
КРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
І. ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ПОСТАВЯ НАЙ-СТАРАТА НИ ИСТОРИЯ

1. От колко време има хора по българските земи?

Този въпрос всеки българин си го задава. Но той не е много точен. „Българските земи“ днес 
са в едни граници, в миналото са били в други граници, а е имало време, когато народност-
ното име „българи“ не е било познато по тези земи. Затова под „български земи“ ще имаме 
предвид балканския полуостров и по-точно неговите централни и югоизточни части.

Първите следи от човешко присъствие по днешните български земи, са от края на ранния 
палеолит – преди 200–100 хил. години. Това са случайни находки на примитивни каменни 
сечива. Първите останки от човешки кости са от средния палеолит – от периода преди 
100 – 40 хил. години. Най-много останки има намерени в пещерата Бачо Киро, край 
Дряновския манастир – кремъчни остриета, кости от диви животни, пепел от огнища. Палеоли-
тът завършва с края на ледниковата епоха, преди около 12 000 години. Климатичната промяна 
създава условия за т.н. неолитна революция. Хората започват да практикуват земеделието и 
животновъдството като независими от природата източници за своята прехрана.

Ние не можем да разберем и оценим историята на хората по българските земи, ако не я 
поставим в по-широкия контекст на историята на човечеството като цяло. Днес може да се 
смята за категорично установено, че историята на човечеството е много по-дълга и сложна, 
отколкото ни запознаваха в учебниците, написани в недалечното минало, преди около 
40 –  50 години. Времето на появата на homo sapiens sapiens (съвременния човешки вид) 
беше отдалечено от 50 000 години до 200 000 години и повече. За това свидетелстват 
намерените и датирани находки на кости, принадлежащи на нашия вид в Източна Африка. 
Забележителният прогрес в сферата на генетичните изследвания и възстановяването на 
генома на изчезнали видове по минимални запазени остатъци от него, ни даде нов, изклю-
чително важен инструмент за изследване на историята и произхода на човечеството, както 
и на родствените връзки между съществуващите сега и в миналото популации от хора. 

Най-забележителните открития досега в тази връзка са няколко: 
Първото е, че всички ние, съвременните живеещи на Земята хора, по майчина линия сме 
роднини помежду си и произхождаме от една обща пра-майка, т.н. „митохондриална Ева”. 
Тя се нарича така, защото в този случай родословието се проследява по ДНК от митохондри-
ите („енергетичните централи” на клетките), което е различно от това в клетъчните ядра. 

Второто е, че съвременните хора носят в гените си, освен генетична информация от кро-
маньонския човек, също така генетична информация от неандерталските хора и от т.н. 
„денисовски” хора, които бяха открити и определени наскоро като отделен вид. 

Третото е, че най-автентичните и запазили в чист вид наследствеността си съвременни 
хора, са днешните бушмени в Южна Африка. Всички натрупали се вече данни на археоло-
гията, антропологията и генетиката, ни дават много сериозна база като съвременни българи 
да изследваме отново самите себе си, и да получим по-ясна и точна представа за това, кои 
сме ние, от къде идваме, потомци и наследници на кои хора (групи хора), на кои народи от 
глъбините на историята сме?

Ако се абстрахираме от т.н. „праистория” и се съсредоточим само върху „историята”, ние 
трябва да кажем, че съвременното човешко общество на Земята, е възникнало вследствие 
на революция в начина на живот и развитието, започнала преди около 12 000 години, която 
е превърнала нашия отдавна възникнал биологичен вид homo sapiens sapiens, в нещо 
съвсем различно. 

В какво се изразява тази революция? До нейното извършване, хората не са се различава-
ли по начина на осигуряване прехраната си от другите животински видове. Те са намирали 
и събирали годни за ядене растения и са хващали и убивали животни, годни за ядене. По 
това те принципно не са се различавали от другите животни. Разбира се, хората са имали 
своите „видови предимства” – развит интелект и съобразителност, езикова комуникация и 
способност да предават чрез нея информация и опит, изготвяне и използване на инстру-
менти, използване на огъня за обработка на храната и за отопление и защита. Това са 
важни предимства, които са помогнали на човечеството да преживее ледниковата епоха, 
но не са превърнали хората в бурно развиващ се и извършващ експанзия вид. Това се е 
случило едва след революцията в начина на живот, която се е извършила преди около 
12 000 години, след края на ледниковата епоха в северното полукълбо. 

Защо точно ние българите, имаме особен интерес да изучаваме този период, как той се е 
случил и до какви последици е довел?

Безспорно, тази тема засяга всички хора на Земята, тъй като светът, какъвто го познаваме 
сега, цивилизацията в която живеем, са плод на последиците от тази революция. Но за нас 
в нея има още един важен момент, мотивиращ по-специалния ни интерес. Ние имаме 
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основания да смятаме, че сме преки потомци на хората, които са извършили тази револю-
ция. Имаме основания да смятаме, че тази революция се е осъществила точно в нашия 
регион – Причерноморския регион, към който принадлежи и Балканският полуостров. В 
процеса на търсене на истината, се сблъскват две тези.

Първата теза, която доминира досега, е че началото на човешката цивилизация, започва-
що с неолитната революция, се извършва в района на Близкия („предния”) изток – т.н. 
„Полумесец на плодородието”, разположен в днешен Ирак, между реките Тигър и Ефрат. 
Този район се нарича още „люлката на цивилизацията”. Там се било осъществило превръ-
щането на дивите житни растения в културни, опитомяването на дребния и едрия домашен 
добитък, създаването на първите постоянни селища, т.е. прехода на хората от скитнически 
живот към уседналост.

Втората теза, която набира аргументи и популярност, е че истинската „люлка на цивилиза-
цията” е бил Причерноморския регион, към който принадлежи и Балканският полуостров. 
Тук се е извършила „неолитната революция”, а след голям природен катаклизъм, останал в 
народната памет и митологията като „великия потоп”, оцелелите хора от този регион са се 
пръснали, като са носели по света семената на ранната цивилизация – своите материални 
и духовни достижения и начина си на живот. 

2. Какви са основанията да предпочетем тезата, че Причерноморието е истинската 
люлка на цивилизацията”?

учените вече са установили, че земеделието е започнало с окултуряването на дива пшени-
ца, но не са в състояние да обяснят защо първото зърно (например откритото в пещерата 
Шанидар) вече е еднородно и напълно развито. На природата са необходими хиляди 
поколения генетична селекция, за да постигне дори съвсем скромна степен на развитие. И 
все пак периодът, времето и мястото, където може да е протекъл такъв постепенен и изклю  -
чително продължителен процес, не са установени. Няма обяснение за това генетично чудо, 
освен ако не става въпрос за нещо привнесено от друго място или за изкуствена манипула-
ция. Но човекът може да се намесва изкуствено в този процес едва от скоро, чрез методите 
на селекцията, кръстосването, а също така на генното инженерство.

Спелтата, твърдозърнест тип пшеница, поставя още по-голяма загадка. Тя е резултат от 
„необикновена комбинация на ботанични гени“ и нито е развита, нито е мутация от един 
генетичен източник. Определено е следствие от комбиниране на гени от няколко растения. 
Тезата, че човекът само за няколко хилядолетия е променил животните чрез одомашнява-
не, също е спорна. (Закария Сичин „Дванадесетата планета”). Като изхождаме от тези 
сериозни аргументи, които искат разумен отговор и не могат просто така да бъдат прене-
брегнати, ние правим извода, че вероятно този процес на окултуряване на растенията и 
одомашаване на животните, се е случил на друго място.

Вече има множество факти, които ни карат да смятаме, че зараждането на земеделието и 
животновъдството става в земите на т.н. „Причерноморие”, част от които са нашите земи. 
След т.н. „потоп”, това население е принудено да мигрира в различни посоки, вкл. в посока 
Мала Азия и Средния Изток, като пренася там своите културни и икономически достиже-
ния. Тази връзка не е спекулативна и умозрителна, а реална и основана на фактите. А тези 
факти са преди всичко археологически находки, които включват оръдия на труда, битова и 
ритуална керамика, които са намирани в некрополи, селищни и погребални могили. Към 
материалните факти можем да добавим и начините на погребване на мъртвите (погребал-
ните обичаи), които говорят за наличието или отсъствието на взаимовръзки и паралели в 
традициите на хората, живеещи в различни места и по различно време.

Тези нови факти, които се натрупват над редица стари факти, на които не е било обръщано 
достатъчно значение, водят до формирането и все по-голямата популярност на една 
различна от общоприетата теория за произхода на българския народ, т.н. „автохтонна” 
теория за произхода на българите. Нейната същност е в това, че българите не са скитници, 
пришълци, варвари дошли да грабят и завоюват, а в основната си част са потомци на 
коренното население, живеещо от хилядолетия по тия земи. Водещи учени, които развиват 
и защитават тази теза, са историците проф. Ганчо Ценов (в миналото) и проф. Асен чилин-
гиров, който живее и работи в Германия.
 
За нас е важно ясно да кажем какво досега е установено и какво е проблем и поражда 
въпроси. Всички историци, на базата на реални археологически находки и модерни 
методи за датиране, определят в началото на 4-то хилядолетие преди нашата ера 
началото на шумерската цивилизация, приета от научните среди, като най-стара земе-
делска култура и цивилизация на Земята. Само че ние знаем, че културата Караново 1 се 
разполага около 2500 години по-рано. Тя е изчезнала внезапно около 5000 г. пр.н.е. и 
около 1000 години не се откриват материални следи от човешко присъствие и култура. 
После, сякаш внезапно, без постепенен преход, характерен и необходим за процеса на 
„култивиране” на дивите предци на зърнените култури и на домашния добитък, отглеж-
дан за месо и мляко, „изведнъж” се появява шумерската цивилизация, която със своята 
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култура, религия и митове, стои в основата на близкоизточните цивилизации, която ни 
завещава праисторията на библейския епос.

Редица археологически находки, геологически изследвания и логически реконструкции на 
събитията от миналото, ни водят към извода, че най-древните земеделски цивилизации не 
са възникнали в Месопотамия, както се смяташе доскоро, а тук, на Балканите, в Причерно-
морския регион. Тяхното развитие започва с края на ледниковата епоха и достига своя връх 
в епохата, свързана с Варненския енеолитен некропол. Това е края на меднокаменната епоха. 
Намерените материални следи от тази епоха говорят за високо развито в социално и матери-
ално отношение общество. Общество, което е социално стратифицирано и йерархизирано.

Проблемът е, че все още не можем да посочим каква е връзката (ако я има) между това 
общество (варненската енеолитна цивилизация) и по-късната тракийска цивилизация, тъй 
като между тях съществува т.н. „хиатусен слой”, слой в който няма запазени следи от 
човешко присъствие в продължение на близо едно хилядолетие. Какво е станало с тези 
хора, къде са отишли, каква е съдбата им? Траките, които са се появили по-късно, техни 
потомци ли са или са дошли от другаде? Това са въпроси, на които днес още не можем да 
отговорим, но вече има сериозни опити на историци и археолози да им дадат отговор.

3. Проблемът за „Потопа”.

Александър Горбовски привежда много факти от фолклора и митологията на народите по 
света, за да докаже аргументирано, че „Потопа” е реално събитие, което е оставило следи в 
спомените и съзнанието на всички хора и народи по света, дори така отдалечени помежду 
си, че не е имало никаква възможност за комуникация, културен обмен и влияние помежду 
им. В книгата си „Загадки на древната история” той твърди, че „около 1450 г. пр.н.е. води на 
Атлантическия океан преминали в Средиземно море, чието ниво дотогава било значително 
по-ниско. Внезапно били залени много земи, а населението им почти напълно загинало. До 
нас е достигнала една карта на Егейско море, копие от някакъв по-стар оригинал. Наред с 
островите, които съществуват и днес, на нея са обозначени много острови и земи, каквито в 
този район понастоящем няма. Според някои изследователи тази карта рисува картината 
преди пробива на Атлантика в Средиземно море, когато според Плиний е имало суша, която 
е съединявала Кипър с Азия”. (Александър Горбовски „Загадки на древната история”) 

учудващо е, че прекъсването е повсеместно и по едно и също време. Може да се проследи 
на американския континент, в Европа и най-после в Централна Азия. В планините на 
Кюрдистан се намира забележителната пещера Шанидар, чиито културни пластове сами 
по себе си са една непрекъсваща се хроника на 100 000-годишната човешка история. 
Пластовете следват един след друг, една епоха сменя друга, докато на границата на 
същата дата - 10 000 г. пр.н.е. - настъпва внезапно прекъсване.

човешките следи изчезват. Като че ли пещерата и околната местност внезапно са обезлю-
дели. Сигурно така е и станало. Вместо културни пластове появяват се други следи: пласто-
ве от утаечни минерали, нанесени от вода - доказателство, че пещерата, която е на 750 м 
височина над морското равнище, е била залята от вода. Появяват се камъни, откъртили се 
от тавана - свидетелство за яростни земетресения, разтърсили околността. Едва пет хилядо-
летия след настъпилото прекъсване културният пласт е започнал да расте, отначало бавно, а 
след това все по-интензивно. (Александър Горбовски „Загадки на древната история”).

Българските изследователи Петко Димитров и Димитър Димитров в своята книга публику-
вана на руски език „черное море, Потоп и древние мифы”, разглеждат критично и привеж-
дат много факти и данни от геологични и океанографски изследвания, вкл. подводни, в 
подкрепа на тезата за „Потопа”, като катастрофично събитие, което се е случило в района 
на черноморието. Тук ще приведа по-обстойно някои от данните, посочени от тях, защото 
те не са много популярни, да не кажа, че практически са неизвестни за широката публика.

В книгата си – „Ноевият Потоп” (1999), Питман и Райън привеждат датировки на раковини-
те Cardium edule, Mytilus galloprovincialis и Monodacna caspia, свидетелстващи за проникн-
ването в черно море на средиземноморските видове преди 7,6 хил. години. Аналогични 
крайбрежни форми са проследени по периферията на целия черноморски шелф. Един от 
най-надеждните критерии за оценка мащабите на циклите на регресиите, е задълбочава-
нето на долините на реките. Съгласно данните от сеизмоакустичното профилиране, дълбо-
чината на ерозионното врязване на долините на реките Дон, Ингури, Пшада, Суко, Риони, 
Камчия, на периферията на шелфа превишава 100 м. Вероятно, дълбочината на врязването 
от късния плейстоцен и долния холоцена достига дълбочина 120 м.

що се отнася до границите на новоевксинския басейн, по този въпрос существутат известни 
разминавания. Американскиете учени уилям Райън, уолтър Питман и Робърт Балард 
считат, че новоевксинската брегова линия е разположена на дълбочина 155 м. Нашите 
многогодишни изследавания, в това число и многобройните сондажни колонки (матириала 
от сондажите), показват, че нивото на новоевксинския басейн никога не се е спускало 
по-ниско от съвременното, повече от 120 м. Вероятно американските учени са сгрешили, 
приемайки бреговата линия от долния плейстоцен за потопната.

Хронология

Относителната хронология на 
праисторическите култури в 
Югоизточна Европа се 
определят с помощта на 
Карановската хронологична 
система. Тя е изработена 
възоснова на стратиграфията 
на седемте културни пласта в 
Карановската селищна могила. 
(село Караново, до гр. Нова 
Загора):

Караново I-II (култура 
Караново I - II) - ранен неолит. 

Караново III (култура 
Веселиново - Караново III) - 
среден неолит. 

Караново IV (култура 
Калояновец) - късен неолит. 

Караново V-VI (култура 
Марица и културен комплекс 
Коджадермен - Гумелница - 
Караново VI) - халколит. 

Караново VII (култура Езеро) 
- края на ранната бронзова 
епоха.

Според някои източници, 
неолита по нашите земи 
започва в периода от 6200 г. 
пр.н.е. (т.е. преди около 8200 
години). Всъщност от този 
период можем да говорим за 
намиране на артефакти, които 
носят ясни белези за 
наличието на неолитна 
цивилизация.
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Новоевксинското езеро представлява изключителен интерес от палеоекологическа гледна 
точка, тъй като по това време на неговите брегове се е заселила високоразвита цивилизация.

Катастрофата в новоевксинското езеро е станала 7,6 хил. години назад в резултат на 
разкъсване на Босфорската преграда поради неимоверно силния напор на средиземно-
морските води. Катализатор на тези събития са можели да бъдат честите земетресения, 
които понякога са били катастрофически. В момента на катастрофата, нивото на Средизем-
но море е било с 30 м по-ниско от съвременното, а нивото на черно море – със 120 м. По 
такъв начин, средиземноморското ниво е било приблизително с 80 м по-високо. Послед-
ствията от катастрофата за естествената среда и за обитаващата по крайбрежието древна 
цивилизация, са били фатални. Нивото на черно море се е повишавало с 12 см за деноно-
щие, водите са поглъщали все по-голяма и по-голяма част от сушата. Този процес е продъл-
жавал дотогава, докато нивото на черно море не се изравнило с нивото на Средиземно 
море и Световния океан. Нивото на всички басейни се е стабилизирало до съвременните 
дълбочини – 35–40 м, след което повишаването на нивото на черно море е започнало да се 
определя от нивото на Световния Океан.

Изхождайки от предположението, че долната граница на сапропелния слой трябва да 
съответства на началото на катастрофата, бяха направени 25 абсолютни датировки по 
метода на радиоактивния въглерод (14C). Резултатите указват на възраст от 6,80 до 9,63 
хил. години, т.е. близко до възрастта, посочена в книгата „Ноевият Потоп” на Питман и 
Райън – 7,6 хил. години.

По този начин, в подкрепа на тезата за катастрофа в черно море около 7,6 хил. години 
назад, свидетелстват: силната ерозия на старите брегове на басейна и тяхното бързо 
засипване; образуването на дълбоководни органогенни-минерални утайки (сапропелией); 
образуването на отровния газ сероводород и окончателното измиране на живите орга-
низми в черно море.

Анализът на проведени до сега археологически изследвания на крайбрежието, където са 
намерени артефакти, указващи за съществуването на древна неолитна култура, дава 
основание да се предположи, че центърът на тази култура е бил разположен на бреговете 
до потопа. Останките от цивилизацията „X” лежат недокоснати от човешка ръка в районите 
на древните брегови линии и могат да дадат нови доказателства за ПОТОПА.

По такъв начин, съществуват три неопровержими доказателства за катастрофическия 
характер на събитията случили се преди около 7,6-8 хил. години:
1. древните брегови линии на черно море;
2. образуването на геокатастрофически (сапропелеви) утайки;
3. възникването на сероводородното заразяване.

Възниква въпросът за връзката на геокатастрофическите събития с проблема за Библей-
ския Потоп.До ден днешен, нашите учени смятат за несериозни научните аргументи, 
позоваващи се на Библията и на Шумерския епос.

Връщайки се отново към Библията и Шумерския епос, ние се убеждаваме за спорния 
характер на местата на библейските събития. (Петко Димитров, Димитър Димитров 
„черное море, Потоп и древние мифы”, Варна, 2008 г., изд. „Славена”)

Тезата развита от нашите автори, започва да оказва влияние върху редица сериозни 
изследователи. Един от тях, напр. е проф. Асен  чилингиров, който и отделя сериозно 
внимание в част от книгата си „Готи и гети” (второ допълнено издание). Заедно с това, той 
прави критически анализ и преоценка на точността на радиовъглеродния метод на датиране. 
Предвид важността на въпроса, ще си позволя да цитирам по-обстойно тезите развити от 
проф. Асен чилингиров по тези въпроси.

През последните 5,000 години нашата земя не е преживяла нито една глобална катастрофа, 
но ние разполагаме със сведения за две локални катастрофи от много голям размер, 
засегнали именно нашите земи – макар че при тях е възможно да се касае и за само една 
катастрофа, проявила се в различни насоки. Знае се също, че е имало и една глобална 
катастрофа, свързана с изместването на земната ос – което изместване не е изключено да 
е резултат от същата катастрофа, причинила двете локални катастрофи. Съвременната 
наука знае за тези три катастрофи по последствията от тях. установено е, че около края на 
второто хилядолетие пр. Хр. (± пет века) е станало поредното и засега последното известно 
на нас изместване на земната ос, вследствие на което всички построени преди това 
слънчеви часовници стават негодни за употреба. Също така е установено, че по тази 
причина таблиците, определящи положението на планетите и звездите, изчислени във 
Вавилон и Китай, са станали също негодни за употреба, тъй като отговарят сега на отдале-
чена на стотици километри точка на наблюдение. Макар  причината за изместването на 
земната ос и моментът на това изместване да остават неизвестни, може да се предполага, 
че то се дължи на външен източник – а същият външен източник може да е причинил и 
другите две локални катастрофи, засегнали силно населението на нашите земи. Това са 

Съгласно Карановската 
хронологична система, 
ранният неолит се разполага в 
интервала 6600 – 6200 г. пр.н.е. 
(т.е. преди 8600 – 8200 
години.). Това са културите 
Караново І - ІІ. Средният 
неолит се разполага в 
интервала 6200 – 5900 г. пр.н.е. 
Това е културата Караново ІІІ 
(Веселиново). Късният неолит 
се разполага в интервала 
5900 – 5400 г. пр.н.е. Това е 
културата Караново ІV 
(Калояновец). Виждаме, че 
неолита като цяло обхваща 
периода 6600 – 5400 г. пр.н.е.

След края на неолита следва 
меднокаменната епоха, която 
се разполага в интервала 5400 
– 3500 г.пр.н. Тази епоха се 
разделя на два основни 
подпериода. Първият е 
ранната меднокаменна епоха 
(5400 – 4500 г. пр.н.е.). Това е 
културата Караново V (Марица). 
Вторият е късната медно-
каменна епоха, известна под 
името халколит (4500 – 3500 г. 
пр.н.е.). Това е културата 
Караново VІ (Коджадермен).

Бронзовата епоха се разполага 
в интервала 3500 – 1200 г. 
пр.н.е. От нея, най-дълго 
време обхваща ранната 
бронзова епоха (3500 – 1900 г. 
пр.н.е.). Това е културата 
Караново VІІ (Езеро). 

6400 – 4900 г. пр.н.е. – период 
на предполагаема датировка 
на находките от Лепенски вир, 
днешна Сърбия.
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изригването на вулкана до о-в Санторин в Егейско море и разкъсването на Босфорската 
стена, довело до заливането на преди това сладководното затворено езеро на мястото на 
черно море, при което огромни територии в източната част на Балканския полуостров са 
наводнени завинаги, като нивото на водата се повдига със 120 метра. Времето на двете 
катастрофи не може да бъде определено поради противоречивите данни на конвенционал-
ните методи за определяне на хронологията, включително радиовъглеродния. И това е 
напълно нормално, защото както необичайно силните радиоактивни излъчвания, съпро-
вождали изригването на вулкана и унищожили не само голяма част от населението на 
Югоизточна Европа, а и цялата култура, известна под названието критско-микенска, но и 
излизането на повърхността на огромно количество вода от долните слоеве на Средиземно 
море, бедни на изотопа 14С, изменят съотношението на този изотоп в хидро- био- и 
стратосферата на този район, като поглъщат големи количества от него от въздуха и с това 
изменят равновесието, нужно за функционирането на метода, а от там и за определянето 
на хронологията, като води до грешки, надхвърлящи две хилядолетия., т.е. изследваните 
обекти се представят с 2,000 до 2,300 години по-стари, отколкото са в действителност.

Макар и проведените през последните десетилетия изследвания в целия район на Санто-
рин, включително под водата, да не могат да дадат категоричен отговор нито за времето на 
катастрофата, нито за причините за изригването на вулкана, те показват огромните разме-
ри на катастрофата, като се изказва вече и предположението, че изригването на вулкана 
може да е било причинено от метеорит, пробил дори земната кора и с това причинил не 
само големи разрушения, но и значително радиоактивно излъчване, заставило изселване-
то на голям брой от преживелите изригването. И тъкмо следите от изселниците намираме 
не само в съседните райони на североизток, но също и далече на север, чак до Балтийско 
море, както и по цялата територия, върху която ще се развие впоследствие, през втората 
трета на първото хилядолетие пр. Хр., така наречената „скитска“ култура, чиято връзка с 
критско-микенската и тракийската култура е несъмнена. А това означава, че нито скитската 
култура е автохтонна и се е развила самостоятелно, нито пък че тя е могла да окаже непо-
средствено влияние за възникването на критскомикенската материална и духовна култура, 
включително нейната писменост, както искат да ни уверят в последно време някои руски 
изследователи, чиито съчинения изпълват вече огромно пространство в интернет.

През последното десетилетие българската общественост беше конфронтирана с една 
научна хипотеза за огромна по размерите си природна катастрофа, свързана с внезапно-
то и стихийно нахлуване на водите от Средиземно море в района на днешното черно море, 
което дотогава е било сладководно затворено езеро, подобно на Каспийско море, и чието 
ниво по това време, около началото на историческата епоха, било повече от сто метра под 
нивото на Средиземно море. Тези води заливат като потоп огромни гъстонаселени те-
ритории предимно по неговите сравнително плитки западни и северозападни брегове 
при страшна природна катастрофа, от която навярно идва и името му “черно море“ запазе-
но и досега от населението на западните и северните му райони, докато за гърците то е 
ΠÒÜντος ΕÜξεινος (гостоприемно море).

Двама американски океанографи, старши научни сътрудници (senior scientists) в Lamont-
Doherty Eart Observatory of Columbia University, проф. уилям (Бил) Райън (William Ryan) и 
проф. уолтър Питман (Walter Pitman), стигат до заключението, че потопът, описан в Библията 
и в шумерския епос за Гилгамеш, от второто хилядолетие пр. Хр., в действителност се 
отнася до заливането на обширния район около черно море с вода от Средиземно 
море. Повод за тяхната хипотеза им дават, от една страна резултатите от океанограф-
ските изследвания на д-р Дейвид Рос (David Ross) от Океанографския институт в 
уудсхол (Woodshole), който като първи учен от Запада прави през 1991/92 година 
изследвания на дъното на черно море за изготвяне на точна карта на неговия профил.

От друга страна, като повод за тази хипотеза служат някои цитати от шумерския епос за 
Гилгамеш, в които става дума за пътуването му в търсене на единствения човек, преживял 
Всемирния потоп – утнапищим. До поставянето на тяхната хипотеза в ортодоксалната наука 
е възприета версията на руските изследователи, изложена на филма от проф. Павел 
Долуханов от университета в Нюкастл, според която преди около 20,000 години черно море, 
което дотогава било затворено сладководно езеро, поради намалелия приток на води от 
подхранващите го реки, достигнало до най-ниската точка на нивото си, около 140 м под 
сегашното му ниво. Според тази хипотеза, приблизително към деветото хилядолетие преди 
нашата ера, поради повдигане на нивото на океаните и респективно Средиземно море с 
около 30 м, започнало постепенното нахлуване на средиземноморска вода от Босфора към 
черно море, който процес продължил много хилядолетия, докато водата на двете морета се 
изравнила. По това време Босфорът представлявал тясна ивица земя, която могла да бъде 
прегазена – оттам и името му: BÒsporoj (=кравешки брод). Тази хипотеза за постепенно 
изравняване на водите от двете морета поддържа и д-р Дейвид Рос в резултат на неотдав-
нашните си изследвания. Докато според руската теза и Дейвид Рос, в случая имаме 
постепенен и дълготраен процес, Райън и Питман, въз основа съобщението за потопа в 
епоса за Гилгамеш, са убедени че това е било катастрофа, протекла в кратък период от 
време, при която огромни плодородни и населени територии били залени с вода, подобно 
на потоп. От епоса за Гилгамеш те тълкуват в полза на своята хипотеза, както посоката, в 

5505 г. пр.н.е. – началото 
отбелязано в прабългарския 
календар.

5500 – 5000 г. пр.н.е. – период 
на датировка на намерените 
стотици предмети от културата 
Градешница. Краят на този 
период се смята за начало на 
ранната халколитна епоха. 
Сред намерените артефакти е 
открита плоча с графични 
знаци, за която се смята, че 
това е най-старата писменост 
в света.

4900 г. пр.н.е. – края на 
неолита и начало на 
халколита/енеолита

4900 – 3800 г.пр.н.е. – период, 
от който са датирани находки 
от културата Караново 
(Караново V-VІ)

5500 – 3500 г. пр.н.е. – период, 
от който са датирани находки 
от културата Винча (днешна 
Сърбия) и намерени глинени 
плочки с пиктограми от 
Румъния.
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която се е отправил Гилгамеш, „към страната на залязващото слънце“ , която е на северо-
запад от неговата родина, град ур, т.е. областта на черно море, а не Персийският залив, 
както повечето автори тълкуват текста, но също и името, с което той обозначава морето, 
„Мъртвото море“ – като резултат от нахлуването на солена вода в басеина на черно море 
цялата негова фауна загива, при което се образува отровният газ сероводород, непозволя-
ващ зараждането на живот в неговите дълбочини.

Райън и Питман научават, че също и един български изследовател от Океаноложкия 
институт във Варна, д-р Петко Димитров, въз основа на своите наблюдения твърди – и то 
противно на колегите си, смятащи го за фантаст – че на дълбочина около 100 до 120 м под 
сегашното ниво на черно море теренът свидетелствува за внезапно заливане с морска 
вода, която унищожава цялата негова фауна, но оставя напълно запазени крайбрежните 
плажове и дюнните образувания. От текста на филма става ясно, че предположенията си, 
възникнали въз основа на някои сондажи през 1976 – 1977 година, Петко Димитров още 
през 80-те години подкрепя с лични наблюдения по време на своите изследвания с 
помощта на малка подводница, когато той прави и заснимания на морското дъно.

Положението с хипотезата се променя след 6 септември 1993 година, когато Райън и 
Питман взимат участие, заедно с руски изследователи, в една експедиция по черно море, 
която има за цел да изследва последствията от чернобилската катастрофа в този район. 
Двамата американски изследователи взимат със себе си апаратура за измерване профила 
на морското дъно, като правят голям брой сондажи от дъното при различна дълбочина и 
събират проби за изследване с Радиовъглеродния метод. Всички техни проби, макар и 
взети от различни места от дъното на черно море, дават едни и същи резултати – сондажи-
те се състоят от два вида маса: плътна и суха основа със следи от растителност, свидетел-
ствуваща за открита в миналото земна повърхност, и над нея наслойка от тиня, заедно с 
органични вещества – останки предимно от сладководни организми, но и напълно запазе-
ни молюски от Средиземно море. Най-сензационното в случая са данните от изследвания-
та на изотопа 14С, даващи годината за образуването на наслойката, а именно 5,550 преди 
нашата ера, с незначителни отклонения. Изхождайки от тези резултати, Райън и Питман 
считат, че тъкмо новосъздаденото положение в района на черно море е причина за възник-
ването на цивилизацията в Междуречието, която се основава на широките напоителни 
системи, появили се в нейното начало, т.е. около 2,500 година пр. Хр. Накрая на филма се 
дават и отзивите на изказалите се преди това скептично върху теорията изследователи: 
проф. Дюи приема геологичните данни, но не намира при тях обяснение за потопа; а 
проф. Дейли, макар също да приема геологическите изводи, не може да се съгласи, че 
между заливането на черно море и културата на Междуречието има някаква връзка, 
поради голямата разлика в хронологията на двете култури, достигаща близо 2500 години.

Така още в самото начало на дискусията се очертават противоречията, които няма да бъдат 
разрешени и през следващите 10 години. От една страна са несъмнените резултати от 
сондажите, подкрепящи хипотезата на двамата американски учени за внезапна катастро-
фа, вследствие на която са били заляти с вода огромни територии – и то в нашата родина. 
От друга страна е недоказуемостта на тезата, че при тази катастрофа се касае за потопа, 
описан в Библията и в Мита за Гилгамеш – а за такъв потоп се говори и в преданията на 
народи от всички континенти и тези предания нямат никаква връзка нито с Библията, нито 
с Мита за Гилгамеш, като явно се отнасят за една много стара епоха, докато това предание 
е от по-ново време. И именно хронологията на събитието ще се окаже най-костеливият 
орех в цялата дискусия – колкото и точни да изглеждат еднаквите проби, взети от сондите 
на различни места по акваторията на черно море. Но това обстоятелство ни налага и ново 
разглеждане на засегнатия малко по-горе в текста въпрос за ефективността и използвае-
мостта на метода 14С. (Асен чилингиров „Готи и гети”).
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