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 Въведение 

 

 Във въведението се разглеждат и обосновават целите и задачите на 

изследването, избраната организация на материала, географските и 

хронологически рамки на дисертационния труд, изследователският подход и 

методика, и особеностите на използвания терминологичен апарат.  

 Настоящото изследване има за цел да разгледа и анализира прехода, който 

се извършва от култа към хероите към култа към светците върху земите южно от 

река Дунав през периода от III до VII век. По принцип темата за прехода от 

Античност към Средновековие и от езическа политеистична религиозност към 

християнство е твърде обширна и обхваща много аспекти. Върху нея е написана 

твърде обширна литература, както относно южнодунавските земи, така и 

относно останалата част на Европа.  

 Това изследване не се занимава с цялостния преход, а само с един негов 

аспект – религиозната трансформация от култа на хероя към култа на светеца в 

южнодунавските земи от III до VII век. Търси се отговор на въпроса как става 

преминаването от езическата религиозност с култа към хероите, към 

християнската религиозност с култа към светците; на какви равнища и на каква 

основа се осъществява то. За тази цел се възприема основното и ключово 

културологично понятие за общ трансформационен модел от култа към хероите 

към култа към светците, който се състои от различни варианти на 

трансформация. Този технически термин е твърде подходящ по отношение на 

разглежданата проблематика и спомага да се анализира религиозната 

трансформация. Трансформационният модел представлява работно понятие, в 

термините на което могат да се опишат отделните особености и варианти на 

прехода в религиозността, като се държи сметка за такива категории като частно 

и общо, старо и ново, временно и непреходно в историята.    

Като поставя този въпрос в центъра на изследването, настоящата работа се 

опитва, доколкото е възможно, да запълни една празнина в научната литература, 

посветена на южнодунавските земи. Този проблем има своя характерна 

специфика, която го отличава от останалата част от проблематиката на прехода 

от Античност към Средновековие и от езичество към християнство. 

 Материалът е организиран хронологически и тематично, като се 

проследява историята на култа от тракийската древност през римската епоха до 

Късната Античност и Ранното Средновековие, анализират се някои конкретни 

линии на развитие на религиозния култ и се разглеждат проявленията на 

трансформационния модел. Римската епоха, Късната Античност и Ранното 

Средновековие всъщност заемат и централно място в работата. В същото време 

се тематизират и други свързани с проблематиката въпроси като традициите и 

трансформациите в култовия топос като такъв.   

 Географските рамки на това изследване следват териториите, традиционно 

приети в научната литература като населени от тракийската етнокултурна 

общност до римското завоевание. 

 Хронологическите рамки на изследването обхващат периода от III до VII 

век. Поставянето на долната граница е съобразено с периода на криза в Римската 

империя като своеобразен исторически предел, с началото на по-сериозни 



 
 

5 
 

варварски нахлувания на Балканския полуостров и със завършването на периода 

на най-усилено разпространение на паметниците на Тракийския херос. Горната 

граница е съобразена с идването на прабългарите и с главното събитие в 

политическата, социалната и културната история на Балканите през VII век – 

създаването на Българската държава. Все пак, трябва да се има предвид, че 

хронологията на културните процеси не винаги съвпада с хронологията на 

политическите процеси. 

 Подходът и гледната точка, използвани в настоящото изследване, могат 

най-точно да се нарекат културно-исторически. При това положение изходната 

позиция на автора е тази на историка на културата. Това предполага анализ на 

културата, разбирана като форма на мисловност и поведение, в нейното 

историческо развитие. 

В този анализ се използва комплексна и интердисциплинарна методика, 

която дава възможност за съчетаване и съпоставка на дисциплините история, 

агиография, археология, етнология, изкуствознание, епиграфика и нумизматика, 

заедно със съответните им извори. Резултатите, достигнати от анализа на един 

вид извори, не трябва да са в противоречие с резултатите, достигнати от анализа 

на другите видове извори. Тази интердисциплинарна методика е възможно най-

уместната в историческа област като тракологията, която налага използването на 

цялата налична изворова база с цел да бъдат най-цялостно и правилно разбрани 

историческите явления.  

Поради елинското и латинското в основната си част авторство на 

писмените свидетелства за историята и културата на траките е необходимо да се 

взима под внимание отношението на тези автори към древна Тракия и към 

траките с присъстващия в него оценъчен елемент, което се означава в науката с 

техническите термини “interpretatio Graeca” и “interpretatio Latina”. Чуждите 

извори подлежат на тълкуване, което държи сметка за т. нар. тракийска 

интерпретация (“interpretatio Thracica”) на изворовия материал. Тя се състои в 

предатировка на данните спрямо тракийската хронология и периодизация, в 

разкриването на източника на информация и в изясняването на неговата 

тракийска среда, и в проучването на чуждия културно-исторически и 

политически подтекст, в който е написан откъсът за Тракия или траките, или в 

който е създаден паметникът (ако става дума не за писмено свидетелство). 

Резултатите от тази комбинирана извороведска методика се сравняват с онези, 

които произтичат от изследването на домашните извори и обратно. За целите на 

изследването се привличат много културно-исторически паралели и аналогии, а 

проблематиката се поставя в широк културно-исторически контекст.     

Не на последно място се налага, с оглед на терминологичната яснота, 

уточнение на понятията „херой” и „герой”. „Херой” е основното понятие в 

настоящия труд, което означава съответния културно-исторически образ най-

вече през древността и в нейната митология. Понятието „герой” се употребява в 

по-широк смисъл, за да обозначи един по-универсален тип личност, чиито 

характеристики надхвърлят границите на Античността.   

 Настоящият труд не би могъл да изчерпи в цялост картината на 

религиозния живот в южнодунавските земи през периода III – VII век. Ясно 

осъзнавам, че отговорите на голяма част от поставените изследователски 
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въпроси се изплъзват от възможността да бъдат познати. При това положение 

най доброто нещо, което остава, е дефинирането на проблемни ситуации, които 

да отворят перспективи за по-нататъшни ползотворни изследвания.  

 

 

I. Увод в проблематиката 

 

Исторически извори и изворознание  

 

 В тази под-глава се разглежда проблемът за историческите извори и 

изворознанието. От една страна изворите могат да се разделят на домашни и 

чужди. Основният проблем, пред който по принцип се изправя изследователят, е 

безписмеността, безкнижовността на траките. С няколко изключения, които не 

са предмет на настоящата работа, писмените свидетелства за историята и 

културата на траките са дело на гръцки и латински автори. Тези чужди извори са 

предмет на тълкуване, което държи сметка за т. нар. тракийска интерпретация 

(“interpretatio Thracica”) на изворовия материал. От друга страна историческите 

извори могат да се класифицират като писмени, археологически, иконографски, 

етнографски, епиграфски и нумизматически.   

В категорията на писмените извори влизат множество свидетелства от 

древността до Средновековието и житията на християнски светци. При работата 

с този вид извори е нужно да се отчита отношението на елинските и на римските 

автори към древна Тракия и към траките, което се означава в науката с 

техническите термини “interpretatio Graeca” и “interpretatio Latina”.  

Към групата на археологическите извори принадлежат оброчни и 

надгробни релефи, керамика, произведения на торевтиката, светилища, 

гробници, подмогилни храмове, хероони, мавзолеи, църкви, баптистерии, 

базилики, мартириуми, конска амуниция, произведения на скулптурата и 

живописта и други произведения на изкуството от древността и 

Средновековието.  

Иконографските исторически свидетелства до голяма степен се 

припокриват с по-горе археологически извори. Към иконографските извори се 

числят различни произведения на изкуството с изображенията върху тях, като 

произведения на торевтиката, оброчни и надгробни плочи, изображения върху 

керамика и монети, стенописи, икони и други.   

Етнографските свидетелства са предмет на изследователското 

направление историческа етнография (етнология), която търси следите на 

тракийската старина по пътя на приемствеността между Античността и 

Средновековието, между късноантичната и българската средновековна култура. 

Предмет на изследване са изворите за тракийската старина, съхранени в 

традиционната народна култура на южнодунавските земи, като вярвания, 

митове, приказки, жития, обреди и други. Трябва да се има предвид, че в 

югоизточна Европа с тракийския културен кръг се пресичат и тези на други 

нелитературни общности като славянската и българската, и на литературни, като 

старогръцката, латинската и византийската.  
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Към епиграфските извори принадлежат старогръцките и латински надписи 

върху различни паметници.    

Към нумизматическите извори спадат различни тракийски, гръцки, 

римски и късноантични монети с представените върху тях образи, особено 

изображенията на царе, конници и богове.  

 Посочените различни видове извори са анализирани подробно в хода на 

изследването. 

 

История на изследванията на проблема за хероя и светеца в научната 

литература 

 

   В тази под-глава се разглежда историята на изследванията на проблема за 

хероя и светеца в научната литература и се прави сравнителен анализ между 

различните автори. Проблемът за героя/хероя и за светеца, за връзката между 

тях, доколкото съществува, и за религиозната трансформация от единия към 

другия, са част от по-големия проблем за взаимоотношението между езическата 

религиозност и християнството, за преминаването от единия към другия тип 

религиозност и, като цяло, за прехода от Античност към Средновековие. 

Въпросът може да бъде формулиран в основата си до това дали средновековните 

светци са наследници/приемници на античните херои или не са? Разгледаните 

автори представляват различни школи, направления и парадигми в изследването 

на религиозната трансформация. В рамките на научния дискурс от едната крайна 

страна, въз основа на паралелизма между езическия и християнския култ, стои 

виждането за пълната приемственост, според който християнските светци са 

наследници на езическите богове и херои. На другата противоположна страна 

стои възгледът, че култът към светците не се явява като следствие от почитта 

към хероите и че култът към хероите в древна Гърция никога не е притежавал 

същите богословски основания като култа към светците. Като компромисно 

положение между двете крайни гледни точки стои твърдението, че култът към 

хероите е имал аналогична отправна точка като този на светците и се е развил 

под влиянието на определени общи, универсални идеи, които са сходни с 

християнските идеи.   

Научното тематизиране на тази проблематика започва още от началото на 

XX век, макар и да е правено отчасти и преди това. Един от първите 

изследователи по темата е Пиер Сентив с изследването си „Светците 

приемници на богове: опит върху християнската митология”. Според него 

култът към мъчениците и към светците има езически произход. Авторът е на 

мнение, че култът към светците е заел в християнството мястото на античния 

култ към хероите. Той смята за неоспоримо, че някои християнски личности са 

приели наследството на езическите богове и херои. Въпросът е в каква степен са 

се извършили тези заимствания и замествания. П. Сентив принадлежи към това 

течение, което обосновава пълната приемственост между езическите богове и 

херои, и християнските светци, като смята последните за наследници и 

приемници на древните богове и херои. Явно е, че това направление се движи в 

посока на отделяне и еманципация от авторитета на църквата (особено 

католическата) с нейния култ към светците. Този подход дължи твърде много на 
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етнологията и фолклористиката, които са се развивали услено по времето на 

автора. 

 Твърде различна е гледната точка на Иполит Делейе, който в изследването 

си „Легендите за светците” обосновава смисъла и достойнството на култа към 

светците. Това е в съответствие с позицията му на християнски католически 

автор и един от монасите-йезуити боландисти. Според него е нормално 

Църквата, в стремежа към разпространение на своята доктрина, да възприеме 

един по-близък до хората език и да не отхвърля всичко, което дотогава е 

служило за израз на религиозните чувства. Възможно е било някои външни 

знаци на вярата да получат благоволението на Църквата. Определени елементи 

на религиозността са такива естествени изрази на набожност, че е нормално 

техните еквиваленти да се срещат във всички религии. Поради това, смята 

авторът, е неуместно да се застъпва хипотезата за директно заимстване когато 

става дума за човешката природа, която действа под влияние на религиозното 

чувство. Стига се до въпроса дали може от паралелизма между култовете на 

хероите и на светците да се заключи, че почитта към светците е просто един 

езически остатък? Макар и да е правдоподобна, тази теория не може да издържи 

на щателен анализ. Култът към светците според автора не се явява като 

следствие от почитта към хероите, а в резултат от преклонението пред 

мъчениците с тяхното високо достойнство като свидетели за Иисус Христос. И. 

Делейе смята, че култът към хероите в древна Гърция не е притежавал същите 

богословски основания и не е изразяван в същите дефиниции както 

християнските основания и дефиниции. От тези негови идеи се вижда, че е 

нужно да се прави разлика между религията, която има своя развита богословска 

обосновка, и религиозността, при която не е задължително разработването на 

такива религиозно-философски основания. Този хероически култ обаче според 

автора, е имал аналогична отправна точка и се е развил под влиянието на 

определени общи идеи, донякъде сходни с християнските идеи. Поради тези 

неща и в двата случая се е стигнало до практически аналогични последици. Така 

историята на двата култа представлява логическо и паралелно развитие, без 

обаче да има някаква взаимна зависимост. Все пак, не може да се отрече, че 

идеите, свързани с почитта към хероите, са предразположили съзнанието на 

хората към възприемане на ролята на светците в системата на християнството и 

на тяхното значение като застъпници пред Бога. Авторът изтъква, че развитието 

на култа към светците и мъчениците може да бъде добре обяснено от факта, че 

човешкият дух е бил вече подготвен да го възприеме. Идеите на И. Делейе 

свидетелстват за неговата принадлежност към една стабилна вековна традиция в 

католическата църква. В същото време авторът критически осмисля 

агиографската литература в духа на боландисткия текст-критичен подход. 

Запазвайки уважението си към светците, той изследва историческата 

достоверност на агиографските текстове. Очевидно И. Делейе е представител на 

едно направление, което е коренно различно от направлението на предходния 

автор П. Сентив.  

Питър Браун от друга страна също поставя като предмет на изследването 

си култа към светците, неговия възход и функции в латинското християнство, и 

връзката му с античния култ към хероите в своя труд „Култът към светците”. 
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Изследователят смята, че да се обяснява християнският култ към мъчениците 

като продължение на езическия култ към хероите, е също толкова безсмислено, 

колкото и да се реконструират формата и функцията на късноантичната 

християнска базилика от малкото колони и капители, взети от класически сгради 

и случайно включени в аркадите й. Авторът представя един по-различен модел 

за третиране на култа към светците. Той ситуира фигурата на светеца в 

контекста на обществото и обществените взаимоотношения, като разглежда 

конкретна територия и време. В този свой подход авторът не се придържа 

задължително към идеята за континуитет между култа към хероите и култа към 

светците, и към „модела на двете равнища” на виското ниво на елита и низовото 

ниво на народните маси. Той смята, че не може да става дума за някаква 

закономерна приемственост, а по-скоро за случайно преминали форми от единия 

към другия тип религиозност.  

Други съвременни идеи относно прехода между фигурите на хероя и 

светеца са представени от Жерар Фрайбургер и Лоран Перно, чиято дейност е 

свързана с Центъра за анализ на религиозната реторика на Античността във 

Франция. Както отбелязват те, смяната на религията е и смяна на моделите, 

която се въплъщава в прехода от хероя към светеца. В перспективата на тези 

проучвания авторите поставят въпроса за промяната като такава. В каква степен 

християнството е създало нови модели и в каква степен то е „рециклирало”, 

преобърнало вече съществуващите модели? Елементите на постоянството и на 

разрива водят до размисъл върху архетиповете на религиозната реторика. В 

исторически план религиозните преливания са представлявали заплаха за 

християнството, тъй като според изследователите гръко-римският паганизъм е 

бил опасно гостоприемен за другите религии. Както се вижда, двамата автори се 

стремят към философско осмисляне на фигурите на хероя и на светеца, и на 

религиозната трансформация. Вниманието е насочено както към линиите на 

разрив, така и към линиите на континуитет на определени елементи на 

религиозността.     

Съвременният френски автор, Жан-Клод Фредуй, в своето изложение 

„Хероят и светецът” съответно прилага философски и културно-исторически 

подход към проблема. В неговия анализ на фона на полиморфния характер на 

антчната цивилизация придобиват известен смисъл двата идеала за хероя и за 

светеца. Авторът изказва тезата, че разглежданите отношения могат да бъдат 

описани в термините на приемственост, но и на разрив между езическите и 

християнските модели. Всъщност, опозицията между тези две категории на 

приемственост и на разрив е напълно приложима към южнодунавските земи 

през Късната Античност и Ранното Средновековие, както ще стане ясно по-

нататък.   

Тематиката за светеца е третирана и от Иван Дуйчев в неговия труд 

„Рилският светец и неговата обител”, който е посветен на св. Иван Рилски. 

Макар и да стои два-три века след разглеждания от мен период, този труд 

представлява пример за изследване на светостта и на религиозната 

трансформация. В същото време фигурата на светеца е поставена в контекста на 

прехода от езическа религиозност към християнство в българските земи след 
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покръстването при княз Борис I. Преходът е свързан и с проблема за езическите 

остатъци по нашите земи след приемането на християнството.  

Важно място в разглежданата проблематика заема и изследването на 

следите от езическата митология в народния християнски култ на светците, 

което прави Иваничка Георгиева в монографията „Българска народна 

митология”. То се вписва логично в тематиката на приемствеността между 

езическата религиозност и християнството. Кактоотбелязва авторката, 

житийните дати на християнските светци образуват канавата за календара. 

Много от тях, които са наследили езически култове, запазват своята жизненост 

като покровители на важни стопански дейности. Авторката се спира на някои от 

християнските светци, които са наследили езически богове. Анализът на И. 

Георгиева заема първостепенно място в историята на изследванията на 

религиозната трансформация. Това е едно етнологическо изследване на 

традиционната българска народна култура, направено от позицията на етнолога 

и фолклориста. Като такова то логично държи ясна сметка за езическото 

наследство в традиционната народна култура и съответно – в християнския култ 

на светците.   

Отношението между хероя и светеца е разгледано в по-друга перспектива 

от Евгений Теодоров. В проследяването на еволюцията от Тракийския херос и 

езическата религиозност до народния култ и обредност на св. Георги, заслужава 

внимание неговата монография „Древнотракийското наследство в българския 

фолклор”. Основната идея на автора е за наслояването на образа на св. Георги 

върху образа на стопана, в основата на който лежи древният култ към 

Тракийския конник. 

 В българската наука също е направено обобщаващо изследване върху 

героя и светеца като такива. Това е статията на Данчо Господинов „Героят и 

светецът”, в което авторът прави сбит философски и културно-исторически 

анализ на проблема и преглед на различни теории по въпроса, като отива и отвъд 

периода на Античността и на Средновековието.  

 От направения историографски преглед се вижда, че съществуват твърде 

различни виждания, подходи и направления в разглеждането на въпроса за 

отношението между хероите и светците, и съответно за прехода от езическа 

религиозност към християнство. Разгледаните няколко автора не изчерпват 

историята на изследванията на проблема в научната литература. Но все пак те 

дават обща представа за историята и основните направления в научния дискурс 

по проблематиката на разглежданата религозна трансформация.     

 

 

II. От хероите в тракийската древност до Тракийския херос от 

Римската епоха 

  

Когато става дума за култ към хероя и към хероите и за преход към култа 

на светеца и светците в южнодунавските земи през периода III – VII в., 

изследователят има за отправна точка образа на Тракийския херос от Римската 

епоха и на тракийските херои от по-древната културно-историческа традиция. 

Разглежданият в настоящата част ранен период е въвеждащ и има за цел да 
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послужи като основа при по-нататъшния анализ на последващите исторически 

епохи.  

В тази глава се разглежда проблематиката на общите теории за фигурата 

на хероя, въпросите за хероите в Омировия епос и у Хезиод, за митическите 

тракийски херои, за историческите личности в Тракия, превърнати в херои и за 

конника върху паметниците на тракийското изкуство. В началото се дефинира 

смисълът на понятието „херой” и се очертават нюансите на това понятие в 

различните културно-исторически традиции.  

В гръцката традиция съществителното име “ἥρως” се употребява за 

херои, за Четвъртото поколение хора (по Хезиод), за хероите като обект на 

почит, за местни божества, основатели на градове, покровители на племена и 

пр., за херои-епоними, за исторически личности, на които се отдават божествени 

почести, за починали хора (блажени). Според „Старогръцко-български речник” 

същата дума означава „герой”, „юнак”, „благородник” и „полубог”. Според тях 

може да се допусне, че думата „херос” се явява дълго преди нейната употреба от 

Омир и Хезиод поради споменаването на Хера върху плочките с линейно писмо 

B. Възможно е в най-старите микенски времена да е съществувала двойката 

Хера – Херос и последният да се схваща като прародител на благородническото 

съсловие. Позицията на хероя може да се обобщи с мисълта, че „боговете са 

надалеч, а хероите са наблизо, под ръка”.  

Поемите „Илиада” и „Одисея” на Омир са първоначало на хероическия 

епос в Елада. В настоящата глава погледът върху омировия епос и хероите в 

него е обзорен и присъства в контекста на тематиката за хероите в тракийската 

древност. Омировите поеми са свидетелство както за културата на Микенска 

Гърция и Троя, така и за културата на т. нар. Микенска Тракия. В Омировия епос 

хероите са вождове, царе и воини, които въплъщават добродетелите на 

микенската и на омировата епоха – мъжество, благородство, разумност, 

храброст, справедливост, доблест, воински качества и умения. Те представляват 

аристократическия идеал на своето време. В „Илиада” и „Одисея” са описани и 

примери на погребална и поменална обредност, които могат да се определят в 

термините на хероизация и отдаване на херосна почит към починалия човек. В 

този епос най-славните мъже стават херои след достойна смърт и погребение, 

извършено с дължимата почит. Класически пример в това отношение е 

погребението на Патрокъл и погребалните обреди в негова чест, в чието 

описание са представени визиите на древните гърци за отвъдното. Омир описва 

и други подобни случаи на почести към мъртвите, като например при 

погребенията на Хектор и на Ахил. 

Хезиод съответно употребява понятието „херой” за да опише Четвъртото 

поколение хора, което Зевс създава след златния, сребърния и бронзовия век и 

преди петия, железен век. В неговите стихове е изобразено митическото време 

на хероите, познати най-вече от омировия епос.  

До времето на Късната Античност и прехода към християнство в 

тракийската културно-историческа традиция се очертават три типа персонажи, 

които повече или по-малко могат да бъдат идентифицирани посредством 

понятието „херой”. На първо място това са митическите херои като Резос, Орфей 

и Залмоксис. На второ място стоят исторически личности, превърнати в херои 
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като аристократите и владетелите, погребани из южно-дунавските земи. На 

трето място стои Тракийският херос, известен от оброчните и надгробните 

плочки от Римската епоха по нашите земи.  Всеки от тези образи има своите 

характерни особености. Всъщност, понятието „херой”, употребено за тях, е 

донякъде условно. Първите два типа се открояват най-отчетливо в предримската 

епоха.  

Митическите херои са царе, жреци, пророци, лечители, музиканти, 

учители и посветители. Най-важните от тях са Резос, Орфей и Залмоксис. Te са 

носители на идеята за божествената мъдрост. В качеството им на личности, 

които предават на хората познание, някои от тях могат да бъдат окачествени от 

културологична гледна и като културни герои. Проблемът за хероя е част от по-

общата тема за тракийската религиозност. Тя може да бъде определена като 

тракийски орфизъм, според теорията на А. Фол. Централно място в него заемат 

идеята за самоусъвършенстването и идеята за безсмъртието. Обща тема и при 

тримата посочени тракийски херои е катабазиса. В качеството си на божествени 

царе и пророци, които живеят под земята, Резос и Залмоксис са в състояние да 

действат като медиатори между световете, като разкриват на живите тайно 

знание, което обикновено е ограничено до мъртвите и до боговете. При това 

пещерата по принцип се схваща като място за посвещение и за доктринално 

придобиване на познание.  

 Налице са археологически, иконографски, епиграфски и нумизматически 

свидетелства и за исторически личности, превърнати в херои в южнодунавските 

земи през тракийската древност. Тези свидетелства са в съзвучие с писмените 

извори. Още в „Илиада” и „Одисея” има примери за отдаването на хероически 

почести към загинали владетели или аристократи–воини. Векове след времето на 

омировия епос Херодот описва сходни погребални обичаи сред богатите траки.  

Своеобразни носители на хероическото начало са и множеството конници, 

изобразени върху паметниците на тракийското изкуство. Темата за мястото на 

коня, конника и колесницата в древна Тракия е твърде обширна и многократно 

третирана. Още от Омир насетне в античната писмена традиция се е утвърдило 

убеждението за Тракия и южнодунавските земи като коневъдна страна.  

 

Преходът към Тракийския херос от Римската епоха  

 

 Тракийският херос е една от най-загадъчните фигури в историята на 

Тракия. Времето на разпространение на релефите на Тракийския херос е през 

Римската епоха – от I до III в., като има определени предположения за тяхното 

разпространение и към IV в. Възниква въпросът за причините за появата и 

разпространението на тези тракийски паметници в този точно определен период, 

за предисторията на тяхното възникване и за техния културно-исторически 

контекст. Тези проблеми са свързани с темата за смисловото съдържание и за 

образния език на релефите. В научната литературата се налага особено 

схващането, че в много от случаите Тракийският херос има за първообраз и 

прототип фигурата на царя от времето на тракийската древност. Това показва, че 

през Римската епоха се възкресяват културните и религиозни модели от времето 

на съществуване на сравнително стабилна Тракийска държава – между VI и IV 
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в.пр.Хр. В този смисъл може да се каже, че през Римската епоха Тракия 

преживява религиозен подем и възраждане, а Тракийският херос е израз на тези 

процеси. В същото време е добре да се има предвид цялата сложност и дълбока 

семантична натовареност на Тракийския херос. Поради това той явно не може да 

бъде сведен само и единствено до образ на стария тракийски владетел, а е и 

нещо повече от него. По-конкретно, като първообрази на Тракийския херос 

могат да се приемат от една страна митическият тракийски цар Резос, описан в 

елинската литературна традиция (Омир, Еврипид, Филострат, Партений), а от 

друга – владетелите-конници, изобразени върху паметниците на древното 

тракийско изкуство, които от своя страна са свързани с историческите тракийски 

владетели. Но Тракийският херос е свързан и с култа към мъртвите – той е 

властелин в тяхното царство, което личи от присъствието му върху редица 

надгробни плочи. Херосът може да се разглежда като психопомпос и медиатор 

между двата свята – на Отсамното и на Отвъдното, като екзегет-водач в „другия 

свят” и същевременно пазител на входа към това пространство.  

Друга важна особеност на Тракийския конник от Римската епоха е 

неговият многохипостазен характер, който обаче въпреки многото хипостази на 

Хероя, запазва своето вътрешно единство. Тази  характеристика насочва към 

древните корени на Тракийския херос, а оттук и към стария обожествен 

тракийски цар, който е основен субект на тракийската вяра-обредност. В тази 

връзка може да се заключи, че като тъждествен на различни чужди божества, 

проникнали в тракийската религия, този бог-херой се явява като един все-бог. В 

тази насока трябва да се разбира и мисълта на Я. Тодоров за наличието на едно 

основно тракийско божество, спрямо което божества като Дионис, Сабазий, 

Залмоксис-Гебелейзис, Теос Хюпсистос, са само отделни хипостази. 

Тракийският херос бива наричан с различни наименования и прозвища, и има 

множество локални епитети. Фактът на разпространението му с толкова много 

епитети, или по-скоро местни имена, засвидетелствани в оброчните материали 

от цяла Тракия, и преди всичко синкретизирането му с боговете от гръко-

римския пантеон, говори ясно, че той изразява основната религиозна концепция 

на траките и стои в основата на тяхната религия. В древната тракийската 

религиозност също са засвидетелствани множество божества, които имат 

различни имена. Налага се схващането за един върховен бог на траките с 

различни превъплъщения, идентификации, преводи-означения и имена. Явно 

съществува един върховен бог с множество лица, своеобразно единство в 

многообразието и многообразие в единството. Очевидно в случая става дума за 

унаследяване и трансформиране на един и същ модел на религиозно мислене от 

тракийската древност в Римската епоха. Това съответно отново указва за връзка 

между митическите и историческите тракийски царе, като основни носители на 

вярата-обредност, и Тракийския херос, в контекста на тракийската религиозност 

като цяло.  

Един иконографски семиотичен анализ на оброчните плочки на 

Тракийския херос, включително и в индоевропейска перспектива, също указва за 

сродството на Тракийския херос с фигурата на стария тракийски цар като 

основен носител на вярата-обредност. Видно е как определен мотив или тема, 

съхранявани в тракийските предания и представени в разказа на Филострат за 
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Резос като родопски херой, биват иконографски претворени върху релефите на 

Тракийския херос. Може би предаденото от елинския автор представлява само 

един вариант на даден пра-мит или пра-легенда, свързани с тракийската 

древност. Те очевидно се явяват като своеобразно свещено слово и се предават 

чрез културната памет.  

Тракийският херой остава жив в съзнанието на траките в условията на 

чуждото римско господство. Той се явява като развитие на образа на хероите от 

тракийската древност и в по-широк план – на старата тракийска религиозност. 

Този образ съдържа в себе си култа към предците от мито-легендарната и от 

историческата тракийска древност. Съхранявана от културната памет, фигурата 

на Тракийския херос преживява своя разцвет през II – III век, като най-

същностен израз на тракийското религиозно мислене по това време.  

 

 

III. Тенденции и особености в култа и образа на Тракийския херос 

като предпоставка за утвърждаването на християнството и култа към 

светците  

 

Съществуват основания да приемем, че в култа и образа на Тракийския 

херос са налице някои особености и тенденции, които благоприятстват 

утвърждаването и развитието на християнската религия и култа към светците в 

южнодунавските земи през III – VII век.  

 

Християнството, арианството и Тракийския херос 

 

Едно от първите неща, които правят впечатление във фигурата на 

Тракийския херос, е неговия силно изразен синкретизъм с други чужди богове 

през Римската епоха. Той бива сливан, асимилиран и отъждествяван с чуждите 

божества, проникнали в тракийската религиозност и така той може да се 

определи като един „все-бог”. Тракийският херос по принцип е податлив на 

отъждествяване и асимилиране. И може би по начина, по който той бива 

отъждествяван с гръко-римските божества, по същия начин той бива 

отъждествяван и с християнски образи и идеи по-късно. В този смисъл 

синкретизмът очевидно синкретизмът се явява като предпоставка за 

утвърждаването на християнството и култа към светците на основата на 

асоциативното мислене и на допирните точки между култовете.   

На второ място, в култа и образа на Тракийския херос има силно изразена 

тенденция към монотеизъм. Хероят-конник се проявява под различни форми, но 

в основата си той остава един и същ. Тракийският херос представлява един „все-

бог” и всеки от боговете–херои в Тракия е един регионален все-бог. В цялото 

многообразие на Тракийския херос е налице вътрешно единство. Това 

представлява една своеобразна монотеистична особеност. Изглежда приемлива 

тезата за наличието на едно основно тракийско божество, спрямо което други 

божества са само отделни хипостази. В този смисъл би могло да се заключи, че 

монотеизмът в Тракия в навечерието на установяването на християнството е бил 
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възможен. Съществуват основания да приемем, че този монотеизъм на 

Тракийския херос подготвя пътя за християнския монотеизъм.    

Разглежданият монотеизъм очевидно се корени в древната тракийска 

вяра-обредност, наречена тракийски орфизъм. Основна идея в орфизма е тази за 

Единното битие. Връзката между орфизъм и християнство е била многократно 

тематизирана в научната литература. Това, което е важно да се отбележи, е че в 

орфизма Дионис е създател на света, въплъщение на единство и множественост. 

Монотеистична тенденция може да се долови и в сведението на Херодот за 

гетите, за които не съществува друг бог освен техния. В християнството 

религиозността съответно е насочена към Бога, който има една същност, 

проявена в три хипостази – Отец, Син и Свети Дух - което е формулирано в 

никейско-константинополския Символа на вярата. В този смисъл, уместно е да 

се приеме, че в по-дълбок план, монотеистичната тенденция, произтичаща от 

тракийския орфизъм, представлява своеобразна подготовка за християнския 

монотеизъм. Разбира се, проблемът е доста по-сложен и нюансиран. 

Заместването на култа на Тракийския конник с новия християнски култ едва ли е 

могло да стане по някакъв директен начин, а по-скоро би трябвало да търсим в 

традициите основа, близка до представите на тракийското население. Това може 

да бъде идеята за почитане на един върховен бог-покровител, която се развива 

през елинизма, запазва се в Римската епоха и, доразвила се в епохата на Късната 

Античност, е намерила общи представи в християнската идеология.  

В тази връзка могат да се посочат античните текстове на Херодот за 

„гетите, които обезсмъртяват” и които „мислят, че не умират, а че умрелият 

отива при бога Залмоксис” и за Залмоксис, който учел хората, че няма да умрат, 

„но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички 

блага”; също така свидетелството на Солин за траките, „като едни от тях 

вярват, че душите на умрелите отново се възвръщат в горния свят, а други 

мислят, че душите след смъртта не загиват, а стават по-щастливи, 

отколкото са били приживе” и други. Идеята за спасението, безсмъртието и 

вечния живот съответно стои в основата на Библията и християнската религия. 

Тя е формулирана и в Символа на вярата, който завършва с думите „чакам 

възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век”. По този начин вярата в 

безсмъртието, произхождаща от тракийската древност и въплътена в образа на 

Тракийския херос, също се явява като благоприятен фактор за 

разпространението и утвърждаването на християнството в южнодунавските 

земи. 

На трето място, наред с монотеизма и синкретизма, в култа и образа на 

Тракийския херос се наблюдава своеобразен пантеизъм, който естествено 

произтича от неговия много-хипостазен характер и от разгледаните синкретизъм 

и монотеизъм. 

На базата на старите, дълбоко залегнали в съзнанието на траките 

вярвания, преживели и епохата на елинизация и римско владичество, възродили 

се през Късната Античност в земите на древна Тракия, се създава християнската 

идеология, която именно поради това, че е намерила по един или друг път почва 

в тези стари традиции, оформя своите здрави основи. Християнството навлиза с 

пълна сила на Балканите, особено от началото на IV век нататък. Изглежда, че 
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траките не само приемат християнството като официална религия, но и много 

активно се включват в него, за което свидетелстват изворите. 

За интензивното участие на траките в оформянето на християнската 

религия през първите векове от нейното създаване говорят и многобройните 

писмени данни за участието на траките и тракийските епископи в църковните 

борби с ересите. През IV в. Тракия става център на арианската ерес. Тези 

процеси могат да се разглеждат от една страна като резултат от политическото 

влияние на Константинопол и на управляващите императори, които са 

поддържали арианството. От друга страна те са свидетелство за определено 

отношение в Тракия към християнските догми и за склонност към арианството, 

което може би в много отношения е било по-близко до религиозните представи 

на траките и по-приемливо за тях. Арианството може да се разглежда като 

народна реакция срещу официалните догми. Може да се очаква арианството да 

допадне повече на траките поради това, че неговите идеи са най-близки до 

техните религиозни представи за Бога син, създаден от Отца, роден човек и 

обожествен, покровител и водач на народа си. Във връзка с еретическите учения 

следва да се има предвид наличието на живи тракийски религиозни вярвания, 

синкретизирани отчасти с култовете на римския пантеон и източни култови 

вярвания. Този добре засвидетелстван религиозен синкретизъм е създал 

основите на местното арианство.  

   

Нимбът при някои изображения на Тракийския конник 

   

Друга особеност на Тракийския херос, която го сближава с християнските 

светци, е наличието на нимб в иконографията му в някои негови изображения. За 

да се разбере по-добре  иконографията на тези изображения, трябва да се 

разгледат във връзка с култа на Аполон. От изкуството на Античността са 

известни множество изображения на Аполон, на които той, като соларен бог, е 

представен с ореол около главата. Имайки предвид соларния аспект на 

Тракийския херос, синкретизма му с Аполон и широкото разпространение на 

култа на бога в Тракия, можем да изкажем предположение, че нимбовете в 

съответните релефи на Тракийския конник имат връзка с култа на Аполон или 

пък указват/подчертават божествения характер на Херосa. Релефите с 

изображения на Тракийския конник с ореол от тракийските земи могат да се 

тълкуват като още едно доказателство за религиозния синкретизъм през 

Римската епоха и за жизнеността на някои културни реалии в Тракия. Вероятно в 

по-късно време населението ще припознае/разпознае в тези образи фигурите на 

светци и по-конкретно – на светци-конници като св. Георги, св. Димитър и св. 

Теодор.  

 

Към наименованието “κύριος” и епитетите “σωτήρ” и “sanctus” на 

Тракийския херос 

 

 Едно от най-разпространените наименования на Тракийския херос е 

“κύριος”. То се среща заедно с имената на гръцки богове, на Тракийския херос и 

с някои негови епитети. През Античността гръцкото наименованието “κύριος” 
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означава господар, владетел, повелител, суверен, домакин. Думата се употребява 

и по отношение на богове, за владетели и за римски императори. В 

християнската религия обаче думата носи смисъла на Господ, Бог – както за 

Отца, така и за Сина Иисус Христос. 

 По същия начин гръцкият епитет “σωτήρ” се среща заедно с имената на 

гръцки богове, на Тракийския херос и с някои негови епитети. През Античността 

думата означава спасител, покровител, освободител, избавител. Употребява се и 

като епитет на Зевс и на други богове. Използва се за богове - закрилници и 

покровители, за владетели, за римски императори. Но в Новия Завет и въобще в 

християнската епоха се употребява за Господ и за Иисус Христос - Спасителя. 

Всъщност, името „Иисус” на еврейски означава Спасител. Близък по значение е 

епитетът “σώζων”, който също се прилага към Тракийския херос и който 

означава „спасяващ”.   

На трето място, по отношение на Тракийския херос се използва и епитета 

“sanctus”. Латинската дума “sanctus” означава свещен, благороден, благочестив. 

Тя се употребява както в езическата, така и в християнската религиозност, 

където се прилага и по отношение на светците. Така например, що се отнася до 

южнодунавските земи думата е употребена в поемата за Никита Ремесиански на 

Паулин Нолански.  

При разгледаните езикови сходства естествено е да се допусне, че 

християнските смисли са се насложили върху старите антични смисли при 

навлизането на християнството на Балканския полуостров. Това сходство 

очевидно подготвя пътя и се явява като определена предпоставка за 

утвърждаването на християнските идеи, образи и религия. Така, в едни и същи 

словесни форми, на лингвистично ниво, се влагат различни смислови 

съдържания – езически и християнски.  

 

В заключение се оформя тезата, че всички изброени дотук тенденции и 

особености в култа и образа на Тракийския херос – склонността към 

монотеизъм, синкретизмът, пантеизмът, определени негови атрибути, 

наименования и епитети – се явяват като предпоставки за установяването на 

християнството и култа към светците. Те създават благоприятна почва за новата 

религия.       

 

 

IV. От тракийските херои към християнските светци в 

южнодунавските земи, III – VII век.  
 

Св. Дазий   

В тази под-глава се разглежда житието на св. Дазий като свидетелство за 

езическата и за християнската религиозност в южнодунавските земи през 

Късната Античност и Ранното Средновековие, и проблемът за вероятното 

преминаване от култа на Залмоксис и Дионис съм култа на св. Дазий.  

Според неговото житие св. Дазий е живял в края на III век в Дуросторум 

(Силистра). Той е принадлежал към войнишкото съсловие и е бил убит като 



 
 

18 
 

християнин през 303 г. по време на Диоклециановото гонение на християните, 

защото отказал да участва в езически обред с човешко жертвоприношение.  В 

разказа присъства и едно твърде ценно свидетелство за езически реликти, 

съхранили се във времето на написването на житието. Предполага се, че Дазий е 

бил от тракийски произход. Деянията на св. Дазий са ценен извор за езическата и 

за християнската религиозност в североизточните тракийски земи през Късната 

Античност.  

В житието на св. Дазий са налице няколко момента, свързани с различни 

хронологически пластове, които са особено важни с оглед на състоянието на 

религиозността в южнодунавската област и в частност – в североизточните 

тракийски земи през Късната Античност. На първо място това е обредът с 

човешкото жертвоприношение в рамките на празника на Кронос, честван сред 

войнишките отреди. По принцип в Римската империя всяка година през 

декември се чествал празникът на Сатурн (Кронос), наречен Сатурналии. Този 

празник бил свързан с временно преустановяване на обичайните обществени и 

морални закони. Събития от такъв род са известни в много страни. По време на 

празника господарите и слугите разменяли своите роли, настъпвало веселие от 

карнавален тип, хората си разменяли подаръци и избирали на шега цар на 

Сатурналиите. На тези празници се гледало като на реминисценция за века на 

изобилието, всеобщата свобода и равенство. В Дуросторум, обаче, където също 

бил пренесен този празник, култът на Сатурн е примесен с един допълнителен 

елемент – човешкото жертвоприношение на този, който е приел обредната роля 

на цар. В класическите римски Сатурналии царят е просто временен монарх – 

безобиден клоун. Но в древността са известни множество случаи на човешки 

жертвоприношения. В житието на св. Дазий е описан обред, при който царят 

заедно с короната загубва и живота си. Това е една реална ритуална смърт, 

осъществявана от войниците.  Представеното описание на Сатурналиите е 

единствено в цялата агиографска литература. Изказани са различни 

предположения за този специфичен случай на човешко жертвоприношение. 

Според някои изследователи това не са римските Сатурналии, а скито-персийски 

празник, примесен с елементи на Сатурналиите. Според други се касае за 

синкретизъм на култа към Кронос (Сатурн) с елементи от култа на едно 

пуническо-финикийско божество, което е изисквало човешки жертви. 

Според една друга теза, съществуват основания да се смята, че в житието 

на св. Дазий е описано едно далечно превъплъщение на местната обредност на 

Залмоксис. През V в.пр.Хр. Херодот описва един обичай на гетите, при който на 

всеки четири години те изпращали при Залмоксис вестител, избран помежду им 

по жребий. Те правели това като подхвърляли пратеника върху върховете на три 

копия. Твърде вероятно е култът към Кронос да е примесен с остатъци от този 

стар гетски култ към Залмоксис. Всъщност, обредът, описан от Херодот, може да 

се тълкува като човешко жертвоприношение в чест на Залмоксис. Според редица 

антични и средновековни източници Залмоксис е бил отъждествяван с Кронос. 

Съществуват и някои общи елементи между сведението на Херодот и Деянията 

на Дазий. Първо, жертвата и в двата случая е човешка. На второ място, и в двата 

случая е налице периодично жертвоприношение в рамките на обреден календар, 

като съответният човек бива избиран по жребий. И най-сетне, и в двата случая 
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жертвата се убива очевидно от посветените в мистичния култ на този бог на 

мъртвите, който у Херодот е Залмоксис, а в житието на св. Дазий – Кронос. 

Налице е явна връзка между култовете на Кронос и на Залмоксис въз основа на 

типологическото им сходство. 

В посочения смисъл връзката с култа на Залмоксис изглежда 

правдоподобна, но в същото време съм склонен да приема и мнението на В. 

Тъпкова-Заимова, че „не бива да пренебрегваме известни източни влияния”.  

От направения анализ следва изводът, че Деянията на св. Дазий са един 

ценен извор за разпространението на християнството сред военните среди в 

Малка Скития и особено в XI легион, и за обединяването на стари локални 

представи с гръко-римски и източни концепции. Той може да се разглежда като 

свидетелство за развитието на култа на един херой на тракийската древност, а 

също и цар, и жрец, и божество, какъвто е Залмоксис, който достига в 

трансформиран вид до ранно-християнската епоха. Неговата обредност влиза в 

конфликт с християнската религиозност в лицето на мъченика Дазий.  

Вторият важен пласт от Деянията на св. Дазий е маскарадната обредност, 

провеждана в деня на януарските календи, изобличително осъдена от 

житиеписеца като неморална, езическа по характер и недостойна за истинските 

християни. Тази „скверна традиция” представлява феномен, което е съвременен 

на християнския автор на разказа, т.е. тя се явява като езически реликт в 

културата след официалното утвърждаване на християнството през IV век. Тази 

езическа обредност явно има връзка с гореописания по-стар ритуал на човешко 

жертвоприношение в чест на Кронос-Сатурн. Възможно е кукерските игри, 

дошли до наше време, да са по-късен отглас на обредите по време на Календите, 

описани в Деянията на Дазий. В оплакванията на християнския летописец добре 

се открояват някои езически преживелици в средновековна Добруджа, които 

действително съдържат елементи на съвременните кукерски игри.  

По принцип, в югоизточна Европа са регистрирани десетки обреди, в 

които участниците с помощта на дрехи, маски, боядисване на части от тялото и 

обреден реквизит временно сменят своя пол, възраст, социален статус, или се 

превъплъщават в зооморфни, антропоморфни, понякога комични, понякога 

фантастични същества. До днешно време съществуват новогодишни маскарадни 

обреди, както и предпролетни, и есенни. Новогодишната обредност е свързана с 

началото на астрономическата година, т.е. със зимното слънцестоене, след което 

денят започва постепенно да нараства. Това е времето между Коледа (25.12.) и 

Йорданов ден (06.01.). Изследователите уместно определят тези дни като 

незавоювано от християнството време в обредния календар. Описаната в 

житието на св. Дазий „скверна традиция” в деня на януарските календи съвпада 

по време с тази етнографски засвидетелствана маскарадна обредност по нашите 

земи.  

Напълно в съответствие с тона на християнския автор на житието, 

маскарадната обредност винаги е била осъждана от църквата. Запазените 

писмени свидетелства показват непримиримата й борба с тези „бесовски” игри 

от зората на християнството до ден днешен. Първите поместни и вселенски 

църковни събори забраняват и осъждат езическите обреди, включително 

дионисовите. Правило 71 на Картагенския поместен събор (419 г.) настоява за 
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забрана на „такива пирувания, (които стават противно на божествените 

заповеди и са въведени от езическа заблуда)”. Правило 72 на същия събор 

предписва съответно да се забранят „срамните игри” на определени 

християнски празници. Правило 62 на Шестия вселенски събор, проведен в 

Константинопол и известен като Трулски (Турлански) (678 г.) е твърде 

красноречиво в контекста на житието на св. Дазий и развитието на Дионисовата 

обредност. Канонът осъжда „т.нар. Календи, бота, врумалия и народния 

празник, извършван в началото на март”. Той осъжда и отхвърля 

„общонародните женски танци” и „всички обичаи и игри, вършени в името на 

лъжливо наричани у езичниците богове”. Правилото постановява мъже да не 

обличат женски дрехи и обратно, да не се носят каквито и да било маски, да не 

се призовава името на „гнусния Дионис” и да не се вършат „смехории и 

безумства”. Този канон е напълно в съзвучие с описаното в житието на св. 

Дазий. Правило 65 съответно постановява при новолуние да не се палят огньове, 

„които по някакъв стар обичай безумни прескачат”. Тези текстове 

свидетелстват, че немалко езически реликтови обреди са били дълбоко 

вкоренени във фолклорната култура, въпреки усилията на църквата.  

През X в. Презвитер Козма пише в своята „Беседа против богомилите”:  

„И наистина, не е прилично да се наричат християни, които вършат 

такива [дела]. Защото не са християни щом като пият вино с гусли, танци и 

бесовски песни, и вярват в срещи и сънища и във всяко сатанинско учение.”  

Прави впечатление, че в правилата на Трулския събор най-ясно и най-

категорично е запрещението на обредите и обичаите, извършвани в чест на 

Дионис. Както посочва И. Венедиков, вероятно се описват практики, които не се 

извършват само на един празник, а на повече. Същото важи и за поставянето на 

трагически, комически и сатирически маски.  

При съпоставянето на сведенията на житието и на правило 62 от 

решенията на Трулския събор с коледните обичаи у нас се откриват едни и същи 

неща като устройване на шествия и изпълнение на танци, преобличане на мъже 

като жени, използване на маски, закачване по облеклото на кози кожи. 

Настъпването на Новата година е било един голям езически празник тъкмо у 

старото население, което живеело в земите, населени по-късно със славяни. 

При анализа на тракийските празници според И. Венедиков се вижда, че е 

имало няколко празника на Дионис в Тракия, на два от които може да се намери 

мястото със сигурност. Единият е на януарските Календи, т.е. на римската Нова 

година. Празникът е представен в житието на св. Дазий и в правило 62 на 

Трулския събор. Вторият празник, описан във „Вакханки” на Еврипид, се е 

празнувал по-късно – когато змиите са будни, дъбовите листа са поникнали и 

тисът цъфти. Това явно може да става в началото на пролетта. Както виждаме от 

забраните на Трулския събор, и двата празника са продължавали да се празнуват 

още в края на VII в. Тези празници имат едни и същи черти. Преди всичко те са 

съпроводени с танци и мимове.  

В житието на св. Дазий е описана маскарадна обредност в района на гр. 

Дуросторум, която твърде много наподобява кукерските игри. Тези кукерски 

обреди впечатляват с откровено предхристиянския си характер. Изследванията 

на кукерската обредност се свеждат до една основна идея, а именно, че 
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кукерските обреди представят в една ритуална и донякъде гротескна форма 

древните свещени легенди за зачеването, раждането, отглеждането, живота, 

смъртта и възкресението на Дионис. В житието на св. Дазий, следователно, е 

описана една обредност, извършвана през януарските календи, т.е. в началото на 

януари, която се корени в древния тракийски култ на Дионис. 

 Деянията на св. Дазий са едно свидетелство за старата езическа 

религиозност, с нейния култ към Залмоксис, който най-вероятно е представен в 

житието, и свързания с него култ към Дионис. Те са и свидетелство за живота, 

смъртта на един светец и култа към него през ранно-християнската епоха. В този 

разказ е представен сблъсъкът на християнските и езическите ритуали и 

ценности. Документът е ценен извор както за развитието на култа към светците-

мъченици, така и за обрисуването на религиозността и на цялостната духовна 

картина в североизточна Тракия и въобще в южнодунавските земи през Късната 

Античност и Ранното Средновековие. Житието е един от моделите на 

трансформация от старата езическа вяра и обредност към култа на светците.  

 

Преходът към култа на светци - воини и конници 

 

В тази под-глава се разглежда отношението между Тракийския херос и 

светците - воини и конници, главно св. Георги и св. Димитрий Солунски. Целта е 

да се види има ли връзка между тези персонажи и каква точно е тази връзка – 

дали е директна или опосредствана, съдържателна или формална, на какво се 

основава тя и т.н. Също така трябва да се разбере дали отношението е на 

приемственост или на антагонизъм и доколко? Въпросът за отношението между 

Тракийския херос и светците воини и конници е само част от по-големия, 

парадигматичен проблем за отношението между античните херои и 

християнските светци.   

Проблематиката за приемствеността между Тракийския херос и светците 

воини и конници е била третирана многократно в научната литература. В по-общ 

план можен с право да се съгласим с Кр. Уолтър, който смята, че някои елементи 

в легендите и иконографията на светците-воини се откриват също в тези на 

античните херои. Той обаче прецизира това свое становище: „Това че елементи 

от култа, легендите и иконографията на античните херои се явяват отново в 

култа, легендите и иконографията на християнските светци, не подлежи на 

съмнение. Но тази практика на асимилация не е толкова еднородна, че да може 

да бъде изведено като основно правило положението във всички случаи в 

античните херои да се намират прецеденти на християнските светци.” Целта на 

тази глава да дам своя принос към научния дискурс в дефинираната 

проблематика. 

Визуалната прилика между изображенията на Тракийския херос, който се 

бори с глиган или друг антагонист, и изображенията на св. Георги и св. 

Димитър, които сразяват ламя или човек-противник, е очевидна и е констатирана 

още от първите изследователи.  

Големи трудности произлизат от липсата на едно единно житие на св. 

Георги, а от наличието на множество версии, писани по различно време. 

Текстовете се разделят на две групи: първата, по-стара, представя 
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изповедническите подвизи и страдания на св. Георги, а втората, по-новата, 

представя разни чудеса, извършени от св. Георги след неговата смърт. Първата 

от тези две големи групи се разделя на три подгрупи: първо-текст (?) или 

текстове от т.нар. Дадианов тип; текстове от т. нар. стар Диоклецианов тип; млад 

Диоклецианов тип. От друга страна Bibliotheca hagiographica graeca съдържа 

около тридесет текста за св. Георги, които представляват неговите “Passiones” 

(мъченичества) или “Vita” (жития), “Laudationes” (похвални слова) и “Miracula” 

(чудеса). Неговото най-ранно Passio е било изцяло легендарно, чийто митичен 

характер е бил изобличен далеч преди двадесети век. В така нареченият Декрет 

на папа Геласий (492 – 496 г.) този житиен текст бил осъден като пример за 

житие на мъченик, създадено от еретици и невежи, и включено в списъка на 

апокрифните книги. В миналото скептиците дори са поставяли под съмнение 

самото съществуване на такъв светец като св. Георги. Специалистите по 

агиография не отричат, че той реално е съществувал. Фр. Кюмонт смята, че за св. 

Георги от най-ранното житие може се утвърди поне това, че е бил воин. За 

другите неща остава в сила лаконичната фраза на А. Льоклерк: „Роден през? 

Във?; Починал през? Във?” От своя страна К. Крумбахер, като говори за 

реалното съществуване на св. Георги, казва, че „е невъзможно да се приведе в 

полза на това строго научно доказателство, но невъзможно е също така да се 

докаже, че мъченик на име Георги не е съществувал”. В този смисъл може да се 

каже, че каноничният образ на св. Георги се е оформил постепенно.   

За разлика от св. Георги, св. Димитрий Солунски не е твърде популярен в 

Западна Европа, а повече във Византия. Там той е тясно свързан с историята на 

град Солун, за чийто защитник и покровител се смята. Култът му е особено 

популярен и сред източно-славянския свят. Св. Димитрий е много известен и със 

своите посмъртни „Miracula”. Те са свързани основно с чудотворни изцеления и 

със защитата и покровителството на град Солун. В това отношение са 

показателни заключителните думи на неговите „Чудеса”, които го 

охарактеризират като Христов воин и висш покровител. 

Иконографията на св. Георги е известна от множество изображения върху 

икони, фрески, стенописи, медальони, камеи, плочки, монети и др. Най-ранните 

от тях са от VI век, между които тези в Бауит, Египет. 

 Уместно е да се приведат някои примери за паметници от територията на 

южнодунавските земи, от които може да се предположат по-особени 

взаимоотношения между култа/образа на Тракийския херос и култовете/образите 

на св. Георги и св. Димитър.    

А. Дюмон по време на своите изследвания през втората половина на XIX 

в. по нашите земи е засвидетелствал един оброчен жертвеник, намерен в с. 

Белащица, южно от Пловдив. Той се намирал в църквата на манастира „Св. 

Георги”, където служел за подпрестолен камък. Върху жертвеника имало две 

изображения на Тракийския конник. Същият автор съобщава, че по негово време 

видял древна плоча на Хероса в арменската църква „Св. Георги” в Пловдив, 

която била почитана като изображение на светеца, с горящи восъчни свещи пред 

нея. В параклиса „Св. Георги” край с. Заберново в Странджа е зазидана като 

олтарна икона голяма оброчна плоча с релефно изображение на Тракийския 

конник. На склона на Родопите, южно от с. Варвара, Пазарджишки окръг, се 
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намира планински извор, близо до който има параклис на св. Георги. Наблизо са 

намерени релефи на Тракийския херос, единият от които е посветен на Аполон. 

Намерена е също и колона с посвещение на Асклепий. К. и Х. Шкорпил 

съобщават за плочка с изображение на Тракийския конник, зазидана в южната 

стена (до иконостаса) на църквата „Св. Георги” в Ямбол. В град Битоля, вградена 

в северната част на църквата „Св. Димитър”, се намира мраморна плоча с 

изображение на Тракийския херос. Тя произхожда от Битоля (Heraclea Lyncestis) 

или околностите, и е датирана в първата половина на III век. Конникът е 

изобразен с нимб и с вдигната десница. А. Дюмон разказва за българска църква в 

с. Ели-Дере, южно от Пазарджик, в която се намирала оброчна плоча с 

посвещение на Тракийския конник. Това изображение се смятало и се почитало 

като изображение на св. Георги от местните жители. В София също се намират 

плочи на Тракийския херос, които преди това са служили като икони в църкви. 

Върху някои от тях името на светеца е издраскано със славянски букви. Братята 

Шкорпил също така разказват за плочка на Тракийския конник, съхранявана от 

един селянин в с. Муси-бег, близо до с. Долна Диканя, Радомирско. Тя била 

намерена в стаята му и пред нея имало кандило. Очевидно и в този случай 

човекът е отъждествявал изображението с образите на някой светец – конник. 

Твърде показателен пример е един релеф, който бил открит в частна къща в 

Пловдив, заедно с някои други християнски икони. Когато жената от къщата 

била помолена да го предостави на музея, тя се съгласила неохотно, прекръстила 

се пред изображението, целунала го и го дала на директора на музея. 

В началото на XX в. В. Добруски също описва отъждествяването между 

Тракийския херос и св. Георги при светилището на Асклепий до Глава Панега. 

На Гергьовден и Спасовден на Панега ставал събор. Тогава идвали хора да 

преспиват и да се къпят „за здраве”, и се колели курбани. Очевидно, заключава 

авторът, че св. Георги се в празнувал тук от най-далечни, тракийски времена, 

като замяна и продължение на култа на тракийския херой-конник, на когото 

била посветена значителна част от „каменните икони”, намерени тук. Когато 

находката се разчула, от околността пристигали любопитни хора, като жените 

целували барелефите с конника като „икони на св. Георги” и се кръстели пред 

тях. Очевидно на това място е направена аналогия между Тракийския херос – 

самостоятелно или може би в синкретизъм с Асклепий - и св. Георги. Изглежда, 

че хората са припознали в образа на конника християнския светец. Това е 

пример за жизнеността на един образ-идея (конника), идващ от Античността, 

който бива разпознат като християнски и в него бива вложен нов смисъл.  

В разгледаните примери се наблюдава топографска приемственост в 

развитието на религиозния култ и припознаване на образите на Тракийския 

херос и на светците воини и конници. Общото за описаните християнски 

паметници и топоси е това, че те носят имената на светци – воини и конници и в 

същото време в тях и около тях се откриват паметници на Тракийския херос. Те 

са илюстрации на съществуващата връзка между Тракийския херос и светците – 

воини и конници. Въпросът е каква е тази връзка и на какво се основава тя? Дали 

е случайно това, че в по-горе-изброените случаи паметниците на Тракийския 

херос се явяват на същото място или в близост до християнските паметници, 

посветени на светците воини и конници? Дали е случайна асоциацията и 
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отъждествяването, които се правят от хората, между Тракийския херос и тези 

светци? Наистина, отъждествяването на Тракийския херой със св. Георги и св. 

Димитър би могло да се основава и само на наивно припознаване на образите на 

конниците, при липса на задълбочено познаване на изображенията. Но, все пак 

остава въпросът защо върху култови топоси именно на св. Георги и св. Димитър 

се намират тези плочки на Тракийския конник. Дали става въпрос само за 

повърхностно припознаване на образите? Възможно е от една страна да 

предположим приемствеността, жизнеността и еволюцията на образа и идеята за 

конника и за воинското начало, съхранени благодарение на културната памет. 

Но отношението между езическия и християнския култ би могло да бъде както 

на приемственост, така и на антагонизъм/разрив. Ако се обърнем към 

етнографските извори за християнските светци и техния фолклорен образ, бихме 

могли да намерим близки черти между езическия и християнския култ. Именно 

чрез този интердисциплинарен метод биха могли да се намерят някои отговори 

на поставяните въпроси за отношението между Тракийския херой и светците-

воини и конници.   

Фолклорният образ на св. Георги е твърде различен от представения по-

горе каноничен църковен образ на ранно-християнския мъченик. Според 

народните вярвания и легенди св. Георги е покровител на стадата, пастирите и 

дивите зверове. Вярва се също така, че св. Георги отключва влагата и росата, 

докарва зелена трева и обхожда нивите. Очевидно е, че св. Георги властва над 

нивите и стадата, от него зависи тяхното плодородие. Земеделците и стопаните 

отправят към него молитви да изпрати дъжд и той „отваря земята и небето”. 

Св. Георги притежава мощ и юначество и има силата да „отключва” извори и 

реки. Народната гергьовденска обредност е напълно в съзвучие с тези 

особености на светеца. Тази визия за светеца отива далеч отвъд образа на 

кападокийския воин, загинал мъченически за християнството. Качествата, 

приписвани на светеца да оказва целокупно влияние върху вегетацията, 

здравето, живота и плодородието, са качества на универсално върховно 

божество. Съсредоточени в късния пролетен период, гергьовденските обичаи 

отбелязват тясна и първична връзка с трудовата дейност и възраждането на 

природата.       

От своя страна Тракийският конник, освен че е ловуващ бог, по принцип 

се почита и като хтонично божество, и в това си качество бива смятан за 

покровител на вегетацията и за подател на плодородието. В определени случаи 

той се явява като покровител на посевите, а в други – като покровител на 

стадата. От трета страна, фактът че много негови светилища са разположени в 

близост до извори, указва връзката му с водата. Тракийският херой следователно 

се явява като силно божество на природата, чиято власт се простира до всички 

човешки дейности. Ето в този смисъл е уместно да се потърси и намери връзка и 

приемственост между Тракийския херос и св. Георги в неговия фолклорен образ. 

Връзка, която може да се предположи и подкрепи от гореизложените факти, че 

във и в близост до християнски паметници, които носят имената на светци – 

воини и конници, главно на св. Георги, се откриват паметници на Тракийския 

херос. Но идеята за пряка приемственост между двата култа би била твърде 

прибързана и повърхностна. Както стана дума, асоциирането на Тракийския 
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херос със св. Георги произтича от впечатляващото им иконографско сходство на 

конници, които се борят с антагонист. Големият проблем обаче е в това, че 

иконографиите на св. Георги и на св. Димитър на кон са твърде късни спрямо 

датировката на паметниците на Тракийския херос – II – III, дори и началото на 

IV век.  

Тук е мястото да се отбележат и вижданията на Е. Теодоров. Авторът 

прави връзката между Тракийския херос и св. Георги посредством фигурата на 

стопана-покровител в традиционната народна култура. По тази линия, според 

изследователя, образът на св. Георги се е врастнал в образа на Тракийския 

конник.  

В този ред на мисли се стига до своеобразна проблемна ситуация. От една 

страна е налице безспорно иконографско сходство между двете групи от 

персонажи, което е констатирано от всички изследователи. Тракийският херос и 

св. Георги и св. Димитър също така са практически асоциирани и припознати в 

немалкото случаи, изброени по-горе. От друга страна стои въпросът: ако 

иконографиите на св. Георги и св. Димитрий като конници, които се борят с 

антагонисти, се появяват няколко века след последните изображения на 

Тракийския херос, то за каква връзка може да се говори между двете групи 

образи? Това отношение е твърде сложно и е част от по-голямото отношение 

между езическата религиозност и християнството. Както стана дума, 

отношението може да бъде както на приемственост, така и на антагонизъм и 

разрив. Има основания да се смята, че на народно, фолклорно равнище 

отношението е по-скоро на приемственост, а на официално, канонично ниво 

отношението е по-скоро на противопоставяне.  

Доколкото става дума за континуитет, може да се приеме, че връзката 

между Тракийския херос и св. Георги и св. Димитър не е пряка, а опосредствана. 

Тя е опосредствана от общочовешки ценности и качества, които са характерни 

както за християнството, така и за езическата религиозност. Тези ценности и 

качества представляват определени образи и идеи, които се съхраняват, предават 

и трансформират в културната памет на общността. Такива ценности са 

воинските и героическите добродетели. Героическото е този елемент, който 

преминава от хероите към светците - воини и конници, остава у тях и 

продължава да съществува и в новите времена. От друга страна позицията на 

покровителя и посредника, медиатора между бога и хората, е религиозно 

качество, което е характерно както за езическия, така и за християнския култ. 

Във връзка с приемствеността стои твърде мащабния въпрос за фолклорния 

образ на светците и народната, фолклорна обредност, свързана с тях. В случая с 

фолклорния култ и образ на светците връзката се осъществява и на основата на 

природния кръговрат и на природните цикли.  

 Воинското и хероическо начало са принципи, които са характерни както за 

Тракийския херос, така и за светците - воини и конници. Тракийският херос е не 

само ловец, но и воин, който също е носител на тракийските воински идеали в 

южнодунавските земи през Римската епоха. Както уместно посочва Ив. Маразов, 

ловът е главният тип изпитание за воина в древна Тракия. Освен качествата, 

които характеризират Тракийския херос като воин par excellence, налице са 

свидетелства, че той е бил почитан и в римската армия.  
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Изложените факти показват, че в навечерието на приемането на 

християнството и ранното развитие на култа към светците в южнодунавските 

земи са съществували предпоставки за утвърждаването на култа към светци-

воини. Местното население не е можело отведнъж да приеме новия култ към 

светците-воини. То е трябвало да свърже новите образи и идеи с познати неща. 

Такива познати образи и идеи на воинското начало са можели да се съхраняват в 

наличната културно-историческа традиция, която е намирала най-същностен 

израз във фигурата на Тракийския херос.   

 От друга страна метафориката на военното дело е твърде характерна за 

ранната християнска църква – времето, когато се заражда култът към светците. 

Военните термини се употребяват доста често в Новия Завет. Такъв език се 

използва усилено по отношение на борбата на доброто срещу силите на злото. 

Св. апостол Павел има склонност към аналогии от военното дело и използването 

на военна образност. Най-яркият пример се среща в Посланието до ефесяни. 

В своя земен живот св. Георги и св. Димитрий Солунски са били воини. 

Твърде вероятно е тези воински характеристики на двамата светци да са 

послужили като основа за сближаването им с Тракийския херос. Нещо повече – 

и двамата светци са благородници и аристократи. Това също може да служи като 

основа за сближаването им с Тракийския херос, с неговия аристократичен 

произход и характер беше анализиран.  

Едно от най-важните типологически сходства между Тракийския херос и 

светците - воини и конници е това че те се представят в единоборство с 

определени антагонисти – зловредни зверове или хора. Тракийският конник 

унищожава глиган или повален воин-противник. Св. Георги побеждава змия или 

дракон. Св. Димитър сразява дракон или противник-човек. Както стана дума, 

воинското и хероическо начало са принцип, който е характерен както за 

Тракийския херос, така и за светците воини и конници. Нужно е да се направи 

едно важно разграничение. Един твърде съществен елемент и в иконографията 

на Тракийския конник, и в тази на св. Георги е змията или змеят (ламята). Трябва 

да се подчертае, че в двата случая този образ има коренно противоположна роля 

и смислова натовареност. В нито едно изображение на Тракийския конник 

змията не се явява като звяр-антагонист, а хероят не се явява като змееборец.  

Единоборството на херои със зверове-антагонисти е една от най-

съществените характеристики на всички древни митологии, особено на 

старогръцката. В това отношение змееборството заема особено важно място. 

Върховният гръцки бог, бащата на боговете и хората, Зевс, побеждава 

чудовището със змийски глави Тифон, Аполон убива дракона Питон т.н. От 

друга страна в християнската традиция също са налице много примери за борба 

със зловредни същества. Още в Библията се откриват подобни описания - в 

„Книга на пророк Исаия”, в Псалом 90 и в „Откровението” на свети Йоан, 

например. По принцип въпросът за змея и змееборството е един от най-

фундаменталните и загадъчни въпроси в хуманитарната наука, а темата е 

необятна. Както посочва И. Маразов, функциите на змееборец в 

индоевропейската митология притежава богът на бурята и мълнията. Борбата на 

бога с дракона е една от най-важните митологични теми, поради връзката й с 

космогонията. Затова някои автори дори я наричат „основен мит”. Победата на 
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бога/героя над чудовището осигурява правилната структура на света. 

Драконоборството заема важно място и в българската народна митология.  

При сравнителния анализ още от пръв поглед се забелязва една особеност, 

която е обща както за античните херои, така и за християнските светци-воини – 

това е борбата им с определен антагонист. Смята се, че функцията на хероите в 

древността да направят света по-безопасно място определено е била унаследена 

и от светците. Кр. Уолтър обаче уместно прави уговорката, че е твърде 

обобщаващо да се установява с лекота „родството” между специфични херои и 

специфични светци на основата на това, че тези личности защитават хората и 

осигуряват спокойствие. 

Ако се навлезе по-надълбоко в пластовете на фолклора, отново ще се 

открие косвена взаимовръзка между Тракийския херой и светците – воини и 

конници, по-специално св. Георги. Тази връзка се състои в общата фолклорна 

основа на тези образи и по-конкретно – в общността на някои универсални 

мотиви, като например мотива за борбата с антагониста, за плодородието и за 

Дървото на живота.   

От разглеждания в този труд исторически период в южнодунавските земи 

датира една керамична икона с изображение на св. Георги и св. Христофор като 

пешаци-змееборци, от село Виница в Македония, датирана в VI век. Плочката 

свидетелства за ранното разпространение на воинската иконография на св. 

Георги. Оттук до иконографията „конник и змееборец” има да се направи само 

една крачка.  

Можем да се приеме, че устойчивите модели на фолклорното 

митотворчество (сред които змееборството е един от най-жизнените и най-

старинните,) са онази естествена почва, която е вдъхнала живот както на 

хипотетичните пра-Георгиевци (Персей, Белерофонт, Хор, Тамуз, Митра и т.н.), 

така и на образите на светците драконоубийци. По същия начин тези фолклорни 

модели са общата основа, от която израства както фигурата на Тракийския 

херой, така и образите на светците драконоборци в южнодунавските земи. 

Всъщност, още Й. Ауфхаузер, казва, че „не е изключена, макар и непряка 

зависимост между легендата за драконоборството на св. Георги и разказите 

на античната митология, без да може да се реши лесно доколко са влияли 

разказите на Светото писание и съдействали тогавашните антично-езически 

изображения” и че „драконоборската концепция – ориенталският образ на 

идеята за побеждаване на злото от доброто – е допаднала към образа на св. 

Георги – прототип на непобедимия християнски млад герой на вярата”. Може 

би в опитите да се установи доколко съществува връзка между Тракийския херос 

и св. Георги трябва да се заеме балансирана позиция, без да се изпада в двете 

крайности – нито да се отрича напълно наличието на приемственост, нито тя да 

се абсолютизира. Най-точно би било да се каже, че връзка съществува, но тя не е 

директна, а опосредствана.  

И така, въпреки че на официално ниво се наблюдава противопоставяне 

между езическия и християнския култ, може да се каже, че както орфизмът 

подготвя пътя за новата епоха и новата вяра - християнството, така и в частност 

Тракийският херой със своите воински качества и добродетели подготвя пътя за 

развиването и утвърждаването на култа към светците - воини и конници в 
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южнодунавските земи, макар и да не се явява техен пряк предшественик. В 

южнодунавските земи светците – воини и конници заемат в религиозното 

мислене мястото, което преди това е заемал Тракийският херос. Героическото 

начало продължава своя живот и през християнската епоха.   

 

Преходът към култа на светци – лечители 

  

В под-главата се разглежда отношението между култовете на древния бог 

на лечителското изкуство и херой–лечител Асклепий, и светците–лечители 

Панталеймон и Козма и Дамян в южнодунавските земи. За целта се анализират 

няколко паметника от територията на България, от които може да се предположи 

от една страна приемственост, а от друга страна – антагонизъм/разрив между 

тези култове. 

Такава е на първо място Боянската църква в София, която е посветена на 

св. Панталеймон (както и на св. Николай) от XI в. В същото време в района на 

София е твърде разпространен култът на Асклепий, което е обяснимо предвид 

наличието на топли лековити минерални извори в областта. На второ място стои 

църквата „Св. Панталеймон” близо до град Перник, в която за известно време се 

е съхранявала оброчна плоча с изображение на Тракийския конник и с 

посвещение на Асклепий. В близост се намира тракийско светилище, чието 

главното божество е Тракийският конник в синкретизъм с Асклепий. На трето 

място може да се посочи едно оброчище, посветено на св. Панталеймон в 

градището до с. Баткун, югозападно от Пазарджик. За него се предполага, че 

първоначално е било „капище на Аскулапа”, както доказва надписът на един 

стълб, намерен в него и взет за подпрестолен камък в черквата на близкото село 

Пателеница. Съвсем наблизо, до манастира „Св. св. Петър и Павел”, се намира 

голямо тракийско светилище на Асклепий. Заслужава си да се обърне внимание 

на името на село – Пателеница. Като звуков състав то възхожда към името 

Панталеймон, а връзката между двете наименования е почти сигурна. В. 

Добруски смята, че и други църкви, посветени сега на св. Панталеймон, едно 

време са били светилища или оброчища на Асклепий. На четвърто място стои 

църквата „Св. св. Козма и Дамян” („Св. Врачи”) в гр. Сандански („Св. Врач”). И 

този район е богат на лековити минерални извори и в него е разпространен 

култът на Асклепий. Предполага се, че църквата е построена на мястото на по-

стара църква, която вероятно е наследила някой античен Асклепион. На пето 

място може да се даде за пример скалната църквичка скит „Св. Безсребреници” в 

близост до Карлуковския манастир, сред скалистото дефиле на река Искър. От 

калето над манастира произхожда мраморен релеф на Тракийския конник с 

надпис, посветен на Асклепий. В църковния двор на близкостоящото село 

Кунино стои жертвеник, посветен на „светия херой” – „Sancto Heroni”, донесен 

от градището на северозапад над селото. Общото за посочените християнски 

паметници е това, че те носят имената на светци-лечители и в същото време в 

тях и около тях се откриват паметници на Асклепий.   

Както отбелязват изследователите, със своите чудотворни изцеления 

Асклепий се явява в известен смисъл като предвестник на Иисус Христос. 

Въпреки институционализирането на християнството като държавна религия, 
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популярността на езическия култ на Асклепий е останала незасегната. Понеже 

Асклепий продължавал да привлича последователи, Църквата абсорбирала 

физически светостта на Асклепиевите светилища чрез построяването на църкви 

върху тях, и присвоила и християнизирала лечебните обреди на главния 

съперник на Христос. В същата линия на мисли, за други автори Асклепий като 

Спасител с чудотворни изцеления и високоморална личност, олицетворява 

стремежа към монотеизъм през късния паганизъм и като такъв той се явява като 

един от най-сериозните съперници на зараждащото се християнство. Според тях 

след изчезването на култа на Асклепий през V в. остават някои реминисценции 

от него, които свидетелстват за голямото му значение през Късната Античност. 

Такова е практикуването на инкубацията, храмовия сън, преминала в култа на 

светите Безсребърници Козма и Дамян. 

 В днешните български земи култът на Асклепий се разпространява най-

вече през римската епоха и на тези територии има множество негови паметници. 

 В тази под-глава се търси отговор на въпроса дали е случайно това, че в 

по-горе-изброените случаи християнските паметници, посветени на светците 

лечители се явяват на същото място или в близост до паметници на Асклепий? 

Отношението между езическия и християнския култ би могло да бъде както на 

приемственост, така и на разрив и антагонизъм. Ако разгледаме по-подробно 

ритуалната практика в почитанието на Асклепий и на други херои-лечители в 

Античността, и ако се обърнем към етнографските извори, бихме могли да 

намерим близки черти между езическия и християнския култ. Такава черта е 

инкубацията. През Античността това е преспиването в храма на божеството в 

очакване на неговата поява по време на сън и получаване на съвет от него – най-

популярната ритуална практика в култа към Асклепий. По подобен начин в 

култа на светите безсребреници Козма и Дамян, болни, слепи и недъгави хора 

отиват да преспят в черквата или параклиса на светците, а на сутринта измиват 

лицата си с лековитата вода на аязмите. Често те обричат и колят курбани на 

двамата лечители. Същото се отнася и за душевно болните хора. Понякога 

болните си купуват вотиви – „ръчичка, главичка, крак – кой каквото го боли” и с 

тях преспиват една нощ на пода в храма. На следващия ден връщат обратно 

вотивите на църквата и оставят дарове пред иконата на светците с надеждата за 

близко изцеление. Тази практика напомня ритуалите в някои Асклепиони през 

Античността да се поставят „медицински” оброчни дарове от печена глина, 

които представлявали различни органи или части от човешкото тяло. Върху 

инкубацията са правени много научни изследвания.  

Кукленският манастир „Св. св. безсребреници Козма и Дамян” е наричан в 

миналото още „Св. Врачи”. Манастирът е построен край аязмо, на мястото на 

старо езическо светилище. Вътре в храма в средата на пода лежи бяла мраморна 

плоча, върху която има изобразен един петел и други знаци. През Античността 

петелът е жертвено животно и на Асклепий. Твърде е възможно това 

изображение да предполага култ към Асклепий като се има предвид сходствата 

между неговия култ и този на светите братя Козма и Дамян. 

На деня на св. Пантелеймон съответно празнуват врачки, баячки и 

народни лечители. Слепи и болни хора дават курбани за здраве, посещават свети 

места с името на светеца, преспиват там, мият лицата си с лековита вода и се 
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надяват да оздравеят. Тези практики също са сходни с ритуалните практики в 

култа на Асклепий и други херои-лечители, и в култа на св. братя Козма и 

Дамян. В Странджа, Сакар и Родопите има множество параклиси и лековити 

извори, посветени на св. Пантелеймон, които се посещават на неговия празник. 

Често тези свещени места се свързват с легендата за самоволната жертва на 

елена, който всяка година идвал сам да стане курбан на хората. Този мотив за 

саможертвата на животното удивително напомня легендата за цар Резос, 

предадена от Филострат. В текста на Филострат, наред с посочения мотив, прави 

впечатление информацията, че хероят е отблъсквал болестта от Родопите, т.е. в 

известен смисъл той се явява и като лечител. Това го сближава както с Асклепий 

и други херои-лечители, така и със светците Козма, Дамян и Панталеймон.  

В своята студия за светилището на Асклепий при Глава Панега В. 

Добруски описва обичаите, които се практикуват в този район, и някои 

обстоятелства около откриването на оброчни плочи от светилището. Както 

изглежда, на това място е направена аналогия между Тракийския херос – 

самостоятелно или може би в синкретизъм с Асклепий - и св. Георги. Очевидно 

хората са припознали в образа на конника християнския светец. Това е пример за 

жизнеността на един образ-идея (конника), идващ от Античността, който бива 

разпознат като християнски и в него бива вложен нов смисъл. 

Възниква въпросът дали по същия начин в София, Перник, Баткун, 

Сандански и Карлуково не става дума за образи и идеи – този път за лечителско 

изкуство – датиращи от Античността и съхранили се през вековете в езически и 

християнски контекст благодарение на културната памет? Очевидно става 

въпрос за население, което до голяма степен практикува т. нар. фолклорно 

християнство. Според автори като А. Фол народната култура като безкнижна 

действителност типологически съответства на долитературните епохи. Тази идея 

очевидно се потвърждава от разглежданите свидетелства. 

Култът на Асклепий е един от най-широко разпространените култове в 

тракийските земи през Римската епоха. Явно той е имал подходяща почва за 

разпространението си по тези земи и вероятно е заместил един домашен 

лечителски бог. В тази връзка трябва да се изтъкнат дълбоките традиции на 

лечителското изкуство в Тракия, които явно способстват за толкова голямата 

популярност на Асклепий в по-късно време.  

Въз основа на интердисциплинното тълкуване на изворите се налага 

заключението, че преходът от култа на Асклепий към култа на светците – 

лечители е твърде сложен, многоаспектен и амбивалентен. От една страна 

можем да приемем, че той има характера на антагонизъм в случаи като София, 

Сандански и Карлуково. Тук на канонично ниво вероятно Църквата е оспорила 

езическия култ, наложила е своята конкуренция и е усвоила култовите топоси на 

предходната вяра като е противопоставила своите лечителски образи-идеи на 

езическите образи-идеи за лечителството. От друга страна може да се приеме, че 

преходът има характера на приемственост в случаи като този със с. Баткун, 

Пазарджишко. Тук на народно фолклорно равнище е налице свидетелство за 

приемствеността, жизнеността и еволюцията на образа и идеята за 

лечителството, съхранени благодарение на културната памет. Но всъщност в 
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южнодунавските земи църковните и фолклорните култове и обреди са тясно 

преплетени, което им придава особена специфика.   

 

Преходът към култа на други светци 

  

 В под-главата се анализират култа и образа и на други светци като св. 

Атанас, св. Марина и св. Илия.  

 Въз основа на комплексния интердисциплинен анализ на изворите може 

да се заключи, че св. Атанас наследява тракийските върховни богове. Името на 

св. Атанас/Атанасий произлиза от гр. “ἀθάνατος” – „безсмъртен”, „вечен”. 

Наистина, в Етрополе народният образ и култ на св. Атанас е унаследил и се е 

наслоил върху образа и култа на Сабазий – богът, отъждествяван с Дионис, 

който е основен носител на идеята за безсмъртието. Очевидно е, че образът на 

св. Атанас е наследил древната тракийска вяра в безсмъртието. Това негово 

качество се допълва от ролята му на повелител на зимното слънце и на земния 

огън, които заемат върховно място в древната тракийска вяра-обредност.  

От друга страна, в култа на св. Марина сме изправени пред вяра чрез 

действие, в която Огънят, Скалата (камъкът) и Великата богиня са 

антропоморфизирани и именувани с християнски имена. В нейния образ се 

различават предхристиянски следи от доктринална, мистериална, култова и 

религиозна обредност. Християнската светица, бидейки самата тя фолклорен 

образ-послание, не е успяла да „покрие” образа на женско божество, почитано 

по северните острови на Средиземно море и на Балканския полуостров. Явно 

през IV – V век е канонизиран един образ-послание за благочестие, в основата на 

който стои едно малоазийско женско върховно божество. Възможно е както 

елементите на житието да са фолклоризирани, така и приликата с местно женско 

божество да е подтикнала вярващите да приемат наложения им образ на св. 

Марина. Още по-вероятно е да има пресичане и преплитане на образите. 

Богинята, върху която е наслоен образа на св. Марина, е монада, т.е. тя е от 

първичен космогоничен порядък, защото в обредността й основна позиция 

заемат космогоничните елементи Огън (Слънце), Камък (скала, пещера) и Вода. 

Очевидно фолклорният култ на св. Марина е наслоен върху обредността в чест 

на Великата богиня-майка, като сам е родéн от това старо божество. В образа на 

светицата се вплитат характеристики на Артемида, Хестия, Деметра и дори на 

Коре. В същото време може да се предположи преплитане на каноничния и 

фолклорния образ на св. Марина.  

 Съответно, пример за това как древният образ на Зевс, богът на 

гръмотевицата и дъжда, се приспособява постепенно към християнския свят, са 

повтарящите се елементи в култа към християнския светец св. Илия. Явно е, че 

някои специфични елементи в езическия култ и образ като колесницата и 

покровителството над небесните сили и стихии, подготвят и благоприятстват 

развитието на християнския култ към св. Илия. Това развитие свидетелства за 

възможностите на религиозния синкретизъм – от една страна между тракийската 

и гръко-римската религиозност, а от друга – между античната и християнската 

религиозност.     
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V. Вместо заключение: специфика на традициите и 

трансформационния модел в прехода от култа към хероя към култа към 

светеца  

 

 Както става ясно от досегашното изложение, моделът на трансформация 

от култа на хероя към култа на светеца има различни варианти, проявления и 

равнища. Една много добра илюстрация на процесите на традициите и 

трансформацията представлява развитието на култовия топос в цялото му 

многообразие в южнодунавските земи. В този смисъл култовият топос се явява 

като важен вариант на трансформационния модел от единия към другия култ. 

Тези култови топоси са наричани още топоси на вяра-обредност, свещени места 

или свещени участъци. И в този случай моделът се проявява на две равнища – 

официално и фолклорно. Най-общо може да се каже, че на официално ниво 

отношението между двата типа религиозност има характер по-скоро на 

антагонизъм, а на фолклорно ниво отношението има характер по-скоро на 

приемственост.   

Добър пример за официалното равнище дава житието на ранно-

християнския мъченик Емилиан Доростолски. Според него, през лятото на 362 

г., по време на управлението на император Юлиан, светецът разбил с чук 

статуите и олтарите на божествата в един езически храм в Дуросторум, след 

което бил арестуван, разпитван, изтезаван, осъден и изгорен на клада. Един от 

ключовите моменти в житието е разтрошаването на статуите и олтарите на 

езическите божества от св. Емилиан Доростолски. Идеята за разбиването на 

езически изображения, наричани презрително от християните „идоли”, е твърде 

разпространена в агиографската литература. Тези моменти от житието на св. 

Емилиан и от агиографската литература по принцип, са показателни за 

религиозната трансформация от езическа религиозност към християнство в 

южнодунавските земи и въобще в гръко-римския свят. Те очевидно съответстват 

на реални исторически моменти в историята на прехода от езическите култове 

към християнския култ, при които са били физически разрушавани някои 

езически паметници. Разбира се, най-голямата част от разрушенията се 

осъществяват след установяването на християнството като официална религия, а 

не преди това. Към тази категорията на разрушените езически паметници 

принадлежат например голяма част от оброчните плочки на Тракийския херос, 

които са дошли до нас в натрошено, фрагментирано състояние. Има основания 

да се предположи едно насилствено разрушение на голяма част от паметниците 

от страна на християните при налагането на новия култ.  

Показателен в това отношение е случаят с тракийското светилище на 

Асклепий Лименос край Сливница, което е имало насилствен край. Приема се, 

че то е станало жертва на християни - фанатици. Изглежда, че към разправата с 

храма се е пристъпило едва през (или непосредствено след) 391 г., когато е 

издаден едикт за забрана на всякакви жертвоприношения. Тяхното извършване е 

било обявено за престъпление против императора, в резултат на което започват 

големите гонения на езичниците и унищожаването на техните храмове. Но 

унищожаването на храмовете не означава унищожаване на традицията. Поради 
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това чак до началото на XX век народът продължавал да прави курбани на това 

място. Идеята за насилственото разрушаване се налага и при аналогия с 

историята на други антични култови обекти в южнодунавските земи, посветени 

на други богове, като светилището на Зевс и Хера при с. Копиловци, 

Кюстендилско. Могат да се направят и по-общи паралели с много други случаи 

на разрушаване на езически храмове в гръко-римския свят при установяването 

на християнството.  

Друга проява на трансформационния модел в култовия топос, освен 

разрушаването на обектите, свързани със стария култ, е строежа на християнски 

храмове върху или близо до старите езически култови топоси. То също е 

характерно както за южнодунавските земи, така и за целия гръко-римски свят. 

Такъв е случаят със светилището на Тракийския херос при с. Драгановец, 

Търговищки окръг. При приемането на новата вяра старото светилище на Хероса 

е било разрушено, оброчният материал начупен и на негово място е била 

издигната трикорабна базилика. Много интересен е случаят с ранно-

християнския мартириум от IV в. при с. Воден, Боляровска община. Като 

архитектурен ансамбъл той включва гробница-крипта и кръстовидна сграда над 

нея – църква. Гробницата е разположена в естествена, дълбока пещера. В 

пещерата са открити също така мраморни плочи и кръгли колони. Известно е, че 

по принцип пещерата е характерно място за изповядване на древната тракийска 

вяра-обредност. В този смисъл е възможно да става дума за езическо пещерно 

светилище, трансформирано в християнски мартириум. По принцип са изказани 

сериозни аргументи за съществуването на определено родство и зависимост 

между формите, архитектурата и култовите предмети в херооните и 

мартириумите, и въобще за това, че постройките на мартириумите имат за 

първоизточник архитектурата на херооните. 

В главите, посветени на прехода към култовете на св. Георги, св. 

Димитър, св. св. Козма и Дамян и св. Панталеймон съответно бяха разгледани 

случаи на строеж на християнски храмове в близост до старите езически култови 

топоси. Разгледаните примери показват как новата вяра като цяло се стреми да 

усвои свещените топоси на предходната вяра.     

Трансформационният модел приема характера и на приемственост, преди 

всичко на равнището на народното фолклорно християнство. Интересно и важно 

е да се разгледа връзката между древните езически топоси на вяра-обредност от 

една страна, култовите топоси, изобразени върху плочките на Тракийския херос 

– от друга, и топосите на култа, известни във фолклорното християнство като 

оброчища – от трета. Очевидно върху плочките на Тракийския херос е 

изобразено едно свято място или свещен топос на вяра-обредност в стилизиран 

вид. При сравнение на изобразеното върху оброчната плочка свято място с 

култовите топоси, известни във фолклорното християнство като оброчища, се 

откриват твърде забележителни сходства. Посочените елементи на 

изображението предават с художествена изразителност, простота и лаконичност 

оброчището. За тракийския култов топос на вяра-обредност, който е сходен със 

святото място от оброчните релефи и с оброчищата, дават представа например 

едно сведение на Теопомп за Котис I, Омир в „Одисея”, където споменава за 

култов топос в земята на траките кикони, когато говори за Марон, жреца на 
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Аполон, както и Херодот, който описва прочутото светилище на Дионис в 

земите на сатрите.  

Оброчището представлява култов обект, посветен на християнски светец, 

Света Богородица или Иисус Христос, и предназначен за провеждане на празник 

в съответния календарен ден. Наименуването на оброчището става също така по 

името на светеца, на чийто празник се извършват обредите, или по 

наименованието на самия празник. Други наименования са свързани с лични 

имена или родове, които са ги поддържали, или в чиито имоти са били. На тези 

традиционно определени култови места се извършват 

жертвоприношения/курбани на различни животни. Местонахожденията на 

оброчищата са разнообразни. Съществуват оброчища, които са разположени 

върху или близо до градежи – антични или средновековни зидове, тракийски или 

праисторически могили.  

Отношението на църквата към подобни места във фолклорната обредност 

по принцип е отрицателно, както свидетелстват правило 94 на Картагенския 

поместен събор (419 г.) и правило 9 на Лаодикийския събор. Официалните лица 

воюват срещу разглежданите явления, но не успяват да се преборят с езическите 

остатъци в религиозността.      

В този смисъл жертвоприношенията в южнодунавските земи имат 

многовековен живот – от дълбока древност до наши дни. Оброчищата и 

свързаните с тях жертвоприношения са древно езическо наследство в 

българската народна култура, устойчиво явление, което християнството не само 

не унищожава, но се и приспособява към него, прикрепя го като неделима част 

към храмовите празници. Разбира се, за изследователя на древността е много 

трудно пластовете в тази обредност в нейното историческо развитие да се 

отделят и дефинират, така че да се идентифицират отделните й съставки – 

тракийска, славянска и прабългарска.    

От направеното изследване става ясно, че проблематиката на прехода от 

култа към хероя към култа към светеца в южнодунавските земи през III – VII век 

е твърде сложна и многопластова. Тя е част от по-обширната проблематика на 

прехода от Античност към Средновековие и от езическа религиозност към 

християнство. Основно и ключово понятие в разглежданата тема е понятието за 

общ трансформационен модел от култа на хероите към култа на светците, който 

се състои от различни варианти на трансформация. Това са технически термини, 

въведени за целите на изследването, които спомагат да се анализира 

религиозната трансформация, по пътя на дефинирането на няколко линии на 

развитие, които имат съответните сходства и различия. Най-общо може да се 

каже, че религиозната трансформация се извършва както по пътя на антагонизма 

и разрива – на официално, канонично равнище, така и по пътя на 

приемствеността – на народно, фолклорно ниво. Тя също така се осъществява на 

основата на универсалните ценности и на асоциативното мислене. При това 

преминаване от култа на хероите към култа на светците особено важи 

принципът, че „боговете са надалеч, а хероите са наблизо, под ръка”. Същото 

важи и за свеците. Това е една основна причина те да се насложат върху образа 

на хероите. Като разглежда въпросите на религиозната трансформация, на 

общото и различното, на старото и новото, може да се каже, че настоящият труд 
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е посветен и на културния и религиозния синтез по принцип, и на непреходните 

образи, идеи, ценности и модели на поведение в историята на културата и на 

религиозността. Направените изводи не са с претенцията за окончателност. Те 

по-скоро могат да послужат като необходим етап за по-нататъшни проучвания. 

Авторът е наясно, че остават множество проблемни ситуации, които могат да 

бъдат предмет на бъдещи ползотворни изследвания .    
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Справка за приносите на дисертационния труд 

  

1. Дисертацията представлява първо по рода си цялостно изследване на 

проблема за прехода от култа към хероите към култа към светците в 

южнодунавските земи през периода от III до VII век. 

2. За първи път в българската литература се прави преглед и сравнителен 

анализ на идеите и теориите в историографията относно връзката, доколкото тя 

съществува, между езически богове и херои, и християнски светци, в контекста 

на едно цялостно изследване на религиозния преход. 

3. Въвежда се основното и ключово понятие за общ трансформационен 

модел от култа на хероите към култа на светците, който се състои от различни 

варианти на трансформация, като технически термини, които спомагат да се 

анализира религиозната трансформация, по пътя на дефинирането на различни 

линии на развитие. 

4. Анализирани са някои тенденции и особености в култа и образа на 

Тракийския херос, които благоприятстват утвърждаването на християнската 

религия и култа към светците: склонността към монотеизъм, синкретизмът, 

пантеизмът в култа и образа на Тракийския херос; нимбът при някои негови 

изображения; наименованието “κύριος” и епитетите “σωτήρ” и “sanctus” на 

Тракийския херос. 

5. По отношение на южнодунавските земи се прилага общата идея за 

религиозна трансформация на две равнища – на канонично, по пътя на 

антагонизма и разрива, и на народно, фолклорно ниво, по пътя на 

приемствеността. 

 6. По отношение на южнодунавските земи се прилага идеята за непряк и 

опосредстван преход от езическите богове и херои към християнските светци - 

на основата на някои универсални образи, идеи и ценности, и на асоциативното 

мислене.  

7. Събрани са християнски паметници на култа на светци – воини и 

конници и на светци – лечители, в които и около които се откриват паметници 

на Тракийския херос и на Асклепий. 

8. Употребяват се поятията за езически и християнски образи и идеи на 

воинското начало и на лечителското изкуство, между които може да има 

отношение както на приемственост/континуитет, така и на антагонизъм/разрив.  

9. Разгледани са добрите традиции на лечителското изкуство като основа 

за развитието на култа към Асклепий и светците-лечители в южнодунавските 

земи. 

10. Разгледан е култовият топос като специфично проявление на 

трансформационния модел от култа на хероя към култа на светеца, който се 

проявява на две равнища – официално и фолклорно.  

11. Изказва се предположение за взаимозависимост между името на с. 

Пателеница, Пазарджишки окръг, и името на св. Панталеймон, във връзка с 

намиращото се наблизо оброчище, посветено на светеца. 
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