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ЕКОШАМАНИЗЪМ – СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ И МЕГАЛИТНА КУЛТУРА 

Въпросът за екологичния шаманизъм бе засегнат отчасти при анализа на харизмата. Сега ще 
проследим няколко мисловни линии, без да се ангажираме с дефиниция на израза “екошаман”. 
Използвам го като аналогия на екологичната функция на шаманите в архаичните племена спрямо 
нуждите на съвременния свят и движението за опазване на околната среда. Едновременно с това 
екошаманът предлага визия за бъдеще, в което единството между природа и хора ще бъде 
възстановено като реално духовно изживяване. За илюстрация на това мистическо единство 
използвам митологическия – защо не шамански – комплекс на мегалитната култура в България, 
който не е решен еднозначно въпреки множеството изследвания. 

Трудно си пречупвам езика, като прикачам към шаманизма съвременната дума „екологичен”, 
но изглежда той е тъкмо такъв. Шаманът е важен за екологическия просперитет на племето, 
защото той избира мястото и определя вида на поселището – и така качеството на живота. Но 
шаманизмът е даже повече от екологически – той е ойкуменически. Шаманът притежава дарбата 
да вижда света в неговата цялост. В този свят шаманът има междинно място, роля на посредник. 
Той не получава специалните си дарби (освен черният шаман при бурятите или злият магьосник в 
паневропейския митологичен комплекс), за да се забавлява с мощта си произволно, а за да 
изпълнява конкретна функция в обществото: на лечител, визионер, водач: посредник. 

Ето ярки примери за шамански функции на Балканите, изпълнявани от хора, които разбира се 
не носят това сибирско “звание” с неясна етимология. Според словенски и хърватски легенди 
душите на селските магьосници напускат тялото по време на транс, за да се борят против вещици 
и магьосници за добра реколта и плодовитост сред добитъка (Габор Кланичай, Шамански 
елементи в средноевропейското магьосничество). В митологичния комплекс на българите 
срещаме същото: ламята, халата, е буреносен облак носещ градушка; селският „шаман” излиза от 
тялото си и в образа на змей се бие във въздуха с нея, за да запази посевите (Димитър Маринов, 
Народна вяра).  

Не по-малко впечатляващ е българският ритуал заораване при основаване на ново село, с 
който се цели злите сили и болестите да бъдат възпрени. В потайна доба млади мъже близнаци 
(близнаците са белег на нещо необичайно, свръх-природно) се събличат голи и водят два вола, 
също близнаци, които теглят изковано нощем в дълбока тайна рало (Маринов, Религиозни народни 
обичаи). Тук между впрочем проличава и магическата роля на ковача. Железният палежник, 
теглен от бик, среща земята: от съчетанието на мъжко и женско се ражда плодородието на новото 
поселище. Заораването на селото сключва кръг срещу хаоса. Проникването на ралото в земята 
оправдава претенциите на местните хора над земята. Предците са (в) земята.  

Наред с тези магьоснически комплекси, които се стремят да изградят културната екология на 
традиционния човек, интерес предизвиква археологическата психология на  позицията на шамана 
в традиционните общества и функционалното й съответствие с хора с подобни трансцендентни 
обществени роли в модерния свят. Смятам, че си заслужава да спекулираме в тази насока. Тогава, 
как най-лесно да си представим “еволюцията на трансцендентното”? Свръхестественото, в 
разностранните му форми, е усетено от природния човек много рано. Страх започва да управлява 
хората в лова и родовия им живот още щом интуитивно доловят проявленията на Висшето. Но 
други индивиди с различна мисловна нагласа, вероятно водени от любопитство и игра, 
заключават, че щом съществува Друго, което може да ги разбере, то е необходимо да му се 
засвидетелства специално отношение. 
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Така има хора, които се приближават до горящия храст да видят, и чуват. Достигнали до 
лично просветление, те имат най-влиятелното – вярата, с вяра и усилия те променят реда в 
обществото, в което живеят. Тези единици се подчиняват на космическо: в смисъл хармонично, 
точно, исторически справедливо време. Ако неколцина като Мойсей, свети Кирил Философ, 
Мартин Лутер, Лев Толстой са видели плода на получената свише харизма във вярата, то в 
останалите хиляди случаи на богоусещане “учението”, или дарбата да вярваш, се предава от 
учител на ученик. 

Специалистът по шаманизма, румънецът Мирча Елиаде разграничава няколко начина за 
достигане до шаманско положение. Първото, най-ценно, е плод на лично призвание, което на 
определен етап от живота се долавя и води към посветителската фаза. Посветителска фаза, или 
инициация, има в съдбата на всеки един “шаман” – някой наричат това “плащане на цена”, по-
скоро това е доказателство – гаранция, че желанието да се посветиш на призвание, което те 
поставя в маргинално за обществото положение, е истинско. Трайните психически следи, които 
посветителският процес оставя, са условие за дългогодишна практика, но и за самото получаване 
на специалните умения в контакт с трансцендентното.  

След това шаман се става по наследство; трето с посочване свише – т.е. раждане в риза, удар 
от мълния, внезапно просветление без волева намеса (както зен монасите казват, в миналото хора 
са се просветлявали с удар на кожена топка по главата или при обличане на расо на монах, същото 
се е случило и на апостол Павел). И накрая, най-трудното, но все пак възможно, както заявихме – 
„шаман” се става при непоколебимо сърдечно желание, дори без специални усещания или 
посочвания на духовните сили. 

Текстът на Новия Завет е потвърждение за това как благословени думи на мир могат да 
породят войни. Причината е в човешкото неверие. Казахме, че шаманът живее според духовен 
модел на света; този модел не се разкрива пред сетивата на материята. Архаичните форми 
познават седемте, деветте или дванадесетте небеса, до които шаманът се изкачва – това е архетип 
на степените на посвещението, който е възпроизведен и в мегалитните скални светилища. 
Шаманът е част от световния ред и действа в световен ред. Той се изкачва до Небесата по дърво 
или стълба, която е в центъра на света. Знаем, че почти всяка култура има претенции да е, или 
поне определено място на нейната територия да бъде, пъп на света, център на света (виж Елиаде, 
Митът за вечното завръщане). Шаманът вижда установения ред и му се подчинява, а дръзне ли 
да му се противопостави, трябва като Прометей да понесе наказанието, че е разпалил огъня. 

Съвременните проблеми сочат, че модерният шаман трябва не просто да се подчинява на 
световния ред, а и да го променя. Вече става дума за напълно различни източници на сила и 
морални основания. Ако преди магическа функция е да се вземе късмета, сполуката от съседното 
село или племе и да се пренесе в своята община, сега за да се спаси природата на земята няма 
откъде да се вземе, освен от себе си, или от потъналите в охолно самодоволно спокойствие.  

В еволюцията на човешката психика сякаш няма много неща, които обещават економика. 
Изтъкнах, че не си заслужава да се романтизира свободния див живот на първите хора, поне в 
умерената климатична област. Търсейки по-голяма сигурност, човекът умишлено излиза от 
състоянието на мистично единство и започва да разделя, за да разбере света. Без съмнение така 
прави дори източният тип човек – в противен случай Буда нямаше да заяви в Праджня-парамита 
сутра, че човешкото невежество разделя “това е това, а онова е онова”. Животните са животни 
полезни или животни вредни (опасни), както и животни ненужни. Идеята, че животните са 
животни сами по себе си, трудно се закрепва в себенасоченото съществуване. 

Отделянето на “ние” от “всички” поражда “другите”; после “аз” се отделя от “ние”. Изглежда 
това се е случило в самото начало на човешкия вид,  тъй като днес се оказва много сложно да се 
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прекрачат оградите в склонността за сътрудничество. Тъкмо противопоставянето на другите дава 
основание за формирането на кланове, племена и народи. Някои от “другите” са по-приемливи. 
Така древният грък в североизточна посока е познавал траките, чиито „варварски” обичаи в много 
случаи е възприемал и за себе си. Обаче след Тракия и Скития идва пустошта, в която нищо не 
вирее, защото има хищни оси. От изток е надвиснала мрачната Персия, на юг царува Египет, 
където е входът за царството на мъртвите, келтите са зад Херкулесовите стълбове, а още по на 
запад е Атлантида ... Всъщност търговците са тези, които са осигурявали най-обилен материал на 
митовете за далечни страни.  

Елини срещу безчет варвари: културното чудо на Елада се е поставяло в мисловен параван и 
изглежда само в подобен „парник” е могло да се развие човеколюбивото класическо елинско 
изкуство. Но макар високата култура да е „цветето на земята”, отдавна знаем, че екологията на 
Средиземноморието, люлката на западната култура по израза на Талкът Парсънс, драматично 
деградира вследствие на човешката икономика, направила възможен (за малцина) 
непроизводителния художествен и мисловен труд.  

Просветените наследници на елините – европейците, вече би трябвало да са се досетили, че 
„варваринът”, живеещ добре в дивата природа, е по-щастлив от цивилизования човек, живеещ 
лошо в механичната култура, особено от мизерстващия в града бедняк – въпреки че не разрежда 
виното си с вода и не си мие косата с шампоан. Щом е нужно, ще бъда и по-конкретен: досега 
никой е можал да ме убеди, че човекът, живеещ в природата според традициите си, е беден.  

И все пак природният човек няма голям избор. Трудно е да се скриеш от глобалната 
цивилизационна форма. Дори да избягаш в ледената пустиня, тоталната цивилизация ще те 
последва. Тази култура, която изникна от западния свят и израсна около пазара и 
производствените мощности, вече или все още няма противодействие. Няма и исторически аналог, 
от който да предположим какво бъдеще ни чака: ситуацията, в която общественото битие се 
определя на първо място от идеите за печалба, е характерна едва след XIX век.  

Толкова много медии вече говорят за екология. Но какво е Словото? Началото, съдбата, целта 
– за нас, които вярваме в Него. Милиарди хора, живеещи в ориентирани към печалба социални 
структури, имат други цели. Как може да бъде иначе – те нито имат сила, нито виждат нужда да се 
борят с ценностите на обществото, от което са част. И за какво да се борят? Продължава да не е 
ясно какво и как да направим и къде искаме да отидем. Към частиците в атома е насочено 
вниманието на днешната наука, а не се и замисляме за ефективността на обществото. Има ли път 
да го направим по-мъдро, приемливо за мнозинството днешни и бъдещи хора, справедливо? Да, 
сложни сме – вече не знаем дали въобще има такова нещо, наричащо се “справедливост”. 

Справедливост е ключова дума. След като достигнахме до нея, според мен имаме няколко 
варианта:  

• да се доверим на саморегулацията, както досега, и да очакваме по-добро бъдеще, без да се 
месим в нищо; 

• да се настроим за екологичен Апокалипсис: от екологичната криза човечеството няма 
изход. Да намерим успокоение в идеята за цикличността, тоест след неизбежния регрес на 
човечеството може би ще се осъществи нова цивилизационна вълна; 

• да се доверим на безкрайния прогрес по волята на човешкия гений и да възложим грижата 
за природата на технократите и на пазара, като отделяме пари за „екологични цели”; 

• осъществявайки политически натиск да се опитаме да изградим тотална система на 
държавната власт, която жестоко да санкционира екологичните нарушители сред бизнеса и 
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населението (този сценарий повдига въпроси относно сблъсъка между различни национални 
екологични интереси и вещае световно правителство); 

• да вложим големи усилия във възпитание: да се опитаме да посеем екологично съзнание в 
децата и да се надяваме, че когато те започнат да изместват старото покварено от сребролюбие 
поколение, няма да е твърде късно за човечеството.  

• Да променим своето поведение и да повлияем на близкото си обкръжение. След като 
постигнем достатъчна подкрепа, заедно да атакуваме старите самовъзпроизвеждащи се социални 
структури.  

Трябва да стане ясно, че призив за връщане назад (към природата) за един пробуден мозък не 
може да има. Не можем да се върнем с нищо там, откъдето сме започнали, без да изпитаме загуби 
и разочарования. Пътят може да е само напред, но той трябва да ни доведе до осъзнаване на 
надикономическото достойнство на човека. Тогава ще можем да погледнем и на природните 
ресурси като на живата планета Земя.  

Клод Леви – Строс през 1985 г. написа Ревнивата грънчарка. Може би е време някой да 
напише и “Ревнивия учен”? Според доста икономисти използването на думата екология трябва да 
се избягва в случаите, когато дискусията е не за теоретична биология, а за навиците на човешките 
общества и за бъдещето на икономиката в деградиралата природна среда. Но това научно рвение 
далеч не е най-лошото. Организации на активисти се стремят да монополизират темата за 
опазването на природата – тя дава достъп до финансови фондове, до лостовете на политическата 
власт, тя дава влиянието на „екошамана” върху смутените маси. През последните поне десет 
години самите натоварени с „екологията” държавни служители в България дават знакови примери 
за екологична недобросъвестност. Задачата на хората, истински ангажирани с опазването на 
природата, става действително трудна.  

Охранено – самодоволните могат да продължат да бъдат самодоволни, както и охранени ако 
бъдещето им го позволи, но ние нямаме право да гледаме на тях като “нормалната съставна част” 
на обществото. Нормално за човека е това поведение, което е разумно. Разумно е не 
себеобогатяването до възможния максимум, а хармоничното дългоденствие. За човека нормално е 
да ограничи стопанската си дейност, след като вижда, че основите на съществуването му са 
разклатени. Ограничаване не означава спиране на прогреса, на развитието. Напротив, но прогресът 
е устойчив не под формата на количествено натрупване, а когато е структурен, интровертен. Сега 
произвежданите храни могат да нахранят всички гладуващи по света (един милиард души) и пак 
да остане излишък. И да произведем повече, ние пак няма да нахраним бедните – това можем да 
направим само когато пренасочим потоците на богатството и към тях.  

Тук шаман се използва като родова категория, приложима и в модерното общество. Тя 
обозначава най-общо медиалното, посредническо отношение на някои индивиди между силите и 
общността. Но съществуват редица фалшиви шамански комплекси, основани на дълбоко лично 
невежество или по-скоро на извличане на изгода от адептите. Съответно разбирам екологичен 
шаманизъм в следните плоскости: А) в примитивните племена ролята на шамана спомага за 
оцеляване или налагане в екологичната конкуренция; Б) в съвременното общество това е 
активният, осъзнат и адекватен  природозащитник. Имагинерната или фалшива функция на 
съвременните екошамани има следните обяснения: А) социологически корени: желание за 
господство; Б) психологически корени: религиозна истерия; мания за величие; В) икономическа 
функция: паразитизъм. 
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Нито едно индивидуално съзнание, ограничило се до рационалните средства за осмисляне, не 
може да постигне в пълнота екологичната идея. Това се отнася  също и за идеята за живата Земя, 
която под някаква форма притежава интелект и може да взема решения (селектира реакции). Защо 
Смохолла, индиански пророк, отказва да обработва земята? “Грях е да се наранява или да се реже, 
да се разкъсва или драска нашата обща майка със земеделски работи. Карате ме да ора земята? Но 
как да взема нож и да го забия в гръдта на майка ми?i

Хипи и културната революция на Америка бе екошаманизъм. Същото можем да кажем и за 
акциите на Greenpeace през 1980-те. Модерното движение за природопазене се популяризира 
благодарение изпълненията на харизматични музиканти като Джони Мичъл, Боб Дилън, Питър 
Гейбриъл, U2. Музикантите предадоха към стотици хиляди хора посланията на 
природозащитниците; те демонстрираха, че борбата за справедливост в политическата система и 
загрижеността за бедността и болестите сред хората са нормални обществени емоции. Може да се 
каже, че науката изостана от нуждите на живота, докато се стремеше да формулира проблем и да 
наложи една най-вярна (и безконфликтна) методология.  

” За индианците предизвиканата от 
стопански интереси промяна означава да се измени на първичното съвършенство, последиците от 
това вещаят нещастия за хората. Този, който иска да разбере взаимните връзки в тяхната пълнота и 
едновременно, трябва да е достигнал екстаз или професионално да живее в този свят на първично 
съвършенство и одухотворени сили на земята (виж във Фауст). 

А на политиката не достигнаха подходящи личности, които да въплътят екологичното 
лидерство. Чак когато обществената реакция за природопазене стана толкова силна, че 
съществуването й повече не можеше да се пренебрегва, изневиделица стари политически 
технократи по нареждане на партийните мениджъри поеха “екологичните” функции.  

Социологията на знанието лесно може да изтълкува пасивността на науката: професионално 
компетентни по проблема за общественото възприемане на природопазенето би трябвало да са 
икономистите, социолозите и биолозите. Те обаче се пазят от статута на активисти, за да могат да 
останат учени: емоциите и употребата на думата “трябва” опасно ги отдалечават от научната 
форма, приета в настоящия етап от научната общност. Разминаване между утвърдена наука и 
обществени потребности се случва постоянно, но в по-добрия случай науката има изпреварващо 
положение. Науката предлага визията, която за известно време определя съзнанието на социално 
адекватните хора. После идеята се  реализира в работни позиции и от един момент нататък 
професионалистите се чудят дали въобще си струва да се намесват в удивителния ред, който е 
дошъл „от само себе си”.  

С основателен интерес бихме потънали в символите на шаманската вселена в племенните 
култури, но економиката иска да отиде по-далеч. През каменно-медната и бронзовата епоха 
шаманът (най-общо, магьосникът) става жрец, после цар. В Библията е записано как Богът се 
вслушва в желанието на евреите да създадат своя държава и царство и им помага, макар че го 
прави с явно неодобрение. Древните царе са призвани да служат като посредници между народа и 
света на боговете, такъв е и библейският цар Мелхиседек. Посредникът принася в жертва живот, 
добро, за да засвидетелства почит към божеството. По този начин той се стреми да измоли 
промяна или да запази хода на събитията.  

Антрополозите описват мъжа, положен в прочутия гроб 43 на Варненския некропол, като 40 
или 50 годишен, “силен не от физическа работа”, по-едър от съвременниците си. Той е погребан 
със златен жезъл в ръка – тази вълшебна пръчица, която от лабриса до тоягата на Толкиновия 
Митрандир обозначава магическа сила. Затова подкрепям онези, които виждат в скелета останки 
от цар и жрец, а не просто богат военен вожд. Цар, жрец – и вероятно мореплавател и търговец. 
Както разбрахме, богатството на ВХН идва от залежите на мед по южните склонове на Балкана, но 
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пищността на културата – от търговските връзки на Варненския залив със Средиземно море и 
Източна Европа. Тук се потвърждава онази част от теорията на Карл Полани, която обяснява 
древната търговия с героичния, ловно-приключенски аспект на човешкия характер, за сметка на 
„вродения стремеж към печалба”.  

Повече за посредническото положение на жреците и царете можем да научим от Стария 
завет. В ранното еврейско общество задълженията на потомците на Аарон включват не само 
осъществяване на контакт с Бога и омилостивяването му, но и социални функции: те решават 
спорове и издават присъди. За посредничеството в Петокнижието е използван символът на 
издигната между небето и земята змия, която спасява от смърт тези, които я погледнат. 

Жертвата е основен елемент в религиозната доктрина на евреите. Частичната подмяна на 
физическата жертва с музика (която се „принася” в храма от левитите) става повратен етап в 
старозаветното общество. Именно Давид, вторият еврейски цар, институционализира музикалната 
функция на левитите, наричайки я “жертва на хваление”. Всъщност химните са централни и при 
зороастризма, при монотеистичната реформа на бунтовния фараон Ехнатон в Египет, в орфизма на 
Тракия. Жреци осъществяват контакт с “човеконамерено” божествено същество, като обединяват 
музика с преклонение; мотиви на хора в поза на адорация (вдигнати нагоре ръце към нещо 
невидимо) се срещат още от новокаменната епоха в обрисувания многоъгълник на Стария свят. 
Музиката се използва като посредник, проводник, начин да се изяви Божието слово. Виждаме как 
пророк Елисей, преди да покаже пътя за война, вика “свирач” и така Божият Дух слиза на него. В 
Книгите на царете е обяснено, че изработените от цар Давид инструменти от ситимово дърво имат 
голяма предметна и знакова ценност, сходна със свещените съдове на Божия дом. 

Няколко столетия преди тези документирани в Библията процеси е създадено съкровището, 
открито в началото на XX век край село Вълчитрън в Северозападна България. Макар че можем 
само да гадаем, част от предметите в тази находка, идваща от късната бронзова епоха  (XVI – XII 
в.пр.Хр.) вероятно са с музикално предназначение. От тринадесетте масивни златни съда, седем са 
геометрично декорирани дискове – може би цимбали? Съкровището включва и уникален за света 
триделен съд за смесване на течности. Въз основа на този скъпоценен комплект можем да 
заключим за организиране на свещени ритуали с ведически характер по вече тракийските земи в 
центъра на Югоизточна Европа. В потвърждение, смесването на напитката на безсмъртието, сома, 
в Ригведа се придружава с химни към силите. Ние за съжаление не можем да разберем контекста 
на закопаването на Вълчитрънското съкровище, тъй като изправяйки се пред тези 12.5 кг. злато, 
заровени на 30 см. под повърхността на земята, наемните работници на нивата се нахвърлят с 
боричкане върху предметите и заедно с това повреждат някои от тях.   

Защо тези скъпоценни свещени премети са закопани “в средата на нищото”? 
Археологическите проучвания не са установили следи от селища в близост до днешния 
Вълчитрън. Рационалистичното обяснение говори за скриване на предметите, заровени на място, 
което носи специален белег (напр. под голямо дърво и т.н.). Този, който ги е скрил там, евентуално 
при бягство, загива в битка и споменът за съкровището изчезва. Иван Маразов предлага различна 
хипотеза: съкровищата целенасочено се закопават в пръстта, за да оправдаят претенциите към 
владеенето на земята; живеещите на тази земя, в която са заровени свещените съкровища, са вече 
автохтонни, коренни жители.  

В древността са вярвали в душата на земята. Вярата е свързана с конкретното място. Мястото 
на редица светилища е посочено от свръхестествени прояви: паднал метеорит, чудодейно 
избавление, обитаване от  свещени животни. Старозаветният Яхве изрично посочва на 
израилтяните, че сам ще избере къде да „настани името Си сред племената”. Познавайки 
религиозното престараване на евреите, Богът им заповядва ако все пак не могат да се стърпят и 
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издигнат олтар на някое високо място, олтарът да е от недялан камък: да не се вдига желязо срещу 
камък. Има също така забрана свещеникът да се изкачва по стълбища, когато възлиза на този 
олтар. 

Поклонението в доминирана от природата среда е друг тип ритуалност от храмовата. Докато 
в шатрата за срещане и в Божия храм всяко нещо има точно място и службата на свещениците е 
неизменно циклична в годините – и ако годините са добри в такива економически традиции като 
освобождаване на робите и връщане на имотите на всеки 50 години (седем седмици плюс една), - 
светилник, присъствени хлябове и завет, то в природната среда цикличността се е долавяла от 
промяната: в звездното небе, във височината на слънцето, в поведението на животните и 
растенията. 

В местата, където природата се разпознава като свещен контекст, от заселването на земите 
със съзнаващи хора се осъществяват посветителски практики. Такъв пример при нас ще срещнем в 
местността Сборяново край село Свещари в Североизточна България. Самите топоними говорят за 
поклонничество и то е с най-стари корени – в тази местност се застъпват поне пет символни 
комплекса.  

В наши дни най-високо се издига тюрбето Демир баба теке: седмоъгълна кула – 
средновековен мавзолей на алевийски светец (от последователите на Али, братовчеда на Мохамед: 
мюсюлмани еретици). В кулата е вградена скала с изсечена стълба от тракийската епоха; впрочем 
се предполага, че столицата на траките гети Хелис се е намирала наблизо. Ритуалната стълба на 
тракийския орфизъм (или по-стара мегалитна култура?) става част от много по-нов ритуален 
монотеистичен култ, който също вярва в личната връзка с Бога с помощта на музика и танци. На 
един от специално положените върху лицето на сградата камъни може да се види не друго, а 
Соломоновия храм в града на универсалния пророк Давид. Но съвсем други линии чертаят 
помещенията на прочутата мистериална гробница с десетте кариатиди в една от могилите в 
непосредствена близост. Стотиците могили в Сборяново възпроизвеждат картата на звездното 
небе отпреди 2500 години. 

Текето продължават да почитат вярващи и търсещи изцеление хора. Пътят към това свято 
място е осеян с парцалчета от дрехите, оставяни със същия мотив, с който вярващите са 
простирали кърпи, та да падне върху тях сянката на апостол Павел. Култът към легендарния 
светец е компенсирана нужда от посредник. Като цяло в България мюсюлманите са най-активни в 
посещаването на подобни места, където те празнуват общата трапеза на курбана. Вероятно в това 
известна роля играе и монополизацията на “добрите места на вярата”, която се е осъществила през 
петте века робство на България. 

Този характерен пример за “топос на вярата” (по израза на Александър Фол) далеч не е 
единствен по нашите земи. Фактите показват, че местата на вярата се формират най-често в скална 
среда, изтъква Фол. Мегалити (“големи камъни”) се наричат скалните монументални съоръжения с 
погребално или култово – олтарно предназначение; в повечето случаи граница между двете не 
може да се прокара. 

В един от най-впечатляващите мегалитни комплекси на територията на България, древната 
обсерватория край с. Татул, се е осъществявал соларен култ. Скалата е изсечена така, че 
слънчевият лъч огрява в един определен ден на годината каменен саркофаг – полусфера, която 
представлява утробата на Материята – Земя – Майка, зачеваща от Слънцето. Както твърди 
професор Фол, с акта на мистериалното зачеване се е раждал покланящият се цар и всъщност 
всичко на земята. Започвал е нов цикъл, в който смъртта означава промяна на формата, даваща 
сила за новото раждане. Ритуалът е интерпретиран от Фол, Политика и култура на древна Тракия 
(1990), както и на редица други места. Много важно е да знаем, че скалните ритуали са мистерии – 
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в тях взимат участие ограничен кръг хора от царската династия, която изпълнява жреческата 
функция.  

Мегалитният комплекс на този скален връх е изграден като път, вървящ нагоре. Оставил 
дарове и одежди в подножието, адептът е обливан с очистителна течност в огромния питос 
(вкопана в пръстта глинена делва с четириъгълен каменен изход нагоре, вход отстрани и с 
възможност да вмести прав човек), след това преминавайки покрай жертвеник се е изкачвал 
стъпало след стъпало, на всяко от които (евентуално ръководен от жрец) е рецитирал съответния 
химн или казвал определена магическа формула. Върховното изживяване в уникалния за 
световната архитектура паметник е идвало в деня на равноденствието, затова с основание се 
предполага, че в повлияната от Минойската култура Тракия Равноденствието е началото и края на 
годината от шест месеца. Тогава слънчевият лъч през специално издълбан улей достига “утробата” 
на светилището, което предполага сложни и продължителни наблюдения и още по-прецизно 
строителство. Трудно е да не се направи паралел между тракийските соларни комплекси и сходни 
мегалити в Северозападна Европа като Нюгранж, датиран в 3200 год.пр.н.е. Старата хипотеза за 
морското разпространение на мегалитната култура не може да бъде оставена без внимание – 
тогава откъде са тръгнали морските народи? 

По-различен тип имат мегалитните комплекси край местността Глухите камъни над Любимец 
в Източните Родопи и Палеокастро в северен Сакар до Тополовград. Там изсечените в скалата 
знаци на поклонение не са насочени към личност, както в случая с гробниците на Татул и 
подмогилните храмове по южните склонове на Стара планина – те са насочени към природата. Но 
дори в елипсовидната, ориентирана към жреца обредна среда в светилището на Татул, високата 
местност доминира над околния долинен и равнинен пейзаж. Покланящият се извършва своя 
ритуал в хармония с космическите сили под открито небе.  

На Палеокастро срещаме грандиозен модел на “световните небеса”. Изсечените слънца и 
луни в триъгълни по форма скали са увенчани от канара-светилище, в чиято скришна част е 
издълбан олтар на богинята-майка, Дарителката на Живота. Вероятно в тези обекти не са 
използвани железни сечива и това ще накара икономиста да помисли, че трудът по формирането 
им е бил огромен; съответно мегалитът предполага обществена организация. Но не е 
задължително обществото на каменоделците да бъде ориентирано към подчинение с военни 
средства. Възможно е икономиката на труда да се гради на религиозна база, например доброволен 
труд или строителна повинност на младежите по примера на съвременната казарма.  

От професор Фол знаем за двоичността на тракийския модел на света: траките са намерили 
място в себе си за съвместното съществуване на принципите слънчев – подземен, нусически – 
екстатичен, на силите Дионис и Аполон, на орфически космизъм и политеизъм. Заедно с 
великолепните космически образи на Орфей са живели нрави, които биха стреснали не само 
елина. Изглежда на обредните места са ставали ужасни неща, включително човешки жертви. Те са 
пусти: както пише библейският пророк, “само вик на сови ще се чува по високите ти места”. 
Виновно е лековерието на човека, епоха след епоха, да взема формата на нещо велико и да я 
деградира, като не вижда нетрайния й характер спрямо Онова, Което тази форма има да обозначи. 
Нека не забравяме за омразата на Библията към жертвите на “високите места” – както и за многото 
съвременни форми, които идолопоклонството приема.  

Космическите образи, които са възхвалявани в орфическите мистерии, няма къде да са 
отишли, те съществуват.  Но ние знаем много малко за тях. Нещо много сериозно и дълбоко, 
форма на човешко поклонение към всемира, е било изгубено. Всемирът е небе, и земя. Към небето 
респект винаги е имало, небето дава, когато пожелае. А респектът към земята изглежда отмрял 
като религиозна и митологична форма – земята дава, когато героят е достатъчно агресивен, за да 
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си вземе сам. Вижте полинезийския мит за героя Мауи, който остава жив след много опасни 
приключения, но решава да тръгне да търси безсмъртието, а то се намира вътре в тялото на 
великанката  (несъмнен архетип на Terra Mater, на Природата). Хората днес не са безсмъртни, 
защото излизайки от устата й, Мауи е прегризан на две.  

Въз основа развитието на економическия процес ще предположа, че регионите, заселвани от 
племена и етноси, се формират около обекти на поклонението. За да стане едно място място на 
вярата, е необходимо самата природа да изяви специалния му характер и да обяснява защо да се 
отправят молитви и поклонение тъкмо тук, а не на някое друго място. Тоест в известен смисъл 
самата природа създава светилището. В равнините, където подходящите за поклонение места 
са по-малко на брой, териториите управлявани от една царско-жреческа единица са били по-
обширни. Разбира се, по-късната диференциация на царе във властово съсловие и жреци във 
формални вероизповедания усложнява нещата и значението на местата на вярата намалява. Но те 
остават, така или иначе, притегателен център на заселване на населението. Наистина, 
предположението за религиозно формиране на човешките обиталища може да бъде оспорено от 
самата економика: хората се заселват там, където естественият регион може да понесе нови 
значения на демографското налягане. Но ако става дума за трайност, за формиране на етносна 
принадлежност, ясно е – особените, “светите” места правят народа. 

Населението е динамична величина и плътността му се определя до голяма степен от лекотата 
на всекидневието. Но не само географското, и геополитическото положение е от значение за 
развитието на народа. Така Бизантион не може да не се превърне в Константинопол и Истанбул. 
Заселвайки се в близост до „Цариград” българите на Аспарух развиват уникален културен 
комплекс, смес от емоционално себедоказване и предпазливи заемки. Венеция е търговска сила, 
защото е разположена между Изтока и Запада, нито твърде близо, нито прекалено далеч от 
столицата Рим. Градовете на Ханзата, Нидерландия, Британия просперират не само защото 
използват бреговия си характер, а и благодарение на религиозните съюзи.  

Навътре в сушата структурите на заселването се определят от други принципи, сред които 
централен е принципът “планина - равнина”. Планинският характер на местността означава по-
разнообразни терени, строителни практики, постигане на умения. Не е случайно, че аристократите 
в тракийската епоха много често живеят в ниски планини и хълмисти терени, а селското население 
е равнинно. Засядането в равнините на земеделци, които нямат желание да водят войни, дава 
възможност през ранно-желязната епоха (Фол, 1971 Социална и демографска история на Тракия) 
на върхушка, излъчена от оформящия се тракийски етнос, да подчини населението. Военните 
конници се спускат от хълмовете и тероризират равнинните жители. Селското население им плаща 
данък по-скоро когато си го поискат, отколкото по някакво право.  

Тюрзис се наричали кулите и укрепленията на тракийските династи, събрали около себе си 
група войни. Династически дом, където военната функция на царя отстъпва по показност на 
жреческата, вероятно в определен момент можем да търсим и на прочулия се с т.нар. трако-
микенски форми Перперикон в Източни Родопи. В Западни Родопи мегалитният комплекс 
Беленташ показва друга, по-скромна откъм царски белези, но сериозна обредна среда, търсена от 
вярващите орфици. На труднодостъпно място е изсечен каменен трон, от който се открива 
величествена гледка към планинска долина. Елементите на обредния комплекс тук са същите като 
за цяла Тракия: каменни тронове, стълби ориентирани по посоките на света, четириъгълен олтар, 
улеи за изтичане на възлиянието, обредни басейни. 

Северното Черноморско крайбрежие на България е друго важно мегалитно място, което ще 
скицирам накрая. Край Черно море са запазени редица мегалитни форми, от тях в България 
популярен е южният Странджански мегалитен комплекс край Урдовиза. Северно от обитавания от 
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древността нос Калиакра също са издигани мегалити, които може би са проекция на 
Южнотракийските, но може би морско начало на паметниците във вътрешността на полуострова. 
До с. Тюленово, на труднодостъпно място, по брега може да се достигне до рядко съобщавани в 
литературата скални сфери, на които се затруднявам да намеря аналог, но вероятно са част от 
слънчев култ. 

В Яйлата, крайморска микроекосистема, която за съжаление все повече се натоварва в 
туристическо отношение, се е запазило уникално мегалитно, скално-обредно свято място. На 
входа на местността до древен некропол наскоро бе разкрит типичен олтар на тракийската 
обредност: четириъгълен, с улеи за изтичане на възлиянието и стъпала, изкачващи се към олтара – 
четири на брой. Олтарът, изсечен във високия скалист бряг е обърнат на изток и очевидно служи 
на слънчев култ, докато семейните гробници, издълбани надолу в скалата, са дан за хтоничното 
божество: още едно потвърждение за двуделния свят на траките.  

Ако сведенията на Диодор Сицилийски са верни, то в един момент траките са „владеели 
морето”. Покривалото върху темата е само повдигнато, затова още по-належаща е нуждата от 
съвременно тълкуване на останалите мегалитни паметници, както и от приоритетното им 
опазване, защото те са познание за утрешните хора. Странно е да се помисли, че следата, която 
днес човек оставя със съзнателния си писмен труд, е подобна на работата, която каменоделците са 
оставяли върху скалата. 

Най-новите проучвания на мегалитната култура в България са дело на интердисциплинарен 
екип на Арехологическия институт с музей. Изследователите Стефанка Иванова, Ана Радунчева и 
Мария Златкова защитават хипотезата, че строежът на мегалитни съоръжения по днешните 
български земи започва още в неолитната епоха (края на VII – начало на VI хил.пр.Хр.). След 
халколитния културен връх, когато в Източните Родопи е изградена цялостна светилищна система, 
местата на вярата са запуснати за 2500 години. След това те са преоткрити от траките, като 
култовите обреди на мегалитите са възобновени, но в ограничен мащаб. Тази гледна точка 
обещава да внесе сериозни изменения на световната карта на мегалитните култури. На снимковия 
материал от теренните проучвания действително се виждат мегалитни форми като изсечени на 
труднодостъпни терени животински фигури и човешки лица, които определено изглеждат по-
древни от тракийската епоха. Новата теория подкрепя нашите хипотези за економическото 
развитие на българските земи през древността и е тежък аргумент в полза на концепцията за 
места на вярата: природни зони, естествено пораждащи трансцендентни чувства в човешките 
души.  
 
                                                 
i и т.н.: Елиаде, Митове, сънища и тайнства, стр.175 


