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           Светослав Диамандиев 
 
 

ЕДНА ПРЕДСТАВА ЗА 
СЛИВАНЕТО НА БЪЛГАРИ 

И СЛАВЯНИ 
 
Анотация 
 

Крайните резултати от представеното изследване  биха заинтригували много любозна-
телни българи, но естеството му  може да бъде по-скоро предмет на дискусии и дори раз-
палени спорове  на  научни работници  от широк мултидисциплинарен  спектър. Това твър-
дение не подлежи на съмнение. Много млади умове биха желали да намерят  терена на 
научните изследвания на българската  история незамърсен от политически съображения. 
Но научните работници, които са отдали физически  и интелектуални сили за доминиране-
то на някои догми в българската история,  трудно биха се отказали от тях.  

Изложените свидетелства са добросъвестно подбрани от трудовете на българските ис-
торици, лингвисти и етнографи и са обобщени от прозрачната логика на едно откровено 
мислене. Дори и да срещне организирано противопоставяне на представителите на сла-
вистиката, такова мислене има право да очаква  аргументите на контратезите.  

Студията е успех на човешкия стремеж към  познание и като такъв, се очаква да бъде 
обект на интереса на търсещия  дух. 
 

От издателството 
 
 
 
Предговор на автора 

 
В тази студия, като припомням и обобщавам установени от историците факти, 

представям конкретна версия, за възможността да са се слели потомците на Аспарух 
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със славянските племена, заварени и покорени в днешните ни земи и начина, по който е 
станало това. 

И само толкова. 
Не съм имал цел да давам отговор на въпроса, има ли българският народ славянски 

произход. Но моите изводи могат да бъдат предпоставка да се разглежда по един нов 
начин формирането на българската нация и българския език, потребността на бълга-
рите от книжовна култура и условията на нейното създаване. Бих искал този опит за 
обективен анализ да е направен логично и убедително, за да стане много трудна, ако 
не невъзможна защитата на упоритите доктрини, лежащи в основата на знанието за 
българската история от разглеждания период. Едно знание, което е било извикано на 
живот както от невъзможността да се обясни наличието на толкова славянски думи в 
езика на българите, така и от военно-политическите интереси на редица европейски 
държави от различни величини. Очаквам да бъдат уважени усилията ми да не се поли-
тизират, направените в студията изводи. Сведенията и становищата, изведени от 
трудовете на цитираните автори, са онези исторически експертизи, върху които е из-
градена разработката ми. 

Ползвам свободно авторското си право да установя един лек полемичен стил в ин-
терес на по-достъпното възприемане на изложението.Позволих си да направя изложе-
нието от първо лице единствено число, което е по-близко до съзнанието на читателя 
и носи по-откровено личната позиция на автора. 
 

P.S. След като завърших студията и представих копия от нея за изработване на 
мнения от уважавани професионали, аз получих техните становища с редица бележки и 
препоръки. Приложих ги в книжката в пълния им текст. Но не си позволих да правя след 
това поправки и подобрения в указания ми смисъл, защото не бих желал продукцията да 
има колективно авторство. Пък и не е коректно да лиша читателят от основанията, 
които е имал опонента ми. За изказаните бележки и препоръки благодаря! 
 

 
 

Ордата на Аспарух наброявала около 10 000 
човека. След като спечелили битката с 
императора на ромеите Константин IV Погонат, 
българите преминали Дунава и направили 
федерация или може би съюз със седемте 
славянски племена и “северите” от 
завладените земи. А славяните били толкова 
многобройни, че “шепата” българи се претопили 
в “славянското море” и от смесването се 
формирал един нов народ, който е по-скоро 
славянски. Народ, говорещ езика на 
славяните, тъй като от езика на българите 
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останали 5-10 думи. 
 (доминираща в българската история доктрина) 

 
 

 
 

 

I. Българите до инвазията на Аспарух на Балканите през втората 
половина на VII век. 

 
Според добре аргументираните съвременни български историци българските племена 

се представят като древни обитатели на северните склонове на Памир и Хиндукуш далече 
преди Христа. “Районът на Западна Монголия, Източен Казахстан и Северен Памир-Хин-
дукуш по традиция е определян от античните, а по-сетне от средновековните историци ка-
то Вътрешна Скития, а тъкмо той се приема и за прародина на различните български пле-
мена” (1,с. 17). Техният произход се приема днес като индоирански. Езикът на българите от 
Памирския период е силно повлиян от северо- и източноиранските езици - “мнозинството 
учени са склонни да приемат, че през епохата на II и I хилядолетие пр.Хр. ... европеидното 
население(от Вътрешна Скития –бел. моя) е говорело езици от днешното индоиранско и 
иранско семейство на индоевропейските езици” (1, с.18). 

За придвижването на племената утигури, кутригури, оногури, тарниах и коцагири П.Доб-
рев информира обществеността, въз основа на записките на патриарх Дионисий Телмахар-
ский, посредством патриарха на Антиохия Михаил Сирийски, в книгата си “Българските ог-
нища на цивилизация на картата на Евразия” (6,с. 30). Базирайки се на значителни по обем 
исторически свидетелства, авторът разказва в същата книга и за добитите от българите в 
прародината им и в по-новите поселища вече в Европа технологични, стопански и общест-
вени умения и практики. Тези техни достижения са само изброени по-долу, но могат да бъ-
дат намерени потвърждения за тях в трудовете и на други изследователи, с достойна пози-
ция в българската историография.  

Има сериозни сведения за градостроителство на българите по северните склонове на 
Памир. Своите строителни умения те пренасят в началото на новата ера по северните 
склонове на Кавказ, на Крим, а по-късно и по северните склонове на Балкана, на Апенинс-
кия полуостров, около устието на Кама и на други места в Стария свят. 

Теофилакт Самоката (VI век) съобщава: “Град Бакат, построен в старо време от оногу-
рите, бил разрушен от земетресения...” Като други древни български градове, изровени от 
вековните пясъци, се споменават Куча, Бухара и Самарканд. Няма съмнение, строителни-
те традиции са били пренесени от българите в Европа, където те строят Булкар. Захарий 
Ритор твърди, че “българите и съседните с тях алани, които около 550 г. живеели около 
Каспийските врати в Кавказ, “имат свои градове...” В същия си труд П.Добрев сочи като 
български градове в Памир Болуга (разрушен през 87 г. пр.Хр. от китайците) и Бугур, които 
по-късно се появяват в района на Кавказ като Българи и Пугури (6). Не следва да пропуска-
ме многобройните български градове из Кримския полуостров, Велики Болгар, столицата 
на Камска България, а на запад Плиска, Велики Преслав, Охрид и забравените новобъл-
гарски градове, пръснати по българската земя. Много интересни изследвания са направени 
от Игнат Минков от Етнографския институт на БАН.Той разглежда елементите на традици-
онното българско жилище и въобще на строителството на древните българи и установява, 
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че почти всички термини, използвани в строителството на българската къща (основно в 
Стара планина), имат паралели и до днес в Памир. Такива са: къща, сундурма, пруст, 
чардак, соба, сая, софа, менсофа, потон, кошара, пирустия,черчеве, юклюк,зид, ди-
рек,поп,кюше, маия, нут, перваз,качак,талпа,лавица, мандало,клечки,чивии,паянти и много, 
много други (11, с.61-75).Тази информация доказва нивото на древната българска строи-
телна традиция, която очевидно идва от Памир и отличава българите от другите народи в 
нашите днешни земи и на север от тях. Същото сведение сочи за съществуването и изпол-
зването само в тази човешка дейност на много повече от 10-15 броя неславянски и не-
тюркски, но български думи, което е твърде различно от официалната легенда.  

Не е предмет на настоящата студия подробно изложение на изключителните достиже-
ния на българите. За изложението е важно да се посочат упражняваните от българите за-
наяти, които са осигурявали модерно въоръжение на бойците, пищни униформи на воена-
чалниците, съвременна за времето си битова култура, завидни агротехнически познания и 
практики, активен стокообмен с близки и далечни съседи по силата на търговски договори. 
Несъмнено всяка една от тези специфични стопански дейности е ползвала свой професио-
нален жаргон, чиито речници се ползват и до днес. За културните български традиции гово-
ри наличието на УНИКАЛНИТЕ за Средна и Западна Европа каменни надписи, монумен-
тални релефни скални изображения, най-известно от които е Мадарският конник. Като пол-
зва сведенията на арменската география “Ашхарацуйц”, писана през VII век, П.Добрев от-
белязва в “Българските огнища на цивилизация на картата на Евразия”, успешно въведена 
данъчна система и строго законодателство и обобщава, че “българите и съседните с тях 
народи - масагети, согдийци, саки, хоремзийци, са принадлежали всички към кръга на бога-
тите и развити в занаятчийско и търговско отношение народи и в това отношение те съ-
ществено са се отличавали от съседните с тях нискоразвити номадски племена” (6, с. 24). 

По повод стопанския живот на българите П.Добрев добавя:“...от ранни согдийски наход-
ки личи, че самостоятелното владение Булгар е сечало свои собствени монети” (6,с.80). За 
значението на този факт не би следвало да се говори. Авторът съобщава още: “Заедно с 
тях (българите – б.м.) в земите край Волга се появява например за първи път големият же-
лезен плуг - преди това земеделието се е основавало на далече по-примитивни оръдия на 
труда - мотиката и вероятно дървеното рало” (18, с. 146). 

Българската цивилизация е богата още с впечатляващо държавно устройство и военна 
организация, с доказана резултатна стратегия и завидни бойни умения. Религията най-ве-
роятно е била монотеистична, т.е. модерна за времето си религиозна система. Не на пос-
ледно място са астрономическите познания на българите, връх на които е старият българ-
ски календар - изключителен по точност и до днес. Многобройни са доказателствата за ма-
териалната и битовата култура на българите, което е белег за нивото на занаятите и тър-
говските връзки на старите български държави със света. Изключително интересно и об-
разно е сведението, което ни дава руският историк Н.М.Карамзин в “Предания веков” за со-
циално-икономическото равнище на заселилите се високо на север котраги във Волжско-
Камска България, след напускането на Кубратовата родина. Княжеският съветник на вели-
кия княз Владимир (980-1014) “осмотрев пленников и видя их в сапогах, сказал Владимиру: 
Они не захотят быть нашими данниками; пойдем лучше искать лапотников!” (като видял 
пленниците в ботуши, той казал на княз Владимир: Те няма да поискат да бъдат наши да-
нъкоплатци; по-добре е да потърсим цървуланковци!). Съветникът мислил, “что люди изб-
ыточные имеют более причин и средств обороняться” (че хората, живещи в изобилие, имат 
повече причини и средства да се отбраняват) (2, с.101). Този цитат, в който по един елеган-
тен начин се разкрива благосъстоянието на българите, “поели” в края на VII век една се-
верна земя, не се нуждае от коментар като свидетелство за общото за българските племе-
на ниво на битова и технологична култура.  
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Примери за високото цивилизационно ниво на българската държава по времето на Пър-
вото българско царство има в изобилие даже и в книгите по история, издавани във време-
то, когато според Божидар Димитров, “българите на Аспарух бяха примитивни номади от 
тюркски произход” по указание на “управляващата в България партия – БКП, (която) даде 
инструкция ролята на прабългарите в създаването на държавата и народа... да бъде све-
дена до минимум” (3, с.44). Да, но все още доминиращи българската история авторитети 
твърдят, че българските племена са били тюркоезични номади без елементарни цивилиза-
ционни достижения. По този повод току що цитираният автор, в същата си книга пише: “..на 
мита за ниското цивилизационно равнище на прабългарите ужасно пречеха монументални-
те развалини на Плиска, Преслав, Дръстър и други ранносредновековни български градо-
ве...Как така примитивен номадски народ ще строи огромни градове (Плиска е на 23 квад-
ратни километра площ, Преслав - на 7 кв.километра) и огромни сгради в тях от добре 
оформени каменни квадри с тегло от стотици килограми” (3, с.44). Една великолепна илюс-
трация на българското държавно величие и строителен гений представлява “Описанието 
на Симеоновия дворец” от “българския екзарх” презвитер Йоан, което не може да се пре-
разкаже, то трябва да се прочете (29, с. 77-78)! 

В заключение следва да отбележа, че обществено - икономическото ниво на България и 
нейния народ при кан Аспарух е било, според посочените авторитетни исторически сведе-
ния, наистина достойно за времето си и за ролята, която България поема да играе на Бал-
каните. В Българската държава властва начална фаза на феодални отношения с остатъци 
от робовладелчество. Това е времето, когато Аспарух форсира водите в долното течение 
на великата европейска река с ударната военна сила на останалата независима част на 
“Старата Велика България”, след като първородният наследник на кан Кубрат Бат Баян 
“станал техен (на хазарите – б.м.) данъкоплатец..” (5 с.13).  

Държавата България, чийто кан е вече по наследствено право Аспарух, била носителка 
на традициите и цивилизацията на едно богато минало, приело мощното влияние на дър-
жавното, стопанското и културното развитие на велики източни страни като Китай, Индия и 
Персия. 
II. Славяните на Балканите до идването на българите през втора-
та половина на VII век.  

 
Ако възкръсналото след аварската или западнотюркската зависимост държавно образо-

вание на Кубрат датира от първата половина на VII век, то има достатъчни и авторитетни 
данни, че славянски племена, наричани от римляните “sklawi”, а от гърците “σ” 
(12, с.12) или “словени”, тръгвайки от прибалтийските земи, са се разпространили на изток, 
юг и запад, като са нахлували в Балканския полуостров и са се заселвали в тези земи още 
от IV, V век. Същите племена били наречени славяни през средните векове, но в изложе-
нието не е възможно да се възприеме един - единствен термин, поради използваните в ци-
татите различни наименования. Някои от славянските племена са се установявали на пос-
тоянно местообитаване в земите на Източната Римска империя и са преминавали според 
историческия жребий във владение на различни нашественици в тези земи и в т.ч. на готи, 
авари, хуни, келти, франки, българите на Кубер и българите на Аспарух, а неизбежно в ня-
кои части на полуострова и на други племена и народи. Според гръцките хронисти слове-
ните са запазили дълги столетия своята етническа обособеност и изолираност. 

Пл.Цветков в книгата си “Славяни ли са българите” (4) прави анализ на съществуващи-
те в хрониките податки за разселването на словенските племена на територията на Бал-
канския полуостров в течение на VI-VII век. Като споменава две словенски племенни групи, 
тези на сърбохърватите и славиноантите, авторът напомня за опита на десет племена да 
превземат Солун, за които изворите посочват, че са били на брой около 100 000 души. 



 6 

Според разказаното разселване по полуострова общият брой на словенските племена се 
изчислява от автора на не повече от 300 000 човека. За покорените от кан Аспарух седем 
племена и евентуално северите, разположени може би в Мизия, се прави предположение, 
че са възлизали на около 80 000 души. 

Няма спор по достоверността на сведенията за ниското ниво на битовата и обществена-
та култура на славяните по нашите земи и впрочем, за всички славянски племена от тази 
епоха.  

В “История на България” на БАН (22) се посочва, че като свидетелства за материалната 
култура на славяните от VIII-IX век, по нашите земи са останали една лодка еднодръвка и 
парчета от грънци без инкрустации и глеч. В този смисъл Божидар Димитров, който не мо-
же да бъде подозиран в антиславянско отношение, пише: “..в цялото пространство, в което 
живееха славяни (от Одер до Волга), археолозите, включително и съветските, не бяха отк-
рили нещо по-високо от сламена колиба. А най-често откриваха землянки. Ах тези землян-
ки - масовото славянско жилище в тази епоха. Те бяха един малък ужас за тогавашните ар-
хеолози, които трябваше да доказват висока славянска култура. Дълбали са ги дори в сре-
дата на почти оцелели тухлени или каменни сгради в завладените римо-византийски градо-
ве, на които е изгорял само покрива” (3, с. 45). 

Б.Димитров съобщава още, че славяните “живеят в землянки и сламени колиби в малки 
села, прехранват се със скотовъдство, лов, риболов, пчеларство и примитивно земеделие” 
(3, с. 47). За организацията на славянската войска авторът добавя: “Въпреки че нямат ни-
какво предпазно въоръжение (шлемове, ризници, наколенници) и конница, пехотните сла-
вянски отряди, въоръжени само с меч, две къси копия и примитивен дървен щит, храбро се 
хвърлят в бой с византийските войски, облечени само с ризи, а понякога и голи до кръста” 
(3, с.48). 

За държавно устройство при славяните в интересуващия ни откъс от време е немисли-
мо да се говори. За да добием познания, които имат отношение към възможността да е съ-
ществувало славянско обединение в Ранното средновековие, можем да ползваме опреде-
лени пасажи, посветени на славяните от “Стратегикон на Псевдомаврикий”: “Неверни са 
във всяко отношение, не се споразумяват при преговорите и отстъпват повече от страх, от-
колкото пред подаръци. Така че, ако помежду им се яви разногласие, те или не достигат 
споразумение, или пък, ако се споразумеят, веднага други нарушават решението, като 
всички противници враждуват до смърт помежду си и никой не иска да отстъпи другиму” ( 
5, с. 10). 

Н.М.Карамзин, като помества в книгата си “Предания веков” цитат от “Повесть времен-
ных лет”, твърде убедително ни осведомява за стопанската и битовата култура и социал-
ната психология на славянството по времето на полубългарина и полувикинг Светослав: 
“Собрав бояр, он в присуствии Ольги (майка му, болярка от Плиска – б.м.) сказал им, что 
ему веселее жить в Переславце (Преслав – б.м.), нежели в Киеве: “ибо в столице болгарс-
кой, как в средоточии, стекаются все драгоценности искусства и природы: греки шлют туда 
золото, ткани, вино и плоды, богемцы и венгри серебро и коней, россияне меха, воск, мед 
и невольников”(курс.-м.) (2,с.91). (Като събрал боилите, той в присъствието на Олга им 
казал, че му е по-весело да живее в Преслав, отколкото в Киев: “тъй като в българската 
столица, като в съсредоточие, се стичат всички драгоценности на изкуството и природата: 
гърците изпращат тук злато,тъкани,вино и плодове, бохемците и унгарците сребро и коне, 
росияните кожи,восък,мед и роби”). 

Като извод от изложените в тази част свидетелства, както и от други немногословни 
данни за славянските (словенските) племена на Балканите до края на Първото българско 
царство, трябва да се признае, че в техния живот са властвали социално-икономическите 
отношения на родово-общинната организация. Били са далече от потребността от държав-
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ност и книжовна култура, живеели са в първобитни битови условия, ползвали са се от жи-
тейски практики на най-елементарно технологично ниво. В нашите земи те не са оставили 
от този период значими материални следи като белег на влиятелно обществено присъст-
вие и култура.  

Ако си позволим да направим една съпоставка на обществено-икономическите форма-
ции на българи и славяни от периода на Първото българско царство, следва да отчетем, 
че славяните са били твърде изостанали в социалното си развитие от българите. 
 

 
 

  
 
III. Войната на България с Византия, завършила около 681 г., в 
светлината на отношенията между българи и славяни 

 
С така изложения стопански, военен и културен потенциал българите завладяват Източ-

на Мизия и след като я прочистват от завареното население в течение на кратък истори-
чески срок, настаняват една част от своя народ в обширните равнини на днешна Северна 
България. Мизия е била така населена от българските завоеватели, че през следващите 
двеста години понятието “мизи” е било синоним на “българи”. Горното убеждение изложих 
преди години в статията си “Как езика на Аспарух стана език от славянската група”, като за 
тази моя презумпция намерих след години едно брилянтно свидетелство у Карамзин, който 
се позовава на Нестор(монах в Киевско-Печьорския манастир след 70-тях години на XI век 
и първи руски хронист, създал летописа “Повесть временных лет”): “Нестор пишет, что сла-
вяне издревле обитали в странах Дунайских и, вытесненные из Мизии болгарами, а из Па-
нонии влохами (доныне живущими в Венгрии), перешли в Россию, в Польшу и другие зем-
ли”(Нестор пише, че славяните обитавали от древността Дунавските страни, и изтласкани 
от Мизия от българите, а от Панония от власите (досега живеещи в Унгария), преселили се 
в Русия, в Полша и в други земи.) (2, с. 40) 

Отлично документираното от византийските хронисти Теофан Изповедник и патриарх 
Никифор и от протоколите на Шестия вселенски църковен събор проникване на българска-
та войска на юг от Дунава дава достатъчно основания да се заяви, че БЪЛГАРИЯ Е СПЕ-
ЧЕЛИЛА ВОЙНАТА С ВИЗАНТИЯ на император Константин IV Погонат. По този повод Тео-
фан Изповедник в “Хрониките” си казва: “И тъй, след като се разширили в тези места (бъл-
гарите - б.м.), възгордели се и започнали да нападат и да поробват крепостите и земите, 
които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил мир с тях...” (5, 
с.13). Направеният от мене извод за спечелена война се мотивира от простото правило, че 
сключването на мир не може да бъде логичен завършек на случайна битка, а само на една 
кървава и продължителна война като описаната от хронистите. Да се признае, че Бълга-
рия е спечелила войната срещу ромеите е толкова важно, защото е пряко доказател-
ство за военната и икономическа мощ на България, а тя пък е указание за човешкия 
и икономическия потенциал на завоевателя. Като повтарям твърдението си за водена 
между България и Източната Римска империя война, се позовавам на несъмнено досто-
верния текст от протоколите от 16-о заседание на Шестия вселенски събор в Константино-
пол през 681 г., в които е записано: “...думата взема епископът на Апамея Константин. 
Между другото той казва: Дойдох при вашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслу-
шан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претър-
пяхме във войната с България” (1, с.183). 
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Изключителният успех на България, както епископът на Апамея наименува пред Събо-
ра завоевателя в кампанията му в Долния Дунав, е могъл да бъде постигнат единствено 
въз основа на значителните военно-икономически възможности, идващи от земите на се-
вер от Дунава и на изток до Днепър. По повод на човешкия ресурс на казаната България 
Петър Петров в “Хан Аспарух” пише: “А въпросът (за ресурса на живата сила на България 
на Аспарух – б.м.) несъмнено е важен, тъй като от числеността на прабългарите зависи 
обяснението на цял ред събития - възможностите им за военни действия против Византия 
и другите противници, ролята им в организирането на държавата, съотношението със сла-
вяните и взаимните връзки с тях. Първоначално за прабългарите се е смятало, че предс-
тавляват една “орда”, която не е надхвърляла 10-15 хил. души. По-късно тази цифра в тру-
довете на проф. Златарски се удвоява, а при Мутафчиев вече е вдигната до 100 хил.души 
заедно с жените и децата”. И по-долу: “Толкова големи успехи против един силен и опитен 
противник (Византия - б.м.) е могла да постигне не само добре организирана и боеспособ-
на, но също така и многочислена войска. За тази многочисленост на прабългарите говори и 
фактът, че те заселили ПЛЪТНО (к.-м.) цялата тази територия, която отвоювали от Визан-
тия. При това тук става дума за заселване в смисъл на разширяване, тъй като прабългари-
те не изоставили териториите отвъд Дунава. А заемането на такава огромна територия и 
успешното й защитаване от хазари и византийци показва, че те са разполагали с голям чо-
вешки потенциал” (13, с. 11). В заключение П.Петров изказва убедителната мисъл: “Броят 
на Аспаруховите българи в Онгъла, а след 680 г. и в североизточната част на Балканския 
полуостров е бил далече по-голям от всички досегашни предположения. Без да може да се 
посочи някаква точно определена цифра, все пак трябва да се приеме, че Аспаруховите 
българи не са били по-малко от 250-300 хил.души” (13, с.14). От последните две изречения 
се разбира, че става дума само за преминалите в Мизия българи, без да се включват в 
сметката населенията в земите на север от Дунава и на североизток до Днепър, които са 
били според този автор гъсто населени.  

Други изследователи сочат, че цялото подчинено на Аспарух население между големи-
те реки и до Балкана е около 1 000 000 човека. 

В обобщение на разказаното от хрониките, посветени на войната между Българската 
държава под водачеството на Аспарух и Византия, можем да направим заключение, че 
България е имала потенциала не само да спечели войната срещу ромеите, но и да покори 
славянските племена, които са обитавали завоюваните ромейски територии като подчине-
но на империята население. По силата на един елементарен и традиционен механизъм съ-
щите тези населения запазват статута си на покорени и при завоевателя дотолкова, докол-
кото тези отношения се решават личностно между вождовете на завоевателя и на покоре-
ните. За това свидетелства твърде убедително текстът на Сюлейманкьойския надпис, ци-
тиран по-долу (5, с.17).Пламен Цветков заключава, че изградилите се динамични отноше-
ния между славянските племена и Българската държава са могли да се осъществят само 
от българския народ, който е далече по-многоброен и по-мощен във всяко отношение от 
тях (4). 

Канът на българите, след като завладял Източна Мизия в резултат на успешната кампа-
ния, всъщност война, легитимирал победата си над ромеите с вероятен мирен договор, по 
силата на който е получил право да владее тези земи и задължение от страна на ромейс-
кия император да му заплаща годишен “данък” (Теофан и Никифор), която плата осмислям 
единствено срещу задължението на Аспарух да задържи хазарите на Днепър. Иначе каза-
но, Аспарух е приел договорно да изпълнява срещу заплащане ролята на ФЕДЕРАТ (14, с. 
94), т.е. на защитник на териториите западно от Днепър, което е било и в пълно съответ-
ствие с екзистенциалните интереси на неговата държава. Фактът, че императорът е до-
пуснал толкова изгоден за България договор може да се обясни освен с военните притес-
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нения на Империята на ромеите, още и с информацията на великия Отец Паисий в негова-
та “Историйца”, че Аспарух се е задължил още и да оказва военна помощ на ромеите. Едно 
такова задължение е прилягало на някогашните отношения между Ираклий и Кубрат. 
Сключеният мирен договор между България и Византия, е същинско на дело императорско 
признание за международната валидност на решението на великите боили на оногондури-
те и на части от племената на другите братя, за господство на новия кан Аспарух над 
българите, след като Бат Баян (Безмер) е станал васал на хазарите.  

Според Теофан Изповедник, българите “... след като покорили измежду намиращите се 
там славянски племена т.нар. седем племена, поселили северите (може би като едно от 
посочените седем - б.м.) от предната клисура до Верегава към източните части, а към юг и 
запад до Авария останалите седем племена,(като че ли са останали седем от общо осем, 
или е пропуснат между думите “останалите” и “седем” съюза “до” - б.м.), които плащали да-
нък” (5, с.13). 

За да локализирам Авария, ползвам отново цитат от същия труд на Б.Димитров:“..Авар-
ски хаганат в Панония (днешна Унгария) не успява да ги подчини (славяните - б.м.) и грани-
ците му с тази славянска група минава по билото на Карпатите” (3, с. 48).  

Въз основа на този източник ще развия версията, че седемте племена, (може би шест 
без северите), са били дислоцирани от кан Аспарух на юг по Балкана и на запад по билото 
на Карпатите. Самата очевидно достоверна информация на свой ред свидетелствува, че в 
завоюваната от Аспарух Мизия практически не са останали славянски населения, след ка-
то са били преместени по билата на Стара планина и Карпатите. 

Б.Димитров потвърди вариантно горното си убеждение, като на 21 януари 2007 г. в пре-
даването на bТV от 15 ч. в рубриката “Българите” заяви, че кан Аспарух обезлюдил Мизия 
за своите българи, като преселил славяните северно от Дунава “в не по-лоши земи”, по си-
лата на договор.  

Редица автори цитират древноруската “Повесть временных лет” (XI век) с думите: 
“...дойдоха от Скития българите и отседнаха край Дунава и бяха насилници на славяните” 
(1, с. 184). 

Съобразявайки се с обилната и категорична информация за междуетническите отноше-
ния между българи и славяни в резултат на войната на кан Аспарух с ромеите, Божидар 
Димитров прави опит да внесе дух на примирение и бъдещо сътрудничество между тях: 
“Договорът (очевидно на кан Аспарух – б.м.) със “седемте славянски племена” изглежда на 
пръв поглед неравноправен и е по-скоро диктат на българската власт над славяните в Ми-
зия. И дори да е смятан за такъв първоначално от славяните, благоприятните последствия 
на договора с българската власт е бил почувстван още в следващите години.” И малко по-
долу: “Само след двадесет години, сигурен съм, привържениците на съюза с българите 
сред славяните са били вече към сто процента.” Сякаш властите някога са се интересува-
ли от чувствата и мислите на плебса или че последният е играл някаква роля в държавния 
живот, и особено в онази епоха! 

Кан Аспарух разполага “покорените” според Теофан Изповедник и патриарх Никифор 
седем словенски племена, евентуално плюс северите, по границите с ромеи и авари в ка-
чеството им на “федерати”. Tук е подходящо да се отбележи, че ако в договора между кан 
Аспарух и Константин на победителите българи е било предвидено да се плаща за охрана 
на граничната линия по Днепър “данък”, очевидно в смисъл на възнаграждение, то напро-
тив, от славянските племена, които са били принудени от българския кан да охраняват 
българските граници от “гърци и авари” в качеството им на федерати, е бил дължим “да-
нък” (5, с.13). Тези две противоположно крайни постановки на отношенията между държа-
вите Византия и България в единия случай, и в другия – между България и покорените от 
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нея славянски племена, недвусмислено доказват какъв е бил статутът на последните в 
рамките на Българската държава.  

Славянските племена са останали под българите със статут на покорени и той е пряко 
следствие от традиционната в онези времена практика. За това, че тази практика се е съх-
ранила още столетия в България, имаме едно показателно свидетелство в Сюлейман-
кьойския надпис на кан Омуртаг, отнасящо се до събития, станали 130 г. след кан Аспарух. 
Там е записано по повод 30-годишния мирен договор с императора на ромеите: “Втората 
глава е за славяните, които са под императора. Те трябва да останат там, където са зава-
рени, когато избухва войната. Третата глава е за останалите славяни, които не са подчине-
ни на императора, от крайморската област. Той трябва да ги изпрати обратно в селищата 
им”. Този текст говори, че българският владетел е запазил статута на завладените населе-
ния, които са били преди това подчинени на императора. Също така много красноречиво 
той указва, че политиката на кан Омуртаг към славянските завоювани племена не може да 
се определи като отношение към население, равноправно на собствения му български 
народ. Подчиненото им положение се илюстрира със задължението да се подчинят на ре-
шенията на кана (“трябва да останат”, “трябва да ги изпрати”) (5, с. 17).  

Въз основа на изложените свидетелства се натрапва впечатлението, че с идването на 
оногондурите на Балканите не е поставено начало на взаимополезно съвместно съществу-
ване между тях и покорените славянски племена. Покоряването на славяните с насилие и 
по-сетнешното отношение между завоевател и завоювани не дава и нищожни основания 
да допускаме, че е било поставено началото на някакво сътрудничество, изградено върху 
обща обществена позиция спрямо държавата.  

Битуващото в историографията ни твърдение за уж създадена от Аспарух федерация 
между българската държава и славянските племена е нереалистично, най-малко поради 
липса на държавна структура на единия елемент. Според “Български тълковен речник” под 
“федерация” се разбира “Държава, която се състои от отделни, относително самостоятел-
ни държави...” (8). Славяните по нашите земи са по това време твърде далече от проява на 
държавност, което дори не се нуждае от доказателства. Както се установява от македонс-
кия историк Микулчич (3, с.52), до първата половина на IX век техните племена имат свои 
племенни наименования, което недвусмислено говори за съхраняване на племенна соци-
ална организация до това време. Впрочем, първите славянски мимолетни княжества в 
онези години, които са далече от съвременното разбиране за държава, се създават под 
влиянието на западните кралства и папската институция най-рано през IX век, а на източ-
ните славяни са били необходими варягите, за да формират Киевската Рус едва през X 
век. Кратковременното съществувание на западните славянски княжества през втората 
половина на IX век е доказателство, че те са израз на подражателство, а не отговарят на 
потребността на съответните населения от държавност и държавна власт. 

Такава потребност е обективно обусловена от редица показатели на общественото раз-
витие. На първо място тук следва да се изтъкне социално-икономическото развитие на на-
селението, размерът на частната собственост на водачите върху земята, като белег на за-
дължителна уседналост, имущественото различие между членовете на обществото. Важен 
фактор са международните икономически условия, в които е поставена общността и нало-
жилите се динамични отношения между съседните племена и племенни обединения, и в 
т.ч. заплахата за живота и имуществото на техните поданици.  

Следва да се добави в този смисъл, че според философията на Ж.-Ж.Русо, потребност-
та от държавност на една популация се обосновава от наличието на съответна степен на 
обществено съзнание, което се изразява в готовността на водещите членове на родовите 
или племенните структури да се лишат от някои свои свободи и привилегии в замяна на об-
щата сигурност, гарантирана от правовите норми на новата държавна власт. Несъмнено 
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към момента на създаването на държавата е от значение субективната психология на пле-
менните вождове, степента на техния вождизъм и стремежът им към богатство и сила. 
Всичко това е подчинено на мощната повеля на инстинкта за самосъхранение и просъщес-
твуване на индивида и обществената група. Ще ми се да допълня, че към по-горе изброе-
ните обществено-икономически и психологически фактори следва да се добавят проявите 
на духовен живот на населенията, технологично-икономическото им развитие, нивото на 
религиозна преданост към традиционните религиозни вярвания и стремежа към увелича-
ване на военния потенциал. Споменатите фактори влияят за постигането на определена 
степен на осъзната и споделена идентичност. Когато така обусловената идентичност е 
действително осъзната и в съответната степен претенциозна, има основание да се очаква 
тя да получи униформата на държавност. Трябва да се уточни, че в различните етнографс-
ки случаи, относителното тегло на някои от изброените показатели на общественото разви-
тие оказва различно по значимост влияние върху времето на появяване на съзнанието за 
идентичност и силата на нетърпимост към нейното накърняване. 

Няма достатъчно сведения, на база на които да се направи категорична преценка за ос-
мислена от славяните идентичност, насочваща общественото им развитие през анализира-
ния период към държавност. Ако съдим от устойчиво поддържаната племенна изолираност 
в рамките на славянската популация в този регион, може да се приеме, че определена сте-
пен на осъзната идентичност на славяните е съществувала в мащаба на техните племена. 
Тя се е изявявала по-скоро като плод на специфична кланова принадлежност, както и на 
поддържаните традиции от старейшини (князе) и магове. 

Липсата на доказана държавност при славяните по времето на Аспарух и до Борис, ид-
ва да подскаже, че е безпредметно да се разглеждат като възможни техни споразумения с 
България, още повече на федерално ниво. 

За значението на понятието “федерат” говори Гр.Велев, като създава връзка между 
“федерат” и “защитник на определена територия от нападение на варвари” (14, с. 94). 

Редица автори използват това понятие със същото значение и в т.ч. Димитър Ангелов и 
колектив говорят за император Юстиниан І (527-565), който с цел да укрепи армията си я 
реорганизирал, като в състава й включил “...и наемните отреди, набирани от разни чужди 
племена, живеещи в съседство с границите на империята или заселени на нейна терито-
рия в качеството на федерати (съюзни варварски войски)” (19.с.63). 

П.Мутафчиев внася допълнителни детайли в описанието на наследството на Атила: 
„Двама хунски вождове, заедно с множество свои съплеменници, се настаняват в Прибреж-
на Дакия и Долна Мизия, около реките Лом, Искър и Вит, трети се заселили в областта, на-
речена Морава. Любимият син на Атила Ирнах с друга група хуни заел „крайните предели 
на Малка Скития”, т.е. Северна Добруджа. Повечето от тия пришълци заживели в новите 
си земи като „федерати”, т.е. военни поселници, чиито отреди под началството на собст-
вени вождове се споменават във византийските армии цяло столетие по-късно” (15, с.43).  

В друг свой труд Димитър Ангелов, като коментира византийската дипломация и военно 
изкуство, пише: “...особено ефикасно средство, с което били привличани на страната на 
Византия не само отделни племенни вождове, а цялото подчинено на тях племе, било да 
се предоставят на „варварите” някои области в пределите на империята, за да се заселят 
там и да обработват дадената им земя, при условие, че ще я защитават и няма да допус-
кат нахлуване на други „варвари”. Така се създавали т.нар. „федератни отношения”, с ко-
ито константинополските управници успели, от една страна, да привлекат в своите преде-
ли липсваща за земеделското стопанство работна ръка, а заедно с това – да укрепят поло-
жението на границите си” (20, с. 66).  

Божидар Димитров обявява, че славяните в Източната Римска империя са били “феде-
рати”, чиито отношения са се базирали “на договор”. Той не дава да се разбере какво е не-
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говото виждане за статута на славяните в България: “най-обикновени поданици на българ-
ската държава” или “федерати, каквито са били във Византия” (3, с.50). 

Смисълът на представените тук цитати на понятието “федерат” не отговаря на внуша-
ваните ни от официалната историография представи за “федерални” отношения на Бъл-
гарската държава и славянските племена, изградени уж от Аспарух. Освидетелстваните от 
византийските хронисти задължения на седемте славянски племена като “федерати”, т.е. 
бранители на границата, които дължали на кан Аспарух данък (5,с.13), не могат да се 
оценяват като начало на етническо сближаване между българи и славяни.  

Позволих си да отделя толкова внимание на “федеративната идея”, защото трябва вече 
да се опровергае окончателно използваната от нашата историография формула за създа-
дена от Аспарух “ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИ И СЛАВЯНИ” с вариантния й смисъл на ФЕ-
ДЕРАТИВЕН СЪЮЗ.  

Същото може да се отнесе и до историко-политическата версия за “съюз” на българска-
та държава със заварените тук “словени”, които уж са имали вече племенен съюз, наподо-
бяващ държавна структура. За да разгледаме понятието “съюз” в аспекта на възможния ис-
торически контекст на българското трайно отсядане в Мизия и на Балканите въобще, полз-
ваме споменатия вече “Български тълковен речник” за определение на “съюз”. Там автори-
те определят смисъла на думата като: “Тясна връзка, единение, единство между отделни 
лица или групи от хора върху основата на общи цели и интереси, или споразумение за съв-
местни действия” (8). Няма съмнение, съюзът се договаря между социални структури, кои-
то се олицетворяват от водачи с достатъчна представителна власт. Доколкото разбирам, 
старите български историци афишират версията си за съюз между България и славянски 
племена не за общо участие в една битка или война, каквито факти са известни, а за ед-
но трайно и близко партниране на участващите в него в интерес на ОБЩИЯ ДЪРЖАВЕН 
ПРОСПЕРИТЕТ И СИГУРНОСТ. Нещо повече, този съюз се експонира като обосноваващ 
засилващо се етническо сближаване между българи и славяни.Например в изложените до 
тук исторически сведения, както и в историческата литература за българите от обследва-
ния период, не ще се намерят убедителни доказателства за съществуването и жизнеспо-
собността на такъв съюз. Той се оценява от привържениците на панславянската идея като 
базова предпоставка за “претопяването на българите в славянското море” в кратък период 
след кан Аспарух. А като следствие от претопяването - и за изличаването на българската 
идентичност от етно-географската карта на Европа до края на Първото царство и по-точно 
до великото дело на светите Братя. Фантастичното предположение за федерация или съ-
юз на българската държава със славянските племена всъщност дава живот на доктрината 
за смесването на българи със славяни и от там - за “сливането”, съответно “претопяване-
то” на българите, което пък се “доказва” с многобройните славянски думи в нашия 
език.  

Няма и сянка от убедителни данни за произволен вид единение между България и ня-
какви славянски продържавни структури, независимо как ще бъдат наречени. Няма сведе-
ния за установено и поддържано трайно съюзно взаимодействие в разглеждания сми-
съл, между Българската държава и славянските племена при кан Аспарух и след него. Дан-
ните за определения от кан Аспарух статут на славяните като подчинени на кана браните-
ли на границите на неговата държава (федерати),които са му плащали данък, потвърждава 
този извод по един категоричен начин.  

От много авторитетни съвременни историци е прието, че още в началото на “съвместно-
то” от българи и славяни обитаване на новозавладените български земи под Дунава насе-
лението на България е било в съотношение на българи към славяни не като на “шепа бъл-
гари” към “славянско море”, а най-малко 3:1 в полза на българите. И то като се знае, че 
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славяните са били дислоцирани от заварените им местоживелища по южните, западните и 
северните граници на държавата. 

 Съществуващите исторически сведения не дават основания да се твърди, че Аспарух е 
изградил и оставил властови взаимоотношения с племената на славяните, като перспек-
тивни за сливане, или поне за народностно сближаване. 

 
IV. Отношенията на българските канове към славянските населе-
ния (племена) в завладените земи през Първото царство. 

Изложеното до тук ни дава достатъчна представа за възможния характер на българо-
славянските отношения в обществен и държавен аспект, който уморената и политизирана 
българска историография пренебрегва, макар и да е очевидно, че моделът, който ни нат-
рапва, е нереалистичен. Съвременното ни общество, което се предполага да е свободно 
вече от наложените в миналото идеологеми, може да си позволи да се усъмни в легендата 
за свръхспецифичните славяно-български еднопосочни етнически влияния и да оцени ре-
алистично липсата на историческа аргументация за такава еднопосочност. Прониква съм-
нението, че “творците” на писаната ни история използват недостатъчно осветения езически 
период на България, за да внушат на безкритичната научна общност доверие в подобни 
легенди с невинаги ясни мотиви. Последвалото им в наши дни мълчание не разколеба-
ва “авторите” на учебници да продължат да тиражират старите щампи.  

В настоящата част ще бъдат разгледани отношенията на господарите на България през 
Първото българско царство към покорените славянски племена в духа на идеята за слива-
нето на двете народности до степен да изчезне българският етнически елемент, за което 
се съди от “загубата” на изконния български език. 

Много интересна информация за естеството на отношенията на българи и славяни, или 
по-точно на славяните към българската държава от времето на царуването на кан Телец 
(762-765 г.), ни поднасят авторите на “История на българите” с: “В хода на тези събития ви-
зантийските хронисти съобщават за бягството на 208 000 славяни (според Теофан “славян-
ски родове”) от различни места на Балканския полуостров” в Мала Азия с помощта на ви-
зантийските власти (1,с.195). 

През 773 г. кан Телериг, според Пл.Цветков, “изпраща един 12-хиляден отряд в Македо-
ния, за да излови славянското племе БЕРЗИТИ и да го пресели “в България”, а това може 
да значи да го разположи по гранични територии на страната, най-вероятно на север от Ду-
нава. Посочената податка, казва авторът, подкрепя направените по-горе изчисления за 
броя на членовете на едно славянско племе. В случая може да се приеме като достатъчен 
един отряд от 12 хиляди бойци да събере и екскортира племе в състав от 10-20 хиляди чо-
века (4, с.167). 

За отношението на кан Крум към славяните можем да съдим от свидетелството на Тео-
фан Изповедник, който в разказа си за голямото поражение на император Никифор от бъл-
гарите, пресъздаден от Пл.Цветков, описва как кан Крум, като взел главата на императора, 
“оголил черепа, облякъл го със сребро и гордеейки се, карал да пият от нея вождовете на 
славяните” (по превод от Р.Сефтерски) (4, с.34). По същия повод П.Мутафчиев пише: “От 
тъй превърнатия в чаша череп той на тържествените угощения предлагал на славянските 
князе да пият наздравица”(15, с. 182). Очевидно, както Мутафчиев, така и Р.Сефтерски са 
ползвали едни и същи гръцки източници. Не ще и дума, това поведение на Крум е отноше-
ние към несвои хора, на които е следвало да внуши страх и подчинение! Доколко славяни-
те са били част от българския народ, можем да съдим и от съобщението на Scriptor incertus 
за войните на Крум: “... българите наели срещу заплата авари и околните славянски племе-
на”, а другаде: мобилизирани били “...авари и всички славини” (1, с.205). Вижда се, че авто-
рите изравняват по положение спрямо българската държава аварите със славяните. Веро-



 14 

ятното им наемане за участие във войната като съюзници срещу заплащане очевидно има 
спорадичен характер. Като проява на отношението на българския владетел към славяните, 
можем да съдим от известието, че кан Крум изселва пленени при завземането на Одрин 
през 813 г. “около десет (според други известия четиридесет) хиляди от жителите му, заед-
но с местния епископ...вдигнати и изпратени в Отвъддунавска България”. П.Мутафчиев 
продължава: “Едва що се завърнал в страната си, той изпратил 30-хилядна армия към Тра-
кия, където тя проникнала до областта отвъд р.Еркене, като отвлякла от там още по-голям 
брой пленници и плячка” (15, с.187,188). Не може да има съмнения, че значителна част от 
отвлечените и заселени отвъд Дунава ще да е била от славянските племена. 

Масови изселвания на славяни се правят от византийските императори многократно, ка-
то първото е това, проведено от Констант II през 658 г.. Юстиниан II преселва през 688 г. от 
Солунско 20-30 000, или толкова, че същият този император организирал малко по-късно 
от тези преселници съизмерима по количество славянска войска. В историята има съобще-
ния и за редица по-крупни славянски изселвания от Солунския регион по посока на Мала 
Азия, което очевидно е било целесъобразно от военно-стратегическите и стопански съоб-
ражения на империята.  

Примерите за масови преселвания на целокупни славянски племена идват да докажат 
не само отношението на доминиращата в съответната държава народност към подчинено-
то славянско население, а още и да илюстрират неговия бит, който се е характеризирал 
със самостоятелно компактно обитаване на неголеми територии, в изолация от оста-
налото население на Българската или Ромейската държава. 

В Чаталарския надпис на кан Омуртаг авторът поставя като врагове на българите на-
равно ромеи и славяни: “... премести войските си срещу гърците и славяните” (5, с.17). А Г. 
Бакалов информира читателя в “История на българите” за убеждението на В.Златарски, че 
“Омуртаг следва антиславянска политика” (1, с.209). От същия кан Омуртаг славянските 
племена абодрити, тимочани и браничевци са били така недоволни, че са поискали от гос-
подаря на източните франки да се преселят на негова територия. Това им е било разреше-
но, но след няколко години, през 826 г., българският кан налага волята си с огън и меч, и 
възстановява старото положение (4, с.169).  

Като повод за, така да се каже, бунта на славянските племена против административна-
та реформа на Омуртаг, има само едно близко до ума обяснение и то се открива в текст от 
книгата на Б.Димитров “12 мита в българската история”: “... разделянето на териториите на 
славяните в Мизия и Влахия на административни области, управлявани от пряко назначе-
ни от Плиска управители, извършено от кан Омуртаг, не е предизвикало смутове и бунтове, 
а е посрещнато с безразличие, а може би одобрение, тъй като премахвало произвола на 
славянските князе и е изравнявало по права и задължения славяните с останалите бълга-
ри. Против акта на кан Омуртаг, както е известно от франкския летописец Айнхард, се обя-
вил само князът на тимочаните, но бързо е бил отстранен” (3,с. 52). Айнхард още добавя: 
“... българите, като изпратили войска на лодки по Драва изгонили техните князе и им назна-
чили български управители” (4, с.38). С тези текстове ни се поднася историческа информа-
ция, която можем да разчленим в съответствие с обсъжданата теза така: 

1.Кан Омуртаг е лишил от административни функции славянските князе, чиито функции 
е възложил на назначени от него български административни управители. Посочените пле-
мена са обитавали Западна Мизия - между Тимок и Драва, и това е още един аргумент за 
убеждение, че Мизия на изток от Тимок е била вече етнически чиста българска земя.  

2.Този административен кански акт неизбежно е предизвикал мощни недоволства на 
властимащите до момента славянски първенци. Б.Димитров съобщава, че обезвластените 
князе са упражнявали “произвол” върху едноплеменниците си, което е още по-логично ос-
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нование да се очаква от “князете” твърда съпротива. Няма съмнение: да бъде лишен от 
пълновластие един властник, е твърде болезнено за него. 

3.Б.Димитров признава, че с разглеждания административен акт на кан Омуртаг се “из-
равнявало по права и задължения славяните с останалите българи”. Ерго, до времето 
на Омуртаг, или 140 г. след кан Аспарух, двете народности не са имали равни права в 
българската държава. 

4.Военната мощ на българския кан му позволява да поддържа гарнизони далече от цен-
търа на държавата си, достатъчно многобройни, за да осигуряват подчинението на славян-
ските племена. 

Като се връщам на размишленията на Б.Димитров за 20-те години, в които към 100% от 
славяните са станали привърженици на някакъв договор с кан Аспарух, който “изглежда на 
пръв поглед неравноправен и е по-скоро диктат на българската власт над славяните в Ми-
зия”, се питам на каква ли база славяните са се почувствали така комфортно при кан Аспа-
рух през 680 година сл.Хр., след като едва чрез акта на кан Омуртаг (т.е.140 г.след кан 
Аспарух) те са били уж изравнени по права с българите! 

5. Съобщението за бързото “отстраняване” на княза на тимочаните, внася пределна яс-
нота за средствата и характера на започналата консолидация на населението на Бълга-
рия и говори за пълно подчинение на племенните вождове и за твърдото и самовластно от-
ношение на кановете към тях.  

В този смисъл “Фулденските анали” коментират съвместните действия на източните 
франки и българите срещу Византия и моравския княз Ростислав, като съобщават, че Луд-
виг Немски “... събрал войска под предлог, както се говорело, да усмири княза на моравски-
те славяни Растиц с помощта на българите, които идвали от изток...” (4,с. 39). Трябва да се 
посочи, че тези действия стават преди Моравската мисия на Константин и да се добави ин-
формацията за запазена конфигурация на междусъюзническите отношения и по-късно. Те-
зи обстоятелства хвърлят нова и по-различна светлина върху целите на мисията, която 
най-вероятно е имала същия характер, както при другите мисии на Философа в качеството 
му основно на дипломатически посланик. 

Строго разграничаване на българите от славяните се вижда и в твърденията на Саксон-
ския аналист, че германският император Отон приел през 973 г. пратеници на “гърците, бе-
невентците, унгарците, българите, датчаните, славяните.” Ако в този цитат българите бяха 
посочени като един от славянските народи, то следващото споменаване на други славянс-
ки представители, след датчаните, би трябвало да бъде направено също с етноним (напр. 
“чехите”, а не “славяните”) (4, с.39). Следователно българите фигурират в податката ка-
то неславянски народ, който все още не е бил “претопен” в “славянското море”. 

В горния смисъл е и едно свидетелство на говорещия славянски езици венециански 
посланик в Цариград през втората половина на XVI век Андреа Дандоло. Той разказва слу-
чай, в който един негов съгражданин на име Петър, на път от Цариград за Венеция, бил 
“около хърватските граници” “заловен с измама от вожда на славяните Михаил”, който го 
ограбил “и дори предал под стража на Симеон, краля на българите” (4, с. 39). Не е трудно 
да се възприеме, че както с терминологията на X век, а това е времето на Симеон Велики, 
така и с понятията на XVI век А.Дандоло е направил пределно ясно разграничаване на сла-
вяните от българите. И то със собствените им етноними и с белезите на тяхната държав-
ност от съответния исторически период.  

С такива неоспорими данни българската историография разполага отдавна. Дошло е 
времето да бъдат те прочетени отново. 

В своята “История на българския народ” големият наш историк П.Мутафчиев лансира 
тезата си, че кан Крум поставя начало на стремежа на българските владетели да направят 
необходимото, щото славяните от България “да почувстват, че живеят в своя държава” 
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(15,с. 192). Това той доказва с примера, даден от самия него: “Един от неговите сановници, 
славянинът Драгомир, бил изпратен в Цариград да предложи мир” (15,с. 183). Аз не смея 
да му противореча, но как се доказва, че Драгомир е бил славянин (и Маламир ли?). И ако 
наистина Драгомир е бил славянин, дали този факт дава основание на същия автор да за-
пише: “Техните първенци, както показва случаят с Драгомира, пратен от Крума да води 
преговори за мир с Византия (да води преговори или да предложи мир? - б.м.), вече на-
равно с прабългарските боили са били привлечени на отговорни служби при централното 
управление” (15,с.192)?! И дали е било възможно този сановник-славянин да е изпратен 
сам-самичък на такава отговорна мисия?!  

В публикациите си (www.protobulgarians.com, статия “Какво означават прозвищата на 
ранните български владетели?”) Иван Танев Иванов информира, че в гръцките източници 
името на този Крумов посланик е всъщност “Даргамер”: “В някои съвременни учебници по 
история името Даргамер хипотетично се преиначава на Драгомир, в други на Добромир и 
се приписва на някакъв славянски първенец с такова име, изпратен да води преговори с 
Византия. Поради липса на всякакви доказателства, тази хипотеза е трудно да се възприе-
ме на доверие, а и малко е вероятно кан Крум да прати чужд човек на такава важна мисия 
при наличието на цял династичен двор от братя, синове и приближени боляри от тогаваш-
ното правителство - боилския съвет.” Авторът анализира значението на думата “Даргамер” 
и доказва, че това вероятно е било прозвище на кан Омуртаг със значението “осигурил дъ-
лъг мир”. 

Може би наистина кан Крум е замислял да приобщи славянските племена към държав-
ните интереси на България. Не ще и питане, наличието на по-многобройно население в ед-
на държава е значително добро за икономиката и военния потенциал. Стратегическата цел 
на Крум е формулирана от П. Мутафчиев: “Основната идея в държавната политика на Кру-
ма е била държавното обединение на прабългарите в Дунавската област и присъединява-
нето към българската териториално-политическа общност на всички земи в Балканския по-
луостров, които били обитавани от племена, сродни с мизийското славянство” (15, с.190). 
Просветеният знае, че присъединяването на земи не е равностойно на приобщаване на на-
селения, защото присъединяването на земи е “отнемане” на тези земи от техните владете-
ли, т.е. обезправяването на последните. Ние днес не знаем как точно кан Крум е разчитал 
своите ходове, но П.Мутафчиев вероятно е имал предвид интересите на България да зав-
ладее земите на славянските племена от Западните Балкани, сродни на подчинените на 
България славянски племена от Западна Мизия, за които стана реч по-горе. Всъщност тези 
племена са в основата на бъдещата Велико Моравия и славянските държави Сърбия, Бос-
на, Хърватска и т.н. 

П.Мутафчиев ни уверява за настъпили при правнука на Крум - Пресиян (не следва ли да 
се ползва с предпочитание името Персиян, като по-българско?) промени в отношението на 
кановете към словенските племена: “край на антиславянската реакция” (15,с.209). И това е 
станало през 837 г., или 170 г. след уж началото на фамозното обединение на българи и 
славяни при кан Аспарух. Но Пламен Цветков в “Славяни ли са българите” като че ли му 
противоречи със съобщението, че по искане на императора на ромеите Теофил, Пресиян, 
за да съдейства за по-нататъшното прокуждане на славянското население от Македония, 
потушава бунта на македонските славяни против гръцката власт. Същият автор допълва 
представите ни с цитат от надписа на кан Пресиан (836-852), намерен във Филипи в Гър-
ция, в който се известява за военен поход на българите срещу славянското племе смоля-
ни: “Персиан, от Бога архонт на многото българи, изпрати Исбул, капхана, като му даде 
войски и ичиргу боила и кана колобра. И капхана към смоляните... Който търси истината, 
бог вижда и който лъже, бог вижда. На християните българите направиха много добрини и 
християните ги забравиха, но Бог вижда” (4, с.29).  
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За моя изненада, намирам същия надпис при Петър Петров с превод:  
“I. Владетелят от Бога на многото българи Пресиян изпрати кавхан Исбул, като му даде 

войски и ичиргубоила и канаколобра; и кавханът срещу смоляните... 
II. Ако някой търси истината, Бог вижда, и ако някой лъже, Бог вижда.Българите сториха 

много добрини на християните [ромеите], а християните забравиха. Но Бог вижда” (5, с.19). 
Екипът на Г.Бакалов се ограничава да цитира този така значим надпис с: “Който търси 

истината, Бог вижда. И който лъже, Бог вижда.Българите сториха много добрини на христи-
яните [византийците], но християните ги забравиха. Но Бог вижда” (1, с.212) 

От тези цитати могат да се извадят следните изводи: 
1.Българските историци не са намерили единомислие по преводите на старите надпи-

си!? 
2.Не става ясно за публиката как е наречен в надписа кана, Персиян или Пресиян. Ако в 

надписа е записано Персиян, не е ли това сигнал за произхода на името от прародината? 
Да си спомним Аспарух и Безмер. Впрочем по-вероятно е автентичното име да е Персиян, 
ако приемем свидетелството, че един от участниците в българската делегация на Осмия 
поместен църковен събор през 869-870 г. е бил сампсис Персиян (1,с.232).  

3.Не е понятно, дали историците ни си позволяват да прибавят или спестяват неудобна 
може би дума или думи, като в случая с надписа. Т.е. има ли текст  “И капхана към смоля-
ните...” или “и кавханът срещу смоляните...” Намирам, че  “към” и “срещу” внасят не само 
нюансирано различие при разчитането. 

4.Наименованията на държавните длъжности са останали такива, каквито са били при 
първите господари на българите. 

5.Врагът в тази военна кампания на българите са може би смоляните (според Пл.Цвет-
ков и П.Петров), или византийците (според екипа на Г.Бакалов), които са квалифицирани 
като измамни християни?! Вероятно в “История на Българите” славяните са третирани като 
византийски населения, което не променя смисъла на надписа в разглеждания контекст. 

6.Заварените от българите на Балканите славянски племена и особено тези от 
Приморска Тракия, като бивши поданици на Византия, покорени или не от кановете, са 
били вече може би макар и формално християни. 

7.“Многото българи” ярко са разграничени от “смоляните”. 
И всичко това близо век и половина след Аспаруховата инвазия, когато българският на-

род трябваше вече да е бил окончателно претопен в “славянското море” според налагана-
та догма. 

За демографската обстановка в държавата при Персиян П.Мутафчиев пише: “Държава-
та сега в по-голяма степен отколкото в миналото е била принудена да се крепи върху сът-
рудничеството на двата елемента, прабългари и славяни, в расово и битово отношение 
съвсем различни” (15, с.225). Не мога да не възкликна с болка и огорчение по адрес на те-
зи, които при толкова много свидетелства могат да твърдят официално и писмено, че точ-
но в същия този период, българите били вече “консолидиран народ с нов единен славянски 
език”. 

Традицията на българските владетели да разместват върху картата на своите владения 
значителни множества от покорени популации е била запазена столетия след кан Аспарух. 
По този повод Пл. Цветков пише: “... след като отхвърлят византийската власт през 1185 
или 1186 г., българите подновяват и практиката да пленяват по време на нападение мирно-
то население и да го откарват на север от Дунава. Така постъпва и Калоян, когато нахлува 
през 1206 г. в Югоизточна Тракия” (4, с.184). 

Многобройните факти за разместване на славянските племена от българските канове и 
византийските императори убеждават, че: 
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1.Славянските племена са живели вече столетия на територията на Източната Римска 
империя и по някакъв начин съвместно с ромеите, били са християнизирани частично от 
тях, но въпреки това са заварени от завоевателите - българи все още в капсулирано съ-
ществуващи племенни структури. 

2.Ако приемем версията, че славяните са живели в една религиозна общност с ромеите 
и въпреки това са съхранили традиции, език и морал, следва да направим единствено 
правдоподобния извод, че непреодолимата стена между тях е била голямата цивилизаци-
онна разлика. Няма причина да не приемем случая с българо-славянските взаимни влия-
ния като подобен на тези между византийци и славяни. 

3.Българските и византийските владетели са си позволявали да изселват славянските 
племена, което значи да ги лишават от обитаваните от тях земи, защото тези земи не са 
били тяхна собственост, а са ги ползвали по силата на императорско или канско благово-
ление. Вероятно една такава постановка е била оспорвана от князете и е предизвикала 
при кан Омуртаг демонстрация на абсолютизма на кановете. 

4.Славянските племена са живеели в етнически обособени селищни системи, което е 
позволявало на владетелите да изселват цели племена в ПЛЪТНИ ЧОВЕШКИ МАСИ, и  

5.тяхното принудително преселване е било безпроблемно, в смисъл на лесно за армия-
та - насилник събиране на изселниците и военното им ескортиране до новото място на на-
селяване. 

6.Селата, като характерен за това население тип народностно хомогенни селища, са 
спомагали за устойчиво съхраняване на езика, традициите и религиозната същност на сла-
вянските населения и чрез тях на етническата им и верска капсулация.  

7.От представените исторически експертизи, които се отнасят до степента на сближава-
нето или евентуално на взаимното проникване на доминиращия български етнос и славя-
ните, се убеждаваме в липсата на достатъчно близък социално-икономически, битов и кул-
турно-верски стандарт у двете страни. Става дума, че за да е възможно смесването и по-
късно “сливането” им с ромеи или българи от региона, славяните е следвало да имат мно-
го по-висок цивилизационен стандарт. 

Не намерих данни за успешно включване на славянски първенци в йерархията на дър-
жавната структура на българите дори и като чисто изключение. Не се споменават славяни 
на държавна служба или изпълняващи държавни мисии през Първото българско царство, 
които да са сигурни като исторически факти. Темата беше засегната по-горе, но за позици-
ите на славянски първенци в държавните структури при последния езически кан Борис мо-
же да се посочи твърде убедителното свидетелство, свързано с работата на Цариградския 
Осми вселенски църковен събор. Известно е, че на 4 март 870 г., т.е. след приключването 
на заседанията на събора, император Василий I “закрива събора с прием на официалните 
гости”, на който прием присъства българската делегация в състав от най-високи сановници 
начело с кавкан Петър и участници “ичиргу-боила Стасис, кан-богатура Сондоке, кан-тарка-
на Илия и сампсисите Персиан и Алексей Хунол.” На въпроса какво духовенство са завари-
ли българите по тези земи, когато са ги завладели от гърците, делегатите декларирали: 
“Ние завоювахме Отечеството си с оръжие от властта на гърците и там намерихме не ла-
тински, а гръцки свещеници” (1, с.232). С такива думи могат да говорят само потомствени 
български велможи, а в твърдението им за завареното гръцко духовенство следва да се 
подразбира, че цялото местно население, заедно с “покореното” е било най-вероятно вече 
покръстено! Този пък факт е твърде съществен при развиването на тезата, че макар и вече 
изповядващи обща християнска религия, ромеи и славяни са продължили да живеят изоли-
рано едни от други, като славяните са запазили своята самобитност. А съществуват ли ос-
нования да повярваме, че също така огромното обществено-икономическо различие между 
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българи и славяни се е изличило едва ли не исторически-мигновено, за да се претопят те 
едни в други?!  

От повествованията върху българската история не намерих убедително основание да 
бъде титулуван кана на българите кан Борис I като “княз”. Иван Пастухов информира за 
стремежа на кан Борис да “привърже масата на народа, която се състояла предимно от 
славяни”, като “бил отхвърлил прабългарската титла “хан” и се нарекъл със славянската 
“княз” (39, с. 195). Аргументът на автора отхвърлям категорично, защото подобен флирт на 
такъв авторитарен владетел като Борис с простолюдието чрез своя титул е за онази епоха 
немислим. Още повече всички други длъжностни наименования от старата българска но-
менклатура са били запазени и доказано използвани. Има един пасаж в български апокриф 
от XI век, в който, чрез словата на пророк Данаил е записано покрай другото: “Ще въстане 
Михаил каган на българите” (37, с. 136).Това свидетелство идва да подкрепи анализа, на 
Иван Танев (www.protobulgarians.com, в статията “Какво означават прозвищата на ранните 
български владетели?”), който пише: “Като алтернатива на това обяснение, Д. Съсълов 
(“Пътят на България”, с. 385) предполага, че титлата КNZZЪ произлиза от думата CANAS в 
дотогавашната владетелска титла CANASVBНГY. Това е логично и напълно закономерно. 
Морфологично, думите CANAS и КNZZЪ са практически идентични. Може да се смята, че 
това е една и съща дума, предадена в две различни транскрипции - гръцка и кирилска. По-
късно, във времето когато българската държава е упражнявала огромно културно влияние 
върху съседните държави и народи, дума КNZZЪ е заимствана от много славянски племе-
на и народи, по-далечните от които са й придали по-различен смисъл от първоначалния. 
Ясно е, че за средновековните българи титлата КNZZЪ не е означавала “архонт на протос-
лавянско племе”, а е била равностойна на титлата на кан Крум, т.е. канасювиги!” 

Горната логика става необорима и понятна с обяснението за свободно прикачване на 
имена и титли от славянските преписвачи след векове, като потърсим отговора на въпроса: 
Как тази титла беше лепната на викингите Олег, Игор, Светослав и следващите? Това оче-
видно е станало след векове заедно с дадените им славянски имена вместо техните скан-
динавски имена и титли. Разбираемо е, че наименованието на титлата е еволюирало от 
българското CANAS и взаимствано от славянските книжовници столетия след кан Борис 
Покръстителя. А с възстановяването на българската изконна владетелска титла, кан Борис 
не само не се е равнил със селските или племенни славянски старейшини, а е огласил дос-
тойната за величието си най-висша владетелска титла на българите.  

В порядъка на подобен род информации идва и податката за “Симеоновите велможи”. В 
състава на тази група са личности като кавкана Георги Сурсувул, ичиргу-боила Мостич,ка-
лу-таркана Симеон, сампсиса Симеон и други неизвестни български боили. Само българи 
(1, с. 270)! 

За подобно разделение и недоверие на варягите към славянските им подчинени насе-
ления говори и разказа на руският историк Н.М.Карамзин в посочената по-горе “История го-
сударства России”. Авторът обяснява липсата на славяни в изпратените от киевския вла-
детел Олег в двора на император Леон Философ (886-912) четиринадесет посланици с: 
“Только варяги окружали наших первых государей и пользовались их довереностию, участ-
вуя в делах правления.” (Само варяги са обкръжавали нашите първи господари и са се 
ползвали от тяхното доверие в управленските дела) (2, с.79). 

Много подробно “История на Българите” разглежда произхода на комит Никола, който е 
един от най-приближените на цар Петър. Там е записано: “Титлата комит е носена от при-
тежаващи огромна власт висши държавни функционери и, изглежда (показателни са случа-
ите със Салан, Глад, Охтум,Таридин, Домета и др.), е давана единствено на българи.” Вну-
кът на комит Никола “Йоан Владислав се самоопределя като българин родом.” Така бъл-
гарският самодържец навярно подчертава принадлежността си към “българския [царски] 
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род. Византийските хронисти по един и същи начин пишат за Симеон Българина, Петър 
Българина, Самуил Българина, Пресиан Българина, Арон Българина и т.н. имайки предвид 
лицата от българската династия” (1, с.297). Вече не знам дали трябва да тълкувам подобни 
свидетелства за българските владетели и техните близки роднини и велможи с неподпра-
вен български етнически произход. Става дума за най-малко седем дестилетия след като 
според славистите българската народност следваше да се е загубила при Борис в морето 
от славяни!  

Искам да добавя един допълнителен аргумент за българската идентичност на населе-
нието на Долната земя (сегашна Македония), като се позова на представителите на владе-
телските български родове след цар Петър, на несломимия дух на българите от Самуило-
вия род до последния български цар и на езикът им, който и днес е незначително отлича-
ващ се от българската езикова норма.  

Историческото разбиране на обществено-политическите условия на епохата и на нало-
жилите се в региона междуетнически поведения не следва да се примирява с предположе-
нието, че абсолютните господари на българската държава са си позволявали да делят во-
енна, икономическа и политическа власт с чужди. 

Не е възможно да не се отбележи, че в Именника на българските канове са отбелязани 
само български владетелски династии. 

Много показателно значение за тезата на тази студия има факта, че Българските кано-
ве са се титуловали като владетели на българи, на българи и ромеи, на българи и 
гърци, НО НИКОГА - НА БЪЛГАРИ И СЛАВЯНИ. Този факт идва да докаже отношението 
на българската държавна власт към местните славяни, като отношение към неравностойно 
на основната българска народност население.  

Поразителна и много красноречива илюстрация на несъстоялото се сближаване на до-
миниращия български етнос и славянските племена, обитаващи ареала на българската 
държава до Борис е сведението, че сред 52-мата недоволници, тръгнали през 865 г. да 
свалят кан Борис загдето “им дал лош закон и отстъпил от бащината чест и слава” няма 
нито един славянски първенец (1, с. 228). Когато се говори за “бащина чест и слава”, след-
ва да се разбира единствено достойнството завещано от “бащата” на този народ и той е 
“родоначалника” на българите,  т.е. владетелят им, а не князете на уж доминиращите вече 
славянски родове. Този, как ли отпаднал от полезрението на нашите историци факт, прос-
тичко убеждава обективното мислене, че до времето на кан Борис I славянските племена 
начело с водачите си, или както вече са се наричали те, не са били приобщени към държа-
вата на българите по някакъв значим начин.  

Такива факти имат стойностен доказателствен заряд и тяхното незачитане е недопусти-
мо.  

Едно показателно, но деликатно обобщение на информациите за “смесването и дори 
сливането” на славяни и покорилите ги българи правят Г.Бакалов и П.Павлов (1,с. 186): 
“Тогава (при кан Аспарух – бел. моя) и много по-късно, както свидетелстват преки и косве-
ни известия, славяни и българи живеят РАЗДЕЛНО И ВСЕКИ ЗАПАЗВА ОБИЧАИТЕ, РЕЛИ-
ГИЯТА И ТРАДИЦИИТЕ (к.м.), но външната политика и войната остават във властта на 
българските канове”. И по-долу: “Запазването на езическото вероизповедание сред бълга-
рите и славяните имало и други последици - препятствало естественото сливане между 
двата етноса” (1, с. 226). Съществуването на така различните и определящи човешкото би-
тие социални феномени на двете популации, не само не спомага за процеса на сливането 
им, а е фактор за поддържане на изолацията им, с производното от това съхраняване на 
специфичните им езици. 
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Потвърждение на същото намираме в “История на България” т.2 БАН София 1981 г. стр. 
197 : “...през езическия период .... населението на българската държава....е било все 
още разпокъсано в етническо отношение.”  

В сп. “Български векове” бр. 1/1999 г., Г. Бакалов под заглавие “Начало на славянизаци-
ята на българското общество” излага убеждението си, че след установяването на българи-
те на Аспарух южно от Дунава, историческите събития “...показват неоспоримото през пър-
вите два века господство на българския етнически и културно-политически елемент”. Не 
мисля, че там където има етно-политическо господство, може да има спояване между гос-
подстващата народност и подчинените, както и смесване между тях, което да роди етни-
ческа хомогенност на населението и “консолидация” на езика. 

Вероятното основание за горното твърдение на Георги Бакалов е информацията, с коя-
то е разполагал, че при възшествието си на канския престол през 852 г. Борис I (852 – 889) 
заварва проблеми около “господството над славянските племена в Тракия и Македо-
ния” (1, с.225).  

От своя страна Васил Гюзелев потвърждава: “... македонското население е било вклю-
чено в Българската държава едва през 30-40-те години на IX век”. Той прави и едно много 
значимо позоваване на хронистите от онази епоха: “...в съчиненията на византийските и 
франкските хронисти - до средата на IX век те разграничават славяните и прабългарите ка-
то два компонента на изграждащата се държава, а от тогава с името българи започнали да 
се назовават всички, които влизали в състава й” (37, с.354, с. 47).Трудно е да се твърди 
при тези авторитетни свидетелства, че при кан Борис “консолидираният народ говорил 
единен славянски език с десетина български думи”. 

От изключителна стойност за аргументирането на авторовата теза на студията са зак-
лючаващите се във въпросите на кан Борис I до папа Николай I сведения. Известно е, че 
въпросите не са запазени за българската историография, но от обстойните отговори може 
да се добие много точна представа за тяхната същност. Иван Пастухов я формулира така: 
“В отговорите на папата, от които се разбира пределно ясно какви са били въпросите на 
Борис се вижда, че В БЪЛГАРИЯ ПО ТОВА ВРЕМЕ Е СЪХРАНЕНА НАПЪЛНО ЕЗИ-
ЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ (к.м.)” (39,с.204). 

При един детайлен анализ на публикуваните под редакцията на Калин Янакиев(40) отго-
вори на папа Николай I по допитванията на българския кан Борис, могат да се направят 
следните елементарни изводи:  

1.В отговорите на папата не се споменава нито веднъж славянско население или 
негово влияние. Без всякакво съмнение пълният текст на отговорите се отнася единстве-
но за българите, като доминиращо население. 

2.Както във въпросите, така и в отговорите се коментират български традиции, като: 
двуженството и носенето на гащи от мъже и жени. 

В противовес на българското двуженство, Карамзин пише:”Требуя от невест доказателс-
тва их девственной непорочности, они считали за светую для себя обязанность быть верн-
ыми супругам. Славянки не хотели переживать мужей и добровильно сжигались на костре 
с их трупами” (изисквайки от невестите доказателства за тяхната девствена непорочност, 
те считали за свята за себе си обязаност да бъдат верни на съпрузите. Славянките не ис-
кали да надживяват мъжете си и доброволно се изгаряли на кладата с техните трупове). 
Карамзин допълва, че при северните славянски племена е било практикувано многоженст-
во и че са се събирали за съвместно живеене без обряди (2,с. 49). 

Що се отнася до облеклото, както Б.Димитров, така и Карамзин информират, че за пан-
талони у славяните не може и дума да става. - “..Тацит за венедите:...едва закрывали наго-
ту свою” (Тацит за венедите:...едва закривали голотата си) (2, с.51). 
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3.В отговор № 16 има текст: “...особено когато е видял всред онова племе, у което чак 
до онова време не е била тачена никаква права вяра и никаква истинска религия,...”, който 
текст носи отметка “62”, срещу която в бележките е записано: “Става дума за българското 
племе (вж.Dummler, Ostfrankisches Rech II, 189)” (40, с. 127 и с. 164). 

4.В отг.21 се говори за роби. Славяните не са имали роби. 
5.В отговор № 25 се говори за “обичая на отечеството ви всякога пазачи да бдят на гра-

ницата между вашето отечество и това на другите; и ако роб или свободен избяга по няка-
къв начин през тая същата стража, то незабавно вместо него се избиват пазачите”. 

Славяните на Балканите по това време не са имали държава и съответно държав-
ни граници. 

6.В отг. 35 се говори за традициите: “...когато отивате в сражения, да съблюдавате дни и 
часове и да извършвате заклинания, игри, пеения и някакви гадания, ...” (40, с. 134)., които 
съгласно нашата историография са типично български. 

Горните податки говорят за пълна липса на славянско влияние върху народопси-
хологията и бита на българския народ, които са намерили елементарен израз във 
въпросите на кан Борис към папа Николай I. Накратко: Да се мисли,че всичките изводи 
се отнасят до претопените и загубили своята идентичност българи е наивно. Възражение-
то на съвременните старобългаристи, че те не изключват да са се съхранили българите ет-
нически, независимо от изчезването на езика им, звучи неприемливо. 

Като анализира отношението на големите български историци В.Златарски и П. Мутаф-
чиев към проблема, Пл.Цветков установява, че те “двамата приписват на владетелите на 
Първото българско царство някакъв изначален и непрекъснат стремеж да обединят славя-
ните от славиноантската група в една държава”. Мисля, че Пламен Цветков е пропуснал да 
добави: “която да хвърли собствения им български народ в удушаващата братска прегръд-
ка на доминиращите словени от новата държава”. Авторът оценява, че както двамата голе-
ми историци от миналото, така и “много историци и днес” не “си дават сметка за неминуе-
мия и логичен извод, че по този начин българите от VII и IX век се оказват народ, който е 
обзет от някакъв масов нагон към самоунищожение и няма друга грижа освен да се прето-
пи и изчезне в “славянското море” (4, с. 23). Това обобщение ми напомня една абсурдна 
теория на съветския акад. Т.Д.Лисенко, според която вътревидовата борба не съществува-
ла, а това било в същност саможертва на по-слабите екземпляри, за да осигурят по-добри 
жизнени условия на по-силните!  

От изложеното до тук се налага убеждението, че представените цивилизационни харак-
теристики на българи и славяни и доказаните отношения на българската държава и сло-
венските племена през Първото Българско Царство не дават никакви основания да се 
предполага някакво смесване между двата етноса и още по-малко сливане, до степен на 
претопяване на българите.  

 
V. Условия и фактори за загубата на идентичност. Как могат да 
изчезнат човешки популации?  

 
Тук е може би място да съобщя, че не ми е попадало научно определение на понятия 

като “сливане” и “претопяване”, използвани от българските историци, когато така настойчи-
во и последователно внушават на българите, че нашите предци, потомците на кан Кубрат 
и на кан Тервел, са се слели или претопили, както е прието да се говори, сред “славянс-
кото море”. Странно нали?! 

Позволявам си да запълня тази празнота с кратката дефиниция, че под горните понятия 
в обсъждания смисъл следва да се разбира загубата на осъзната и споделена идентичност 
на членовете на условно казано, потърпевшата народност. В същност това е загубеното у 
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човеците от тази народност съзнание и чувство за принадлежност към етноса, който се е 
“претопил”.  

Изчезването на една човешка популация, или на части от нея, бива предусловено от 
свеждането на нейния брой под критичната маса на оцеляването й. Редуцирането на 
броя на населението от селище, регион или племе може да бъде насилствено, (чрез физи-
ческо унищожение), или в резултат от природни катаклизми и епидемии. Намалялото под 
критичната маса население е подложено на самоизраждане и фатална за него зависимост 
от природни аномалии или попадане на членове на разглежданата група сред нееднород-
ни популации, където те в рамките на няколко поколения загубват спомена за етническата 
си или друга принадлежност. Критичната маса на просъществуването на една човешка по-
пулация или част от нея е сложна функция от традиции и от хигиенни навици в репродук-
тивния процес и в бита, от производителността на труда и начина на задоволяването на 
екзистенциалните потребности на населението,от геостратегическото положение на обита-
лищата на хората и степента на активност на потенциално враждебни популации и други 
важни за живота и човешкото развитие фактори.  

Като илюстрация на изказаното ще приведа пример от собствената си биография. Моят 
дядо по бащина линия е бил румънец от Букурещ. Събрали се с баба ми - българка, те се 
преселват в България, от който брак аз съм второ поколение мелез с 25% румънска кръв. 
Баща ми е поддържал известни отношения с роднините си в Румъния, но при децата ми те-
зи връзки се прекъсват. За внуците ми румънската “жилка” е вече без значение. Значи 3-4 
поколения са били достатъчни, за да изчезне у потомците на пришелеца съзнанието за не-
говата етническа идентичност. 

Направените в настоящата част от студията разсъждения, подкрепени от добре познати 
на българския читател примери от живота и историята, дават основание за следните изво-
ди: 

1. Човешките популации, които са в количество над критичната маса на оцеляване 
имат предпоставките за устойчиво съществуване. 

2. Когато цяла популация, или изолирано съществуващи части от нея бъдат сведени до 
количества под критичната маса на съществуване, те са обречени на физическо изчез-
ване 

 - чрез израждане в тяхната изолация, или  
 - в резултат от унищожение от природни бедствия, епидемии или стълкновения с 

враждебни човешки групи. 
3. Когато цяла популация или части от нея, които са сведени до количества под критич-

ната маса на съществуване, обитават заедно с по-многобройни от нея популации терито-
рията на една властова структура, те неизбежно губят своята осъзната и споделена етни-
ческа идентичност. Т.е.тази популация, или отделните й части, изчезват като народност, 
след като нейни представители попадат сред семейства и родове на по-многобройните по-
пулации. Не се изключва запазването на спомени от бита и традициите на претопената на-
родност в тези на преобладаващата етническа група.  

Правилото се илюстрира с попаднали сред българите малки чуждоетнически групи, 
какъвто е примера от собственото ми семейство. 

4. Когато две или повече етнически общности, с население над критичната маса на 
съществуване, обитават обща територия в рамките на една властова структура, се осъ-
ществяват взаимни влияния, които в общия случай могат да се систематизират в следните 
логически фигури: 

4.1. Ако доминираща народност е най-многобройна и най-високо цивилизована, остана-
лите популации са обречени на обезличаване и загуба на идентичност. 

Правилото се илюстрира с претопяването на българите сред населенията в Италия. 
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Трудно и бавно се претопяват цивилизационно надкритично неравностойни популации, 
като циганите в Средна и Югоизточна Европа, албанците в Сърбия и Македония и още 
много други на подобно ниво, сред преобладаващо и по-културно население. С израза “ци-
вилизационно надкритично неравностойни” човешки общности маркирам различия, ко-
ито почти изключват смесване на тези общностни при безконфликтно съжителство. Затруд-
неното или невъзможно смесване се дължи на капсулацията на по-примитивния етнически 
елемент в проява на инстинкта за самосъхранение на социалния организъм, в резултат от 
чувство за неравностойност, от силно изявени елементи на кланова народопсихология, от 
верски противоречия, особено между религии, които са традиционно враждебни, от геог-
рафска изолираност на обиталищата на отделните етноси и т.н. Горните фактори опреде-
лят прага на изолираност между етносите. Отделни показатели, като напр. религията, мо-
гат да имат особена тежест в социалните отношения, с което вдигат високо прага на изоли-
раност.  

В настоящата студия се доказва, че съжителството на българи и славяни на Балканите 
съответства на конкретната постановка, при което славяните в българската държава са 
загубили етническата си идентичност. 

4.2. Ако управляващата народност е най-многобройна, но съжителстващата с нея етни-
ческа общност е носителка на по-високи цивилизационни достойнства, влиянието по посо-
ка на по-примитивния етнос е неизбежно. Последният би могъл да загуби дори идентич-
ност според разликата в цивилизационните нива и в историческите срокове, които съответ-
стват на обусловения така праг на изолация между етносите. При този вариант се изграж-
да нация, която носи предимствено културните, нравствени, езикови, верски и пр. характе-
ристични информации на по-издигнатата народност. 

Възможно е по-многобройната народност да запази много дълго специфичните си соци-
ални белези, когато цивилизационните характеристики на съжител-стващите си етноси са 
надкритично неравностойни. 

Правилото се илюстрира с изолираността на евреите в Египет,  Асиро-Вавилония, Хаза-
рия и другаде. Сливане на етносите в тези случаи не се е осъществило поради малките ис-
торически срокове на съжителство. 

4.3. Когато една малцинствена общност е доминираща властово и цивилизационно, тя 
неизбежно ще формира облика на консилидиращата се нация, отново във функция от сте-
пента на отличия в своите обществени характеристики. Специфичното в случая е, че попу-
лацията - мнозинство е естествено отворена за влияние поради опиращото се на количест-
веното й превъзходство чувство за сигурност. 

Правилото се илюстрира с претопяването на моголите в Индия. 
4.4. Когато една популация със силата на оръжието си завладее многоброен народ с ви-

сока култура, съществува перспективата да бъде претопена в завладяното население бър-
зо и почти безследно, поради неизбежното общуване на завоевателя с доминиращия по 
количество етнос и естествената отвореност на последния. 

Правилото се илюстрира със съдбата на остготите, завладели висококултурната Запад-
на римска империя. В конкретния случай остготите са се разпръснали из империята на 
римляните до степен, че тези които не са се върнали в земите си са загубили идентичност. 

Според славистите по-малобройните българи, които имали държавната власт са се пре-
топили сред многобройните славяни. Това би могло да се случи, ако доказаната тук циви-
лизационна разлика между тях не изключваше подобно развитие на отношенията им. Да не 
говорим за това, че количественото преобладаване на славяните се опровергава от исто-
рическите извори.  
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Характерно за този случай е отвореното поведение на по-високостоящия етнос, който 
от позицията на своята сигурност е готов и съдейства за всякакво общуване с другите на-
родности. Един от важните мотиви за това му поведение е икономическата изгода. 

Тук е място да изложа една теза, която разглежда от нов ъгъл хипотетичната потреб-
ност на славянските дребни княжества и покорените от гърци и българи славянски племе-
на, от книжовност и културно развитие. За да направим интелигентен анализ на горното 
предположение, следва да успеем да определим кои са предпоставките за изявяване на 
необходимостта на една човешка общност от книжовно общуване. Не е трудно да се разк-
рие, че общността проявява потребност от притежаването на своя книжовност, респектив-
но своя система от буквени символи, когато тази общност е достигнала нивото да се иден-
тифицира по държавен, съответно етнически и религиозен признак. Върху тях се надстро-
ява самочувствието, произтичащо от военно-икономическата мощ на държавата и нуждата 
от документиране на междудържавните им икономически отношения. На този етап човеш-
ката съвкупност, търси форми да се докаже като различна и по-достойна, чрез самобитна-
та културна изява на своята ИДЕНТИЧНОСТ. 

Показателен за изследването е случая със сливането на българските преселнически 
вълни от ранното средновековие с народите в Италия. Алцеко и други български водачи 
преди и след него, са били приети от владетелите на разпокъсаните италиански територии 
може би с право на собственост върху отстъпените им земи. Несъмнено българските за-
селници са изградили своите селища по традициите на българските племена в максимална 
плътност под диктата на инстинкта за самосъхранение на общността, а различието им с 
местното италианско население е било несъмнено в полза на по-цивилизованите италиан-
ци, но не чак така голямо, че да е затруднявало до невъзможност общуването между тях. 
Но животът е богат с принуди, които са довели до укрепващи между българи и италианци 
контакти, въпреки съпротивата на кана и колобрите. Неизбежно новите обитатели на Ита-
лия са станали християни по напълно разбираеми причини и в т.ч. икономически. Общата 
религия, при несъществуваща драстична етнографска разлика между българите и итали-
анците, е станала предпоставка за сближаването им, до плавното изчезване на тази разли-
ка. Заедно с християнските свещеници е настъпил латинския език, а след него и производ-
ния му говорим италиански език. “Според Павел Дякон, историкът на Лангобардите, Алцек 
получава  (от лангобардския крал Гримуалд (662-671), (б.м.) титлата гасталд, т.е. ранг на 
действителен областен управител с политически и военни правомощия над цялото населе-
ние. Синът на Кубрат и неговия род задълго запазват тази своя позиция” (17, с.35). От ци-
тата се разбира, че общите военни задължения са довели до изграждането на положител-
ни отношения след взаимното опознаване, както на войниците помежду им, така и с насе-
лението, където войските са били временно разквартирувани. След свещениците с тяхната 
религиозна книжнина, винаги следват търговците, продаващи, но и купуващи. Това от своя 
страна е началото на движението на стоки и хора. И така в продължение на столетията, 
българите загубват своята идентичност. За нея и днес в Италия ни напомнят лични, фа-
милни и родови имена, както и много топоними с български корен. Но авторите, които са 
писали върху тези исторически процеси и резултатите от тях, почти не споменават за ези-
ково влияние на българския език върху италианския. Може би не ще съм оригинален, но 
съществува просто обяснение на този факт: изследователите са търсили в италианския 
език следи от славянизирания български език,наречен непонятно защо “старобългарски”, 
(смес от славянски и тюркски думи), а такъв език според старобългаристите следва да е 
просъществувал в резултат от “претопяването на българите в славянското море” далече 
след инвазията на кан Аспарух на юг от Дунава. Следователно от Алцеко и племето му 
следи от този език в Италия не могат да се очакват. Впрочем все още творческите бъл-
гарски историци не са готови да използват за целта ПРЕДОСТАВЕНИЯ ИМ ОТ ПЕТЪР 
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ДОБРЕВ РЕЧНИК НА ИЗВЕСТНИТЕ ИСТИНСКИ – (на кановете Кубрат, Алцеко и Аспарух) 
БЪЛГАРСКИ СЛОВА, макар и на брой за сега над 1000 думи (23). Въз основа на най-повър-
хностни собствени изследвания, установих, че в италианския език са налични следните об-
щи за двата езика думи: kaftan, karakul, bora(североизточен вятър), gusla, giowenca 
(юницa),lamia, nina nana(нани нани),pascere (извеждам на паша), pascia (паша) и някои дру-
ги. В диалектите на населенията от старите български поселища в областите Равена, Кам-
побасо, Пентаполис, независимото днес Сан Марино, известни земи от Ломбардия и Пие-
монт, неминуемо ще бъдат идентифицирани значително количество български думи, 
останали от заселилите се в Италия българи, като установените вече “кан-синорио, 
бролио, биро” (9) и други. Такива думи ще бъдат производни от памиро-иранския говор 
на българите. Всъщност за присъствието на българите в Италия има публикации от итали-
ански и български изследователи, които са установили значителни влияния от българска 
страна върху “развитието на италианското общество и италианската култура от среднове-
ковието до днес”, както и “върху обществено-политическия живот в Италия” (9). “Българи 
заемат в този период (на средновековието-б.м.) ключови постове в управлението, държав-
ната администрация,военната аристокрация, магистратурата, дворцовите апарати и в инс-
титуциите на римо-католическата църква.”  Видно от илюстрацията в статията на Д. Алек-
сандров на “Българка в типична народна носия от областта Кампобасо (Северна Италия) 
от началото на миналия век (по Винченцо Д’Амико)”, българското население в Италия е за-
пазило своето изначално облекло, което е сигурно указание за частично запазване и на 
други негови традиции, народно творчество и нравственост. Съхранените топоними и лич-
ни имена, носят спомена за българската кръв, като напр. планина Bulgaria в Неаполитанс-
ко, селища с имена и до днес като Bulgaro (в Ломбардия), oбщина Bulgare в окр. Бергамо, 
части от общини Bulhero, Bolgheri, Bolgaro и т.н. “На големия брой български топоними в 
Италия отговаря и голям брой лични и фамилни имена..”  “Булгаро”, “Болгар”, Булгарини”, 
Булгарус”, Булгарели”, “Булгарески”, Булгари” и още много други. Прието е, че редица из-
вестни италиански фамилии като Борджини, Борджоли, Барджоли, Ламборджини, Борджио 
и др. са с български произход. Смята се също, че папа Калист III (1458 г.) и папа Алесандро 
VI Борджия (1492 г.) произлизат от български родове. Но огромното количествено превъз-
ходство и по-високото цивилизационно ниво на италианската компонента, в крайна сметка 
е свела до установените днес следи от българското начало, поставено през VII век. Фактът 
обаче, че това начало все още се проследява от учените и припознава от населението, до-
казва високата стойност на цивилизацията и духа на българите, уседнали в Италия с ре-
лефна стопанска, обществена и битова култура. Българските племена са били такива.  

Да не забравяме, че тази отчетлива народна памет се е съхранила поне 1200 години 
след като българите са скъсали пъпната си връв с майката Родина и съплеменниците си и 
са живели много отдалечени от населения близки по кръв и етнографска характеристика.  

А как да повярваме, че българите са се загубили в славянското море, дори и да затво-
рим очи за съмнителните аргументи за нищожно спрямо славяните присъствие? Беше до 
тук доказано, че те са изпреварвали както по времето на Аспарух, така и до края на Първо-
то българско царство обществено-икономически и културно славянството в степен, която 
се измерва най-малко с времето за развитие от родово-общинните отношения на славяни-
те до феодалните отношения на българите. Основание за това твърдение дава и “КИРИ-
ЛО-МЕТОДИЕВСКАТА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ”, капиталното творение на българските “старо-
българисти”, в която най-активните радетели на идеята за славянското начало на българс-
кия народ и език, признават кирилицата през XII век за “вече основно средство за буквено 
предаване на българска реч; от древна България то е пренесено в Русия и Сърбия, къ-
дето през XI и XII век възникват староруската и старосръбска кирилска книжнина” 
(курс.-м.) (16, статия “Кирилица” с. 301). Това известие доказва забавеното с два века раз-
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витие на славянската книжовност спрямо златния век на българската книжнина, с нейния 
връх през втората половина на IX и началото на X век. Очевидната огромна пропаст в 
културата, бита, религията и традициите между българите и славянството е била основно-
то и непреодолимо препятствие за сближаването между двата етноса.  

С горния цитат отново се доказва изключителното обществено-икономическо и културно 
превъзходство на българската народност спрямо славянските населения в Европа и в на-
шите земи в частност. В този смисъл съм силно окуражен от авторите на “Българският 
език, - език на 13 вековна държава”. Българските езиковеди В.Георгиев, П.Илчев, Ив.Доб-
рев, Т.Бояджиев, П.Пашов, Ст. Брезински, Хр.Първев признават, че културата е един от 
основните стълбове на етническата и езикова самостойност на народите с думите: 
“Незначителното влияние на прабългарския език показва, че българите са били малко на 
брой и че тяхната култура ЩЕ ДА Е БИЛА (курс.м.) по-ниска от тая на славянската маса” 
(33, с.9). Очевидно за мене има стойност единствено втората част на твърдението им, коя-
то като философско съждение е убедителна, а като историческа констатация - твърде ус-
ловно изложена. Така или иначе, тези учени подкрепят изключителната тежест на култу-
рата в междуетническите влияния, което е мой основен аргумент в настоящата студия. 

Подобно може да бъде и обяснението за запазената от българите верска и етническа 
идентичност по-късно през всичките 500 години на турско-гръцкото иго. Известен е на исто-
рията ни, но е премълчаван от политически съображения фактът за координиран натиск 
върху българщината от турска и гръцка страна. Турците са проявили известна неустойчива 
верска търпимост към българската рая, а ниското им културно и социално ниво е позволи-
ло на българите да запазят стопанска независимост и така да се съхранят езиково и етни-
чески-битово. Впрочем запазването на българската идентичност 500 години при извес-
тните на просветения читател стопанска, обществено-политическа, верска и най-вече 
културна характеристика на етносите в европейската част на Отоманската империя 
по време на турско-гръцкото робство, доказва по един категоричен начин правил-
ността на тезата ми за нищожна възможност за смесването на българи с далече по-
ниско стоящите от тях в цивилизационно отношение турци и цигани. 

Имаме повод да си припомним, че поради общото начало на човечеството,  биологията 
не приема като заплаха за чистотата на вида междупопулационното и дори междурасовото 
оплодяване при хората и не го препятства. Въпреки това природата не би искала да се 
продуцират гени, които носят сложния код на човешки мелези от различни генотипове. 
Природата не желае да прави разход на енергия в размер, който превишава екзистенциал-
ните потребности. Природата е мързелива. За да избегне смешението на човеци, които 
притежават значимо различни популационни гени, за което както се каза няма биологична 
преграда, гените, моделират психологични затруднения, за да възпрепятстват кръстосва-
нето. Такива са верските и етнографските характеристики. Природата успява с минимум 
разход на енергия. Това виждаме в българските села с турско, или татарско, или българско 
население, които са съществували в съседство етнически чисти стотици години в турската 
държава. Подобен е примерът със запазените чисти казашки или староверски села в 
Източна България. Това са българските села със съхранени български традиции и език в 
Молдова, Банат и Украйна от времето на преселението. Като аналогични примери могат да 
се посочат гетата на негри, пуерториканци, японци, китайци и други преселници в най-тър-
пимата етнически в последните 50 г. страна в света, в която е възприето, че американският 
национализъм може да се осъществява единствено на основата на хомогенната общност, 
която се продуцира от смешението на американските граждани с различен етнически про-
изход. И ако в САЩ всички медии и най-мощната киноиндустрия в света работят с пълна 
сила за междуетническото смесване, във филмите с негърски персонаж почти не се появя-
ват бели, гетата, които споменах горе не губят чистотата си и ревността между представи-
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телите на отделните раси и народи не е забравена. Преселниците създават свои земля-
чества и им придават организационни форми, студентите в чужбина създават любовни от-
ношения и семейства предимно в своите етнически групи. Съставът на бандите е почти ви-
наги етнически чист - това носи елемент на производна сигурност в отношенията вътре. В 
противоречие могат да се изложат аргументи, свързани с наличието на междурасови меле-
си: мулати, квартерони и метиси, но тяхното наличие не е резултат от масови обществени 
тенденции, а плод на случайни, в т.ч. и насилствени актове. Както мулатите и квартерони-
те, така и метисите се третират от обществото като хора с негърско, съотв. индианско про-
изхождение. Природата има своите съображения. 

В същия смисъл мога да посоча несъмненото за всеки български гражданин естествено 
у нас противодействие (уж етническо или религиозно, а всъщност неосъзнато) на смесени 
бракове между българи и евреи, българи и арменци, българи и турци, евреи и арменци и 
ОСОБЕНО между българи и цигани. Има изолирани случаи на смесени бракове, но те са в 
съответствие с изложената до тук постановка и в качеството си на изключения. Ако това е 
вярно в съвременния информационен свят, какво остава да мислим за времето на нашите 
далечни прадеди – българите на кановете, когато не е имало обществени средства за съ-
общения и общуване, когато движението на масите се е предизвиквало от войни и бедст-
вия. Надявам се читателят да оцени дадените примери за проява на народопсихологията 
на етническите групи в българската нация в разглеждания смисъл, което внася яснота в 
разбирането за изолираното съществувание на същите. Нямаме никакво основание да 
очакваме, че преди 12, 13 века мирният процес на асимилация на малките етноси е бил по-
обхватен и по-ускорен.  

  
VI. Данни за взаимни етнически влияния в I-вото Българско Царс-
тво.  

Привържениците на догматичната версия, формулирана в началото на настоящата ра-
бота, имат един единствен доказателствен аргумент за своето твърдение. Това е неоспо-
римият факт, че днешните българи говорят език, в чийто речников фонд има значително 
количество думи със славянско произхождение. Ето, казват старобългаристите, за да гово-
рят днес в България този славянски език (?), значи българите, загубвайки етническия си 
произход - “претопени” в “славянското море”, са загубили и спомена за своя изначален оно-
гондурски език, който бил тюркски. В българския език са останали от 5 до 10 прабългарски 
думи, които следва, съгласно тюркската теория за произхода на българите, да са подобни 
на слова на тюркските народи. Нещо повече, твърдят те, намерените предимно в Русия ки-
рило-методиевски книжнини, чиито преписи са написани с кирилски знаци, доказвали, че 
претопяването или сливането на българи и славяни се е състояло (уж) преди сътворяване-
то на сакралния славянския език за християнско черкуване от Светите Кирил и Методий. 
Това твърдение идва да докаже славянския произход на Солунските братя (“те са славяни 
и славянски просветители”), както и преобладаваща славянска компонента в биологичната 
същност на съвременните българи. Но понеже не може да се докаже славянското произ-
хождение на българите, то на втори план остава да се твърди, че чрез прословутото слива-
не те са СТАНАЛИ СЛАВЯНИ. 

Както вече беше не веднаж декларирано, настоящата студия изследва възможно ли е 
било и дали се е случило фаталното за българското оцеляване потъване на българите в 
“славянското море” и дори само смесването на двата етноса, което би резултирало и “кон-
солидирането на старобългарския (славянски) език” (16,с.419)  

Цялата постройка на горните твърдения на славистите се основава на намерените в ня-
кои славянски страни български книжнини единствено в преписи. Но преписите от създаде-
ните през IX и X век български произведения са правени най-вече в Русия, Молдова и Сър-
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бия предимно през XIV и XV век и по-късно и  като изключение съвсем рядко през XIII 
век.  А оригиналите на българските книжовници са заминали към руските манастири след 
като са били много десетки години в управляваните от византийските клирици български 
манастири и книжовни центрове. В следствие от този факт авторите на том I на Кирило-ме-
тодиевската енциклопедия (КМЕ) проявяват деликатната си изненада, която силно впечат-
лява: “Малко са изворите, които могат да се датират от времето на К.-К.Ф. Има още един 
факт, твърде мъчно обясним - липсата на ранни грц.извори. Делото на слав.първоучители 
не е оставило следи в съвременната византийска история и литература, сякаш е било под-
ценено от виз.хронисти, при все че то е свързано с официални държавни мисии и е засяга-
ло международни отношения на империята” (16,с.389). Направената от учените-старобъл-
гаристи констатация е косвено потвърждение на многократно изказваното тук твърдение: 
всичко българско е било най-старателно унищожено от ромеи и гърци и от някои “конкурен-
ти” на българите за водеща културна роля! Но за съжаление, същите учени не са положили 
усилия да дадат свое обяснение на така установеното.  

В този смисъл цитатът от “Краткото житие на Климент Охридски” на Димитър Хоматиан 
говори декларативно за български народ: “В Кефалиния (днешна Главиница в Македония – 
бел.моя) могат и до сегашно време да се видят каменни стълбове, на които са издълбани 
писмена, разказващи за преминаването и приобщаването към Христа. Понеже български-
ят народ (курс.мой) още не беше изцяло просветен чрез кръщение и притежаваше варвар-
ска дивост, той (св.Климент – бел. моя) чрез своите боговдъхновени поучения просвети 
всички в богопознание и превърна некроткия нрав в доброта на обноските, като въведе 
всред тях по-благозаконния и целомъдрен живот.” (36, с.396). Като се има предвид, че из-
точникът е гръцки, може да се приемат като достоверни фактите, чието съхранение не под-
хожда на мегаломанията на съседите. Ако наистина Д.Хоматиан е автор на Житието, значи 
то е било написано между 1216-1234 г., т.е. когато свободна България е станала отново в 
писмените извори България и когато българските оригинали не са били подложени на “не-
волни” манипулации. Дадената от автора Хоматиан характеристика на българите не допус-
ка да бъдат те в никакъв случай сбъркани със славяните. 

Както се разбра от дадените по-горе многобройни сведения, съвременната историческа 
наука вече отхвърля твърденията за “шепата” българи, които са дошли с кан Аспарух и са 
потънали в “огромното славянско море”. И двете упорито натрапвани на българското об-
щество представи са чиста фалшификация и манипулация. От друга страна нашите влия-
телни историци като че ли не намират основания да направят анализ именно на взаимното 
влияние, което е увенчало “сливането” на двата етноса. А то е съвсем простичко. Нека раз-
гледаме според виждането на славистите двата случая, в които българи по едно и също 
време са подложени на влияние от народност, със силно присъствие в процеса на съвмес-
тно обитаване на територията на съответна държава - българите на Алцеко в Италия и 
българите на Аспарух в България. За да уподобим съвсем двете постановки, като варианти 
на един и същ модел, да приемем условно, че българите и в България са били малцинст-
вената съставка от населението. Следите, които са оставили българите в същността на 
днешните народи на тези държави, съответно в едни и същи области на човешко проявле-
ние, могат да бъдат установени като се съпоставят известните факти. Тази съпоставка да-
ва пребогат материал за анализи и изводи.  

Доказателствата за присъствието на българите в Италия и оставените от тях следи там 
бяха доста подробно описани по-горе, в част V. “Условия и Фактори за загубата на иден-
тичност. Как могат да изчезнат човешките популации?”. На свой ред българите в България 
са оставили на съвременното българско население своите уникални бит, традиции, фолк-
лор и особено в т.ч. живите си музикални ритми, спомени за езическата вяра, върхова 
астрономическа култура, единствени в Западна Европа каменни епиграфи и т.н., кои-
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то не напомнят такива, оставени от славянските народи. Фолклорът на българите украсява 
с уникалното си разнообразие и богатство живота ни и днес. Тази вярност към традициите 
се илюстрира по един оригинален начин от свидетелството на имп. Константин VII Багре-
нородни в книгата му “Книга за церемониите във византийския двор”, в която се споменава, 
че цар Петър и братята му Иван и Венеамин (Боян) и след покръстването “продължават да 
носят предпочитаните от тях български дрехи”  (1, с. 260). Тези дрехи са били оценявани 
като “особени” защото са се отличавали от византийски, т.е. независимо от много продъл-
жителното влияние оказвано от византийския модернизъм на уж варварската българска 
знат, не се е стигнало до подражателско копиране на модата в облеклото. Факт, който ук-
репва убедеността ни в нищожната вероятност българите да са се подали на влияние от 
страна на подчинени в държавата етноси. 

 Народопсихологията на българите, която се проявява в драматичните събития от бъл-
гарската история като чувство за държавност и войнски героизъм ни възхищава с бойните 
традиции и умения на българите, които са били постоянна заплаха за ромеите; Българско-
то чувство за държавност се проявява през столетията в пълния си блясък под скиптъра на 
Аспарух, Тервел, Крум, Симеон Велики, във военните успехи на Асеневци, в Капитанската 
война; Българите са верни на своите традиции и вяра, което са доказали твърде категорич-
но с бунта на първородния син на кан Борис два века след Аспарух и с отстояването на 
християнската вяра 500 години под терора на азиатския османски поробител и гръцкия му 
помощник в духовното обезличаване на предците ни; Българите са доказали по безспорен 
начин склонност към стопанско, научно и културно развитие, както в далечното ни минало, 
така и с достойните икономически позиции на България след Освобождението (в края на 
XIX и началото на XX век). През годините преди Втората световна война България е в пър-
вата десятка на европейските държави по национален доход на човек от населението. 
Българите Джон Атанасов и Асен Йорданов са примери за автори на най-високи научни и 
технически постижения в американското компютърно и самолетостроително конструиране 
от световно значение. Български певци като А.Морфова, Б.Христов, Н.Гяуров и много дру-
ги разнасят славата на българското певческо изкуство. Като своеобразен връх на достиже-
нията на българската наука за всички времена бих поставил изобретяването на българска-
та азбука - Глаголицата от българските светци Кирил и Методий. Българи са създали епо-
хална книжнина през IX и X век, която е станала основа за далече по-късното развитие 
на славянската книжовна култура по света. 

Българите са оставили на поколенията историята на българите и тяхните канове, 
историята на българските въстания и войни, историята на България! Хипотетичната 
роля на славяните в българската история се подразбира по презумпция от славистите, но 
с нищо не се доказва. 

Много са доказателствата, че българският език е бил жив и в употреба от държавната 
администрация до края на Първото царство на българите. Голям брой палеографити, пре-
димно върху камък, които не са били достигнати от кощунствените ръце на българофоби-
те, намира, тълкува и публикува Веселин Бешевлиев. Според систематизацията на П.и М. 
Добреви (21) това са български текстове написани с древната българска руническа писме-
ност, български текстове, написани с гръцки букви и такива написани с кирилица. Ще си 
позволя да посоча като най-убедителен “големия надпис от Преслав”, който “представлява 
списък от военни доспехи (ризници, шлемове и др.), записан с гръцки букви и числа на ези-
ка на древните българи” (21, с.88). От този изключителен паметник на българската палеог-
рафика можем да направим най-непосредствен извод за ползвания от армията по времето 
на кан Борис I, български език. П.и М. Добреви датират Преславския надпис “около 890 г.” 
(23, с. 5). Бих си позволил твърдението, че дори това да беше единствения съхранен 
епиграфски паметник от това време и с такова съдържание, неговата доказателствена 
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стойност за жизнеността на българския език и народност в края на IX век е толкова катего-
рична, че е може би излишно да я изтъквам.  

От многобройните надписи с български думи, написани с кирилски букви, заслужава да 
се посочат “надписите върху големия каменен кръст от северо-източна България”, описани 
и преведени от П.Добрев и Милена Добрева (21, с.125). От този паметник на нашата древ-
на култура не остава съмнение - българският език е бил ползван и след въвеждането на 
кирилската азбука, а това е основание да отхвърлим внушението на славистите за замяна-
та му до Симеон със “старобългарския” език, поради загуба на речниковия му фонд, в ре-
зултат от претопяването на българите. Направеният от П. и М. Добреви задълбочен анализ 
на Големия Каменен Кръст носи обилни информации за настоящата разработка. Ще си 
позволя да изложа някои свои разсъждения: 

- Двете групи текстове – кръглият надпис и основният надпис са били създадени като 
свидетелство пред бъдещето, че религиозният християнски език на славянска база е бил в 
процес на утвърждаване, а ОСНОВНИЯТ и ползван като говорим от народа български език 
“е имал най-вече ирански езикови черти” (21, с. 158). Присъствието на свещения символ IYI 
на българите в кръговия надпис е доказателство за жизнеността на българската религиоз-
на норма, а направеният от П. и М. Добреви превод на този надпис е указание, че за бълга-
рите новият “християнски бог е възсиял пред бога IYI с благоволението на стария звезден 
бог” (21, с.131). 

- Наличието на думата “цар” в текста в долната част на кръста е указание, че надписите 
са изработени най-рано по времето на цар Петър, но по-вероятно значително по-късно ко-
гато титлата е получила популярност. Приживе българският владетел Петър е бил все още 
василевс, или поне няма данни да се е титуловал “цар”. “История на Българите”: “...хронис-
тите от кръга на самия Константин VII (948 – 952 г) косвено оспорват титлата на цар Петър, 
използвайки традиционната формула архонт на България. В официалните актове обаче 
българският владетел е продължавал да бъде василевс” (1, с.279). Несъмнено наличието 
на думата “цар” в надписа го отхвърля много назад в историческото време. По повод дати-
ровките на българските надписи следва да признаем, че няма нито една заслужаваща до-
верие дата на изработване на надписи, направени с кирилски букви. Същото се отнася и 
към датите на създаването на старобългарските ръкописи с кирилски букви. Не случайно 
Кирило-методиевската енциклопедия датира появяването на кирилицата с обобщението: 
“Незадоволително е решен въпросът за датировката и локализацията на старобълг. ръко-
писи. Нито един от тях не съдържа преки данни за времето и мястото на възникването си. 
По палеографски, правописни и езикови данни старобълг.ръкописи се отнасят общо към 
края на X (к.м.)или към XI век.” (16,с.749) 

- От смесените словосъчетания правим категоричния извод, че по време на изработва-
нето на кръста езикът на Аспарух е доминирал все още в културата и бита на българите. 
От анализа на кръговия надпис, който би следвало да се възприема като черковно-славян-
ски, се установява, че от общо 9 думи, за половината се доказват паралели с памиро-иран-
ски и кавказки думи. Очевидно българският елемент е получил достойно място в надписи-
те. Авторите заключават: “Съдейки по тази ценна находка, езикът на древните българи не 
е изчезнал в България още през осми-девети век, а е продължил да се употребява и през 
десети век, ...” (21, с. 158) 

Би трябвало да съм удовлетворен от подобно декларирано убеждение на Добреви, но 
тази структура на изложение някак си ми внушава да възприемам десети век като грани-
чен! 

- Не намирам, че съществува убедително основание да се приеме представата за “ста-
робългарския” език от ГОЛЕМИЯ КАМЕНЕН КРЪСТ като базов на религиозния християнски 
език. 
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Разчетените от Добреви български надписи доказват, че изконният български език е 
бил използван и в надписа върху дръжка на старинна амфора, в рисунката с кирилски над-
пис от Северна Добруджа, в смесените надписи от Мурфатлар, в смесения надпис от Ва-
рош, Македония, в надписът върху старинна обковка от Евангелие, в календарният текст от 
Рилския дамаскин и т.н. Няма съмнение, изброените надписи носят висока степен на ав-
тентичност и тяхното свидетелство е несъизмеримо в този смисъл с литературните подат-
ки на преводна и многократно преписвана в чужбина книжнина.(?!) 

Анализите на изброените надписи доказват още, че най-малко до края на Първото бъл-
гарски царство българите са говорили своя индоирански език и че “старобългарският език”, 
който в представите на славистите е славянски език с остатъци от 10 – 20 българско-тюрк-
ски думи не е бил говорим език на българите. 

Надписът върху старинната обковка от евангелие дава повод на Добреви да заключат: 
“От всички тези детайли се вижда, че хората които са оставили този надпис не са били от 
славянски произход, а са говорили на език сходен с този, който говорят осетинците, тали-
шите при Булгар чай и памирските народи от земите на древна Бактрия”. И по-долу: 
“...днешният български език в граматично отношение стои по-близко до езика на древните 
българи,... отколкото до езика на българските славяни” (21, с.184, 186) И на други места те 
изтъкват, че надписите са дело на етнически българи, които са ползвали своя език. Нещо 
повече, значителен брой думи, за които една експресна оценка подсказва славянски 
корен се оказват с източнопамирски или ирански паралели. Дали защото имат своя 
общ прастар индоевропейски корен, или са пренесени от древните индоевропейци - бълга-
рите?!  

 Напълно закономерно би било в контекста на нашите разсъждения и дадената току що 
информация да се посочи, че никъде по нашите земи не са намерени надписи от ези-
ческия период на България, които да са написани на някакъв славянски диалект с 
рунни или гръцки букви. Обяснението може да е само едно: славянските диалекти не са 
имали книжовна норма, каквато езикът на кановете е притежавал още от древните рунни 
надписи на български. 

А това е израз още на липсващ у славяните културен живот и по-конкретно, на липсва-
ща потребност от писменост?! Тази констатация дава основание за простата логична връз-
ка, че появата на кирилските букви в надписите съвпада с първото изписване на славянс-
ки думи, както и че славянски думи се изписват в надписите едва когато се появяват ки-
рилските букви.  

Не се поставя под съмнение, че глаголицата изпреварва хронологически кирилицата.  
Липсата на български надписи с глаголически букви не може да не впечатлява. Да до-

пуснем, че не са изчуквани такива надписи е наивно. Те просто са били безостатъчно уни-
щожени в проява на една жестока нетърпимост към най-българската от всички изяви на 
българщината – оригиналната българска азбука - Глаголицата, символ на българската кул-
тура и демонстрация на една духовна независимост. Още повече, български надписи, на-
писани с глаголически знаци са пряката връзка на тази азбука с българския език на канове-
те. Ромеите не биха могли да позволят да съществува паралелно на тяхната вековна азбу-
ка Глаголицата на българите, особено ако това е в арсенала на техните възможности. Съд-
бата на българите им даде тази възможност, а съдбата на българската писменост доказва 
това! 

Не са намерени и надписи с глаголица на славянски език. Книжовните обаче текстове 
на славянския християнски език са били изписвани на първо време с Глаголически буквоз-
наци поради съпротивата на българските книжовници на предателската антибългарска аз-
бука. Тези първотекстове или техни преписи са се съхранили за бъдещето, поради естест-
вото на носителите им и възможността за опазването им от враговете на българщината. 
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До окончателното принудително налагане на кирилицата! Трябва да напомня, че  според 
КМЕ, двете български азбуки са били паралелно ползвани “с нагласяне” за славянското 
писмо поне 150-200 години. 

След като беше разисквано “изчезването” на българския език, може би ще изглежда 
странно, но трябва да добавя в поредицата на доказващите българското достойнство висо-
ти, някои данни за завещания на българите от кан Кубрат и кан Аспарух уникален и днес 
памиро и индоирански език. Един език, който според съществуващите представи е бил 
твърде различен по строеж от езика на славяните по тези места, значи и от езика на цяло-
то тогавашно славянство. Въпреки многовековното активно въздействие на византийската 
империя и църква, а после и на фанариотската църковна институция чрез сакралния сла-
вянски език и отделно чрез руския език върху езика на кановете, днес установяваме разли-
чия от славянските езици, които ще бъдат без детайли изброени, но които правят потреса-
ващо впечатление. Става дума за преимущества на българския език, които се изразяват в: 

- Липса на падежни форми, които съвременната наука оценява като архаизми. 
- Сложност и многообразност на глаголни форми и конструкции, (9 глаголни времена), 

които не всички са присъщи на славянските езици. 
- Наличие на следпоставен определителен член, слят с основната дума. Славянските 

езици нямат членна форма. 
- наличие на общи в българския, албанския, гръцкия и румънския език балканизми, кои-

то са чужди на силно славянизирания сръбски език. Формират бъдеще време аналитично, 
чрез спомагателна частица, която произтича от глагол, който значи “иска” (ще), а не сла-
вянското “съм”. 

- Наличие на извънредно много високопроизводителни корени. 
- Липса на специфична форма за инфинитива. 
- Наличие на звук “Ъ”. 
- Наличие на богато разнообразие от звателни форми, които са чужди на славянските 

езици: човече, мамо, учителю, Господи и т.н. 
- Наличие на думи, определящи роднински отношения единствено в българския: кака, 

бати, бай, чичо, стринка, чина, леля, свако, зълва, девер, снаха, свекър и др. 
- Особено, уникално спрежение на глагола “съм”, което е алтайско влияние . 
- Наличие на думи от мъжки род, които завършват на “а”: войвода, баща, комита, калфа, 

и т.н. 
- наличие на думи със суфикс “чии”: гурбетчии, боклукчии и др. 
- Наличие на думи с умалителен суфикс: Иванчо, врабчо, кашица, горица, водица и т.н. 
Тези елементарни примери (4,гл.IV) не изчерпват различията между днешния български 

и славянските езици, но идват да подскажат на българите, че трябва да опознаят своя език 
и да се гордеят с достойнствата и специфичността му, още повече със съзнанието, че той 
никога не е изчезвал! Бих искал да добавя едно уникално отличие на българския език от 
славянските езици, което се състои в “членуването на имената” в първия (21, с.133).  

В моите представи езикът на едно население може да се оприличи с една висока кула, 
да речем небостъргач, чиято носеща строителна конструкция представляват градивните 
елементи на неговата граматика, а словата са плочките, които я облицоват. Тези плочки 
могат лесно да се дублират, подменят, модернизират, отлепват и губят или да се обогатя-
ват с липсващи понятия. И ако думите на езика живеят динамично и гъвкаво, то граматика-
та е непроменима като якостната структура на суперсложната извисена сграда. На специа-
листите е известно, че придошлите думи се адаптират и ползват в езика - приемник съоб-
разно неговите морфологични правила, а не по тези на езика - донор. Това е доказателст-
вото за жизнеността на граматичното устройство  на приемника и свидетелство за произхо-
да на населението, което говори този език. Възможната промяна на строителната конструк-
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ция е равносилна на ДРАМАТИЧНО СЪБИТИЕ. Незначителните интервенции изискват спе-
циални условия, и съответното за осъществяването им историческо време. Допустимите 
корекции са единствено в посока на развитие и усъвършенстване. Влиянията, които биха 
предизвикали драстични изменения, водят неизбежно до разрушаване на постройката, от 
която остават отделни в езика на агресора словесни отломки.  

За разликата между “църковнославянския” (славянския религиозен) език и съвременния 
български език се говори по-нататък в едно по-пространно изложение от авторите на “Бъл-
гарският език – език на 13 вековна държава”. Читателят ще намери тяхното изискано про-
фесионално определение като едно многосказателно съпоставяне на съвременния българ-
ски език с т.н. “старобългарски език” в един сериозен труд посветен на бележитата дата с 
думите: “Старобългарски – езикът на най-старите писмени паметници - е старинен славян-
ски език с МНОГО СКЛОНЕНИЯ И 7 ПАДЕЖНИ ФОРМИ (заедно със ЗВАТЕЛНАТА), 
ДВОЙСТВЕНО ЧИСЛО, БЕЗ ЧЛЕННИ ФОРМИ, с няколко ПРОСТИ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА, 
но БЕЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИ образувано бъдеще време, с няколко различни причастия, със 
СИНТЕТИЧНИ СТЕПЕНИ за сравнения и пр. В многовековни сложни взаимоотношения 
със съседните балкански езици обаче той постепенно се изменя от синтетичен в ана-
литичен език без склонения и падежи, членна форма, без инфинитив, с едно особено 
бъдеще време, преизказни форми при глаголите, с аналитични форми на степени за 
сравнение, с удвояване на допълнението и др., като значително обогатява своята лек-
сика. И това отличава българския език,говорен в Мизия, Тракия и Македония, от 
всички други славянски езици.  Това е единството на българския език в Мизия, Тракия и 
Македония в миналото и днес” (к.м.) (33, с. 9,10).  

Учените В.Георгиев, П.Илчев, Ив.Добрев, П.Пашов,Т.Бояджиев, Ст.Брезински и Хр.Пър-
вев, които стоят зад горните редове са хората, които твърдят, че изконния български език е 
оказал “незначителното влияние...” върху посочения по-горе старинен славянски език до 
степен, че като е бил асимилиран от последния напълно, “в днешния наш език са запазени 
двадесетина думи..” (пак там). 

Ще си позволя да направя коментар на дадения по-горе цитат, като се позова на твър-
денията в него и внушенията, които правят: 

1. В рамките на езическия период на България след 680 г. българите уж са се сляли със 
славяните (от изложените доказателства е вече понятно, колко възможно е било това) и са 
загубили езиковата си идентичност, естествено заедно с народностната.(Нали именно сла-
вистите поставят “език” и “народ” в синонимни отношения - в “Малък речник на старо-
български език”, Дора Иванова-Мирчева и Ангел Давидов, изд. “Слово”, В.Търново, 2001 г., 
изравняват по смисъл “язык” с “телесен орган, реч, народ, племе”.  Така че славистите 
трябва примирено да се съгласят с принципа: има народ - има език; няма народ - няма 
език. Но и НЯМА ЕЗИК – НЯМА НАРОД!) Механизмът, чрез който е могло да стане затри-
ването на българската народност се състои, както се каза от два етапа: разпръскване на 
българите на групи с маси под критичната за оцеляването, след което тези отделни обра-
зувания са се имплантирали в плътни славянски населения и след няколко поколения заб-
равят своя произход. Другият по-драстичен способ е поголовното изтребление.  

Дали са били възможни тези решения по време, когато всички историци вече благора-
зумно се съгласяват с комплексното доминиране на българския етнос в Първото царство 
на българите!?  

2.За да останат само 20 бр. “прабългарски думи” в т.н. “старобългарски език” от времето 
на кан Борис, значи от езика на кан Аспарух, като граматичен устрой и лексика, не е оста-
нало нищо. И то за някакви си век и половина, когато уж вече езика на българите е станал 
славянски език. Дали е възможно нещо подобно!?  
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3. После, неизвестно как и от къде, нахлува едно страховито езиково балканско влия-
ние, което прави от “славянския” български, (защо пък български, когато според старобъл-
гаристите, това си е чист славянски език?), един нов език, като му придава много грамати-
чески отличия от славянските езици. И това било станало в периода на оформянето на “но-
вобългарския език”, т.е. между XII и XV век (33, с. 26). От това следва да разбираме, че 
въпросното “балканско влияние” се е разразило в неподходящото за това време на Второ-
то българско царство, когато държавата е била под силното влияние на източно-правос-
лавния език, а културата на българите е била в най-добрата си позиция да се противопос-
тави на подобно влияние.(?!)  

4. Славянските народи на Балканите - сръбският, хърватският и словенският са имали 
точно същите съседи като българите:византийци (гърци), бъдещите румънци (власи), бъ-
дещите албанци (може би илирийци) и унгарците (маджарите), но техните славянски ези-
ци не са претърпели посочените промени. Не е ли странно и дори непонятно подобно 
теоретизиране?! Излиза, че българите, които са си “чисти славяни”, са много лековати и за 
разлика от “другите” балкански славяни, с които са поставени в еднакви условия на близки 
езикови влияния, единствени променят неимоверно граматиката на езика си до неузнавае-
мост. Бих допълнил – и до невъзможност!  

Ама, че народ! 
Към този пункт следва да отнеса и недоумението си по повод пасивността на нашите 

балканисти да разкрият третираното тайнствено влияние. А може би не са пожелали да ус-
тановят, че това е било не външно влияние, а са дълбоките и до днес отчетливи коловози, 
оставени от изначалния български език. 

5. Дадената от езиковедите характеристика на новия (“новобългарския”) език разкрива 
граматика, която била резултат от “многовековни сложни ВЪЗДЕЙСТВИЯ на съседните 
балкански езици!”  Такъв, какъвто е описан “новобългарския” език в коментирания цитат 
от езиковедите, не би могъл да бъде както те си мислят, (дали пък го мислят?) плод на 
компилация между ЧУЖДА (повлияна от неизвестно кого?) ГРАМАТИКА и речников фонд, 
който се е състоял от няколко “българо – тюркски” слова и от все по-голям брой славянски 
ДУМИ. Впечатлява двойния стандарт на славистите: те обявяват ИЗЧЕЗВАНЕТО на бъл-
гарския “тюркски” език сред славянското море, като граматика и речников фонд, в рамките 
на 170 г., за да се превърне той в “старобългарски език”, а еволюцията само на граматика-
та му в “новобългарски език” е станала в резултат от “многовековни сложни взаимоот-
ношения със съседните балкански езици”.  

6. Тези компетентни хора е трябвало да ползват езоповски език, вместо да намерят си-
ли и да изрекат твърда позиция за невъзможността да е бил българският език подложен 
на такива две дълбоки преобразувания: веднъж по посока на пълно разтваряне в “стари-
нен славянски език” (остатък 5-20 думи) и после до значими промени на “фонетичната и 
морфологичната система на българския език, макар че не са се ограничили само в тях” (33, 
с.26). И така в няколко века нашият български народ станал полиглот, отначало забравил 
напълно езика на оногондурите, за да изучи славянския, после изоставил граматиката на 
славянския си език, за да възприеме някаква си чужда такава. (Не отчитам съхранените 
досега памиро - ирански слова, които за славистите не се броят! Не са тюркски, я!)  

7. Не е необходимо да е човек голям специалист, за да може да оцени, че описваната 
промяна е невъзможна! Наличният днес езиковедски резултат от развитието на българския 
език е изпълним само като натрупване на славянски думи върху конструкцията на жи-
вия нетюркски български език, изградена по своя особена граматична система от специ-
фични градивни елементи. 

8. И накрая: дали е възможно да се формира в рамките на нищожното историческо вре-
ме, изменението на граматиката на изконния български език до различната граматика на 
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хипотетичния “старобългарски език”, който бил послужил за база на светите Братя да съз-
дадат нормите на уж сакралния източноправославен славянски език?! Славистите не биха 
си задавали такъв въпрос! 

Впрочем равнозначен вариант на този въпрос би бил: Бил ли е някога Черковно-славян-
ският език производен или еднакъв на битовия език на българите?  

В заключение към това изследване е неизбежно да се направи простата констатация: 
чрез жизнените си древни граматични правила и до днес българският език мотивира убе-
деността ни, че неговата носителка - българската народност не е била претопена сред сла-
вянското море. Ще си позволя да посоча подкрепата на многократно аргументираната ми 
теза и от П.и М. Добреви, въз основа на изследванията им на древната българска епигра-
фика: “...днешният български език в граматично отношение стои по-близко до езика на 
древните българи,...отколкото до езика на българските славяни” (21, с.184, 186). 

Няма съмнение, славянската лексика е могла единствено да се добавя към достатъчно 
цялостната езикова структура на българския речников фонд, с присъщата на българската 
морфология специфика. За една плавна и постепенна, НО ПЪЛНА подмяна на български 
думи със славянски, при запазване на първоначалната граматична система не е имало ис-
торическо време.И всичко това, ако ставаше дума за действителния български език, а не 
за тюркския език на измислените българи! Така, че ако българският оногондурски език се 
беше стопил до 20 думи, значи нямаше да съществува неговата езикова конструкция и 
днешният български език нямаше да го има. 

Ако се върнем на проблема за “сливането” на българи и славяни, трябва да признаем, 
че консолидационният процес на интегриране на двата етноса е изкуствена представа, ко-
ято няма достойна аргументация и просто противоречи на живота. Няма основание да се 
гледа реалистично на масовото съешаване на “сексапилните руси славянки и напористите 
български мъжкари.” Подобна теза е по-скоро пубертетно видение за секса между етноси-
те, отколкото научно обяснение на фактите! 

От гръцките, латинските, арабските и домашните исторически сведения, с които разпо-
лага българската историография за Първото Българско Царство, (съществувало повече от 
два века след трайното нахлуване на българите на кан Аспарух на Балканите), можем да 
направим елементарния извод, че българският етнос не само не е изчезнал, а е продъл-
жил да доминира държавата във всяка област на обществения живот, до загубата на 
независимост през 971 г.  Историческите експертизи на авторитетни съвременни истори-
ци в този смисъл са напълно достатъчни, за да се пренебрегне веднъж завинаги фантас-
тичната теория за претопяването (сливането) на българите със словените, съответно да се 
изключи и производната от първото, възможност за консолидирането на някакъв митичен в 
онзи период “славяно-български” език, наречен от славистите “старобългарски” (славянс-
ки). 

Не мисля, че българското ни наследство са само замръзнали спомени! Ние имаме жи-
вото българско народно творчество, термините свързани с него и с традиционните българ-
ски занаяти и обществени отношения, ние имаме запазен речниковия фонд и граматичните 
норми на един изначален народен език, който е останал в паметта на българите и до днес. 

След гръцкото робство българите са нямали вече нищо друго освен народната памет, 
изявена в един богат и неповторим сред славянските народи фолклор. Народното творчес-
тво, което съхранява по уникален начин символите на етническата идентичност, се проявя-
ва в традициите, обичаите, битовите и религиозни ритуали, митове и легенди, пословици и 
поговорки, танци и песни, носии и шевици, форми и украса на предмети за бита, създадени 
от творците на съответната народност. Всички тези елементи на етнографската култура на 
българите са съхранени и до днес като непоклатимо доказателство за липса на значи-
телни влияния върху тяхната душевност и култура от славянската компонента. 
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НЯМА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ БЛИЗОСТТА ИЛИ РАЗЛИЧИЕТО МЕЖДУ ФОЛКЛОРА НА НАРОД-
НОСТИТЕ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МОЩНО, И БИХ КАЗАЛ ОПРЕДЕЛЯЩО ДОКАЗАТЕЛСТВО 
ЗА ОБЩНОСТ ИЛИ РАЗЛИЧИЕ В ПРОИЗХОДА ИМ. ЗАЕДНО С ТОВА - И ЗА СТЕПЕНТА И 
ПОСОКАТА НА КУЛТУРНО ВЛИЯНИЕ МЕЖДУ ТЯХ. НЕСЪМНЕНО ОРИГИНАЛНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО  И РАЗЛИЧИЕТО МУ ОТ ФОЛКЛОРА НА 
СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ И ДО ДНЕС, Е ДОСТАТЪЧНО УБЕДИТЕЛНА ДЕМОНСТРАЦИЯ 
НА ПРЕОБЛАДАВАЩОТО БЪЛГАРСКО ПРИСЪСТВИЕ В ДЪРЖАВНОСТТА, БИТА И 
САМОСЪЗНАНИЕТО НА НАШИЯ НАРОД.  

В обобщение на разгледаните паралелно два подобни варианта на етническо взаимо-
действие на българите, веднъж сред италийците на Апенинския полуостров и веднъж сред 
славяните на Балканския, можем да направим един единствен извод: българите като мал-
цинство сред италианците са загубили след стотици години своята народностна идентич-
ност и са оставили все още видими, но вече приглушени следи на своето цивилизационно 
присъствие. На Балканите единственото накърняване на цялостното културно и етног-
рафско наследство на съвременните българи от народа на кановете се изразява в това, че 
до XX век ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ СЛОВЕСНИЯ ФОНД НА техния ИЗКОНЕН ЕЗИК е била 
заменена повече в културния им речник и по-малко в битовия от думи със славянско произ-
хождение. Понеже един такъв резултат от естественото развитие на езика е странен и до-
ри абсурден, обяснението на неговата екстраординерност е дължимо от науката на бълга-
рите!  

За това, че по времето когато България приема от Константинополската патриаршия 
християнската религия, езиците на българи и славяни не са били, както славистите твър-
дят “консолидирани” до степен да е бил българският език сведен до 5 – 20 думи, В. Гюзе-
лев пише: “...след 870 г. (гръцкият език-допълнението мое) добил напълно правото на 
гражданственост редом с езиците на прабългари (курс. мой) и славяни – той бил използ-
ван като писмен и говорим навсякъде в държавния и църковния живот” (37, с. 325). От този 
цитат разбираме, че историците ни признават съществуването на непретопените българи и 
БЪЛГАРСКИЯТ ИМ ЕЗИК след 870 г., все още не асимилиран от славянския. Не приемам 
да е авторска стилна грешка израза: “редом с езиците на прабългари и славяни (курс.-
мой) – той бил използван като писмен и говорим”.  

С писмо от 878 г. до монаха Арсений патриарх Фотий, му праща, според съобщение на 
В.Гюзелев, “българи, които искали да станат монаси” (37, с. 326). Очевидно тези хора са 
проводени от най-високо българско място, което означава, че са от знатни семейства. 
Именно такива личности са необходими за висшия клир и заедно с това за бъдещите бъл-
гарски книжовници. В този период България има потребност от просветени свещеници за 
общуване с гръцките църковници и за преводи на български. Съответното обучение те са 
могли да получат само във Византия. От същият автор се разбира, че водещите българско-
то книжовно дело са членове на семейството на владетеля - брат му Докс, племенника му 
Тудор Доксов, сина му Симеон, сестра му Ана и пр. Същото се отнася и до семействата на 
други висши сановници, което личи от писмото на Фотий (37, с. 378). Не би могло канът на 
българите да е разчитал на тях за бъдеща книжовна работа със хипотетичния славянски 
религиозен език, защото НЕ Е ВЪЗМОЖНО ТОЧНО ТЕЗИ БЪЛГАРИ ДА СА ПОЗНАВАЛИ 
СЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК ДО СТЕПЕН ДА МОГАТ ДА ПРЕВЕЖДАТ ОТ ГРЪЦКИ НА ТОЗИ ЕЗИК, 
ДА СЪЧИНЯВАТ НА СЪЩИЯ РЕЛИГИОЗНИ И СВЕТСКИ ТВОРБИ, ДА СТИХОПЛЕТСТВАТ. 
Техният доказан с горния цитат интерес е бил гръцкия език. Може би българското населе-
ние е имало представа от славянските диалекти в някаква нищожна степен, но за българс-
ката аристокрация в този период, това е немислимо. Българите и славяните не само са го-
ворили запазените самостоятелни свои езици. Те са присъствали и като самостоятелно 
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обособени населения на картата на юго-източна Европа и като такива са били на много 
места в Житията посочвани едновременно и разделно, и в т.ч.: 

 1. “Проложно житие на Методий” (29): “Славяните молеха за кръщение, а хазарите 
за учител, а моравците за епископ, а българите за учител и наставник”. 

 2. “Проложно житие на Константин-Кирил” (29): “След това отиде при българите, 
проповядвайки Христа. Също и обикаляйки сред славяните, и по Дунава, научи всички гра-
дове на Христовата вяра.” 

 3. “Второ житие на Наум Охридски” (29): “...и се  присъедини към равноапостолите 
Константин Философ и брат  му Методий, които обхождаха и учеха мизийския и  далматин-
ския род, и ги ...”. Очевидно става дума за българи (мизи) и далматински славяни. 

Дадените примери са една малка част от съществуващите в старобългарската литера-
тура податки. 

За “старобългарския език”  Гатя Симеонова заявява: “Езикът на този нов славянски на-
род се консолидирал предимно на основата на славянския език и представлява (без строга 
дефиниция) “старобългарски”. В новия език се запазили само от 5 до 7 думи с “прабългарс-
ки” произход”.  

Липсата на строга дефиниция на понятието “старобългарски” език може да се корени до 
голяма степен в съмненията сред научните среди, които съпътстват житейската достовер-
ност на тази изкуствена конструкция. Сред славистите има различия и за времето на ста-
робългарските паметници, в които “старобългарският език” е бил ползван. За Кирил Мир-
чев, авторът на “учебникът за студентите от висшите и полувисши учебни заведения” тези 
български паметници са от IX до XI век (26,с.6), а за Д.Иванова-Мирчева - от X до XI век 
(27, с.5). Подобни противоречия убеждават, че апологетите на “старобългарския” език не 
са могли да обсъждат свободно своите идеи и не са имали по политически причини твор-
чески опоненти, поради което всяка конструкция в посока на панславянската идея е била 
безкритично приемана. Но показаните различия при двамата автори са от изключително 
значение! 

В допълнение към формулираното по-горе,  Г.Симеонова пише: “Според съвременната 
българска история още в началото на консолидационния процес с названието “българи” за-
почват да се определят не просто всички поданици на българската държава, (един аспект, 
който и до този процес бил налице), а новото качество – християнизирания народ. Този 
именно народ, наречен в изворите “нов”, сменя вярата си, а заедно с нея и езика си, впи-
сан пак там като словенски” (7, с. 42). 

Съмнявам се, че авторката споделя официалната историческа теза, но си мисля, че я 
поднася на читателя колкото деликатно, толкова насочващо към абсурда за смяната на 
езика, като следствие от религиозна промяна. И тук, повлиян от Г.Симеонова, имам по-
вод да изразя изумлението си от изключителната народностна културо-психологическа ус-
тойчивост на славянството от земите на Византия. Това население не само, че не е смени-
ло езика си с гръцки при приемането на християнската вяра от ромеите, а е успяло да “на-
ложи” своя език на българите, когато те приели не славянската от тях езическа вяра, а ре-
лигията на чуждите и на двата етноса ромеи. Абсурдността на твърдението на официална-
та политико-историческа доктрина за изчезването на българска културна и езикова иден-
тичност между 680 и 860 г. се проявява и в логиката, че ако наистина българите са изгуби-
ли, своя български език и са го заменили със славянски, би било напълно естествено да са 
загубили и своята памирска религия и да са възприели, макар и временно, славянското 
езичество с вярата в Перун и Лада. От което неизбежно биха останали следи не по-слаби 
от езиковите. Такива верски следи няма. Но има двоен стандарт при оценка на еднакви 
по същество обществени събития.  

“Странно, странно! – би възкликнал един Ремарков герой. 
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Известно е от творбата на Черноричец Храбър “За буквите”, че Солунските Братя са 
изобретили своята Глаголица осем години преди да се “документира” от наличните копия 
на жития и други писания “задоволяването на потребността на славяните от писмена”?! То-
зи факт ми даде основание да обоснова и твърдя, че св.св. Кирил и Методий не са били из-
пълнители на волята на императора да създадат азбука “за славяните от В.Моравия”, а са 
осъществили своята част от заверата с втория си братовчед – кана на България Борис I, 
като са изобретили българската азбука и са започнали да превеждат християнската книж-
нина от гръцки на български език. Моля да не се разбира “старобългарски”. 

Проучвайки интересуващата ме литература, установих с преголяма доза изненада, че 
Божидар Димитров е също така убеден, че инициатор за създаването на Глаголицата е 
бил кана на България Борис I. Б.Димитров пише: “Като се има предвид, че точно цар Бо-
рис I подтиква Кирил и Методий да създадат още в 855 г. славянската писменост и да пре-
ведат богослужебните книги на славянски език с оглед на намерението си да обяви христи-
янството за държавна религия, ясно е, че славянският език е бил говорен в преобладава-
щата част от поданиците на България” (3, с.53). Не мога да приема славистката теза от ци-
тата, но за мене е важно мнението на една силна към момента обществена фигура, което 
потвърждава логиката и убеждението ми, че изобретяването на Глаголицата е станало 
преди 855 г. и то по поръчка на българския двор. А дали такава поръчка може да бъде 
направена за нуждите на славянската писменост, а не в полза на българския език и с това 
за културната самостойност и държавната независимост на България, и все със съображе-
нието за бъдещето християнизиране на България, е не само спорно. Предпочитание към 
създаването на писменост за езика на един от съставните етноси на България, със значи-
мостта на славяните, а не на езика на господстващата държавата българска народност, не 
може да има един владетел на България – етнически българин. Впрочем, това е могло и 
така да се случи, ако великият български кан е пренебрегнал всестранните интереси на до-
миниращата държавата българска народност за сметка на “преобладаващата част от пода-
ниците” (?) си, които говорели славянски език. Жалко, че не са намерени доказателства за 
горното твърдение, с което моята задача щеше да бъде силно облекчена! 

Ще завърша с един израз на проф.П.Мутафчиев по друг повод: “...то е защото не е мо-
жел, а от гледище на държавните интереси не е било и допустимо....” (15, с. 189), който от-
насям към поведението на Покръстителя. 

Не мисля, че създаването на книжовната норма на славянския християнски език би мог-
ло да се обясни, освен със стремежа на ромеите да славянизират българите посредством 
славянизацията на православната българска църква. Може да се предполага предпазливо, 
че началото е било поставено в Западна България с център Охрид, където езикът на за-
падните български славяни е бил култивиран като религиозен език на местните славянски 
населения, в замяна на ползвания български християнски език на светите Братя. Не е ве-
роятно да е могло да стане това през последните години от царуването на силно зависи-
мия от Византия цар Петър, именно поради неблагоприятното развитие на отношенията му 
с Византия през 967 г., което довело до прекъсването на дълбокия мир (1, с. 280). В пряка 
връзка с една такава мащабна промяна, която засяга твърде болезнено националното са-
мочувствие на самодържавието, стои и създаването на новата азбука, по подобие на гръц-
ката - кирилицата. Не мога да се съмнявам в здравия разум на императора и патриарха на 
Византия и да допусна и за миг, че те са разрешили да се разделят тези две задължителни 
страни на един и същи процес. Създаването на кирилицата в единство с писмовната норма 
на местния език на западните славяни от българските земи е акт на неимоверна агресия в 
духовността на България, а допускането му от владетеля - драматично отстъпление от на-
ционалните и имперски интереси на българската царска власт. Да се приеме, че царят, 
който е доминирал България всестранно, е бил принуден да се съгласи да регламентира 
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като българска, макар и с пригаждане, чуждата на фонетиката на българския език гръцка 
азбука, значи да признаем, че В МИРНО ВРЕМЕ ДЪРЖАВАТА НИ Е ПРЕТЪРПЯЛА НАЙ-
УНИЗИТЕЛНОТО СИ ПОРАЖЕНИЕ! 

Когато липсват достатъчно факти за застрашено съществуване на България, не мога да 
се натоваря пред историята на моя народ с предположение, което до такава степен накър-
нява достойнствата на държавата и оправдава претърпените по този начин от нея униже-
ния. По този повод ОТХВЪРЛЯМ ТВЪРДО И КАТЕГОРИЧНО като НЕОБОСНОВАНО допус-
кането, според което царят на българите Петър, е заменил българската азбука – Глаголи-
цата и българският литературен език с една почти гръцка азбука и един език на покорено и 
незначително население. Ако в историята липсват достоверни доказателства за официал-
ната доктрина, то логиката убедително ни насочва към това да приемем, че новата българ-
ска азбука и славянския религиозен език са създадени и наложени на българите през пери-
ода на гръцкото владичество след 971 г. (Датата не е погрешно посочена).  

Периодът на появяването на кирилицата не се отхвърля и от най-славистката съвре-
менна Кирило-методиевска енциклопедия, (1995 г.) която в статията си “КИРИЛИЦА” по 
много деликатен начин го представя само с текста: “През X и XI в. се употребява едновре-
менно с глаголицата. Постепенно кирилското писмо измества глаголическото и от начало-
то на XII в. е вече основно средство за буквено предаване на българската реч:...” (16, 
с.301). Принуден съм поради важността на проблема да повторя цитата, даден по-горе, 
който прецизира разбирането на авторите на КМЕ за началото на използването на кирили-
цата: “Незадоволително е решен въпросът за датировката и локализацията на старобълг. 
ръкописи. Нито един от тях не съдържа преки данни за времето и мястото на възникването 
си. По палеографски, правописни и езикови данни старобълг.ръкописи се отнасят общо 
към края на X (к.м.) или към XI век.” (16,с.749) 

Очевидно славистиката не разполага с дати на началното използване на кирилицата, но 
не изключва възможността и дори е склонна да приеме да е била лансирана на българите 
през останалата близо една трета от X век, или вече в XI век, когато България е напълно 
зависима от Константинопол. Това са много, много важни постановки за разбирането на 
културното развитие на българите. Стратегията на ромеите за славянизация на българска-
та църква и култура се е развихрила неизбежно през времето на гръцката зависимост и мо-
же много правдоподобно да се формулира с принципа: “За елита на българите – елинизи-
ране, а за простолюдието - славянизация!”. В проява на горната философия, българската 
азбука – Глаголицата е била дублирана и насилствено заменена с гръцкото подобие – ки-
рилицата, българският книжовен език и писмеността му са били забранени. Наложеният в 
църквите славянски ритуален език поставя началото на славянизацията на българския 
език. 

Допълнителното и трайно насищане на речниковия фонд на българския език със сла-
вянски думи, с предимно руско езиково влияние, е продължило неговата славянизация в 
резултат от екстраординерни събития в държавния и културен живот на нашия народ, мо-
же би основно през царуването на Йоан Асен II.  

От проблемите, които е създала възкръсналата България на Византия след цар Асен I, 
можем да съдим обаче, че независимо от нанесения от режима на гръцката зависимост не-
поправим удар върху културата на българите и спомените им за минало величие, техният 
дух не е отстъпил от славните традиции на Дуло. 

За пославянчването на българския език ще има още много да се говори. Механизмът на 
унищожаване на великата българска книжовност и култура все още не е установен катего-
рично от българската наука. Не е обяснена още и невъзможността на новите царе от Вто-
рото българско царство да възстановят българската култура върху основата на българския 
изначален език. Този проблем е тема на моя публикация под заглавие “Как езикът на Аспа-
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рух стана език от славянската група” в кн. 2 (64) на “Известия на българска орда” през 2002 
г., както и под вестникарското заглавие “Славянската група взе езика на Аспаруховите бъл-
гари” с подзаглавие “Няма случай в човешката история, когато високо културен завоевател 
се е претопил в морето от завладения плебс” във вестник “Монитор” от 29 октомври 2003 
г., за да добие окончателното си съдържание в следващата ми работа, която е посветена 
на отговорите, предизвикани от студията. Несъмнено тези публикации носят белезите на 
една трудна и опипваща еволюция в моето обременено историческо мислене, което става-
ше постепенно, но последователно! Не се срамувам от този тежък процес на болезнени 
промени в моето съзнание! 

В българското езикознание стои устойчиво твърдението, че “старобългарският” език (уж 
езикът на населението от времето на кан Борис) е славянски език и е имал “голяма архаич-
ност на своя граматичен строеж”. Този извод ни насочва отново към уж стародавната меч-
та да се докаже принадлежност на българите към славянството. Славистите, за които в 
“старобългарския” език е имало само 5-7 български думи, като че ли забравят, че тези ду-
ми са тюркски, тъй като според тях самите, българите били тюркски народ! Значи те твър-
дят, че “българите-тюрки” са станали славяни, само дето нищо не казват за историческата 
съдба на българите с ирано-памирски произход и език! А от факта, че в днешния говорим 
български език няма филипински думи, можем ли да умозаключим, че филипинците са се 
претопили в славянското море за нищожно време...?!  

Историческите артефакти и по-специално наличните преписи от преводи на произведе-
нията на българските автори от Златния век ни дават повод да анализираме създадената 
фалшива представа от наименованието на българите като славяни. Не е далече от здра-
вия смисъл, че когато преписите говорят за българите като за славяни, те имат предвид не 
славяните в България, а културните български книжовници, които като духовни лица са 
ползвали по гръцко и след това за културните си и духовни цели източно – православния 
славянски език. Не съществуват никакви доказателства, че българските книжовници 
от Златния век са писали на славянски и с кирилица и че в текстовете си са наимену-
вали българите като “славяни”. Скандално, нали? 

Нямам съмнение, че когато преводачите от български и преписвачите на славянските 
книжнини са споменавали в преводите и преписите си българския народ с понятието “сла-
вяни”, те са влагали смисъла за българите, които свещенодействат на славянския 
християнски език, общ за негръцките населения на Балканите и на север и изток от 
тях. Това е достоверно, защото споменатите преводи и преписи са били извършвани както 
беше посочено като изключения през  XIII век и масово в следващите векове, когато из-
точнославянският религиозен език на православните българи е бил вече окончателно ут-
върден. Да заставам твърдо зад една такава теза ми дават право редица исторически ана-
логии и в т.ч.: Теофан Изповедник нарича хазарите евреи, защото хазарите са изповядва-
ли староеврейската религия, (“На източните брегове на Меотийското езеро (Азовско море) 
над Фанагория освен евреите (хазарите) живеят и много други народи” - ГИБИ, III, с. 260); 
венецианските посланици в Цариград през XVI век са наричали в докладите си до дожа на 
Венеция източноправославните населения в европейската част на Отоманската империя 
гърци, или живеещи по гръцкия закон, защото са изповядвали религията, чиито най-вид-
ни представители са гърците - единствени в империята с автокефална християнска църква 
(Константино Гарцони 1573 г. : “Молдавците са християни - гърци, васали на султана... 
Власите също са гърци - васали... Грузинците също са от гръцко вероизповедание, но 
свободни” – (34,стр.68). (Джовани Моро 1590 г.: “Трябва да прибавим и това, че селища-
та(на отоманската империя - б.м.) в Европа са заселени в по-голямата си част с гърци, а в 
Азия и Африка с мори (араби)” и “Владетелят (на християнска Богдания, т.е. Молдова – 
б.м.) живее, обичан от поданиците, по гръцки” (34,с. 114 и 117).  
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В ”Училищен преглед” на Министерството на народното просвещение от 1906 г. авторът 
С.Велев внася допълнителен щрих към общата картина: “Турците отличаваха българската 
поробена и тъпкана рая само с едно качество - “урум милети”, сир. гръцки християнски на-
род, и за вероизповедни работи й даваха право да се подчинява на един народен главатар 
- “милет баши”, който беше гръцкия патриарх в Цариград” (30, студия от С.Велев-с. 36). От-
ново се потвърждава, че за европейци и турци християнската принадлежност на българите 
ги “прави гърци”, а за набиращия самочувствие втори източноправославен център – 
“славяни”.  

Венецианските посланици са назовавали, а и ние в ежедневието си наричаме процеса 
на приемането на мохамеданската вяра от християните “потурчване”, а не помохамеданч-
ване или ислямизиране, поради това, че носител на мохамеданската религия са етни-
ческите турци. Отново Гарциони: “Те (еничарите) имат право да вършат всякакви безобра-
зия срещу всеки турчин, християнин или евреин” (34,с.65). Тук пак виждаме как авторът 
противопоставя “турчин” не на грък, както би било редно, като се използват етнически име-
на, а на “християнин”. По този проблем проф. Г.Бакалов пояснява: “За тях християни и ро-
меи (или както по-често ги наричат гърци) са еднозначни понятия....” (1, стр. 229).  

Имам всички основания да съм убеден, че, като са работили с българските оригинали, 
латинските, гръцките и руските преводачи и преписвачи са си позволили в горния смисъл 
да заменят произволно “език”, “народи”, “българи” и “български” със “славяни” и “славянс-
ки”. Много убедително Д.Петканова пише: “В  Лаврентиев препис се казва: След това чове-
колюбецът Бог,...смили се над рода човешки...” (родь члчь). В други преписи (Хилендарски, 
Зографски) се чете същото. В Московски препис от XV в., принадлежащ към група “бета” по 
класификацията на Косова, има едно на пръв поглед малко различие, което е важно: Тук се 
казва: смили се над рода славянски (родь словенскыи”). “Славянски род” се чете и в препи-
сите от група “гама”. За род славянски се говори и в една от българските обработки на Хра-
бър (в Берлинския сборник от XIII в.)...Авторът (Ч.Храбър – бел.моя) поставя славянския 
род на фона на човечеството” (32, с.35). ). Последният превод може да се разбира като: 
“Щом са хора, значи са славяни”. Или “Щом са православни, значи са славяни” – от руски 
позиции, защото гръцките и западноевропейски гледища са: “Щом са християни, значи са 
гърци”.  

 Към думите на Д.Петканова, без да променям смисъла на трактовката й, ще добавя, че 
славянските преводачи и преписвачи са идентифицирали в обичайна практика човеците, а 
в т.ч. и българите, със славяните и от тук произхождат заблудите в българската историог-
рафия. В “Похвално слово за Кирил” руският преписвач е написал : “...wЃцу нашЅго и наставни-
ку словэньск№ ЄзҐку”...”, а преводачът на съвременен български език го е превел с : “...на-
шият учител и наставник на славянския народ...” (29, с.32,36). Дали показаният превод е 
коректен ми е трудно да твърдя, но във всички случаи той внася двусмислие и то е в дъно-
то на трайното наименоване в руската преводна литература на българите и езика им като 
славянски, без да има основание за това. Този доказан подход намира място в преводите и 
преписите на българските книжнини и в собствената им на латини, гърци и славяни житий-
на и епистоларна литература и хроники. Няма съмнение – установява се еднаква насоче-
ност в културната и политическа позиция на споменатите книжовници.  

Възприемането на синонимната връзка, използвана от преводачите и преписвачите на 
българските книжнини от IX и X век, мога да обясня така: Понеже на българите, като ос-
новен опонент на гръцката хегемония, е било наложено през гръцкото владичество да пол-
зват славянско богослужение от славянски свещеници на черковно-славянски език, общо-
то наименование на източноправославните населения, които не свещенодействат на 
гръцки език, е било според традицията на източнославянската църква от средните 
векове определено като “славянско”. Така българите стават РЕЛИГИОЗНО СЛАВЯНО-
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ЕЗИЧНИ, т.е. по подобие на изложените обилни исторически паралели – “славяни”. НЯМА 
ПРОТОГРАФ, В КОЙТО ОТ ВРЕМЕТО ПРЕДИ ДА БЪДЕ БЪЛГАРИЯ ЗАВЛАДЯНА ОТ ГРЪ-
ЦИТЕ, народът и културата му да са характеризирани С ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ “СЛАВЯНС-
КИ”. Много по-късно руси и в по-малка степен сърби афишират В ПРЕПИСИТЕ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖНИНИ БЪЛГАРИТЕ,  АЗБУКАТА ИМ И ПИСМЕНОСТТА ИМ като 
славянски със свои интимни съображения.  

Така за българите, за книжнината и азбуката им, е писано в преписи и преводи през 
средните векове като за славяни, съответно славянска книжнина и азбука, но славяните не 
са наименовани с понятието българи, т.е под понятието “българин” преводачи и пре-
писвачи не са разбирали славянин. От всичко казано остава извода, че ползваната в 
славянската преводна литература синонимна връзка на БЪЛГАРИН и СЛАВЯНИН е ед-
нопосочна. Или многото понятия “славяни”, “славянски народ”, “славянски език”, “славянс-
ки букви”, “славянски учители” следва да разбираме във връзка с българските дела и люде 
като “българите” и “българските”. По-късно, когато сърбите и източните славяни са започ-
нали да проявяват интереси свързани с държавност и култура, двусмислието се превръща 
от тях в политическа норма. 

В горния смисъл ще спомена охридския архиепископ Теофилакт, който в Пространното 
житие на св.Климент Охридски пише: “Това, че славянският народ, или всъщност бъл-
гарският, не разбирал Писанията, съставени на елински, светиите (св.св.Кирил и Методий-
б.м.) смятали за огромна вреда и това, че светилото на Писанията не пламти в тъмната 
страна на българите, било причина за тяхната безутешна скръб”... “И тъй, какво да пра-
вят? Обърнали се към Утешителя, чийто първи дар били езиците, и го помолили за след-
ната милост: с помощта на Словото да открият азбука, съответстваща на трудността на 
българския език, и да могат да преведат на езика на народа Свещените писания”. ... “И ка-
то сполучили да измолят това благо, те открили славянската азбука, превели боговдъхно-
вените Писания от елински на български и...”(курсив.- мои) (35, с. 12). Да не забравяме, че 
Теофилакт е писал Пространното житие на св. Климент през първата половина на XII век, 
когато българите свещенодействат единствено на славянския християнски език, а кирили-
цата е неговата “славянска” азбука. Гръцкият клир няма интереса да напомня на низшите 
чинове за отмрялата вече Глаголица. Намирам, че словата на Теофилакт са в пълно съот-
ветствие с разясненото по-горе и традиционно за времето си синонимно заменяне на поня-
тията за религиозна и етническа принадлежност, но красноречиво говорят именно за съз-
даването на азбуката за езика на българите и за извършените преводи от гръцки на 
български език. Не е далече от обективното мислене и евентуалното съображение, че Те-
офилакт, с определението “славянски” е отличил българите на Балканите от волжско-камс-
ките българи, вече мюсюлмани.  

Според В.Златарски цар Йоан Асен II обявява славянобългарския език за “общогово-
рим” и непонятно защо “народен”? Могъл ли е целокупния народ от българи и, според него, 
от значимо присъстващи славяни да има общоговорим език, че и народен (т.е. не е език на 
елита) след като се знае, че този народ е все още разединен етнически? Ами нали Н.Рилс-
ки, П.Р.Славейков и З.Стоянов говорят за два езика-народен и славянски 6 – 7 века по къс-
но! Ако по тяхно време тези езици са се различавали значително, колко ли различни са би-
ли когато Асеневци са наложили в държавата като официален източноправославния чер-
ковнославянски език?!  Съществуват напълно достатъчни основания да се мисли, че неза-
висимо от принудителната конвергенция между българския и черковнославянски език по 
време на гръцкото духовно и културно владичество, препокриване на двата езика не се е 
получило.  

Няма прецедент в човешката история, при който завоевателят - високо превъзхождащ 
във всяко отношение завладяното население, да се е “претопил” в него, освен ако е бил 
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сведен количествено под критичната маса на просъществуване, което днес се нари-
ча геноцид. Впрочем, ако масата на цивилизования български завоевател е била 
чрез тайнствени механизми редуцирана под критичната стойност на съществуване-
то, езикът на този етнос и цивилизационните му достойнства щяха като живи орга-
низми да се загубят заедно с физическото му изчезване. А от българите е останало 
толкова много живот, че е нелепо да се коментира подобна алтернатива.  

Не съществува, макар и хипотетична версия, която да обяснява силата на обществено-
то, етнографското и културно влияние на една народност върху другите в рамките на общо 
държавно образувание, с количественото преобладаване на първата народност, а не с до-
минирането на цивилизационните й достижения. За това обстойно се говори по-горе. 
За съпоставимостта на цивилизационните стандарти на българската държава и народ с те-
зи на славянските племена от периода на Първото Българско Царство е писано достатъч-
но, както в официалните исторически издания на БАН, така и от историци, които не могат 
да бъдат обвинени в “съмнителни” политически предразположения. А за взаимното влия-
ние между българи, турци и цигани, които обитават съвместно вече стотици години българ-
ските земи в етническите на българите граници, днешният българин няма защо да чете. Не 
е трудно да се достигне до простото заключение, че както като количество, така и като но-
сител на специфичното си социално и културно съдържание, славянската съставка е била 
обречена да загуби идентичност в рамките на България. Свидетелството на скопския исто-
рик Иван Микулчич е твърде сериозно потвърждение на направената от мене теоретична 
догадка: “Поданиците на България от Карпатите до Егея и от Ядринско (Адриатическо) до 
Църно море започват да се наричат българи”. Горният цитат се предава от Божидар Ди-
митров ведно със собствените му думи: “Още в средата на IX век(няколко десетилетия 
преди покръстването) от хрониките (чужди и български) изчезват имената на всички сла-
вянски племена” (3, с.52). След тези свидетелства е невъзможно да се твърди, че 
славянската компонента, която  до кан Борис била станала водеща българския народ, би 
могла да загуби  етнонима си,  за да  приеме този на претопения етнос. В същия смисъл 
имаме и убеждението на българския историк от преди 1944 г. Иван Пастухов, че при Симе-
он и в резултат от дейността на духовния елит “станала пълната национализация на бъл-
гарската църква и на държавата и се положили трайни начала за духовно единение и обо-
собление на българския народ. От тогава славяните от Адриатическо море до Черно и 
от Македония до Добруджа носят името българи” (39, с. 253-254).  

Авторът дава цитат от “Азбучната молитва” на Константин Преславски, който предиз-
виква интересен коментар: “Днес племето славянско веч лети към кръщение. Обърнаха се 
всички, които желаят да се нарекат твои люде”, като нямаме съмнения, че приветстваното 
така тържествено “кръщение” на “племето славянско” се отнася единствено за пле-
мето българско, тъй като както тракийските, така македонските и далматинските славяни 
са отдавна покръстени от гърци и латини. Не е научно да се твърди, че двадесеттина, три-
десет години след насилствената ликвидация на племенната структура на славянските 
племена на територията на България, тези “българи” могат да бъдат наречени “славянско 
племе”. Такова “племе” може да бъде само българското. 

 Въпреки “заблудите на времето”, българите са запазили своето народностно 
име. Податките, които се отнасят до загубата на племенните наименования на славянските 
племена, най-вероятно истинни, са от невероятно голямо значение за неповърхностния 
анализатор. Не допускам изчезването на славянските етноними да е станало в резултат от 
решението на “всеславянски балкански конгрес”. То говори за загуба на споделена племен-
на идентичност. Една идентичност, която е функция от народопсихологията на населения-
та в племенната организация, с нейната имуществена, социална и религиозна структура, с 
присъщата й общинска собственост и съответните властови позиции. Мястото на държав-



 45 

ната власт не се вижда. Замяната на славянската племенна обществена организация, и 
нейните присъщи надстройки, с порядките на феодалното стопанство в България е равнос-
тойна на революционна промяна. А революционните събития са нещо страшно, кърваво и 
драматично. Събития, които рушат съдби и животи. Те са винаги дело на разрушителни си-
ли, както и да ги наричат по-късно победителите. Защото в процеса на кървавия вихър се 
изправят настървени и непримирими тези, които губят власт, сила и привилегии срещу дру-
гите, които се стремят да ги заграбят. Да предполагаме вътрешен славянски генезис на та-
зи революционна промяна при славянските племена на Балканите почти едновременно е 
неразумно. Този обществено-политически процес би могъл да бъде осъществен от силен 
славянски вожд-обединител, но наличните сведения за военно-политическата обстановка в 
региона и нищожният стремеж към държавност у славяните ни убеждават в неговата неиз-
пълнимост. Нещо повече, това е нереализуемо в рамките на мощната българска дър-
жава. Другият вариант, който може да е бил единствено държавно осъществим и осъщест-
вен, предполага да е имал начало през 30 – 40 те години на IX век, т.е. при кан Омуртаг и 
след него. А нам е известна ролята на кан Омуртаг в изграждането на нови обществено-
икономически взаимоотношенията на българската държава със славянските племена 
(4,с.169). Същността на този процес е пълна ликвидация на относителната самостоятел-
ност на славянските племена и техните т.н. князе, с присъщата им общинска собственост и 
налагане на абсолютизма на кановете над цялата държава. Неизбежно е да се възприе-
ме, че властта на славянските князе е била отнета принудително от владетелите на 
държавата. Действия, които завършват със “елиминирането” на някои князе, какъвто е 
случая с княза на тимочаните (3, с.52).  

“Във византийските извори след 842 г. все по-рядко се появява обичайното название 
славинии, което може да означава, че те трайно отпадат от империята.” Вместо това все 
по-често се употребява етнонимът “българи”, каквито се чувстват повечето от славяните в 
тези земи” (1, с. 212). Мога да възприема становището на автора единствено като твърде-
ние, което свидетелства за успеха на наложените от владетелите революционни промени 
спрямо славяните в България.  

Обсъжданата административна реформа е имала заедно с търсения ОБЩЕСТВЕНО-
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ за модернизиране на социалните отношения сред славяните, 
още и БЪЛГАРИЗИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО на България. Като си при-
помним, че етнонимите на славянските племена са отстъпили на общото понятие 
БЪЛГАРИ, не би могло да се очаква, щото те, в качеството си на хипотетичен доми-
нантен елемент в държавата, са се отказали от традициите и имената си, за да се на-
рекат “българи”. Българската наука наистина не премълчава, но и не прави опит да даде 
смислено обяснение на един озадачаващ факт: Как така “претопеният, чрез сливане със 
славяните български етнически елемент” е съхранил през цялата си история своя етноним 
БЪЛГАРИ и е дал името на държавата си БЪЛГАРИЯ? Всъщност обяснението е: Това е 
така, защото така е станало! Но не може да се намери историческа логика или аналогия, 
според която асимилаторът (в случая славяните) да е загубил името си. Или ако има така-
ва, тя е логиката на мотивираната от политически съображения фантазия! И всичко това в 
духа на твърде често използваното в “преписите” на жития и други агиографски съчинения 
наименоване на българите като “славяни”. Който странен факт славистите, чужди и наши, 
обясняват по начин познат на българите, които имат културни спомени от преди 1989 г.: 
ами наричаме ги така, защото са станали славяни! 

Ще добавя, че сведенията за загубата на славянските етноними в средата на IX век не е 
последвана от опит да бъде анализирано това социално-историческо и политическо съби-
тие. Навярно не е лесно за славистите да намерят правдоподобно, но и удобно за доктри-
ната им обяснение. 

 Несъмнено “претопяването” не може да се оприличи на спонтанен прогресивен демог-
рафски процес между славяни и българи. Толкова е близко до ума, че ако в периода след 
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Аспарух се беше осъществило обсъжданото сливане, отдавна славянските племена да са 
загубили своята племенна обособеност, да са изградили етническо мнозинство в своята 
обща славянска държава, и да са погълнали като обща маса българите, защото е невъз-
можно последните да са били “разпределени” по някакъв начин по славянските пле-
мена, за да се разтворят в тях. Как ли би могло да стане това?! 

Силно враждебни на разглеждания процес са могли да бъдат и жреците, или както там 
са се наричали при славяните. Тяхното неутрализиране е станало по-гладко, в резултат от 
българската християнизация и религиозното арбитражно властване на гръцката патриар-
шия по нашите земи, най-малко до Преславския народен събор. Ролята на административ-
ната реформа, целяща да се укрепи държавата чрез българизация, зачената още от кан 
Крум и осъществена при кан Омуртаг и кан Персиян, е получила финално развитие от на-
ложената на населението обща християнска религия от кан Борис. Това е бил завършва-
щия удар върху религиозното различие между новопокръстените българи и славяните, с 
което е паднала окончателно една от трудно преодолимите прегради за междуетническото 
им общуване. Независимо от конкретните форми на смяната на властта в племенните общ-
ности, засегнатите са намирали традиционните в такива случаи решения да се приютят 
при своите, или при по-приемливи господари. Това е предизвикало масовото изселване на 
консервативните славянски лидери и тяхното обкръжение на запад към славянските общ-
ности или на югоизток към просторите на Мала Азия. С отстраняването на жреците и кня-
зете, като основни проводници на центростремителните сили, укрепващи племенните иму-
ществени структури на славяните, се дава простор за действието на центробежните сили, 
които изхвърлят от селата младите и недоволните да търсят късмета си в по-крупните фе-
одални стопанства на кана и боилите. 

Бих искал да насоча вниманието и върху твърде важното и като че ли незабелязано 
рязко намаляване на славянското население в цялата Тракия, в резултат от честите воен-
ни сблъсъци между български и византийски войски, както и поради обстоятелството, че 
Тракия е била винаги коридора, по който нашествениците от Запад са атакували Констан-
тинопол. Това е носило на местните славяни, несигурност за живота и имуществото им и 
естествено неимоверни загуби (1, с.195). Извършеното по тези причини славянско разсре-
доточаване по нашите южни земи е подсилило процеса, при който славяните са загубвали 
своята племенна идентичност. Славяните, напуснали своите племенни селища, са били 
включени в стопанската феодална дейност на кана и българската аристокрация като ратаи 
и така поединично или на малки групи са загубили славянското си самосъзнание (виж фи-
нала на раздел 5). 

Гореизложеното произвежда извода: Останалото славянско население по западните 
територии на България е загубило, може би окончателно, при кан Борис I, своята 
племенна идентичност с производните й следствия, в резултат от асимилаторската 
политика на кановете. Славянско лингвистично влияние до това време не е доказано 
въобще, и не следва на тази основа да се търси обяснение в хипотетично междует-
ническо въздействие. Ако историята установява през късното средновековие славя-
низацията на българския език, тя може да е плод на мощна верска и културно-поли-
тическа инвазия, започнала след  971 г., когато императорът Йоан Цимисхи завладя-
ва Велики Преслав и детронира българския василевс Борис II. Основното затрудне-
ние на готовите да мислят необременено от идеологеми, когато трябва да преосмис-
лят проблема с “претопяването (сливането) на българите” в славяните, идва просто 
от затруднението им да се отърсят от клишето за “славянското море”. Такова море 
на територията на България не е съществувало при кан Борис и славянският еле-
мент е станал незначителна част от населението на страната. 
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Аз възприемам като подкрепа на тезата ми известен текст от статия на Г.Бакалов под 
заглавие “Начало на славянизацията на българското общество” в сп. “Български векове” 
бр. 1/1999 г., където той пише: “Прието е българската народност да се възприема като не-
делима част от славянската езикова, историческа и културно-антропологическа общност. 
Така предпоставена, тезата за категоричната доминация на славянския елемент оставя 
без отговор определен кръг въпроси, които показват серозни различия със славянската 
културно-историческа традиция и близостта на българския етнокултурен феномен с други 
неславянски общности. От тази констатация не произтича прибързаното заключение, че 
днешните българи нямат нищо общо със славяните, а че те са сложно съставен етноисто-
рически продукт, в който присъства и славянския компонент”. Едно кратичко “и”, което каз-
ва твърде много! 

Впрочем В. Гюзелев дава да се разбере, че хипотетичният процес на “сливането” е бил 
една непозната земя за науката през късните средни векове: “По-късните средновековни 
автори дори нямали и представа как е било извършено политическото и етническо споява-
не между славяни и прабългари от различните краища на полуострова” (37, с. 35). За съжа-
ление Гюзелев не представя свой модел на този процес. Това е защото доминиращите ис-
торическата ни наука учени виждат всеизвестната доктрина за сливането като единствена 
реализация на процеса. Може би отклонението от въпросната доктрина ще позволи да се 
установи правдоподобния исторически модел и нашата историография ще направи крачка 
към рационалното.  

Модерна за нашето време наука направи възможно да бъдат извършени в Европа гене-
тични изследвания, резултатите от които, доказват, че “прабългарите” (аз бих искал ние 
всички да казваме например “българите от Първото Царство”) не са се претопили в никак-
ва друга по-многобройна популация. Установено е, че преди 7800 г., когато се предполага 
да е било залято сладкото, вътрешно и ниско Черно море (потопа), съществуващата около 
него много стара популация, се е разпространила из Европа. Българските мъже носят 21% 
от генетичните характеристики от същата популация. Този процент е уникално висок при 
българите и не се повтаря в други европейски народи. “Точно този примес, който отсъства 
при славяните ни прави различни от тях. Оказва се дори, че сме по-близки до западноевро-
пейските популации, отколкото до славяните”. Излиза, че според резултатите от европейс-
кото изследване от 2004-2005 г. ние сме най-близо генетически до гърци, румънци, турци и 
унгарци. Впрочем за историците това не е изненада. (Горните данни и цитатът са взети от 
интервю, дадено от молекулярния патолог д-р Иво Кременски за вестник “Монитор” от 16 
декември 2005 г.). 

В потвърждение на изложената теза на д-р Иво Кременски за черноморската популация 
от преди 7800 г. е и теорията на Уйлям Раян и Уолтър Питман, изложена в книгата им 
“Noah’s Flood, The New Scientific Discoveries About The Event That Changed Histori”, която 
разглежда заливането на сладководното Черно море от световния океан, при което е била 
залята брегова територия от около 100 000 кв. км. (“Библейския потоп е станал в Черно мо-
ре” кн. 12-13/2000 г. сп.”Авитохол”) Впрочем същата цифра от 7500 г. назад намираме и в 
годината на “Сътворението на света” при българите - 5505 години преди Христа, която се 
установява от автора в “Привързването на българския циклов календар към християнския 
календар” (10, с.30). 

На общия смисъл на изложението съвсем точно приляга една информация на вестник 
“7 дни Ст.Загора” бр. 46 от 24.11.2006 г.за проведено изследване на екип начело с Йордан 
Йорданов на тема “Антропологична характеристика на населението на България в края на 
20 век.” Изследването е продължило от 1989 г. до 1993 г.и е установило, че русите българи 
са едва 2.6% от мъжете. Несъмнено русите коси не са антропологичен белег само на сла-
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вяните, но една такава наследствена следа изключва значимо славянско участие в гене-
тичния код на българите и потвърждава изнесените от д-р Иво Кременски констатации.  

 
VII. Изводи 

В обобщение на направения преглед на историческите и обществено - биологическите 
данни и възможностите за развитието на българо - славянските етнически отношения, кои-
то според славистите са довели до пълно сливане със загуба на българската идентичност, 
се позовавам с убеденост на историческата експертиза на Пламен Цветков: “...пославянч-
ването на дунавските българи не намира потвърждение в писмените извори. Смело може 
да се каже, че поне до края на XVI век нито славяните, нито пък кой да е друг народ е смя-
тал българите за славяни. Разбира се, и самите българи не са имали някакъв усет за сла-
вянска принадлежност” (4,с.48). 

Тезата за “шепата българи в огромното славянско море” също така не може да издържи 
строга научна проверка, поради несигурност на предполаганата масовост на двата етноса. 
Както дадените тук, така и многобройните исторически сведения по темата, не съобщават 
да са били българите малцинство спрямо славянските племена в завоюваните византийски 
земи. Както и не съобщават да са станали малцинство през годините до Второто българско 
царство. 

Доказа се, че българите са изпреварвали както по времето на кан Аспарух, така и до 
края на Първото българско царство славянството обществено-икономически и културно и 
то в степен, която за онази епоха, се е измервала най-малко със 150 - 200 години, въз 
основа на първите прояви на книжовност. От направените в началото на студията конста-
тации за социално-икономическото равнище на двата етноса стана очевидно, че славянс-
ките населения, със своите родово-общинни порядки са били изостанали от българите, ко-
ито са били в начален стадий на феодални отношения, премесени с известни белези на 
робовладелчество. Зейнала, тази огромна обществено-икономическа и културна пропаст 
между българите и славянството, е правила невъзможно сближаването между двата етно-
са на каквото и да е ниво.  

Твърдението на някои историци за усилия на кановете от кан Крум насетне да приобщят 
славянските населения към Българската държава поради големи изгоди за българите не 
се базират на прозрачен анализ. Без да са завършили някакви марксически школи българ-
ските владетели са си давали сметка, че обществено-икономическите характеристики в 
държавата следва да са единни за всички поданици, и подчиняването на тази повеля е 
следвало да стане по принудително-административен път, поради огромното различие в 
културно-историческите и стопански нива на българските и славянските населения. За тази 
реформа стана дума по-горе при кан Омуртаг. Същата линия е следвал кан Пресиян: “И 
при Пресиан продължава укрепването на канската власт, което създава по-голяма стабил-
ност и ред в държавата” (1, с. 213). Вероятно по този повод историята съобщава за заваре-
ните от кан Борис I проблеми със славяните.  

Етнонимът българи може да се отнася единствено за българите. Неговото по-често сре-
щано използване идва да докаже, че от кан Крум насетне българските владетели провеж-
дат безкомпромисно ликвидация на дуализма във властите, което обстойно беше вече ко-
ментирано. Славистите гледат на тази българска политика единствено като целяща етни-
ческо консолидиране (в смисъл славянизиране на българския народ), а аз виждам налага-
не на българската феодална форма на собственост по цялата територия на държавата. 
Заедно с това естествено се утвърждава едноличната власт на кана и се изключва власто-
вата конкуренция на славянски местни князе.  

Не се наемам да твърдя дали е имало сливане на политическия феномен “българи-тюр-
ки” (?) със славяните в България. Когато се осмислят доказателствата, че “българите с 
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ирано-памирски произход” са доминирали устойчиво Българската държава до загубата на 
нейния суверенитет в края на X и началото на XI век, става очевидно, че хипотетичното 
“сливане” в смисъла на формулираната теза в началото на студията НЕ СЕ Е СЪС-
ТОЯЛО. То е било НЕВЪЗМОЖНО! Беше посочено, че извън механичното влияние на 
славянски думи върху езика на българите, няма и следа на близост между традициите, 
фолклора, бита, специфичните занаяти и другите характеризиращи народопсихологията 
белези на българите и западните и северни славянски общности. По-категорично доказа-
телство на изложената теза трудно би могло да се направи! 

Не само, че българската историография не предоставя неопровержими доказателства 
за “претопяването” на българското етническо население сред славяните, но цитираните 
сведения от ползваните научно-исторически експертизи и направените тук анализи и обоб-
щения доказват достатъчно убедително, че славянското малцинство е останало в пре-
делите на България под критичната си маса на оцеляване и е било приобщено от 
българите. Дори и славянски населения да са просъществували в маса, като цяло, над 
критичната на оцеляването, те най-вероятно са се фрагментирали и като по-малки общ-
ности са се претопили в историческо време в българската народност. И в двата вари-
анта, третираното смесване до сливане на славянските населения сред българите, си ос-
тава възможно, поради загубата на племенната идентичност, като следствие от разру-
шаването на племенната и културно-битова изолираност на славянските общности. 
Изложеното тук развитие на съжителството на българи и славяни на българска територия 
не противоречи на направената по-горе разработка за влиянието върху този процес на ет-
нографските показатели на двата етноса.  

ТОКУ-ЩО ФОРМУЛИРАНАТА ТЕЗА ИЗГРАЖДА ЕДНА НОВА ПРЕДСТАВА ЗА КОНСО-
ЛИДАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ БЪЛГАРИ И РЕДИЦА МАЛКИ ЕТНИЧЕСКИ 
ПРИМЕСИ, НАЙ-ЗНАЧИМ ОТ КОИТО СА СЛАВЯНИТЕ. 

Като елементарно следствие от горните изводи е пълната неправдоподобност и на вер-
сията за смесването на българския и славянския език, при която уж първият е изчезнал, и 
то в рамките на нищожното време от 170 години след кан Аспарух. Процес, който сам за 
себе си е очевидно несъстоятелен. Тюркската версия за българския произход е мълчаливо 
и безкритично приемана от старобългаристите в интерес на “пославянчването” на българс-
кия етнос и на тяхната производна лингвистична теория за политическото понятие “старо-
български език”. Не са съществували за нахлуването на славянски думи в българския език 
обществено-исторически и културни условия преди гръцкото владичество. Горното ще ре-
че, че механизмът на славянизацията на българския език има друга база, която не е свър-
зана с междуетническо, културно и езиково влияние. За славистите славянизацията на 
българския език е единственото доказателство за “сливането” на българите сред славяни-
те, а от друга страна само тезата за “сливането” им обяснява обогатяването на българския 
език със славянски думи, което те разглеждат като превръщане в славянски език. По този 
начин доктрината за “претопяването” е влязла в един порочен омагьосан кръг, в който 
следствието се обяснява с явлението, а явлението се доказва със следствието. Този поро-
чен кръг се илюстрира твърде добре със следната случка: 

Срещам един приятел, за когото имам високото мнение като за умен и ананалитичен ин-
телектуалец. Провеждаме диалог: 

АВТОРЪТ: Чете ли “Представата ми за сливането на българи и славяни”? 
ЧИТАТЕЛЯТ: Четох. Е, и? 
А.: Ти кажи. 
Ч.: Ами,...излиза, че претопяването на българите сред славяните не се е състояло. 
А.: Излиза или се доказва? 
Ч.: Е,... доказва се. 
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А.: Значи българите не са потънали заедно с езика си в славянското море?! 
Ч.: Ами,...Ами,...Ами тогава откъде дойде славянския ни език? 
А.: ... 
Този изключитело обогатяващ разговор ми даде повод да си спомня някои постановки 

от изучавания някога диалектически материализъм и да направя едно обобщение - посту-
лат: 

АКО ЕДНО СЪБИТИЕ Е ВЪЗМОЖНО СЛЕДСТВИЕ ОТ ЯВЛЕНИЕ, ЗА КОЕТО Е 
ДОКАЗАНО, ЧЕ НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛО, НАУКАТА ТРЯБВА ДА НАМЕРИ ИСТИНСКОТО 
ЯВЛЕНИЕ, КОЕТО Е ПРОИЗВЕЛО ТОВА СЛЕДСТВИЕ. 

Направените заключения представляват и косвени доказателства против ТЮРК-
СКАТА ТЕОРИЯ за произхода на българите. 

Давам си сметка, че така изложената теза предизвиква редица въпроси, основни-
ят от които се съдържа в сократовия диалог. На много места в изложението се прок-
радват потенциалните отговори, но обектът на нарочната разработка ще излезе от 
печат с ударение върху това, как езика на кановете е станал за славистичната бъл-
гарска наука език от “славянската група”. 

Студията доказва, че думите са дадени на хората, за да покажат колко безотговорно мо-
гат да изграждат те своите преднамерени словесни постройки, които за доверчивия чита-
тел изглеждат красиви и логични, но... до едно по-внимателно и с повече съмнение прочи-
тане. Бях предвидил да предизвикам накрая съмнение към концепцията на славистите с 
крилатата древногръцка сентенция: “Там гдето свършва съмнението, започва глупостта”, 
но в знак на доверие към читателя приемам, че съмнението е отстъпило вече място на си-
гурност. 

 
 Ключови думи:  българи, прабългари, славяни, сливане. 
 
PS молба. Уважаеми читателю, както всеки друг автор, така и аз, бих желал и ще 
бъда благодарен да получа впечатленията Ви от прочетеното. Това може да се 
направи на адреса ми diamondsv@abv.bg 
 

  Растат децата, а с тях и правнукът Велимир. 
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на проф.д-р Георги Бакалов, Софийски университет „Св.Климент Охридски” за 

студията на Светослав Диамандиев „Една представа за сливането на българи и сла-
вяни” София 2007 

 
Поставеният в студията на г-н Диамандиев проблем е един от фундаменталните в бъл-

гарската историография. Тезата за сливането на българи и славяни в периода на Първото 
българско царство, при което малобройните българи са „погълнати” от многолюдните сла-
вянски заселници на Балканите, се е наложила още от епохата на Възраждането. Поколе-
ния историци, етнолози, антрополози и езиковеди преповтарят в различни варианти това 
становище, с което основният въпрос за произхода и характера на българската народност 
получи съвсем неправилна интерпретация. Малцина от изкушените в тази проблематика 
отчитаха реалното състояние на податките от изворите, както и безспорните различия в 
езика на съвременните българи, който ги поставя в отделна, без аналог от останалите сла-
вянски езици група. 

За съжаление, инерцията в мисленето по въпроса за сливането, предпостави неправил-
ното решение и на други не по-маловажни въпроси на ранната българска история, като 
произход и прародина, обществено-държавно начало и устройство от преддунавския пери-
од, както и фактическото начало на българската държавност. Не ми е известен друг народ, 
който така безкритично и под чуждо давление да е решил въпросите на своя етногенезис и 
историческо битуване, както това правят българите. Официално възприетото и поддър-
жано вече 150 години становище, че началото на българската държава поставя кан Аспа-
рух в 681 г. и българите са неделима част от голямото семейство на славянските народи е 
заело трайно място в учебната литература, научните публикации и общественото съзна-
ние. А когато един народ не познава своя изначален произход и пренебрегва цели векове 
от своята история става лесна мишена на чужди манипулации, които сериозно увреждат 
собственото му самочувствие и национална идентичност. 

Обяснението на този факт трябва да търсим не само в променящата се политическа ко-
нюнктура от Освобождението до наши дни. Очакванията на възрожденските българи да по-
лучат освобождението си от Русия, въпреки категоричните предупреждения на Георги Ра-
ковски и Васил Левски, засилиха позициите на панславизма, който моделира не само об-
ществените нагласи и поведение, но и повлия на историческите интерпретации на ранната 
българска история. С малки изключения, славянофилията и нейните производни в област-
та на обществените науки, господстваше в общественото пространство и в довоенна Бъл-
гария. След 9.ІХ.1944 г.съветизацията на обществено-политическия живот и получилият 
нов облик български патернализъм отведоха нещата още по-далеч от реалните факти. Та-
ка и днес на най-светлия български празник – 24 май, от година на година се утвърждава 
становището, че българите са славяни по дух, род и произход и „на вси славяни са дали 
книга да четат”, което ще рече, че са основоположници и културтрегери на славянизма. До-
ри и това наше исконно историческо достояние, което, разбира се, има друг контекст, дъл-
го време бе оспорвано от руската книжнина и приемано от нашата общественост с едва 
прикрито раздразнение. През цялото време от втората половина на ХІХ в., когато факти-
чески се развиваше историята като научна дисциплина, българите като основоположници 
на държавата и нейни ръководители и начинатели до началото на ХІ в. бяха частично или 
напълно пренебрегвани. Днес нямаме основание да негодуваме от сърби, гърци и маке-
донци, че в техните учебници по история, а така е и в авторитетни западни енциклопедии и 
сборници, българите са представени като „татари” и „азиатски варвари”, след като самите 
ние обслужваме подобни тези. И за да се тушира в известна степен негативния привкус от 
това твърдение заявяваме, че българите били малочислена орда, която скоро потънала в 
„славянското море”. 

Авторът, г-н Диамандиев, в своята студия привежда много и убедителни аргументи в 
полза на едно изцяло алтернативно становище, което цели да постави на истинските им 
места двата основни етноса, формирали българската народност през Средновековието. 
Особено внимание е отделено на езика, който е аргумент на славистите за несъмнената 
принадлежност на формиралата се българска народност към славяноезичната общност. 
Така косвено е засегнат въпроса за прародината, който е определящ за подържаната от 
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автора теза. Съвършено различна постановка получава проблема за езика и етногенезиса, 
ако прародината на българите са западносибирсиките степи и Алтайската област или Па-
миро-хиндукушкия регион в близост до индоиранската общност и територията на ирано-
ферганските езици. Втората историческа дислокация дава съвършено друг облик на позна-
тите ни днес езикови реликти, които учените все по-убедително насочват към индоиранска-
та социокултурна и етническа общност. Така направената прибързано и без достатъчно 
факти още в миналото бележка на Стефан Младенов и упорито преповтаряна и до днес за 
наличието на няколко десетки думи от прабългарски (разбира се, тюркски), би била силно 
оспорвана. Без необходимото  внимание бе отмината публикацията на персийската ира-
ниска и преподавателка Софийския университет Хаджар Фиюзи „Персийски думи в българ-
ския език”, София 2004 г., където са посочени около 500 думи от съвременния български 
език, неправилно възприемани като турски.В повечето случаи турският език е само посред-
ник на староирански думи, голяма част от които са били в употреба преди османския пери-
од. Това говори за един значителен словесен фонд, който би могъл да се съхрани само ако 
изобилието от лексеми и продължителната им употреба са налице. 

В тази връзка намирам за подходящ примера посочен от г-н Диамандиев с алцековите 
българи в Италия. Съхранените и до днес употребявани топоними, хидроними, ороними и 
омоними в региона на Пентаполис, при това издирени от италиански учени, са съществен 
аргумент в полза на защитаваната от него теза. Би било любопитно да се проучи развитие-
то и съдбата на езика на волжките българи, които се намират в аналогична обстановка, ма-
кар там да е ясно, че има силни тюркски инвенции. 

Студията на г-н Диамандиев няма да се посрещне еднозначно не само поради провока-
цията спрямо едно наложило се и утвърдено мнение по тези въпроси, но и поради неиз-
бежните му политически аспекти. Разбира се, и самият автор не отрича участието на сла-
вянския етнос в образуването на българската народност, но това за конформистите и тра-
диционалистите никак не е достатъчно. При все че, всеки що-годе запознат с нравите, оби-
чаите, манталитета, антропологията и езика на народите от славянска общност лесно би 
могъл да открие цял масив от видими различия с българите. Аз възприемам тезата на г-н 
Диамандиев, в интерес на истината защитавана и от други изследователи, не като антис-
лавянска, а като търсеща отговор на фактическата историческа истина, която по недопус-
тим начин елиминира българското креативно присъствие.  

Не бих искал да се спирам поотделно на всеки един от представените аргументи на ав-
тора. Това би направило изразеното от мене мнение почти колкото обема на студията. 
Съвпаденията на повечето или основните постановки на поставения проблем са достатъч-
ни, за да изразя общото си положително впечатление от предложения текст. Разбира се, 
имам и някои несъгласия, като например интерпретацията на оспорвания топос от Хрони-
ката на Теофан където се говори за отношението на кан Аспарух спрямо завареното в Ми-
зия славянско население. Изразът хюпо пактон онтас (и ги постави под договор) може да 
се преведе извън контекста и като „постави ги под ярем” ,т.е. зависимост. Смятам, че ця-
лостната картина на установените взаимоотношения между аспаруховите българи и мест-
ните славяни говори за „поставянето им под договор”. Това не означава федеративно уп-
равление, а договорен съюз за съвместни действия срещу Византия. Византийските авто-
ри, поне до Х в., винаги определят точно кои стоят срещу империята – българи или славя-
ни или съвместно и двата етноса.Това разграничение постепенно изчезва след християни-
зацията, която равнопоставя поданиците и особено след въвеждането на сакралния сла-
вянски език след събора във Велики Преслав през 893 г. Този момент на контаминация е 
особено интересен и тепърва предстои осветляването му. Как и кога официалният държа-
вен и църковен език започва да измества говоримия старобългарски език. Хипотезата, че 
официалната книжовна норма е въздействала върху говоримия език има много слаби, но и 
не малко силни страни. Това би означавало, че книжовната култура е на голяма висота, за 
да може да измести езика на множествата, не поради доминацията на един от етносите, а 
поради нормативния характер на държавния език и негово налагане върху цялото поданст-
во. Това на Запад не стана с латинския език, който бе език на църквата и владетелските 
канцеларии, но не и на обикновения народ. Латинският там само съдейства за формиране-
то на западноевропейската култура в нейната цялост при наличието на съответните етни-
чески особености на германоговорящите и общността на романските народи. 
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Много силен аргумент на автора е интересната еволюция на книжовния език. Ако през 
Х-ХІV в. доминира т.н. старобългарски език (говорен от българските славяни), то в периода 
когато няма официални носители на книжовната норма (епохата на османското иго) бъл-
гарският език изоставя падежните форми и получава съвременната аналитична структура, 
което ще рече, че той винаги е съществувал но в неговия разговорен вид и освободен от 
литературната форма се възпроизвежда в аналитичния си строеж, какъвто е новобългар-
ския. Този пункт заслужава повече внимание и съпоставка на писмени паметници в диапа-
зона ХV-ХІХ в. 

Ще завърша с някои бележки. Предоставеният ми текст се нуждае от внимателна редак-
ция, за да се отстрани неправилното изписване на някои имена (например църковно исто-
рическите средновековни имена никога не се изписват със съкращение), правилно изпис-
ване на гръцките и латински думи на страници 5,35,36; уеднаквяването на етнонимите 
„славяни”, „словени”, „словенци.” Прието е за времето преди създаването на българската 
народност да се изписва слявяни (източни, западни, южни) – словените е архаизъм и от-
вежда към конкретна група славяни. Не е ясно и каква е тази „Капитанска война” (с.36), коя-
то водят Асеневци. От моя гледна точка някои изводи са преекспонирани и твърде катего-
рично поднесени. Сериозната наука винаги оставя и друга вратичка, поради непостижи-
мостта на абсолютната и завинаги утвърдена истина. 

Бих се радвал, ако студията на г-н Диамандиев предизвика интерес и контрааргументи, 
защото само в нормалната дискусия се ражда истината. Гледам на тази възможност с уме-
рен скептицизъм, тъй като отдавна у нас няма критика, а по-скоро изказ на безапелационни 
твърдения. 

 
21 юли 2007   
 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

за книгата “Една представа за сливането на българи и славяни”  
от Светослав Диамандиев 

 
Отношенията между българи и славяни по време на Първото българско царство е въп-

рос, който отдавна се разглежда в историческата наука. Сред най-големите наши историци 
са съществували спорове и различия по този проблем. Те се проявяват в една или друга 
степен и в днешно време. 

С оглед на посоченото, решението на Светослав Диамандиев да предприеме научното 
изследване, което е предмет на предложената на вниманието на читателите книга, е дос-
тойно да бъде приветствано. Веднага трябва да се изтъкне, че авторът вече е познат като 
изследовател на българската средновековна история. Наскоро се запознахме с негова пре-
дишна книга от областта на българската медиевистика: “Датите на възцаряване на българ-
ските канове до Умор. Привързване на българския циклов календар към християнския ка-
лендар”. Той има и други публикувани или предстоящи за публикация трудове за този пе-
риод от българската история. 

При подхода и разработката на темата Диамандиев взема под внимание както данните 
от историческите извори, така и становищата на такива авторитети като Васил Златарски, 
Петър Мутафчиев, Иван Пастухов, Петър Петров, Георги Бакалов, Петър Добрев, Петър 
Ангелов. Правят впечатление някои изводи на автора с преносен за историческата наука 
характер относно сливането и изобщо взаимоотношенията между човешките популации 
през Средновековието. Реч е специално за такива заключения, като съществуването и 
оцеляването на една популация, надвишаваща съответна критична маса, респективно пре-
топяването й в обратен случай, както и взаимодействието на оцелели етноси, със съответ-
ни прагове на изолирано или взаимно влияние. 

След утвърждаването на такива принципни положения, авторът удачно анализира съот-
ношенията във взаимодействията на българите със славяните, като ги сравнява с подобни 
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техни зависимости с други народи – например случаят с Алцековите българи и лангобар-
дите в Италия. 

Разбира се, аналогични примери за взаимно влияние на българския етнос с други етно-
си в следващи исторически периоди от българската история не биха могли да ни дадат на-
учно обяснение на процесите. Късната древност Ранното средновековие трудно биха се 
сравнявали автоматично с Новото време както в други исторически сфери, така и свързано 
с предмета на предлаганата тук книга. 

Диамандиев основателно изтъква ролята на културата и езиковата самостойност, позо-
вавайки се на видни български езиковеди /В. Георгиев, П. Илчев, Ив. Добрев, Т. Бояджи-
ев,П. Пашов, Ст. Брезински, Хр. Първев/. 

С не по-малко основание, обаче, Диамандиев остава резервиран към друга част от ста-
новището на въпросните автори – че културата на българите “ще да е била по-ниска от тая 
на славянската маса”.Такова схващане за културата на българите в Древността и Ранното 
средновековие, обагрено от идеологизма на тогавашната соцсистема, е вече доказано като 
неоснователно. Достатъчно е само да споменем за високата степен на държавност, която 
българите донасят на Балканите, в други области на Европа, а и в определени райони на 
Азия. Държавността е също елемент на културата, при това изразена не само в система от 
институции, а във висока степен на общуване между тях, общуване между самите държави 
и т.н. Тази държавност на българите създава условия за техни духовни постижения, обяс-
нения за света, за времевия прогрес и измерването на времето /българския календар/, за 
човешки взаимоотношения, творчество до степен на изкуство , изразено в произведения от 
различни сфери, включително изобразяване, литература, музика, военно дело и т.н. 

В поредицата на тези мисли за книгата, отрадно е и отношението към изследванията на 
Петър Добрев за словата от езика на древните българи, дошли до нас.Тук също в книгата 
се достига до научен принос в изследване на проблема за взаимоотношенията между бъл-
гари и славяни. Защото именно при езиковите влияния между тези два етноса по времето 
на Първото българско царство, авторът утвърждава съвременни научни схващания за от-
каз от т. н. “тюркска теория” за произхода на българите. Всичко гореказано води автора и 
до обоснования краен извод за “сливането” между българи и славяни като “разрушаване 
на съответната племенна изолираност на славянските общности”. 

Без съмнение предлаганата на читателите книга ще се посрещне с интерес. В същото 
време тя разкрива възможности за обосновано, а не идеологизиирано или фриволно вник-
ване в процеса на взаимоотношенията между двата основни етноса в Първото българско 
царство. 

 
 

Доц. Емил Александров 
Научен център за българска национална стратегия 

 
 

 

ЗА КНИГАТА 
на Светослав Диамандиев 

 “Една представа за сливането на българи и славяни” 
 
Привилегия е за читателя да държи в ръцете си тази така отдавна необходима му книга. 

Тя е поредното силно предизвикателство спрямо официално утвърдената у нас историчес-
ка гилдия. Не само защото е компетентно написана от човек, който не е професионален ис-
торик, но и защото предлага нов, нетрадиционен прочит на събитията, свързани с един от 
най-спорните въпроси в българската история – този за мястото и ролята на двата етноса, 
славянския и българския, в процеса на образуване на отсамдунавската българска държава 
и консолидирането на българската народност. 
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Изследването заинтригува с изключително интересните логически разсъждения на авто-
ра и безценната гледна точка, която той ни поднася. По своята същност тя е едно смело 
отхвърляне на господстващото до момента в българската историография мнение, че Аспа-
рухова България възниква на Балканите на федеративна (съюзна) основа. Оборвайки пос-
ледователно и аргументирано водещите в историческата наука стари постулати г-н Диа-
мандиев достига до категоричния извод, че не може еднозначно да се говори за каквото и 
да било претопяване на (пра)българския етнос в т. нар. от някои учени (и оспорвано от 
други) “огромно славянско море”. 

Естествено, както често се случва при нас българите, още след първия прочит на предс-
тавените тук твърдения ще се намерят професионалисти – историци и куп предубедени са-
мозвани “специалисти”, които да твърдят, че изказаните мнения са прекалено абсурдни и 
недоказуеми. Понякога обаче дори и фактът, че едно твърдение е напълно недоказуемо 
може да се окаже негово абсолютно непреодолимо предимство, т. е. – ръкавицата е хвър-
лена и вече се намира у тези, които следва да доказват обратното. 

Без да претендира за строга научност, изложената позиция по въпроса за “сливането” 
между славяни и прабългари в ранносредновековната българска държава със сигурност 
ще подтикне академичната общност да преосмисли една от дълбоко замръзналите тези в 
родната историческа наука. Ако не го направят – рискуват мислещата част от народа ни са-
ма да поразбърка консервираните представи за собственото си историческо минало и да 
го преоткрие без тяхната професионална помощ. 

Написана въз основа на богат изворов материал и умело използвания сравнителен ана-
лиз, книгата на търсещия изследовател г-н Диамандиев в крайна сметка кара читателя да 
изпита удоволствието и гордостта от това, че е БЪЛГАРИН, а не някаква странна биологич-
на смесица от случайно срещнали се и незнайно как “съюзили” се два (или повече) етноса 
с коренно различни социално-икономически, политически и религиозни системи, история и 
култура.  

 
Георги Туртуриков – историк на свободна практика 

 
 

ЗА КНИГАТА 
 

на Светослав Диамандиев 
 “Една представа за сливането на българи и славяни” 

 
Пиша тези редове с удоволствие: намери се най-после човек, българин, навярно не сла-

вянизиран, който повдига завесата, носеща много имена, но криеща една вековна драма, 
която за съжаление се играе и до ден днешен и която се нарича “Как и защо българите се 
превърнаха в славяни?”. 

Без да претендира за някаква академичност, Светослав Диамандиев много простичко, 
изключително отговорно е събрал и подредил много доказателства, които по неоспорим 
начин оборват натрапената идеологическа версия за претопяването на българите, по-точ-
но за потъването им в славянското море. За по-големия славянски руски брат бе много 
трудно да приеме в духовния, политическия и икономическия живот на славянските племе-
на, а после и държави, да съществуват някакви си българи. Тази идеология стана знаме и 
за много български учени, които я приеха от все сърце и до днес отстояват нейната абсур-
дност. 

Похвала заслужава упоритостта, с която Диамандиев изравя забравени и нарочно по-
тулвани факти, за да докаже, че такова претопяване никога не е имало, и че българите са 
били и винаги си остават българи. 

Ужасяващи са пораженията, нанесени от гръцката политика и духовенство. Цели шестс-
тотин години фанариоти и агалари безмилостно са изтръгвали българската идентичност. 
Методично и брутално  българската книжовност е унищожена. За българския духовен елит, 
който неразривно е свързан с църквата, за общуване с останалия свят има само една въз-
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можност – гръцкият език. А за простолюдието – натрапения черковнославянски език, кой 
знае защо наречен старобългарски. И въпреки това българинът и държавата му запазват 
своята идентичност. 

Радостно е, че тази книга ще се появи в духовното ни пространство в едно отново тре-
вожно време. Време, когато българщината отново е подложена на изпитание. Тази книга 
сигурно ще разбуди задрямалите историци – схоластици. И нека. Защото е време да из-
пълнят дълга си пред България. Защото тя не е нито сираче, нито натрапница на съвреми-
ето ни, а държава с достойнство и с народ, който от никого и никога не е бил претопяван. 
Освен понякога от собствените си учени.  

 
Стойчо Маджарски, писател 
 
 

МНЕНИЕ 
 
на Димитър Янков – Завеждащ отдел “Средновековна археология” в Регионален 

исторически музей – Стара Загора за студиятя на Светослав Диамандиев  “Една 
представа за сливането на българи и славяни” 

 
Изглежда в историята на всеки народ имая определени исторически процеси, които не 

могат да бъдат обяснени еднозначно и категорично. Известно е, че историята е много точ-
на наука и борави с точни фактиза отминалите събития. Големите различия се появяват 
във времето,  когато проучвателите на историята започнат да тълкуват тези факти. При 
липсата на достатъчно изворов материал, т.е. на достатъчно ясни и категорични факти, се 
появяват хипотези и твърдения, някои от които се налагат като единствено верни и водещи 
в историческата наука. Твърде трудно е да се оборят във времето именно постулати, които 
са залегнали и в българската история, които се опират на недостатъчна фактологическа 
основа. Ето защо приятна изненада  е предизвикателството на Светослав Диамандиев да 
предложи на читателя един не дотам традиционен поглед върху спорния и досега въпрос 
за консолидирането на българската народност и по-точно за ролята в този процес на двата 
основни компонента – българите и славяните. Бързам да отбележа, че в крайна сметка ав-
торът формулира една  /хипо/теза, която “изгражда една нова представа за консолидация-
та на българския народ от българи и редица малки етнически премеси, най-значим от кои-
то са славяните”(с.60). 

Тезата е развита, като са разгледани няколко основни момента, които според 
Светослав Диамандиев съдържат достатъчно даказателствен материал за нейното под-
държане. Единият от елементите, на които се спира авторът е свързан с числеността на 
българите и славяните към периода VII-IX век. Този въпрос е вълнувал поколения истори-
ци и досега не е получил достатъчно приемливо разрешение. Точно затова ми се иска да 
отбележа, че в голяма степен почти всички изследвачи досега незаслужено пренебрегват 
данните от археологическите разкопни на територията на днешните български земи и в 
южна Румъния. А тези данни са твърде интересни.  Наблюдава се например значително 
българско (разбирай прабългарско) присъствие в ивицата край Черно море, което е видно 
от проучените некрополи в този район на страната. Същевременно точно в столицата 
Плиска, в границите на земленото укрепление няма данни за масово българско присъст-
вие. Дори резултатите от археологическите разкопки сочат определен превес на славянс-
кия етнос в Плиска поне в количествено отношение. Разбира се тук може да се опонира и 
то с право – не цялата територия на Плисковския укрепен лагер е проучена. Но поне на се-
гашния етап трябва да се съобразяваме с придобитите данни, а те не са в полза на пра-
българите. Впрочем подобна е картината и в други, посочени от автора на студията градо-
ве – Преслав и Дръстър, за разлика от Девня, Балчик, Българево, Каварна . В този смисъл, 
каквито и изчисления да се правят относно числеността на двата етноса поне на сегашния 
етап те ще си остават само една хипотеза, резултат от тълкуванията на различните авто-
ри, привърженици на една или друга идея.  
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Вторият основен момент, залегнал в доказваната теза е свързан с отношенията между 
двата етноса при кан Аспарух и неговите наследници. Обширните разсъждения на автора 
за първите години от съществуването на Аспарухова България довежда до отричане на 
господствуващата досега теза за съюз или федереция  между двата етноса, независимо от 
изричното сведение на Теофан Изповедник за такъв съюз. Не мога да се съглася и с още 
едно авторово твърдение, или по-точно тълкуване на прословутия надпис от Филипи, което 
съдържа дори вътрешно противоречие. Ако се приеме авторовото твърдение, че в текста 
се визират християнизирани славяни, срещу които воюват прабългарите, то логично се 
явява въпроса – какви пък добрини са им правили прабългарите преди това ?. Очевидно е, 
че тук се визира Византия, а не определено славянско християнизирано племе.  

Твърде интересна е полемичната V част от студията на Светослав Диамандиев, която 
третира в теоретичен аспект проблемите свързани с условията и факторите за загубата на 
идентичност и изчезване на човешки популации и разгледаната в този контекст  съдба на 
Алцековите прабългари в днешна Италия. С оглед на крайните общи изводи на автора са-
мо ще отбележа, че точно събата на тази прабългарска група не само не ги подкрепя, но 
доказва обратната теза, а именно – как един етнос може да бъде претопен и единствените 
останки от него да бъдат няколко български думи, в т.ч. етнонима “българи” в различни 
модификации.  

Не мога да се съглася категорично с едно друго авторово твърдение в част VI, (с. 39). 
То е свързано с тълкуването на част от житието св.Климент Охридски от Охридския архие-
пископ Димитрий Хоматиан. Нека не се забравя факта, че Димитрий Хоматиан е грък, но 
той управлява легитимната Българска архиепископия и защитава своите права точно с на-
помнянето, че той е легитимния управляващ на Българската църква в противовес на архи-
епископа на Загора, т.е. на новосъздадената Търновска архиепископия, извоювала си при 
Иван Асен II патриаршески права. Така, че всякакви други тълкувания за споменаване на 
етнонима “българи” и производните му в случая най-малко ще бъдат некоректни.  

Между другото тази част от студията също предлага изключително важен и интересен 
материал за разсъждения, особено що се отнася до езика на нашите предци. Все пак в хо-
да на авторовите мисли, без да съм специалист ми се иска да бъде даден отговор на един 
друг въпрос – защо повече от 170 години официалната канска канцелария използва гръц-
ката писменост и език, дори в надгробните надпи на някои велможи?  Тук ще отбележа 
един, вероятно несъзнателен пропуск на автора. Той е свързан с един от ранните, катего-
рично датирани надписи на кирилица от времето на цар Петър, а именно надгробната пло-
ча на ичъргубоила Мостич. Споменавам за този надпис, защото той също се явява в проти-
воречие с авторовата теза за късната ( след 971 г.) подмяна на глаголицата с кирилицата  
и налагането на последната като официална азбука. Напротив, това както изглежда и как-
вито и да  са причините, е станало факт още по времето на цар Петър, или дори още по 
времето на Симеон. 

Не мога да отмина и може би единствения археологически факт, на който се опира 
Светослав Диамандиев, а именно заливането на затвореното до това време сладководно 
Черно море по време на Всемирния потоп (с.58). Тази идея вече категорично е отхвърлена, 
а колкото до вероятните причини за разселване в Европа по това време съществуват и 
други теории, които не трябва да се изключват. По-интересен в случая е подхода на авто-
ра, свързан с привличане на данни от антропологията, които успешно биха могли да бъдат 
ползвани, стига направените изследвания също да са коректни. 

И така отново стигаме до изводите на Светослав  Диамандиев в предлаганата на 
читателя студия. Те са категорични в полза на идеята, че няма претопяване на прабългар-
ския етнос в огромно сллавянско море. Но не мога да се съглася от позицията на съвре-
менник и на базата на изввестните писмени извори, както и на резултатите от археологи-
чески, антропологичесни езиковедски и други изследвания, с категоричното (подчертавам) 
“консолидация на българския народ от българи и редица малки етнически примеси, най-
значим от които са славяните”. 

Новото изследване на Светослав Диамандиев е факт. Нетрадиционният подход на ав-
тора позволява на непредубедения читател, ако не се съгласи, поне да се позамисли отно-
во за  вече познатото. Направените бележки на разглежданата студия имат в по-голямата 
си част характер на препоръки, което не омаловажава преосмислянето на един от трайни-
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те постулати, залегнали в интерпретацията на проблема за създаването на българската 
народност. Те биха имали значение за едни бъдещи разработки на автора по маркирани 
въпроси в студията, които очакват своя отговор в близко бъдеще, както сам той намеква. 

Както беше споменато още в началото – историята е точна наука и борави с факти. Ос-
таналото е тълкуване на фактите. Когато последните липсват, или са недостатъчно, винаги 
е полезно да се прочете в литературата и едно ново мнение. Точно това ни предлага и 
Св.Диамандиев в разглежданата студия. 

 
29.07.2007  

Стара Загора    
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