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ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ

ОТ АТИЛА ДО СИМЕОН

Връщаме си безценно българско съкровище

със златни купи и кани от хан Кубрат,

златното блюдо за хранене на хан Аспарух

и златните купи за кръщаване на

цар Борис І и неговото семейство

Най-после,

след многократно-безуспешни опити

на най-големи наши и чуждестранни учени,

е разчетен и преведен напълно убедително-сполучливо

самобитно-уникален прабългарски надпис



Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон Велики е известно

повече под името Златното съкровище от Наги Сент-Миклош, защото е намерено на

3.07.1799 г. в населеното главно с унгарци, българи и румънци унгарско градче Nagy

Szent-Miklós, разположено съвсем близо до левия, южния бряг на р. Марош, рум. Mureş,

и което по това време е в границите на Австро-Унгарската империя.

Веднага след откриването си, Златното съкровище е пренесено във Виена, където

отдавна вече се съхранява и показва пред посетители в Музея по история на

изкуствата под надписа ‘The treasure of Nagyszentmiklos.The gold treasure found in 1799

in Nagyszentmiklos (now Sinnicolaul in Roumania) consists of 23 pure gold vessels weighing a

total of 10 kg. A cross on a gold plate dates the treasure from the time of Christianization of

Bulgars’.



Съкровището се състои от 23 съда с различна форма и големина, изработени

от много висока проба злато, предимно 21 и 22 карата - 7 големи кани, 1 блюдо

за хранене, 4 тасообразни плитки чаши или купички с тока за окачване, 4

чаши, 3 зооморфни купи, но по-скоро пак чаши или бокали, 2 патери, т.е.

разлато-плитки черпаци, 1 златен рог за пиене, 1 дълбока купа, всички с общо

тегло 9.926 кг, т.е. почти 10 кг.



Специалистите изкуствоведи, историци, езиковеди, културолози и др. изразяват

впечатлението си от Съкровището само във вид на суперлативи като

“достобележито съкровище”, “златно съкровище, което спада към една от най-

богатите археологически находки”, “най-прекрасното наследство”, “несравнимо

златно съкровище”, “прочутото съкровище от Наги Сент-Миклош”,

“впечатляващата археологическа находка”, “световно известната колекция от

златни изделия”, “една от най-забележителните находки от ранното европейско

Средновековие”, “прочутото съкровище, по което са изгравирани най-известните

произведения с фантастични изображения” и още мн.др.



Още от годините на първите опити за научно изследване на Съкровището, всеки

един без изключение учен по европейска средновековна история, археология,

лингвистика, епиграфика, културология, изкуствознание и какво ли не още, се

чувствува непременно задължен и той да вземе в някаква степен отношение и да

предложи собственото си виждане или мнение по множеството спорни въпроси,

съществуващи или непрекъснато изникващи във връзка с него, така че към момента

само научната литература върху Съкровището вече е практически необозрима.



Първият по-сериозен опит за научно изследване и описание на Златното съкровище

от Наги Сент-Миклош е от 1885 г. на австриеца проф. Хампел. От българските

учени, най-подробно-задълбочено са проучвали Съкровището световно утвърденият

езиковед акад. Стефан Младенов, изкуствоведът проф. Никола Мавродинов и

историкът изкуствовед проф. Ст. Ваклинов. Най-пълното му и подробно описание с

реферативно представяне и на повечето от лансираните дотогава тези и хипотези за

него е направено от двама унгарски учени, монографията на които е издадена най-

напред на унгарски език през 1977 г., а след това, през 1984 г. и на английски език.



Като резултат, Златното съкровище от Наги Сент-Миклош е единственото

съкровище по Света, относно което са предложени и изказани изключително много

хипотези, мнения и виждания, в рамките на които по произход и принадлежност

едновременно и същевременно то е:

-бактрийско, сасанидско, иранохунско, туранско, севернопонтийско, византийско,

западнохунско, аварско, аваро-българско или пък е принадлежало на първия велик и

небезизвестен на европейска земя българин Авитохол, много добре познат на цяла

късноантична и средновековна Европа повече под готското си по произход име Атила;



-българско с притежател хан Аспарух, като е откраднато от неговата гробница и е

заровено в земята през 896 г., по време на маджарско нахлуване в обл. Банат или само

българско с притежател българските ханове; българско с притежател българската

аристокрация от времето на Първата българска държава; българско с притежател

прабългарски боил от западната област на Държавата, както и старобългарско с

притежател някой владетел от тази епоха, именно поради което обикновено се

нарича Старобългарско владетелско съкровище;

-унгарско с притежател български слой в унгарския етнос и култура; хунобългарско с

последен собственик най-вероятно Айтони; болгарско или печенежско, хазаро-

унгарско, печенежско, куманско, печенежско-куманско или печенежско-къпчашко;

тюркско, тюркопеченежско, къпчакопеченежско; унгарско, аваро-унгарско, аварско,

унгарско със собственик маджарския княз Айтони, предшественик на който е Боила

от прабългарския гръкографичен надпис;



-Съкровището е изработено също така и от българския народ в сегашна Северна

България, който е изминал пътя от Изток към Запад и току що е приел

Християнството и по-специално от български златари; съдовете като цяло са от

съкровището на манастир и са набавяни или от златарски работилници във Видин,

или пък от дарения на готови съдове, изработени много преди това и на редица други

места; то е продукт на бактрийска, сасанидоперсийска и византийска художествени

школи; източните форми са следствие от подновяването на търговията между

Изтока и Запада през втората половина на І хил.; съдовете са произведения на

различни ателиета и майстори; създадено е от печенегите, като част от

сасанидските съдове са изработени в Леведия, а византийската част е изработена

след 889 г. пак от тях в Леведия и Южна Унгария и др.



Някои от златните кани с класически гръцки и сасанидоперсийски сюжети и

мотиви са подарени, заради оказаната му помощ, от имп. Ираклий на хан Кубрат след

съвместната военна кампания в Персия през 628 г., когато са превзети и

зороастрийският храм в Шиза, и царската резиденция Дастакерд.







По стените и дъната на съдовете на Съкровището са изгравирани най-разнообразни

изключително красиви изображения на хора и животни, обединени в сцени и сюжети

и около които се преплитат растителни и геометрични орнаменти или мотиви. По

произход те са класически гръцки, византийски, скитски или сасанидоперсийски с по-

дълбоки корени и основа в ахеменидското изкуство от VІ в. пр.н.е. и асирийското

изкуство от VІІІ в. пр.н.е.

По съдовете на Съкровището има три вида надписи – гръкоезичен, рунически

прабългарски и гръкографичен прабългарски. Най-сполучливият и убедителен превод

на гръкоезичния надпис върху две от златните купи е направен от акад. Стефан

Младенов. Частично редактиран от наша страна само стилистически, този надпис

получава вида ‘Исусе Христе, чрез водата успокой раба Твой, като го освободиш от

греха’. С тези златни купи са кръщавани княз Борис и неговото семейство.



Приблизително сполучливо-убедително е разчитането на прабългарския рунически

надпис от страна на турския проф. Т. Текин, според когото там пише ‘Чашата за

напитки на Аспарух’. Като държим сметка обаче главно за специфичната

морфологична структура на прабългарския език и за отдавна вече съществуващата

собствено българска традиционна практика на еднотипно надписване на подобни

съдове, ние поправяме и уточняваме превода на Надписа до вида ‘Да пие Аспарух’.

Надписът върху златното блюдо за хранене на хан Аспарух трябва да се преведе

като ‘Да се храни Аспарух’. Кръстчетата между и върху руническите букви нарежда

да изгравират княз Борис, за да се освети “нечестивият” съд и да може да се ползва и

от християни.



Най-голям научен шум обаче все още се вдига около гръкографичния прабългарски

надпис № 21, наричан също така и Надписът на Боила. Този надпис е лексико-

граматически най-обемистият, пълният и завършен, формално-съдържателно,

коректно-правилният и дори изящно-красив, собствено-специфичният и

единственият известен засега цялостно-свързан текст на езика на Аспаруховите

българи или с една дума, той, както и самото съкровище, е уникален и неповторим.

Надписът е изпълнен с главни гръцки букви по периферията на богато украсен с

ажурна плетеница златен диск, допълнително монтиран върху дъното отвътре на

плитка полусферична златна чаша във вид на овално тасче с диаметър 12 см, тегло

212 гр. и дръжка за окачване на колана, като там, където започва и завършва

Надписът, е изгравиран и равнораменен кръст с уширение в краищата:

† ΒΟΥНΛΑ·ΖΟΑΠΑΝ·ΤЄСН·ΔΥΓЄΤΟΙΓΗ·ΒΟΥΤΑОΥΛ·ΖωΑΠΑΝ·ΤΑΓΡΟΓΗ·ΗΤΖІΓΗ·ΤΑΙСΗ †

†Βουηλα·ζοαπαν·τєςη·δυγєτοιγη·Βουταоυλ·ζωαπαν·ταγρογη·ητζіγη·ταιςη†

Boila žoăpan tеšеji dugetоjgi Botaul žoăpan tagrogi ičigi täjši



В разчитането и превода на Надписа на Боила се пробват такива големи имена от

световната лингвистика като дешифриралия Орхоно-Енисейските рунически надписи

датски проф. Вилхелм Томсен, според когото там пише: Жупан Буила завърши

купата, (тази) купа за пиене, която жупан Бутаул приспособи да се окачва;

българския акад. Стефан Младенов: Боила зоапан гравира борбата, Бутаул зоапан

гравира вътрешния кръст; унгарския акад. Дюла Немет: Купата на Буйла Чабан, той

даде да я отлеят [и ето я сега] купата за пиене на Бутаул Чабан, който накара [за

нея] да й направят дръжка; карачаево-балкарския проф. Сюлейман Байчоров: Чашата

на Бойла Зопан, изработена е тя от Ботаул и е чаша за пиене на околните на Зопан;

изтъкнатия американски ориенталист от украински произход проф. Омелян Прицак

и турския проф. Талят Текин: Чобан Буйла напълни таса, Чобан Бутаул го прикрепи

(към гроба) (=окачи го). Това е тас за напитки.

Според нас Надпис № 21 трябва да се преведе: Чашата, за която жупан Боила

повели, като облицоват, да изпишат, и от която да пие наздраве жупан Ботаул.



Златното съкровище от Наги Сент-Миклош е българско по произход и

принадлежност; то е събирано, ползувано, съхранявано и пазено в трапезарията и

хазната на българските ханове и царе още от времето на тяхната миграция през

Кавказ; било е изложено и съхранявано последно в тронната зала на царския дворец,

построен и обитаван най-напред от цар Симеон Велики след пренасянето на

българската столица от Плиска в Преслав през 893 г.; изнесено е от тук през 972 г. по

време на обсадата и превземането на столицата Велики Преслав от византийската

войска, а с това и непосредствено преди падането на Източна България под

византийско иго; съхранявано е в Отвъдунавска България от българските жупани

князете Гиляд, Ботаул и Ахтум; заровено е през 1008 г. край прабългарското селце с

по-късно име Наги Сент-Миклош по време на продължаващото заграбване на

отвъддунавските български земи от страна на маджарите и по-специално при

техния жесток погром върху българската народност и държавност в областта на

княз Ахтум жупан, където е и намерено през 1799 г.



По художествени качества, Кана № 2 сияе на върха на световното златарско

изкуство. Тя е изработена от златар в Плиска и е подарена на хан Омуртаг в чест на

неговата победоносна война срещу франките и панонските славяни през 826-827 г. На

една от страните на каната е изгравиран завръщащият се от войната хан Омуртаг в

мига на неговия най-бляскав триумф и тържество.



От времето на хан Крум (803-814) и хан Омуртаг (814-831), северозападната граница

на Първото българско царство, върви западно от гр. Срем, днес сръбската Сремска

Митровица, по р. Сава, свива под прав ъгъл на север под големия завой на Дунава на

изток, излиза и се движи нагоре по Дунав до малко по-назапад от Будапеща, преди

големия му завой на юг и оттук по права линия върви на север по течението на р.

Хрон, докато достигне Карпатите.

Северната граница на Отвъддунавска България следва билото на Карпатската

верига, която образува широка дъга от запад на югоизток, напуска я някъде около

днешния украински град Борислав и се прехвърля върху р. Днестър в горното й

течение, върви надолу по Реката до големия завой малко след гр. Каменец-Подолск,

устремява се на североизток и достига р. Днепър, северно от гр. Кременчуг, тръгва

надолу по течението на Реката и излиза на най-северната точка на Черно море -

Херсонския залив, източно от днешния гр. Одеса.



Златната купа № 21 с Надписа на Боила е поставена допълнително при останалите

златни съдове на Съкровището от страна на неговия последен пазител и хранител

жупан княз Ахтум, син на жупан княз Ботаул, който от името и в границите на

Първото българско царство владее и управлява онази част от неговите отвъддунавски

земи, които се простират между Дунав на юг, Тиса на запад, р. Марош на север и р.

Олт на изток. Княз Ботаул получава златната чаша като подарък, най-вероятно

около 975 г., от своя съсед и добър приятел, пак българския жупан княз Боила, който

пък по същото време владее и управлява обширна област в Седмиградско с център гр.

Болгарфехервар, т.е. “български бял град”.


