Венцеслав Бъчваров, Иван Богданов, Петър
Петров, доц. д-р Явор Шопов. За него са писали и астрономът акад. Никола Бонев и дори акад. Д. Мишев.
В доклад на семинар в СУ „Св. Климент Охридски“ на 17 април
2013 г. доц. д-р Явор Шопов, директор на Института по древни цивилизации в София и ръководител на Университетски център по космически
изследвания и технологии към СУ „Св. Климент Охридски“, представя
следното описание на прабългарския календар:
„Прабългарският календар е слънчев. Годината е започвала в найкъсия ден (зимното слънцестоене, около 21 декември). Този ден не е
участвал в никой месец, не е бил включен и в никоя седмица. Той е бил
самостоятелна календарна единица – нулев ден, Ени-Алем. Сега се нарича Енин ден или Eднажден. Останалите 364 дни от обикновената (невисокосна) година се разпределяли в четири еднакви тримесечия (сезона) по
91 дни или 13 седмици. Това е позволявало годината, както и всеки сезон,
да започват винаги в неделя – първия ден от прабългарската седмица.
Първият месец от всеки сезон има 31 дни, останалите два – по 30. Всяка
четвърта година (като се изключат някои корекции, за които ще стане
7

Ryan, William & Pitman, Walter. Noah`s Flood. The new scientific discoveries about the event
that changed history. Simon&Schuster, 2000.
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дума по-късно) е високосна – от 366 дни. Тя се различава от обикновената единствено по това, че след шестия месец съдържа втори нулев ден
(Ени-Джитем).
Както в китайския календар,
годините са групирани в дванадесетгодишни и шестдесетгодишни
цикли. Всяка година в дванадесетгодишния цикъл, свързан с периода на
обикаляне на Юпитер около Слънцето (11,86 г.), носи името на животно. Според Вълчев обаче, за разлика
от китайския календар, първата година в цикъла не е мишка, а свиня:
1. свиня (докс, док, прасе) 2. мишка
Фиг. 3 Прабългарски
(сомор, шъши) 3. вол (шегор, куврат,
дванадесетгодишен цикъл
буза, бусман) 4. тигър (барс, паръс,
със зодиакални животни. Пано.
баръс) 5. заек (дванш) 6. змей (вер,
Автор Николай Даскалов
драгун, кала, слав) 7. змия (дилом, делян, аттила) 8. кон (тек, таг, тих, алаша) 9. маймуна (песин, писин) 10. коч
(суръх, север, расате) 11. петел (тох, тах) 12. куче (етх).
Шестдесетгодишния цикъл Вълчев нарича „звезден ден“. Той предполага, че в края на всеки втори звезден ден, т. е. на всеки 120 години, е
отпадал по един високосен ден. Подобна корекция се прави и в Григорианския календар, където един високосен ден отпада приблизително на
всеки 133 години. Така продължителността на прабългарската година е
била 365,241667 средни слънчеви денощия. Продължителността на тропическата (слънчева) година, времето между пролетните равноденствия,
е 365,2422. Грешка от едно денонощие се е натрупвала за около 1800 години, или тридесет 60-годишни цикъла. Вероятно тази грешка също е била
коригирана с допълнително отпадане на високосен ден.“8 Във връзка с
тези изследвания през 1976 г. ЮНЕСКО обявява древнобългарския календар за най-точния в света.
Реконструкцията на Петър Добрев в значителна степен съвпада с
тази на Вълчев. И тук календарът е слънчев, а годината започва с нулев
ден – Енинак (най-късия ден от годината). Според Добрев обаче 60-годишен цикъл няма, а 12-годишните цикли започват както в китайския
8

Шопов, Я. Й. Календарът на древните българи и значението му за българската история,
бюлетин на Института по Древни цивилизации, бр. 3, 8.05.2013 г; доклада и дискусията
виж тук: https://www.youtube.com/watch?v=kzBuzV9hgms&feature=youtu.be (отв. на
10.01.2017)
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календар – с мишка. На всяко животно от цикъла е отговаряло зодиакално съзвездие – небесен предводител на годината. Освен византийското
летоброене, по нашите земи е използвана ера, която се наричала “българска“ (Климишин 1981).
Начало на българското летоброене е 5504 г. пр. н. е. (Умленски, 2002),
а на византийското летоброене е 1 септември 5509 г пр. н. е. (акад. Никола
Бонев). Това съвпада с датировката на Потопа в Черно море 5 560 ±50 г.
пр. н. е. (Jones & Gagnon, 1994), калибрирано радиовъглеродно датиране
с тандемен ускорител. Съвпада и с датировката на невижданите валежи
5600-5500 г. пр. н. е., свидетелства за които са открити след изследване на
пещерата Духлата под Витоша. Към горното може да се добави и фиксираната в „Хронография“ от Секст Юлий Африкански (160-240) година на
сътворението на Света: „От Адам и сътворението на света и до пришествието на Господа, изминаха 5531 години“ („Хронография“, глава 18).
Прави впечатление, че терминът „от създаването на света“ е с начална датировка, която съвпада с края на геологическата катастрофа в
Черно море, датирана от П. Димитров (1982) и Райън и Питмън (1997)
чрез радиовъглеродно датиране, както и с тази на катастрофалните валежи в района, регистрирани и датирани от Шопов.

Дунавската писменост
Доскоро се смяташе, че най-старата европейска писменост е откритото на о-с Крит – йероглифно писмо А (Линеар А), което датира от III
хил. пр. н. е. В книгата си „Траките и техния език“ акад. В. Георгиев пише,
че откритите глинени печати от Градешница, Караново и Търтария, сходни с тези в Крит, показват, че наченки на писменост е имало и на други
места на Балканския полуостров, като те предхождат критските знаци с
близо 1000 години (Георгиев 1977: 155-158). Акад. Георгиев определя писмеността от Караново като тракийска и в друга, по-стара работа, в която
твърди, че „…най-старата култура, която се открива в пределите на Тракия, като например Караново I, е принадлежала на същинските тракийци“ (Георгиев 1958: 113)9.
Друго откритие обаче дава по-пълна представа за дунавската
култура и нейната писменост. През 1908 г. във Винча, на 14 км от сръбската
столица Белград, бива открито най-голямото праисторическо селище
от неолита в Европа. Къщите се простират по протежение на улица,
което прави Винча първото градско селище в Европа до откриването на
Солниците в България, по-старо от градовете на Месопотамия и Египет.
9

Георгиев, В. Въпроси на Българската Етимология, БАН, София, 1958, с. 113
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Винча при това е само един от градовете,
открити до Дивостин, Потпорани, Селевац,
Плочник и Предионица.
Археолозите смятат, че през V – нач. на
IV хил. пр. н. е. европейците са имали древни
градове с висока концентрация на населението, многоетажни храмове, просторни жилища с
четири или пет помещения, професионални кеФиг. 4. Надписът върху рамици, тъкачи, металурзи, обработващи мед и
кръглия печат от
злато, както и други занаятчии, произвеждащи
Караново датира според широка гама от сложни продукти.
бълг. археолози В. Миков
Хората, живели между 5400 и 4700 г. пр. н.
и Г. Георгиев от края на
е. на площ от 120 хектара, където сега се намиIV или началото
ра Плочник, са познавали търговията, занаятина III хил. пр. н. е.
те, изкуството и металургията. Изградена била
мрежа от процъфтяващи търговски пътища, по която се търгуват обсидиан, мидени черупки, мрамор, мед и сол.
Винчанската
култура
също така е имала развито минно дело хилядолетие
преди приетата дата за Европа (започнало ок. 4000 г. пр.
н. е.), а медната мина Рудна
глава на 140 км източно от
Белград е имала вертикални
шахти, стигащи до двадесет
метра дълбочина. Най-важ
ното откритие от културата
Винча са писмените символи,
които предхождат шумерската писменост с над 2000 годиФиг. 5. Знаци от културата Винча
ни. Известната американска
ок. 4000 г. пр. н. е., Шан М. М. Уин, 1981
археоложка от литовски произход Мария Гимбутас ги нарича „езикът на богинята-майка“. Днес са каталогизирани 210 знака. Те са сходни с тези от плочката от Градешница
и печата от Караново, глинената плочка с пиктографски знаци на 7 хил.
години от с. Рибен, община Долна Митрополия, открита от екипа на доц.
С. Торбанов, както и други подобни открити на територията на България.
Като най-древни писмености днес официално се приемат шумерската и египетската. Шумерската писменост се заражда в края на ІV хил.
пр. н. е. или в началото на епохата на бронза. Най-старите знаци, които
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могат да се определят като писменост обаче, са именно знаците, намерени
по предметите на културата Винча и предхождащите ги знаци из територията на съвременна България.
Учени като В. Попович, М. Гимбутас и Х. Харман обявяват символите от Винча за писменост. Тъй като знаците са повече от 2000 години
по-стари от най-стария шумерски шрифт и от египетските йероглифи,
тези учени ги смятат за най-старата писменост в света. Те, както и други
европейски учени, от години говорят за „дунавска писменост“ и „дунавска цивилизация“ – единна цивилизация, развила се в дунавската долина
и просъществувала в периода 5500 и 3500 г. пр. н. е. на територии, които
днес се намират в Гърция, България, Сърбия, Словакия, Румъния и Хърватия.
През 1985 г. проф. Петко Димитров, в екип с руски археолози, намира в Черно море първото от вероятна поредица от неолитни селища на
дълбочина 93 м. Една от най-важните находки е т. нар. „Чиния на Ной“ –
чиния от пясъчник с диаметър 40 см и височина 10 см, върху която са открити 28 писмени знака, срещащи се в индийското, шумерското, египетското писмо и надписите от Градешница и Магурата. Подобни артефакти
има в Чатал Хююк в Турция, Анадола, което се смята за едно от първите
селища – същите съдове, същата керамика, същите статуетки на Богинята Майка и на Мислителя, който е от Дуранкулак. Чатал Хююк се развива
от 6200 г. пр. н. е. нататък. Хората, които са създали тези две места, са
поставили началото на тракийската култура, отразена и в черноморската
култура. Днес тя все още се нарича „култура Варна“, тъй като неолитният
некропол е открит през 1972 г., а тогава не са могли да направят аналогия
с друга култура.
Вземайки под внимание гореизложените факти, можем да твърдим, че преносът и регистрацията на тези древни познания са древните
българи, преки наследници на най-ранната европейска цивилизация. Я.
Шопов, проф. П. Димитров и американските им колеги Райан и Питман,
допускат, че е настъпило разселение на съществуващата преди това цивилизация в този регион. Това съвпада и с направените от Боно Шкодров
изследвания на еднакви писмени знаци в различни региони от следнеолитната епоха. Сравнявайки писмените знаци на старите българи с тези
на древните цивилизации от III хил. пр. н. е., той стига до резултати, че
броят на еднаквите знаци е много голям.
Какво общо може да имат тези находки с китайската култура?
В изследването си за триножниците на Балканите и в Китай М.
Маринова привежда пасаж от една от най-древните исторически хрони-
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ки „Коментарът на Дзуо към хрониките на периода Пролет-есен“ (《春
秋左传》, ІV в. пр. н. е.): „В миналото, (по времето, когато) в земите на
Ся царуваше добродетелта, в далечни земи рисуваха (с образи) нещата“
(《左传》2002: 715-716).
Според тълкуванието на М. Маринова, този пасаж ни дава информацията, че по времето на династия Ся или в периода между ХХІ–ХVІ в.
пр. н. е., когато все още нямаме засвидетелствана писменост на територията на Китай, в други далечни земи вече е съществувала практиката
предметите и явленията системно да се изобразяват с рисунки или символни знаци. Според популярната наука обаче, по това време в света са
съществували само две напълно развити писмени системи – египетските
йероглифи и шумерският клинопис, като очевидно само първата от тях
притежава художествените характеристики на „рисунки“, за каквито се
говори в даденото изследване (Маринова 2009: 88-105).
В историята е добре известно, че именно в периода на царуване на
Ся, и по-конкретно през ХVІІІ в. пр. н. е., Египет претърпява нашествие
от неизвестни племена, дошли от района на източното Средиземноморие, които основават династията на Хиксосите (Josephus 2008: 600; Grimal
1994: 185-187). Според свидетелството на египетския историк и жрец Манетон (ІІІ в. пр.н.е.), името „хиксос“ представлява преведеното на местен
диалект название, с което тези нашественици сами са наричали себе си
и народа си, а именно „царе-пастири“ (Josephus 2008:600). Някои български учени идентифицират тези племена като тракийските династии
„Хик-сев“ на базата на техните царски инсигнии и съдържащите се в тях
пиктограмни знаци (Гайд 2007:75-89). Факт е, че „по някакви теологически съображения”, според Манетон, Хиксосите кръстили своята столица
Аварис (Josephus 2008: 600), което може би има връзка с прочутия в древния свят скитски жрец, маг и лечител Абарис Хиперборейски, за когото
говорят Ямблих, Пиндар, Херодот и мн. др., и на когото древногръцкият
философ Хераклит Понтийски (388-310 г. пр.н.е.) приписва цял ред теологически съчинения (Латышев 1947: 319, Маринова 2009).
Сравнителният анализ на знаците от Винча с откритите знаци в неолитните селища Банпо, Дзянджай, Линкоу, Йентоу и др., отнасящи се
към неолитната култура Яншао, показва, че от общо 55 уникални знака в
Китай, 17 знака напълно съвпадат със знаците от Винча, а още 8 съвпадат
частично.
Сам по себе си този факт може да се дължи на много фактори,
включително успоредно сходно развитие. Съчетан с други паралели обаче, може да се разглежда и като свидетелство за междукултурни връзки
между двете цивилизации още от дълбока древност. При това положение
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е допустимо да предположим, че след катаклизма в Черно море, древните представители на Дунавската цивилизация
са стигнали не само до Азия и северна
Африка, но и до далечен Китай.
Знаците от Винча имат аналози и в
прабългарските руни, наричани от Черноризец Храбър с думата „куниг“. Още
в първия пасаж на съчинението си „За
буквите“ той дава следното описание:
„Прочее преди славяните нямаха книги,
Фиг. 6. Знаците от Банпо,
но бидейки езичници, четяха и гадаеха с
Дзянджай,
Линкоу и Йентоу
черти и резки.“ Съпоставени с откритите
в Китай знаци от неолита, пълните съвпадения с прабългарските руни са
15 знака, а частичните – 4 от общо 55. Самото представяне за „славяни“,
които да са имали гадателни надписи с черти и резки, отново показва, че
хипотезите за траките и българите като един народ, пръснал се и събрал
се по-късно вследствие на Потопа, за имащи право на съществуване.

Свещеният триножник на Балканите и в Китай
Както отбелязва Мария Маринова в своето изследване за свещения
триножник на Балканите и в древен Китай, в Европа „неолитната революция“ започва към 6300–6000 г. пр. н. е. от Балканския п-ов (най-старите неолитни селища са разкрити в България, Македония, Румъния, Гърция) и обхваща цяла Европа докъм IV хил. пр. н. е. (Whittle 1996: 42, 289;
Йорданов 2000: 119). Това ни дава основание да разглеждаме откритата
на родна територия неолитна керамика като най-ранен емблематичен
представител за целия европейски регион. Обособен дял от неолитната
керамика са т. нар. триножници или триподи, които до момента са открити само в Китай и на Балканския п-ов (Маринова 2009: 88-105).
На територията на Китай, още в първите неолитни култури Пънтоу
шан (6500 г. пр. н. е.), Цъшан пейлиган (6000-5500 г. пр. н. е.), Дадиуан
(5800 г. пр. н. е.), успоредно с появата на триногите кани, подноси и купи,
се откриват и триножниците ли (鬲 li) и дин (鼎 ding) като самостоятелен, обособен вид, който се запазва и доразвива през цялата новокаменна и през бронзовата епоха (Pei 1990: 19-29; Ren 1996: 37-49; 李 1998: 14).
Изолирани и значително по-оскъдни находки с триножници са открити
също така и на о. Тайван, както и сред артефактите от културата Бан Као
в Тайланд от ІІ хил. пр. н. е. (Leong 2003: 173-186).
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Триподите в Китай, продължава Маринова, имат както утилитарно
предназначение като готварски съдове, така и култово предназначение,
доколкото в пиктограмите Дзягу-уън от периода Шан-ин (1600-1043 г.
пр. н. е.) знакът за дин се състои от две части – трикрак съд и животно
над него (Сю 1986: 283), което се възприема като знак за това, че динът е
служел и за протоолтар. В подкрепа на това твърдение е фактът, че именно динът, сред всички бронзови съдове, се възприема като „свещен съд“
през дин. Шан (1600-1046 г. пр. н. е.) и дин. Джоу (1046-256 г. пр. н. е.).
За разлика от китайските, българските триподи са с по-къси крачета и не могат да бъдат поставяни директно над огън. През средния неолит
обаче се появяват трикраките олтарчета или наричани още „култови масички с неуточнено предназначение“ от някои археолози, както и по-редките техни разновидности с по четири крака (Детев 2003: 29). Често пъти
те са украсени със зооморфни форми или геометрични мотиви. Олтарът
(лат. „alta ara“; гр. „άγια τράπεζα“) представлява обособено свещено място
за среща и общуване с Божеството.
В същото време, семантиката на трипода може да се потърси и в
египетското писмо, което се явява не само пиктографично, но и идейно-абстрактни аналози на знаци от китайската йероглифна система. Така
формата на триножника сама по себе си може да представлява изработена като съд идеограма на значенията „божествено присъствие“ или „напояване с божествени словеса“, отговарящи съответно на два йероглифа
от египетското писмо (Budge 1920: 124-125). Поради това, откриването
на някои първични понятия, заложени и в двете системи, но претърпели
различна художествена интерпретация, не бива да ни учудва дотолкова,
доколкото циркулиращите в древния свят култово-религиозни концепции са имали универсален характер и най-вероятно общ източник (Маринова, 2009: 94).
Поради наличието на все още ограничено количество открити триподи на Балканите, Маринова прави проучване на историческите данни
в произведенията на античните автори. В древногръцките извори се потвърждава ролята на трипода като задължителен свещен атрибут и „неизменна част от ритуала на общуване с отвъдното“. Друга функция на
триножника е да служи за посредник между боговете и девойката оракул,
която пророкува бъдещето (у Страбон). Същата функция се среща дори
и в християнски времена, когато езичниците продължават да използват
именно триножника като мистичен съд в своите гадателски практики
(Sozomen 1846: 311), което още веднъж потвърждава връзката с египетските йероглифи, свързани с триножника, преведени като „място на бо-
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жественото откровение“ и „слизане на божествени словеса“ (Маринова
2009: 95).
В заключение М. Маринова отделя сериозно внимание именно на
практиките, свързани с предсказване на бъдещето, които възникват паралелно на Балканския полуостров и в Китай. Китайските гадателни надписи се отнасят към периода Шан-ин (1600-1046 г. пр. н. е.), докато найдревното пророческо светилище в Додона, според Йосиф Флавий (37–
100), е основано преди времето на египетския фараон Амос от ХVІІІ-та
династия (датирана към 1550–1292 г. пр. н. е.) (Josephus 2008: 587), което
дава долна граница на основаването на пророческите практики в Елада
в периода от ХVІ в. пр. н. е. В същото време, сред находките от Ърлитоу,
които съвпадат като период с митичната дин. Ся (2200-1600 г. пр. н. е.),
има и известен брой бронзови триножници дин. Първият китайски историк Съма Циен (146-86 г. пр. н. е.) отнася появата на диновете дори още
по-назад във времето – при управлението на митичния Жълт император
(XXV-XXIV в. пр. н. е.).
Тези факти говорят в посока на това, че появата на писменост и налагането на триножниците като свещени съдове и символи на небесно
благословение в Китай, навярно са плод на междукултурен обмен. Макар че според историческите извори употребата на триножниците може
да бъде отнесена към ранния период на династия Ся, археологическите
данни показват, че районите на тяхната поява и концентрация още през
неолита, съвсем не съвпадат с границите на царството Ся (Guo 2000: 42).
Напротив, средищата на разпространение на триножника са разположени основно в крайбрежните зони, оформяйки своеобразен „кръг на културата на триножника“ („鼎文化圈“).
В заключение М. Маринова прави извода, че е „възможно появата
на писмеността в Китай да е дошла по линията на морски взаимоотношения именно с древните трако-пеласги, известни като отлични мореплаватели и „таласократи“. По същата линия на разсъждения би могло да се
предположи, че и появата на триножниците в Китай, още през неолита, е
повлияна от трикраките култови олтари на Балканите, като се вземат под
внимание техните сходства във формата, декорацията и функциите им на сакрални съдове за общуване
с отвъдното“ (Маринова 2009: 103).
6. Великият предел
Китайският термин тайдзи се състои от тай
(太 tài) – „велик“, „височайш“, „прекомерен“ и дзи (
极 jí) – „полюс“, „предел“, „крайност, „идеал“. Терми-
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нът се превежда като „върховен принцип“ (Le Blanc 1985, Zhang и Ryden
2002) или „великият принцип“ (Chen 1989, Robinet 2008), според други –
„върховният полюс“ (Needham и Ronan 1978), „великият абсолют“ или
„върховната противоположност“ (Adler 1999). На български се е утвърдил терминът „великият предел“, който ще използваме и по-надолу.
Великият предел се среща за пръв път като термин в един от каноничните коментари към „Книга на промените“ (《易經》 Yijing)
《Сицъджуан》 или „Коментари към свързаните думи“ (《系辞传》,
《Xicizhuan》)10. В 11-и свитък от този коментар четем следното: «是
故，易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉
凶生大業» – „В Промените има Велик предел. Той поражда двете първични сили. Двете първични сили пораждат четирите образа. Четирите
образа пораждат осемте триграми. Осемте триграми определят късмета и
бедите. Късметът и бедите пораждат великото деяние.“11
В даоисткия трактат „Джуандзъ“ (莊子, 《Zhuangzi》), глава шеста „Главният учител“, свитък 3, датиран ок. III в. пр. н. е., се представя
концепцията за Великия предел, възприеман като „зенит“, в противопоставяне с лиу дзи (六极 liù jí) или „шестте предела“, „шестте кардинални
направления“, възприемани като „надир“:
„Защото пътят (дао) притежава реалност и достоверност, (но при
него) липсват деянието и телесната форма. За него може да се разкаже, но
(той) не може да се вземе; може да се схване, но не може да се види. В него
самия са и неговата основа, и неговият корен. (Той) е съществувал вечно,
преди небето и земята, от самата древност; (той) е дал светостта на душите на прадедите, дал е светостта на боговете, породил е небето и земята.
(той) е по-високо от зенита, а не е висок, по-ниско е от надира, а не е нисък; (съществувал е) преди небето и земята, а не е древен; имало го е преди най-далечната древност, а не е стар“ (сб. прев. Беливанова 2011: 232).
В трактата „Философите от Хуайнан“ (《淮南子》, 《Huainanzi》)
от II в. пр. н. е. великият предел се споменава в контекста на даоисткия
„джън жън“ – „истинският човек“, или усъвършенственият чрез допълнителни умения човек, черпещ сили от великия предел, който на свой ред
превъзхожда по значимост категориите ин и ян:
10

Един от най-философски ориентираните коментари към „Книга на промените“,
приписван на Конфуций, но датиран предполагаемо ок. IV-III в. пр. н. е. дава ключови
формулировки на основни понятия от китайската философия. Интересът към него се
повиши значително в последните години, поради открит ръкопис на текста в гробницата
от Ма-уандуей (168 г. пр. н. е.), който съществено се различава от традиционния си
вариант.
11 Превод – Я. Ш.
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„Фусуей (夫煫) или „пламтящото огледало“ черпи огнена енергия от
Слънцето, фанчу (方諸) или „Лунното огледало“ събира роса от Луната.
Онова, което (се съдържа) между Небето и Земята не може да изчисли
дори и майсторът в сметките. Така, макар ръката да може да задържи и напипа дори най-малките неща, тя не може да задържи яркостта (на Слънцето и Луната). Ако бе възможно (за човека) в ръката си да събере (нещата
отнасящи се до) цяла категория от великия предел, то той веднага би произвел едновременно и огън, и вода. Това е така, защото ин и ян споделят
общо ци и се привеждат едно друго в движение“ (Le Blanc 1985: 120-1)12.
От гореизложеното следва, че Великият предел е концепция, която
може да се опише като изначалното състояние на Вселената в момента на
Големия взрив, като от него произлезли двете първоначала ин – пасивното, женското начало, и ян – активното, мъжкото начало. „Движението
задейства ян, а когато активността му достига своя предел, то настъпва
покой, чрез който се проявява ин. Когато покоят достигне своя предел,
то отново се поражда движение, така движението и покоят се редуват и
стават източници едно на друго. Трансформациите на ян и единството
на ин пораждат петте първоелемента – вода, огън, дърво, метал и земя.
Петте първоелемента се проявяват във всички неща и ги привеждат в
хармония. Когато има хармония, то се появяват четирите сезона. Ин и ян
са породили всички неща, които на свой ред се репродуцират, правейки
процеса безкраен“ (Wu, 1986).

Знакът на Великия предел
Фундаменталният постулат за „великото първично начало“ на всичко съществуващо (тайдзи) се изобразява като кръг, разделен с вълниста
линия на две части, които делят тъмното първоначало ин от светлото ян.
Във всяка част има по една точка с противоположен цвят, която показва
невъзможността от абсолютна чистота на първоначалата.
Според преданието този знак е измислен от легендарния император
Фуси преди седем хиляди години. Наличните археологически и писмени
материали обаче не дават отговора кога и от кого е създаден популярният символ на Великия предел в Китай. Свидетелствата от династия Хан
(206 г. пр. н. е. – 220 г. сл. н. е.) обаче показват повишен интерес от страна
на китайските философи, които кодират двойствената натура на нещата
под най-различни форми – чрез цифрови обозначения, визуализации,
дори двойки думи.
12

Превод – Я. Ш., според превода на Ле Бланк
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Въпросът е повдигнат още в коментарите към „Книга на промените“, която пояснява света чрез 64-те хексаграми, комбинации от осемте
триграми или багуа. Хексаграмите се състоят от по шест паралелни прекъснати и непрекъснати черти, записани една под друга. Всяка от хексаграмите има свое уникално обозначение – образът ѝ сян (象 xiàng) кореспондира с конкретен природен обект и тълкува значението на определени човешки действия или събития. По този начин „Книга на промените“
дава специфичен подход при дефиниране на Вселената, който съдържа
три основни елемента: сян – образи, шу – числа и ли – значения. Те играят
ролята на посредници между подредбата, процесите и явленията в Космоса, съотнесени към ежедневните дела на хората на Земята.
Още от дин. Хан и чак до дин. Мин (1638-1644) и Цин (1644-1911) се
наблюдава напрежение между двете философски школи на сяншу (образите и числата) от една страна и на или (значенията и поясненията) – от
друга. За сяншу подходът към интерпретация на класическите трактати е
да отразява вижданията си чрез фигури и нумерологични графики чрез
сян (образите) и шу (числата). Школата или от своя страна подхожда така,
че да извлече доказателства от трактатите за собствените си идеи и теории, като по този начин по-малко пояснява трактатите, а повече представя нови теории, базирани върху класическото познание.
Поради тези особености на двете школи, повече ще се спрем върху
сяншу, доколкото ни интересува именно популярният днес символ на великия предел. Основният принос на школата са многобройните диаграми
ту (图 tú), които често очертават структури, места и номера посредством
черни и бели линии с цел графично-числово предаване на основните
процеси, които движат Вселената.
По време на династия Сун (960-1279) даоисткият монах и основател на школата тушу (диаграми и документи) Чън Туан (906-989) прави
важен принос, като съставя няколко нови диаграми, поясняващи принципите, залегнали в „Книга на промените“. Според легендата, той оставя след себе си три диаграми, които са обект на научни търсения и до
днес. След него се развиват три направления в съставянето на диаграми, давани като примери от трима неоконфуциански мислители: хъту
(диаграмата на Реката) и луошу (диаграмата Луо), приписвани на Лиу Му
(1011-1064); диаграмата сиентиен („Предхождаща Небето“), приписвана
на Шао Йун (1011-1077); диаграмата тайдзи (диаграмата на великия предел), приписвана на Джоу Дун-и (1017-1073).
Тези три направления в крайна сметка били по-късно използвани
от Джао Хуейциен (1351-1395) за създаването на първия символ ин-ян,
наречен „Естествена небесна и земна диаграма на Реката“ (天地自然河
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圖 tiān dì zìrán hé tú).13 В допълнение,
според китайските учени Чън Туан е използвал по-ранна диаграма, приписвана на будисткия монах Дзунми (780-841)
от династия Тан (618-907), поради което
знакът на Великия предел исторически
може да бъде отнесен към идеите на нео
конфуцианството. Именно тук не можем
да не отбележим многобройните находки,
направени в ареала на древната Дунавска цивилизация и по-късната Кукутени-Триполие, следва да се потърси влиянието на древната Дунавска цивилизация
Фиг. 7. „Естествена небесна
върху китайската, тъй като този символ за
и земна диаграма на Реката“
пръв път се среща именно на Балканския
от Джао Хуейциен, XIV век
полуостров. В България са открити многобройни артефакти с изобразен върху тях символ на великия предел.
Основно това са керамични съдове от Варненския халколитен некропол,
местността Корията край гр. Суворово, селищна могила Сава, сел. могила Голямо Делчево. В Румъния край Брашов и Шинка Веке (Șinca Veche)
е открит Храмът на избраните (Templul Ursitelor) – един от най-старите
скални манастири, датиран на 7000 г. пр. Хр. Символът на Великия предел в този храм е обкръжен от Звездата на Давид, за която съществува
хипотезата, че е предадена от пелазгийците на египтяните, а от там вече
достига до евреите, които я ползват и до днес.

Фиг. 8. Керамични съдове от селищна могила Сава, 1-ва пол. на V хил. пр. н. е.

13 Wang,

R. Yinyang (Yin-yang): http://www.iep.utm.edu/yinyang/ (отв. на 07.11.2016)
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Фиг. 9. Керамични съдове от м. Корията, гр. Суворово, средата на V хил. пр. н. е.

Фиг. 10. Керамични съдове от Варненския некропол, втора пол. на V хил. пр. н. е.

7. Заключение
Поради обема на статията е невъзможно да се отразят всички паралели, които предполагат възможно влияние в посока запад-изток от
най-древната европейска култура, 20 % от чиято кръв тече в нашите вени,
към древен Китай. В една втора част на даденото изследване ще проведа
паралели по отношение на символа на свастиката в България и Китай,
свещеният квадрат луошу, откритите колесници с конски впрягове в Караново и аналозите им, които се появяват в Китай едва през династия
Шан (1600-1046 г. пр. н. е.), за които досега се смяташе, че най-ранните
от тях са били произвеждани от хетите и митанийците14 в периода 15001300 г. пр. н. е.
Според един от „бащите“ на китайската историография проф. Леонид Сергеевич Василиев, на китайците е била присъща „историческата
амнезия“ – в китайските хроники съществуват множество описания на
имена на владетели и други хора, но не са описани събитията, свързани
с тях. Всичко се предавало в устна форма и се предполага, че липсващото
14

Митани (Ханигалбат) — древна държава, съществувала в днешна Северна Сирия и
Югоизточна Анатолия в периода XV-XIII в. пр. н. е.
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за момента междинно звено е дошло от Запад. В светлината на огромния
брой преки и косвени доказателства за влияние на първата европейска
култура върху основите на китайската цивилизация, аз само мога да се
съглася с проф. Василев и да предложа за по-нататъшно изследване застъпените в статията въпроси.
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