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Обяснителна бележка 

Подтика да  оформя репортажа като доклад дойде от Христо 
Господинов-Печката. Той се беше запознал с публикацията в 
интернет. Реши, че трябва да се проведе конференция за Селището. 
Беше построил къща за гости в непосредствена близост до разкопките.
Щеше да организира, домакинства и спонсорира конференцията. Тя не
се състоя поради неговата смърт. 

Споменавам името му в знак на почит. 

Автентичното име на неолитното селище (съществувало от 5 400 до 4 100 
години преди Христа) не е известно. Затова си позволявам да го нарека 
Езерния град.  

Находките са на д-р Тодор Димов - ръководител на археологическите 
изследвания на обекта през 2000 г. Те са негов научния приоритет. 
Благодаря му, че ме допусна до тях. 

Интерпретацията на находките е моя.  

До днес (2014) репортажът (в html и php) на български и английски са се 
запознали  хиляди хора. Бяха излъчени няколко телевизионни 
предавания. 

Изданието на доклада в екнига се извършва за по-удобно ползване на 
текста.

Обяснителна бележка от 2016 г.

След огласяване през 2014 г. (в html и php) на моя репортаж  за Езерния 
град чрез мрежата за обмен на научна информация  - ResearchGate, 
получих множество мнения и въпроси. Това наложи да

направя нов преглед на находки и коментари свързани с темата за 
Долнодунавската цивилизация от преди 8-10000 години. Взех предвид и 
множеството отзиви за репортажа получени преди това.

Благодаря на колегите, чиито интерес ме подтикна за тази редакция на 
доклада. 
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Храмът на Кибела

На снимка от 2009 година и от друга позиция, обекта изглежда 
така5:



Това са останки от храм на Кибела. Той се намира в източния 
край на неолитното селище разкрито на острова в езерото до 
Дуранкулак. Центърът на селището е с координати - 
43º40'09.09"С  28°31'55.15"И. 

То е на север от  тайнствените гробници, където видяхме 
изсечената глава на бик.  1    Възрастта на храма е около две хиляди 
и петстотин години. Това не е сериозна възраст, защото селището 
изградено с камъни на комай осем хиляди години. До 2000 г. 
беше най-старото в континентална Европа. Стрелката на картата 
показва къде се намира Езерният град, а с кръгчето е отбелязан 
районът на гробниците.2

http://www.omda.bg/page.php?IDMenu=129&IDLang=2
http://www.omda.bg/page.php?tittle=The_Bull&IDMenu=158&IDArticle=90
http://www.omda.bg/page.php?tittle=The_Bull&IDMenu=158&IDArticle=90
http://www.omda.bg/page.php?tittle=The_Bull&IDMenu=158&IDArticle=90




Ето как е изглеждал Островът, фотографиран от самолет в осемдесетте 
години на 20 век... Снимката е от монографията "Дуранкулак" том 1, 1989, 
изд. БАН



Тази самолетна снимка е по-добра и е от публикация от 2009 г.3 

На терена, от брега на езерото, островът е вдясно на снимката: 



В

момента островът е свързан с брега от насип направен при първото 
проучване от средата на седемдесетте години, а по-късно е изграден мост. 
 

Езерният град е недостатъчно проучен. Всичко, за което ще говоря е на 
основата на временни находки от експедиции финансирани от 
правителството. Разкопки са правени през 1974, 1975, 1996, 2004 все под 
ръководството на проф. Хенриета Тодорова от Археологическия институт 
при БАН. През 2015 г. наред с археологически са извършени и 
геофизически изследвания.
Моите снимки са от 2000 г. и отразяват находките и състоянието на терена 
след разкопките 1996 г. В тази редакция на доклада  използвам 
публикувани и непубликувани снимки от други автори от по-късно време, 
което съм означил. 
Не става дума само за Езерния град, а за Поддунавието. 

Настъпващите бурени
Селището е разположено на остров в сладководното Дуранкулашко 
езеро. През хилядолетията езерото е било ту отделено, ту свързано с 
Черно море. Сега между него и морето има тясна ивица пясък. 
Проснал се е един от най-дългите неизползвани плажове.Обясняват го
с това, че покрай него минава студено водно течение. Плажната ивица
завършва в Румъния. Сега (2000 г.) от Езерния град (5 400 до 4 100 



година преди Христа) са останали купчини камъни в разпилени 
редици. 

Нищо повече. Финансовите средства, които се отделят за археология и
старини не позволяват друго. При строежите в Езерния град (5 400 до 
4 100 година преди Христа) древните са използвали камъни, дърво, 
глина. (Преди около 7 500 години.)

За ориентация ще припомня, че:

- Преддинастичният период в древен Египет e по времето на ІV 
хилядолетие преди Христа. (Повече от хилядолетие по-късно.)

- Шумерите се появяват в Двуречието около 3300-3200 години 
преди Христа. (Две хиляди години по-късно.)

- Финикийците се заселват в тяхната Финикия (по предания идват
откъм Черно море) в ІІІ хилядолетие преди Христа. (Две хиляди 
по-късно.)

- Израилтяните превземат Палестина през ХІІІ-ХІ век преди 
Христа. (Над четири хиляди години по-късно.)

- На територията на Китай през ХVІ век преди Христа възниква 
първата историческа държава Шан-Ин. (Четири хиляди години по-
късно.)

Развитието на неолитните култури на юг от Дунава до Крит върви 



в общи темпове, без да може да се прецени чия е била водещата 
роля: поречието на Долния Дунав или на Егейския архипелаг. 

Не би могло да бъде друго. Неолитните хора не са се вълнували 
от днешните държавни граници.

Общ изглед от селището

Така изглеждаше Езерният град през лятото на 2000 година. Купчина 
разпилени камъни.

На това място е имало селище в течение на шест хиляди години (от 5400 
година преди Христа докъм 1100 година след Христа, когато Първото 
българско царство е завладяно от Византия). Предполага се, че е 
изоставен заради маларичните комари. Но причините биха могли да бъдат 
и други. Сега в езерото незнайно защо няма комари.

Най-старата улица в Европа
Това, което виждате е прабабата на всички европейски улици. Като 
тръгнете по нея, след седем-осем хиляди години ще стигнете до Шанз-
Елизе, а след още няколко стотин години - до Бродуей. Важното е да сте 
търпеливи. 



От находките следва - така е започнала да се реализира идеята за улица и
значи за селищно устройство. Улицата криволичи между постройките и 
преминава от единия до другия край на селището. Трудно ми е да 

ви кажа какво точно виждаме, защото селищета е същестувало, както 
споменах от 5400 година преди н.е. до 10 век от новата.

След 2000 г. там е извършена археологическа работа и почистване от 
бурени. През 2009 г. картината изглежда4 така:

Но моят
разказ
е все
пак за



древното селище - 5400-4100 г. пр. н.е. 

Стените на сградите са били изградени с камък на около метър и 
половина-два височина. За пръв път се е използвал камък в 
строителството. Стената е изглеждала така:

Върху първия ред камъни - от единия до другия край, се е полагал глинен 
пояс с дебелина около двайсет сантиметра. Глината е била омесвана с 
плява и докато е била пластична, е нанасяна върху зида. Чакали 

са да изсъхне. След това върху първия глинен пояс са полагали 
следващия. Така (някакво подобие на строеж с пълзящ кофраж) са строели
до близо двуметрова височина. След това са покривали. 

Може да се предполага, че покривът е бил от слама, тръстика или трева. 
Отвътре стените са били измазвани. По някои находки се съди, че са били 
боядисвани и рисувани.

Жилищните постройки са имали площ от над сто квадратни метра. Сигурно 
е, че от вътре са имали колони, т.е. строени са по мегаронен план. 
Хипотезата е, че са били обитавани от целия род, без да можем днес да 

определим какво е значело за тогавашните хора "род". 

Твърди се, че траките са били многоженци, а това е предтракийско 
население. Но какво значи "предтраки", "траки", "българи" (известните 
етноси населявали земите ни), би могло да се отговори само при следващи 

генетични изследвания.

КРЕПОСТНАТА СТЕНА
Езерният град е ограден със защитна стена, която може да бъде наречена 
"първата крепостна стена в континентална Европа". Припомням, че града 
се е намирал на остров. В еднешно време достъпът до него е с насип от 
няколко метра, което не позволява да се правят преценки какъв е бил той 
преди 6-7 хиляди години. Сега (2000 г.) останките на стената изглеждат 
така:



НАСЕЛЕНИЕТО
Езерният град е имал постоянни жители от около 50 души, при средна 
продължителност на живота (като съдим от проучените гробове)  18 
години. Деца, които стигат до 5-годишна възраст са имали средна 
продължителност на живота от около 30 години.  

Такава общност от хора е скелетна популация. Без контакти с други 
населени места, тя е постоянно застрашена от пълно изчезване. 
Достатъчни биха били - епидемия,  хранително отравяне при масови 
събирания, 

нападение от разбойническа банда. 

На едно от най-ранните нива от преди 5000 г. преди Христа са  открити 
каменни къщи, два храма и един дворец. Как ще бъдат построени такива 



обекти от 50 души? Те трябва да издържат себе си, семействата си... 

Съществувала е йерархия, която е включвала и други близки поселения. 
Такива досега не са открити, може и никога да не бъдат забелязани, но те 
са съществували. Не бива да се изключва и възможността 

да е имало отделни жилища в региона, които са били център и подслон на 
отделно семейство. 

Мъжете вероятно са отсъствали често - за лов, риболов или сражения. 
Намирани са, не в гробовете, а в жилищата, но поради "срамежливостта" 
на 60-70 години на ХХ век, не са запазени керамични фалоси, 

преминали през сериозна обработка. 

За всичко, за което ще стане дума по-долу, е абсурдно да се мисли, че е 
постижимо  в културен и материален смисъл, от човешка изолирана 
общност от няколко десетки души.

НЕКРОПОЛЪТ

. "Праисторически некропол – функционирал непрекъснато повече от цяло 
хилядолетие. Откритите 1 204 гроба от новокаменната и каменно-медната 
епоха го правят най-голямото праисторическо явление от този вид в света.
Придобити бяха много нови знания за появата на медната металургия, 
търговските контакти на общностите, обитаващи Западното Черноморие и 
земите на днешните Украйна, Молдавия, Среден Дунав и други територии, 
както и погребалните практики и култовите представи на праисторическия 
човек. В гробовете беше открит богат инвентар – глинени съдове, идолна 
пластика, каменни, кремъчни, костени и медни сечива, накити от злато, 
мед, малахит, халцедон, спондилус, денталиум и други. Не на последно 
място изтъкваме обстоятелството, че по-голямата част от откритите 
скелети на погребаните индивиди и остеологичните останки бяха много 
добре запазени поради ниската киселинност на материковия льос " - 
(http://www.dobrichmuseum.bg/index.php/bg/research/archaeology-
research/30-arheologicheskiyat-kompleks-durankulashko-ezero-priroda-
ekologiya-i-otkritiya)

ФЛОРА И ФАУНА

 Фауната, населявала региона на Дуранкулашкото езеро през периода на 
неолита и енеолита. Идентифицирани са както диви, така и опитомени 
видове: див заек, черноморски делфин, муткур, дива свиня, благороден 
елен, сърна, тур, европейско диво „магаре” (Equus hydruntinus /hemionus/ 
danubiensis), мечка, вълк, лисица, пор (става дума за степен пор), язовец, 
видра, дива котка, лъв, куче, домашна свиня, говедо, овца, коза. Освен 
тези видове тук се е срещал и дивия кон (Equus germanicus transilvanicus). 
Дивото степно магаре е вече напълно изчезнало още през ранния енеолит 
– до средата на пето хилядолетие пр. Хр. Този степен вид е редуцирал 



местообитанията си през холоцена с намаляването на степните ландшафти 
и увеличението на горските масиви, поради настъпилите промени в 
климатичните условия. Но причините за изчезването му са масовото 
преследване и ловът. Обект на лов са били също еленът и по-малко дивата
свиня.(http://www.dobrichmuseum.bg/index.php/bg/research/archaeology-
research/30-arheologicheskiyat-kompleks-durankulashko-ezero-priroda-
ekologiya-i-otkritiya)

Украшенията в Езерния град

Смущението от разпилените камъни на останките бързо отминава, 
когато видим предметите от бита на праисторическите хора. 
Достатъчно е да посетите музея в Добрич и не само там... 

По най-старата улица в Европа са се разминавали хора, за чието 
достойнство и усет за красота съдим по достигналите до нас 
украшения. Огърлиците и нанизите издават развит естетически вкус. 

Животът, в която и да е общност е цялостен - той е едновременно 
естетическа, нравствена, интелектуална, прагматична, верска, 
институционална, йерархична и т.н. система.  Можем да я заменим с 
думата "кристал" като с нея назовем общността. Многостенен блестящ 
кристал несъзнателно шлифован от хилядолетно всекидневие. Не е 
задължително неговите фасети да бъдат хармонични, симетрични, 
съразмерни една на друга, но всички са шлифовани. 

Това е толкова очевидно, че примерите са излишни. Но за да бъде 
ясно какво имам предвид, ще посоча, че една общност може да има 
едновременно изключително развити семейно-родовите отношения и 
примитивна правна култура. Така че от намерените, оцелели от 
древността арте факти могат да се правят вероятностни заключения за
обществото. От артефактите могат да се правят изводи за условията 
на тяхното създаване и използване. 

Изровената от пръстта корона на Владетел е достатъчна, за да се 
опише с приближение възможния образ на неговото царство, от нея 
могат да се правят изводи за знаците на йерархията, доходите 
(данъчни и плячка), мощтта му (дарения), добиване и обработка на 
метали, естетически вкусове, търговски връзки... 

Жителите на Езерния град  не са подбирали какво да намерим ние - 
хората, живеещи 7 хиляди и 500 години  по-късно. На намереното, 
стига да е ясно определена неговата възраст и контекст, трябва да се 



вярва като на сигурен индикатор за състоянието на тяхното общество. 

Д-р Тодор Димов уточнява:

"1. Огърлица от златни и халцедонови маниста от гроб № 211 от 
некропола в Дуранкулак (втората половина на V хил. пр. Хр.) - 
късна каменномедна епоха, култура Варна. 

2. Наниз от златни и малахитови маниста от некропола в 
Дуранкулак (средата на V хил. пр. Хр.) - култура Варна.

3. Антропоморфен амулет (апликация) от гроб № 694 от 
некропола в Дуранкулак (средата на V хил. пр. Хр.) - култура 
Варна.

4. Спирала от златна тел (вероятно накит за глава) от гроб № 
165 от некропола в Дуранкулак (средата на V хил. пр. Хр.) - 
култура Варна." 

Халцедонът е полускъпоцнен кристал.  Той се намира в Крим, а 
малахит (по това време все още не е намерен в Атика) се е срещал във
вътрешността на днешна България (Етрополе и Кремиковци) и днешно 
старозагорско, в Румъния - също. 

До големите находища в Урал и Конго е твърде далеч. Възможно е по  
времето на Езерния град халцедон да се е намирал и другаде. Но 



двата халцедена и малахита маркират вероятните граници на 
търговските връзки на града - на Запад до софийско, на юг до 
Тракийското поле, на североизток - до Крим, северозапад - неясно, но 
най-вероятно днишна юго-източна Румъния. 

Ще подчертая, че малахита се обработва трудно и за да бъде създаден
такъв наниз се изисква голямо майсторство възможно при традиция. 
Опитът и сръчностите  са се предавали и развивали от поколение в 
поколение. Имало е трайно разделение на труда. Възникнал е 
занаята. За да се намира халцедена и малахита в Езерния град пътят 
от природните находища до него е изминат от рудари,     

Когато съпоставим тези украшения с дрехите, керамиката, култовите 
предмети, оръдията на труда, ще разберем, че става дума за култура 
със свой собствен стил. Прието е да се определя като - културата 
Хаманджия и културата Варна. 

Според мен става дума за Долнодунавска цивилизация, чиито 
характеристики са споменати в този текст и нейната територия е била 
- от днешен Белград на Запад, на юг до Тракия по линията на Марица 
с продължение до Бургас, а на север - южнаната част на 
Трансилвания, през устието на Дунав и до Крим. За съжаление 
региона архелогически е недостатъчно проучен, а още повече - 
неразбран и неоценен. 

За да имат общоприето разбиране за "красиво" и "удобно", което 
последователно отстояват в разнородната си дейност, жителите на 
Езерния град трябва да са имали интензивен, добре структуриран 
социален живот, който е невъзможно да бъде създаден от общност от 
няколко десетки души. Те са били само едно от селищата на 
Долнодунавската цивилизация. 

Находките от този регион (около двадесетина археологически 
изследвани днес селища) би следвало да се разглеждат в цялост, а 
техните различия - като местни особености на затруднените пътни 
комуникации. По този повод ще отбележа, че през ХІХ век с. Горна 
баня и с. Суходол, днес квартали на София, са имали ясни 
етнографски различия - в облекло, предмети на бита, ритуали. И двете
селища са били населени с православни българия, които по 
антрпологични белези са идентични и са били от векове свързани с 
брачни връзки. Какво да говорим за разликите между "сайтовете" от 
Долнодунавската цивилизация от  преди шест хиляди години. 

Разликите не засягат знание, разбиране, смисъл, а са съотнесими само
към възможността да се предава от поколение на поколение селищна 
и родова идентичност. Оставяйки в рамките на тази идентичност 
селищата от Долния Дунав са подражавали едно на друго, разменяли 
са си предмети и услуги, предавали са си информация. Дали са 
действали съвместно, дали са имали обща граница, дали са водили 
помежду си преговори за общи действия и за поемане на задължения, 



засега не е известно. 

Украшенията са използвани от конкретен индивид. Те са лична 
собственост придобита чрез дар, размяна или сила и отстоявана чрез 
общоприето разбиране.  Жителите на Езерния град, да ги наречем 
условно езерниците, са спаделяли  ценността собственост. Те са 
имали норми за нейното придобиване и опазване. Индивидите са 
различавали мое и чуждо. Собственикът е имал права. Той е могъл 
вербално или със сила да защити своето, при което е разчитал на 
солидарността на близките и общността. Селищната общност е 
охранявала притежанията чрез санкции. Те са могли да бъдат 
вербални, физически, отнемане на притежавано, принуда за услуга, 
лишаване от право. Не може да се прецини дали е имало някаква 
форма на "отнемане на свобода".  Не могат да се правят изводи за 
йерархията на санкциите и мярата на санкциите при посегателство. 
Посегателят на чуждото, ако е възрастово и ментално пълноценен 
участник в общността, е имал очакване за наказание. Очакването е 
резултат от социализацията.  Тя е възможна само при утвърдена 
система от норми за принадлежност към общността. 

За да бъде възможно санкционирането от общността (публиката) на 
посегалството върху чуждото е имало жури. Имало е съд и съдия. Дали
ролята на съдия е била диференцирана от ролите на вожд и жрец не 
може да се прецени. Като имаме предвид и останалите находки можем 
да твърдим, че са били налични условията за диференциация на тези 
роли. 

Невъзможно е цялата лична собственост да е била продукт на собствен
труд. Това е очебиино при украшенията. Спиралата от златна тел от 
гроб № 165 се състои от злато добито или намерено от е могла 
безпроблемно да бъде дарявана и разменяна. В общността е 
същуствувала норма за размяна. Предметите и услугите са имали 
своя цена. Дарът е бил награда по принуда или заради услуга. 

Свръхестественото

                           



                                                 

                                               

Това са керамични фигури на идоли.

Намерените в некрополи са правени (купувани) за самото погребение. Има
непечени екземпляри. Но са намирани и вън от гробовете. 

Те са няколко типа. Поради което може да се предполага, че изработката 
им е било занаят и са били търговски артикул. Но не може да се разбере 
дали преди употреба са преминавали през ритуал на освещаване (по 
подобие на днешните икони в православната църква) или външният им вид
е бил достатъчен, за да станат знак за свещеното и да бъдат годни за 
пряка употреба (както фенерите при днешните гробове).

Били са част от ритуалите, свързани с вярванията на жителите на Езерния 
град... 

Изобразяват женски фигури, но съм скептичен, че са доказателство за 
"матриархат". Все едно след хилядолетия за нашето време да се 
произнесат, че е "матриархат", защото почитаме Девата с младенеца или 
заради масовата "употреба" на Мона Лиза и различните модни и други 
конкурси на женско облекло и красота.

Изглежда, че тези фигури изобразяват една и съща богиня. Прамайката на 
Света. Едно от ранните пластични изображения на основен архетип.

Фигурата е знак на силна жена, физически здрава, с подчертани детеродни
органи, със здрави крака, а бюстът, главата и ръцете са маркирани. 
Богинята е родителка. Не е работничка, мислителка или детегледачка. Тя 
олицетворява "чистото" раждане, "началото", "отправната точка"...

Богинята е украсена с пръстени и герданчета - вероятен израз на 
преклонение пред "кръга". Кръгът е знак или предусещане на идеята за 
кръговрата, за безкрайността...

Върху гърдите на неизвестната богиня са чертани знаци - тя е била зована 
и молена. С нея древните хора са били в диалог. Те са осъзнавали своите 
потребности като част от едно цяло (световно, космическо?), където се 
разпорежда тяхната богиня, и са могли да вплетат в причинно-следствен 
ред тези потребности.

Съществуването на молба, молитва (чертаните знаци по фигурите) в 
техния бит означава, че в духовен план те са градели "храмове", защото 
боговете (свръхестествените сили) присъства там, където е молитвата към 
тях.  Останалото е въпрос на договореност: да се обозначи физическото 
място на молитвите, да се огради, да се издигне сграда... 



А те са издигали материални храмове. В Езерния град е намерен храм със 
"седящо антропоморфно изображение в цял ръст". Било е изработено от 
бял каолин.

Как ли се е казвала тази богиня? Какви ли са били легендите за нея? Може
би някаква "прото-Кибела"?

Вижте статията на Иван Вайсов в сборника "Добруджа 9", издание на 
Историческите музеи в Добрич и Силистра, 1992. Там се говори и за 
наличието на "анатолийско" влияние. "Анатолийските прототипове са с 
цяло хилядолетие по-стари от самата култура Хаманджия". Но дали е така?
Подобни фигурки са намирани освен в Анатолия, и в Тесалия, Пелагония, 
Югозападна България.

В Езерния град са търсели връзка с Отвъдното, както чрез Прамайката, 
така и с Бика.

Гроб 626
 



Четирите "идола" около скелета са като стражи и придружители. Древните 
са имали понятие за четирите посоки на Света. Погребана е жена. 
Вероятно жрица, тъй като има множество украшения.

По правило трупополагането е ориентирано по посоките на Света. Главите 
са на Север. С други думи "гледат" на Юг. Мъжете са погребвани изпънати 
по гръб, а жените свити странично (утробна поза). 

Жителите на Езерния град са вярвали в задгробния живот. Техните  идоли 
са били символи не само на плодородието. Те са имали значително по-
голяма "сфера на дейност". Иначе няма защо да се озовават в гроб.

Некрополът на Езерния град е един от най-големите праисторически 
некрополи в света. Досега в него са открити 1 204 гроба. Използван е без 
прекъсване от втората половина на новокаменната до края на каменно-
медната епоха (5 500 - 4 100 пр. Хр.). 

Наличието на такъв некропол е свидетелство, че жителите на Езерния град
са структурирали обживеното пространство. Отчитаме наличието на: 
селище, дом, храм, улица, некропол...

При разкопаването му и изследването на селището е открита важна 
информация за праисторическите култури Хаманджия, Сава и Варна. 

Д-р Тодор Димов: 
"Гроб № 626 с идоли в инвентара: късна новокаменна епоха (началото на 
V хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІІІ."

Седналата богиня



Огледайте внимателно богинята. Тя не е находка от селището. Намерена е 
наблизо. Има подчертано масивен ханш и очевидно изобразява добре 
хранена жена.  Според мен е облечена с дреха, подобна на възстановената
от Димов блуза, която ще видим след малко. 

Седнала е на петите си. Да запомним тази поза! 

Възможно е онова, което смятаме, че отбелязва бюста, да е изображание 
на свитите с издадени лакти ръце. Възможно е фигурата да е заела 
някаква стойка за медитация? Или пък позата да е характерна за ритулно 
изслушване.

Д-р Тодор Димов: "Седяща глинена женска статуетка от околностите на 
село Черна, Добричко (началото на V хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия 
ІІІ." 

Бикът





Погребението е извършено с две бичи глави. От 1204 гроба това е 
единственият случай. Вероятно става дума за специална отлика на 
покойника.

Сигурно е, че в Езерния град са приписвали на бика мистични свойства. Да
си спомним изображението в гробниците. Свързвали са го със 
свръхестественото, но по какъв начин, можем само да гадаем. Все пак 
Зевс, когато отвлича Европа е превъплътен в бик.

Знаци на култа

http://www.omda.bg/page.php?tittle=The_Bull&IDMenu=158&IDArticle=90


Тази "брадва" от еленов рог е намерена в гроб. С нея е отличен покойника 
или характера на неговата смърт. Тя е от знаците на тогавашния култ. 

"Брадвата", която прилича на садило, на мотика, на чук, не е била оръдие 
на труда. Няма следи да е използвана като инструмент. Тя е жезъл. Жезъл 
или за магическо действие, или символ на земна власт, а може би и двете.

Профанното е станало свещено. Инструментът - знак. "Брадвата" ни дава 
основание да смятаме, че социалната организация и властта се е 
реализирала със символи в Езерния град.

Трудът като дейност дава  понятие за власт чрез инструменти над 
природното, а еленовия рог като не-самороден внушава, че съществува не-
естествен свят, над който се осъществява власт чрез инструмент-символ.

Съществуването на такъв свят и факта на смъртта, при коята зад 
видимостта, че тялото остава същото, но лишено от живот е вече нещо 
различно и прилично на естественото не-живо, вероятно подтиква 
развитието на разбирането, че живота е подчинен на невидима 
персонифицирана сила, така както инструмента е подчинен на човека.

Тодор Димов: 
"Култова брадва от еленов рог от гроб № 550 от праисторическия 
некропол на западния бряг на Дуранкулашкото езеро - каменно-медна 
епоха (V хил. пр. Хр.) - култура Варна І."

Надписи



Според разпространено мнение жителите на Езерния град и техните 
съвременници и техните потомци, които някъде около две хиляди години 
преди Христа ще формират тракийския етнос, не са имали писменост.

Според мен по-правилно би било да кажем: не са известни писмени 
паметници, които да бъдат идентифицирани като принадлежащи на 
траките, тракийските племена и техните държавни формирования. 

Трудно би било да си представим, че този многоброен народ, с 
изключителна култура, който играе (по свидетелството на Омир) важна 
роля в развитието на античния свят, чиито паметници в българските земи в
днешно време са  хиляди, не е използвал писменост. Нито един тракийски 
вожд или просто изтъкнат тракиец, векове наред, при постоянното 
съседство с писмени народи, при постоянни делови връзки с тях, които 
налагат най-малкото отбелязване на "взел-дал", няма да използва 
известните му знаци, за да напише: възцарих се, победих, построих...

Много е странно. 

На снимката посочвам  фрагмент от една статуетка: какви са тези драски? 

Д-р Тодор Димов: "глинена
женска статуетка с медна гривна на едната ръка от гроб № 453 от 
некропола в Дуранкулак - каменно-медна епоха (V хил. пр. Хр.) - култура 
Варна І."

Тези "драски" напомнят по-късни плочки от Градешница.



Блузата

Тодор Димов: "Възстановена блуза от спондилусови маниста"

Блузата, освен че е продукт на трудоемка дейност, е майсторска 
изработка. Тя изисква квалификация: за общото дизайнерско 
решение, за кройката, за шиенето. Изпълнителят (независимо 
дали заедно с това е ползвател) не е импровизирал. За да стигне 
до нейното изпълнение, той е преминавал през съобразена с 
ролите му социализация, която е била свързана с улегнала 
традиция. По подобен начин българските моми от преди два века 
са изроботвали майсторски многообразен и изкусен чеиз.

За да се направи блузата, са нужни подготвени хора:

- за събиране и обработка на мънистата,

- за правене на конците, с които мънистата се нанизват,



- за изтъкаване на плата, върху който се поставя мрежата от 
мъниста,

- за изработване на иглите за низане на мънистата,

- за правене на ножиците (средство за рязане на тъкан), с които 
ще се крои плата.

Могат да се предположат и системни търговски връзки на Езерния
град с други селища, както и професии (или разгърната система 
от домашни трудови умения), които са задоволявали потребности 
на други общности. 

Тези изводи се подкрепят и от други находки. Некаси спомним 
украшенията.

Гердан в стила на блузата



Д-р Тодор Димов: "Глинени съдове и наниз маниста от dentalium - 
различни гробове от некропола в Дуранкулак - късна новокаменна-ранна 
каменно-медна епоха (началото на V хил. пр. Хр.) - култури Хаманджия ІV 
- Варна І." 

Тези нанизи са част от стил. Те са като термометър за духовния огън на 
една непозната  култура.

Керамиката

Този и следващите съдове са от времето преди грънчарското колело. С 
черти и резки древният майстор е засилил експресивността на фигурата. 

Ако допуснем, че е реалистична, то по времето на нейното изпълнение 
мъжете са ходели с малки шапки, големи шалове, били са брадати. 
Връхните им дрехи са кожени. Били са везани. Било е студено. 

Керамиката на Езерния град, според любителското ми виждане, 



принадлежи към културата Lineаrbandkemik (LBK) или "линейно-лентовата 
керамика". За нея говорят Райън и Питман.

Тодор Димов определя: 
"Антропоморфен съд с капак от гроб № 827 от некропола в Дуранкулак 
(начало на V хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІІІ."

Купа



Тази купа е едноцветна. Лъскавината се е получила при реставрацията. 
Броят на направените резки по нея не следват някаква видима 
закономерност, но те стоят хармонично. 
Купата е малка, за да се ползва за хранене. Или има ритуално 
предназначение, или е чаша за пиене. 
Тодор Димов: 
"Купа с висока цилиндрична шийка и врязана украса от VІІ хоризонт на 
селищната могила Големия остров в Дуранкулашкото езеро (средата на V 
хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІV."

Съдинка, украсена с пера

Украсата представлява ритмично врязани черти, които вероятно 
символизират птичи крила, риби опашки или стълби, стигащи до небето. 
Възможно е това да са някакви знаци?



Миниатюра

Съдчето е малко - колкото кокоше яйце. Има и други подобни . 
Допускането на д-р Димов е, че жителите на Езерния град са правели 
миниатюрни копия на съдовете използвани във всекидневието, за да ги 
използват като гробни дарове. Намирани са в гробове.

Ако е така, то характеризира разбиране за задгробния живот: Отвъдният 
свят е огледален на реалния, но е символно изграден и в него се оперира 
със символи. Физическото тяло на покойника изтлява, но съзнанието му, 
онова, което приживе разбира, тълкува, говори, общува и пр. оцелява и 
попада в Отвъдното. Смъртта трансформира индивида, като запазва 
неговата индивидуалност. За това при тялото се оставят съдове-символи, с 
които той символно ще задоволява потребностите си, такива каквито е 
имал приживе.



Като оказват тази грижа за покойника, те му приписват потребност от 
внимание. От това следва, че грижата, вниманието, признанието, които са 
базови потребности за живия, са били съзнавани и признавани в 
общността.

Това е общество с изклютелен интегритет. Дори със смъртта човек не е 
напускал света на живите. Той е оставал сред тях, като е ритуално 
обгрижван.

При такава наситеност на вниманието към мъртвия, едва ли той е напускал
света на живите с равния поток на времето и изтляването на спомена за 
него. Вероятно са съществували ритуали, при които мъртвият е бил 
окончателно изпращан в неведомото Отвъдно. Имало е представа за 
отпътуване, заминаване на душата.

Съдчето е антропоморфно.  Вгледайте се в горния му край и ще видите 
лицето - очи и усмихната уста.

Антропоморфните съдове са характерни за цивилизацията на Долния 
Дунав. Това ни кара да допуснем, че в колективното съзнание 
персонализацията е била средство за разбиране на Света. 

Съдовете-символи са били компаньони на покойника в неговото 
пътешествие. Той няма да бъде сам. С него ще бъдат предметите-знаци, с 
които ще си служи и общува. 

Това е огледално отражение на интегрираността на живия със средата. 
Хората са одухотворявали познатите им артефакти и природни обекти. Те 
са съзнавали и споделяли техните особености. Възприемали са самотата 
като попадане на непознато място, сред непознати предмети и същества. 
Те вече трайно са поставили между себе си (Аза) и външния свят своето 
споделяно в общността разбиране за него.

Когато са подреждали в гроба миниатюрите (предметите-знаци), те са 
създавали разказ предназначен за покойника, с който са го убеждавали, 
че не е сам. 

Ако е така, то миниатюрите са част от потока на колективното съзнавано в 
раждането на писмеността.

Тодор Димов:  "Бутилковидно съдче с набодена украса и плитки 
канелюри от некропола в Дуранкулак (края на VІ - началото на V хил. пр. 
Хр.) - култура Хаманджия ІІІ."



Миниатюрна керамика (2)



Керамичното
съдче е
изящно. На
снимката
цветовете  му
са точно
предадени.

И то е
намерено в
гроб.
Дупчиците в гърловината подсказват, че е било предназначено за връзван.
То е имало изтляла връзка. Това е предмет, на който са приписвани 
задгробни утилитарни функции. Той може да бъде преместван, носен...

Покойникът е могъл да действа в Отвъдното с предметите-знаци. 
Миниатюрите не са подреждани в гроба му само като съпътстващ го 
разказ, а като инструменти, с които той ще оперира в отвъдния свят.

Но ако мъртвият се е нуждаел от такива знаци, не са ли използвани те и от
живите?

А тази миниатюра е особена. Не е намерен неин първообраз сред 
предметите от реалния бит. Тя е била знак за нещо. Код, натоварен със 
смисъл, валиден за пътешествието в задгробния свят. Своеобразен, 
веществен "йероглиф", който само на пръв поглед е предмет.

Моето предположение е, че преди йероглифите като идеограми, като 
символни рисунки, са били миниатюрите. 

Размерите и украсата на това съдче подсказват точно това. В Езерния град 
хората вероятно са използвали "писмеността на миниатюрите". За това са 
изпипвали детайла, допълващото, страничното. Една концентрация, 
характерна при създаване на символи. Чертичка, точка могат да превърнат
един знак в съвършено друг...

Тодор Димов:
"съдче с букели от гроб № 512 от некропола в Дуранкулак (средата на V 
хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІV."



Жарниците



Това е мангал. Ще го наричам жарник.

Тук говорим за хилядолетия, в които няма метални брадви. Сеченото на 
дърва за домашно огнище с каменна брадва не е забава. А всеки ден 
трябва да се секат дърва. През зимата за отопление, през лятото - за 
готвене. Освен това, вече има домове. Жилища. Те са високи малко над 
човешки ръст и компромис с размера на внасяните за огнището дърва, не 
може да се прави. Там се внасят съчки и лесни за чупене клони. Но 
поддържането на постоянен огън би било проблем.

Предлагам такъв сюжет:



Отсечените дървета, техните стволове и едри клони се натрупват на голям 
огън вън, но близо, до жилищата. Получената жарава е лесна за 
разпределяне. С нарочни керамични съдове (как ли биха изглеждали те?) 
жаравата се взема и жарниците се пълнят. Те нямат дъно. През зимата 
това става вътре, в жилищата. Подът е от пръст. Форма на централизирано 
отопление в селището. През лятото - отвън, пред дома.

Върху жарника се поставя съдинката с продуктите според тогавашните 
готварски рецепти.

Жарникът отдолу няма лесен достъп до кислород. Дълго ще поддържа 
висока температура...

Големите селищни огньове, ако са съществували, са допълнителен 
интеграционен фактор. Но би трябвало да има следи от тях, така че 
хипотезата за общия селищен огън подлежи на проверка. 

Жарниците - 2



Намерените керамични жарници са достатъчно многобройни и 
разнообразни, за да заключим, че жителите на Езерния град са им 
отдавали голямо значение. Ако се върнем на въображаемия общ огън, те са
имали достатъчно причини да ценят тази съдинка. Те са били отоплителна 
и готварска печка.

Трети жарник



Показвам го само за "асортимент". За да се знае, че е неприлично да има 
намерени толкова много, съвсем различни съдове в селище, където 
домовете (жилищата!) са ЕДНОСТАЙНИ! Няма топло и студено помещение, 
няма кухня и спалня. Един покрив и вътре жарник. От къде биха могли да 
дойдат въглените за него?

Ето още един аргумент за нашия сюжет.



Следа от рогозка

Жителите на Езерния град са познавали плетката. Използвали са плета в 
строителството на стени, огради, дрехи. В изготвяне на рогозки. Може би 
са плели рибарски мрежи.

Тук е останала следа. Неизвестният грънчар е поставил още пластичния 
керамичен съд да съхне върху рогозка. Рогозката е оставила своята следа. 
Вижте каква съвършена плетка. Вероятно от папур.

Рогозката е използвана за подова постелка. Нещо върху, което се стъпва. 
Нещо, с което се покрива обитавано помещение.

Може би върху нея се е спяло? А това е парче от старата рогозка, което 
грънчарят използва в своята работа?

Рогозката е плетена сякаш от машина. Не. От обучен талант. 

Всичко е правил ръчно и на око. Много сръчен. Отлично е познавал и 
владеел материала. Имал е завидно чувство за симетрия и ритъм. 

Това е наш прародител отпреди седем хиляди и петстотин години. Преди 
триста поколения!

Статистически той е прадядо или прабаба на всички, живеещи днес на 
Балканите. Всеки от нас носи неговия ген.



Специалната чиния



Тя е с размера на днешната чиния за супа. Но има солидна куха подставка,
с височина около 50 см., което навежда на мисълта, че масата за хранене 
(или софрата) е излишна. Достатъчно е столът да бъде нисък или да се 
сяда на пода. 

Кухината на подставката е била пълнена с въглени, така че може би това е
тиган. Дали е така може емпирично да се установи с изследване 
повърхностната структура на чинията. Трябва да има следи от пържене, 
което ще означава, че в Езерния град са добивали мазнина. Животинска 
или растителна - и това е установимо.Оттук биха следвали серия други 
изводи.

Жарниците и тази чиния са на една височина. Наредени едно до друго, 
могат да се мислят като печка за готвене с две плочи, която после се 
превръща в маса за хранене и накрая става печка за отопление.

Нека си спомним седящата богиня. Възможно ли е това да е възприетия 
начин на седене в Езерния град? Когато са готвели или са се хранели те да
са седяли на колене, върху петите си. Има основание за такова допускане 
и го казвам, за да бъде по-жива представата ни за тяхното всекидневие.

Чашите

Без съмнение формата и размерът на днешни чаши, които могат да се 
видят по магазините в цял свят, са интелектуална собственост на 
неизвестните грънчари от Езерния град, където за съжаление не е имало 
патентно бюро. 



Чашите са
подчертано
фунционални
- по форма те са удобни за ръката и за оставяне на маса. В своя бит 
жителите са използвали маса (трепеза), вероятно от дърво.

 Гювечът



Гювеч с такава форма и размери може да се купи и днес по българските 
пазарища. Той все още е на въоръжение в българската  кухня. 
Как е използван ? Като голяма купа за приготвено в други съдове ястие 
или, както сега, като съд за печене на специфичното българско ястие в 
десетки различни рецепти основното, в които  е изпичане (с месо или без) 
на смес от различни зеленчуци ? При лабораторни изследвания на 
намерените съдове може да се установи.

Гювеч (2)



Този гювеч е малко позахабен от изминалите седем хиляди години, но по 
форма и размер е съвременен. 

Гювеч (3)



 

Този гювеч дава съвсем точна представа как може да изглежда днешен 
сватбен подарък България. 

Гювечът днес





Първобразците на керамичната чаша, чиния, делва, купа, гювеч и др. 
съдове, които днес (поне в България) купуваме и използваме са създадени 
преди 7-8 хиляди години.

Давам за пример само гювеча в съвременен български дом (Пазарджик) 
заснет от Елена Арнаудова на 23 март 2008 година в изпълнение на 
проекта "Съвременният български дом", по който работех заедно с моите 
студенти.

По форма и размери той е идентичен от гювечите намирани в Езерния 
град. Разликата при този е, че при готвене не се нагрява върху жарник, а 
във фурната на газова печка.

Гювечът като  символ





От многото оцелели до наши дни древни модели на съдове, 
избирам образците на керамичните гювеч и чаша, които са 
създадени по форма, размери (и материал, разбира се) преди 
около 8000 години.

В България ги възпроизвеждаме най-малкото от осемдесет века.

Ще напомня, че знаковият Сфинкс от Гиза, пред когото времето 
трепери, е създаден вероятно преди 4 600 години.

Наполеон бил казал, че от върха на голямата пирамида го гледат 
четиредесет века. 

Когато зърнем гювеч или керамична чаша, трябва да знаем, че ни 
гледат най-малко осемдесет века.

Той трябва да бъде признат за изобретение на Езерния град.

Съдинка с месечини



Тук са

изобразени фазите на Луната. Може да се направи вероятен извод, че 
жителите на Езерния град са познавали лунния месец. Разпознавали са  
Новолуние, Първа четвърт, Пълнолуние, Последна четвърт.
Те са познавали седмицата! 

Делва



И днес има такива делви, но трябва да се признае, че нямат ушички за 
връзване или поне аз не съм виждал подобни.

Жителите на Езерния град знаят да плетат и е сигурно, че са имали 
плетени съдове. С тях са пренасяли плодове, зеленчуци, плява. Тази 
съдинка е служела за пренасяне на зърно и вода.

Връзката, която е трябвало да издържи около пет-шест килограма, 
вероятно е била от лико или коноп.

Оръдия на труда



Според археологическите данни жителите на Езерния град са се 
занимавали със земеделие, животновъдство, лов, риболов. Те са 
отглеждали говеда, свине, овце, кози и кучета. Сигурно и котки, но костни 
остатъци поне до края на 80-те години не са намирани. Ловували са 
благородни елени, сърни, диви свине, диви коне, диви магарета, язовци, 
диви зайци, птици. От езерото и морето са ловили риба и костенурки.

Те са плавали по езерото и вероятно по морето.
Тодор Димов:
"Костен харпун от селищната могила на Големия остров в Дуранкулашкото 
езеро (V хил. пр. Хр.) - каменно-медна епоха, култура Варна."

"Каменен чук от същото време."

Животът
в

Езерния
град



Тази възстановка, създадена от д-р 
Тодор Димов, е на гроб 550.
Погребението е от V хилядолетие преди
Христа на около двадесетгодишен
младеж. Той е убит с тъп предмет в
дясното слепоочие. Загинал е в схватка.
От този гроб е ритуалната брадва от
еленов рог.

Ако той е загинал в сражение, то можем
да вихрим въображението си за начина
на водене на война в петото
хилядолетие... 

Но като че ли е достатъчно да погледнем
в "Илиадата", макар че тя е твърде
скорошна.

Хиляда години по-късно,
400 километра на запад



Идолът е от началото на ІV хилядолетие преди Христа и е намерен в 
праисторическото селище в село Градешница, Врачанско. Той наподобява 
идолите от Езерния град и въпреки това е различен.  Вдълбаните 
украшения или писмени знаци по него са значително повече. 

Ръцете са само загатнати. Горната част на талията е стегната, долната 
прераства в нещо като капител. Краката са сплетени. Фигурата е по-
стилизирана.

Искам да кажа, че населението по Долния Дунав, макар и пръснато в 
селища, поне по досегашни сведения необединени в обща държава, е било
обхванато от мрежа на обмяна и съперничества. Формирана е духовна, 
трудова и битова близост.

(Взех снимката от каталог на врачанския исторически музей под 
редакцията на Иван Райкински, издаден през 1990 година.)



Плочките от Градешница



Плочките са от ІV хилядолетие преди Христа. Те са намерени на 400 
километра западно от Езерния град. Открити са няколко десетки.

Вероятно на лицевата страна е написано нещо. 

На гърба като че ли има символ, наподобяващ слънчево колело. Образец 
на свастика? 

Кой ли и кога ли ще разчете тези плочки?

(Снимките са от каталог на врачанския исторически музей под редакцията 
на Иван Райкински, 1990)

Въпросите, свързани с находките от древността, трайно вълнуват и учени, 
и публика. Ще посоча само няколко примера от 2006 година.
…На 22 и 23 март 2006 г. в българските медии се появиха съобщения, 
свързани с тези плочки: "Откриха най-старата писменост в света у нас 
("Монитор"); "Най-старата писменост в света, открита у нас" (Експрес.БГ). 
Според публикациите "В сакрални плочици от петото и четвъртото 
хилядолетие преди Христа, намерени в България, е декодирано древно 
тракийско писмо, което е най-старата писменост в света, предшествала 
тази на Шумер и Египет с около две хилядолетия."

Това е съобщил самият автор на декодирането - д-р Стефан Гайд от 
Института по трансцедентна наука в Лонг Бийч, Калифорния, българин, 
който от дълги години живее в САЩ. Гайд е експерт в областта на 
лингвистиката, криптографията и трансцедентния анализ, а Институтът по 
трансцедентна наука, съоснован от него в началото на 90-те години, 



публикува откритието му в подготвената за печат на български език книга 
"Тракийското писмо декодирано". 

Д-р Стефан Гайд посочва, че плочиците, намерени при Градешница и 
Караново, са известни на научния свят вече няколко десетилетия и са 
експертно установени като автентични - както по физикалност, така и по 
датировка. Нееднократно са били изказвани съмнения за образци на 
протописменост върху тях, но до този момент писмеността не е била 
задоволително идентифицирана и декодирана. Пълното научно и 
окончателно декодиране на всеки знак върху плочиците ще бъде 
представено на 29 март от д-р Гайд на пресконференция в БТА.

Археолози твърдят, че у нас има и по-древни писмени находки. "В нашия 
исторически музей съхраняваме плочки със знаци върху тях, които могат 
да се тълкуват като съществуване на писменост. Експонатите ни са от 
новокаменната епоха, т.е. по-стари са от Карановския печат и плочката в 
Градешница, които са от каменно-медната епоха." е заявила пред в. 
"Стандарт" Татяна Кънчева, археолог в Историческия музей в Нова Загора. 
Според нея и на други места в страната се съхраняват плочки със знаци от 
новокаменната епоха, които просто "не са добили такава известност и 
публичност и затова около тях не се шуми".

Карановският печат, който е находка от този род, е открит през 50-те 
години на миналия век от известния български учен Васил Миков при 
разкопки в тракийски дом в могилата край местното село Караново. 
Езиковедът проф. Владимир Георгиев е правил опити да разчете знаците 
върху него.

На мястото, където са намерени плочките с древната писменост, български 
и австрийски археолози са разкрили и останки от най-голямата постройка 
в Югоизточна Европа от времето на раннобронзовата епоха. В 
Карановската могила край Нова Загора от 1 юни до 5 юли 2002 г. беше 
разкрита с размери 27х8,3 м. Разположена е на огромната за времето си 
площ от 216 кв. м. Била е изградена от набити в земята дървета, 
преплетени с пръчки от върба и леска, и оградена с измазан с глина плет. 
Стените й са с дебелина 20-22 см. Трите й помещения са били покрити с 
двускатен покрив. "Голямата сграда е играла централна роля в Тракия - 
твърди проф. Николов, - но не може да се определи с точност за какво е 
служила. Най-вероятно не е била жилище на едно семейство, а обществена
постройка или дворец на владетел."

Карановската селищна могила е много по-голяма от историческата Троя и 
предизвиква интереса на учените още от 1947 г. Тогава тук започват да 
копаят професорите Васил Михов и Георги Георгиев. Тя е обитавана още 
преди 4000 г., а през новокаменната, каменно-медната и раннобронзовата 
епоха тук са живели 240 поколения. Населението на тези земи е дало 
цивилизацията на Стария континент, смята проф. Николов. Могилата е 
описана във всички учебници по археология в света.

На 29 март 2006 г. д-р Гайд обявява, че тракийската цивилизация е 
съществувала още през 4-ото хилядолетие пр. н.е, а траките са дали 
началото на египетската цивилизация. Основна негова хипотеза е, че 
египетското писмо е развито в Тракия 4 хиляди години преди Христа, а 



трайкийското писмо е най-старото египетско писмо. Според него след 
компютърна обработка на изображението върху плочката проличавали 
отделните символи, които много приличали на египетски йероглифи и чрез
аналогия с тях той успял да разчете текстът, който гласял:

"О, Триединни Боже, който обитаваш в Тракия, Свидетелствувам Истинно и
принасям ти дарове, велики Божий Сине, И само теб величая, О велики 
Боже мой, Ти, който си в храма си, избави ме",

а върху плочката от Каранова пишело:

"Който е преминал през Мистерията и Смъртта на Възкресението , Той е 
новороден и е с Ново Божествено Естество. Той е оставил Лъжата и е 
познал Истината, и царува с короната и жезъла на Правдата в този свят и в
отвъдния".

Гайд заявява, че подобни символи и йероглифи могат да се открият и в 
Рогозенското съкровище или в Старосел. Според него тези доказателства 
са много важни и те са известни на траколозите, които обаче не ги 
оповестяват.

Неговите твърдения обаче веднага разбунват духовете сред българските 
археолози и историци, тъй като те  са в разрез с познатите досега 
исторически факти. Основното, което учените не приемат, е твърдението, 
че тракийската цивилизация е по-древна дори от египетската.

Българските учени са обидени и от изказванията на Гайд, че никой от тях 
досега не се е занимавал с тази тема и не се е опитал да разчете 
написаното на тези плочки. "Няколко български учени са работили по този 
въпрос", каза за "Монитор" ст. н. с. Диана Георгиева от Института по 
археология към БАН. Според нея твърденията на Гайд са много спорни, а в 
доказателствата му има фактологически грешки. "Това са факти, съшити с 
бели конци, при които умишлено се пропускат цели хилядолетия", 
обясниха и археолозите, присъствали на представянето на Стефан Гайд.

Притеснение буди и фактът, че всъщност Гайд не е археолог или историк, 
а психиатър. По думите му той от години живее в САЩ, но източници на в. 
"Монитор" са съобщили, че той от няколко години се е завърнал в 
България. Истинското му име е Стефан Гайдаров. Задно с брат си Цветан 
Гайдаров той е основател на сектата "Колегиум на тракийските епископи" 
-  учение, което е смесица от окултизъм и орфизъм, според Дирекцията по 
вероизповеданията. Сектата имала два храма в апартаменти в София, 
последователите на двамата братя били сравнително малко. Сектата не е 
регистрирана в България, а създателите й никога не са подавали 
документи за узаконяването й.

Не можем да твърдим, че това са тракийски плочки, въпреки че са 
намерени на територията на Тракия", каза пред "Монитор" ректорът на Нов
български университет доц. Сергей Игнатов, който е един от най-добрите 
български египтолози. По думите му по времето, когато са направени 
плочките, а именно 4000 г. пр. Хр., не може да се говори за траки по тези 
земи. "Първите сведения за тях са от 2000 - 1000 г. пр. Хр.", допълни доц. 
Игнатов. Той каза, че е скептично настроен към откритието на Гайд, 
защото, за да се разчете едно непознато писмо, трябва да има негов 



превод на познат език.

"Това са група знаци, които съм виждал и на друг исторически паметник. 
Това доказва, че те имат за цел да предават информация", каза още 
Игнатов. По думите му обаче не може да се говори за писменост.

Според доцента е несериозно да се говори за тракийска цивилизация и 
държава в тези ранни времена. "Дори в египетските източници от това 
време никъде не се споменава държавата Египет", обясни Игнатов. Той 
каза още, че в такива стари текстове не може да има толкова смислено 
свързани думи. "Дори в Египет, родината на литературата, не могат да се 
намерят такива", аргументира се ученият. По думите му моралът и етиката 
в текстовете, преведени от Гайд, са християнски, а не тракийски. 
"Древните хора са живели в свят, в който има задгробен живот, но не и 
отвъдно царство", обясни Игнатов.

Той добави, че знаците от плочките са интересни и те могат да бъдат 
видени в цялата страна върху най-различни керамични предмети. 

"Интересното е да се систематизират всички тези знаци в таблица. Тогава 
може да се говори за декодирането на цяла писменост", смята ректорът на 
НБУ. Според него събирането на символите вече е започнато от Хенриета 
Тодорова, която е издала и книга по темата.

(по данни от в. "Монитор")

На 3 август 2006 проф. Овчаров представи пред журналисти  една 
новопоявила се находка на глинена плочка.

Парите в Езерния град





Тези черупки, според археолозите, са използвани като пари.

Щом като е имало пари, като използваме мисълта на Остап Бендер 
("Златният телец", Илф и Петров), то в някого черупките са били повече, в 
другиго по-малко, в трети хич ги е нямало.

Става любопитна социалната организация в Езерния град:

- Хората живеят съвместно, като обитават общи жилища, изградени 
наполовина от камък. 

- Ясно структурират обживеното от тях пространство.

- Обработват земята. 

- Ловуват. 

- Ловят риба. 

- Отглеждат домашни животни. 

- Търгуват. 

- Почитат своите идоли. 

- Имат жрец и храм. 

- Започнали са да използват знаци, които вероятно са начало на 
писменост. И още..

Тодор Димов: 
"Гривни от черупки на средиземноморски миди spondylus от некропола в 
Дуранкулак (края на VІ - началото на V хил. пр. Хр.) - късен неолит, 
култура Хаманджия І - ІІІ."



Пет хиляди и петстотин години по-късно

Вносна керамика от Елада! 

Тази керамика и керамиката изработена в Езерния град имат едно общо - 
направени са от пръст. 

Едва ли има съмнение, че на север от Егея - от Родопите до Руските степи 
(трудно ми е като любител да определя тези граници), може би Долното 
течение на Дунав, преди десетина хиляди години - от началото на 
холоцена (сегашната геологическа епоха) - е започнал процес на културно
развитие, който ни е оставил достатъчно следи, за да сме сигурни, че става
дума за значими начала на съвремената цивилизация.

Тези начала за съжаление не са достатъчно изучени.

За още по-голямо съжаление те са систематично подценявани дори в 
рамките на един отиващ си западно-европоцентризъм.

Засега е без съмнение ясно само едно: живелите в дълбока древност хора 
на Балканите не са имали и бегла представа за днешните държавни 
граници и нации, но живеещите тук сме техни наследници. Това го 
доказват и досегашните генетични изследвания.

Дали археологическите паметници ще бъдат разграбени и разпилени, или 
систематизирани, запазени и представени на Света, зависи от нас. 

Дали ще останат, за да импулсират за постигане на повече знания за 



миналото на човечеството - зависи от нас.

Тодор Димов: "Елинистически кантарос от жертвена яма от 
праисторическия некропол в Дуранкулак - ІV век пр. Хр."

Коланът

С
този

колан ще стегнем в един вързоп нашия любителски очерк за Езерния град.

Коланът е в стила на блузата, но е отделна част от облеклото. Наличието 
на стил е едно от най-забележителните неща в Езерния град.

Не е възможно те да са имали разбиране за стила в облеклото, а да не са 
съзнавали стила във всяка друга област на живота. Пред нас не са руините
на еклектичен примитивен свят, а останките от хармонично развито 
общество, чиято култура вероятно е част от нещо значимо и все още 
неизвестно. В това общество:

- са задоволени (в рамките на тогавашен стандарт) основните 
житейски потребности;



- съществува висока степен на разделение на труда;

- с голямо майстроство обработват за трудови и битови цели 
камък, кост, глина, влакна, дърво;

- кумулацията на знания и умения е превърната в многовековна 
социална практика;

- имат ясно изградена социална йерархия;

- камъкът, дървото и глината се използват за строителни цели;

- разбирали са от планиране и изграждане на селища;

- създават улицата, кръстовището, площада, протокрепостната 
стена;

- вероятно съществува стенната украса и живопис;

- вярванията са свързани с култа към Прамайката и Бика;

- отправяли са молитви към Прамайката и Бика, изразено с линии,
което предполага, че са имали вербални молитви и са познавали 
медитацията;

- вярвали в Отвъдното;

- минатюрните съдове в гробовете характеризират представите на
жителите на Езерния град за задгробния живот;

- съществувал е своеобразен култ към мъртвите;

- може да се допусне съществуването на жреческо съсловие;

- има безспорни данни за наличието на знакова система;

- имат утвърдени традиции;

- създадени са общностни представи за облекло;

- имат развита празнична система;

- съществували са интензивни търговски връзки с други селища;

- между селищата има договорни отношения;

- Езерният град е форма на полис;

- неясно е дали парите са признати в селищата, с които търгуват, 
или търговията е извършвана на принципа на натуралната 



размяна;

- самото съществуване на селището и наличието на градско 
некрополно поле е доказателство, че Езерният град е имал общо 
управление и легитимни процедури за вземане на решения;

- в Езерния град е имало създадени роли, структури и практики за
охрана на съгласието, статуквото и традицията;

- ако бъдат намерени същите пари в други селища от този период,
това ще означава, че е съществувало междуселищно съгласие за 
охрана на статуквото и традицията;

- Езерният град е водил преговори с други селища и е имал 
упълномощени представител в тези преговори;

- преговорите със съседните селища са се водили на разбираем за
страните език;

- Езерният град и съседните селища са от едно племе;

- племето, към което принадлежи населението на Езерния град, 
има своя йерархия, обичай и традиции;

- артефактите дават основание да се правят изводи за знанията 
им за природата и за тяхното абстрактно мислене, естетическо 
чувство и чувство за ритъм;

- познавали са, влагали са смисъл, различавали са и са 
използвали: мъжко - женско, фазите на Луната, годишните 
времена и циклите в развитието на растенията, познавали са 
жизнения цикъл, потребностите и анатомията на отглеждани и 
ловувани животни, имали са естетическо чувство към природни 
обекти, познавали са символите, симетрията, визуалната 
хармония на формата, хармонията на линиите, хармонията и 
съответствията на цветовете, подобието, числото, правата линия, 
равнината, кръга, кълбото, триъгълника, квадрата, 
правоъгълника, правоъгълния паралелепипед, посоките на Света 
(четири);

- миниатюризацията при керамиката, както и златните украшения,
дават основание да се допуска, че в Езерния град чувството за 
детайла е част от разбирането за хармония и стил;

- дрехата е имала естетическа и престижна стойност, което 
означава, че същото се е отнасяло до жилището, тя е била знак за
социална позиция.

- бит. Живели са в къщи изградени от камъни и глина, вероятно с 
дървени покриви, рогозки, слама. Отоплявали са се със жарници, 



в които са насипвали живи въглени  от общо селищен огън. 
Вероятно е, че при хранене са седели върху свитите в коленете 
крака. Възможно това да е било обичайната поза за седене.  
Отглеждани са кучета, овце, кози, едър рогат добитък. Мъжете 
често са отсъствали за дълго време. Селището е живяло в 
постоянна несигурност. Затова е издигнато на полуостров и има 
защитна стена. Семействата са били моногамни независимо от 
сексуалните практики. Иначе не би могло да оцелее. Трябва да 
има достатъчно мъже, за да го защитават и доставят месо от лов и
стада. Друг аргумент за "моногамното семейство"  е социалното 
разслоение. Богатството и високия социален статус  предполагат 
ясни наследници.   

Ако хипотезата на Петко Димитров, Райън и Питман за Потопа 
като черноморско събитие, случило се преди 5 500 години е 
вярна, то Езерният град е селище от културно-историческото 
начало, където (образно казано!) Ной и семейството му слизат от 
своя ковчег. Те основават Езерния град и другите селища от 
Долния Дунав, за да започнат строителството на съвременната 
цивилизация.

Ако хипотезата е вярна, то в началото на Света са културите 
Хаманджия и Варна.
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