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ГЕНЕАЛОГИЯТА – НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ 
„Питаш ме за него, щом те интересува, нека постъпя 

като генеалозите – ще започна с родителите му“ – пише 
гръцкият философ Теофраст /372-287 г. пр. Хр./ в своите 
анализи върху човешките характери. А днес, в нашите 
самоанализи не се ли питаме често кои са нашите деди, на 
кого приличаме, какви са роднините, как да открием 
корените? Книгата на А. Запрянова „Генеалогия или как да 
изследваме своя род“ дава отговор на тези и още много 
въпроси, които възникват в любородното дирене. 

Генеалогия = родословие = родознание – три понятия, 
които имат един смисъл: проучване и описание на историята 
на рода като кръвно-родствена последователност на 
поколенията, имащи общ пра…прародител, наричан 
родоначалник. Но проучване, което не постига само 
подреждането на имената на нашите дядовци и баби, 
прадядовци и прабаби. Летописът на рода разкрива живота 
на предци и потомци, документира и съхранява родови 
традиции, наследствени професии, психофизически 
характеристики, прояви на героизъм – на бойното поле или 
на трудовия фронт и още, и още факти от живота на рода 
като част от живота на селището, на народа. 

С книгата си „Генеалогия или как да изследваме своя 
род“ авторката предлага на всеки да стане изследовател на 
своя род, защото родоописанието предизвиква размисъл, 
самопознание, самочувствие, но то  става и частица от 
историята на народа. 

Само достоверното родословие е …на ползу роду. А 
за да бъде такова, то трябва да се гради върху информация, 
съхранена по един или друг начин в архивните документи – 
писмени, веществени, устни. Къде да ги търсим, как да ги 
интерпертираме? Читателят ще намери отговор на тези 
въпроси. Всички знаем, че историческите превратности в 
българската съдба са имали като последствия и 
унищожаването на паметниците – писмени и веществени, 
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документирали народния бит и душевност. А при тяхната 
честа липса родоизследователят „ще направи“ сам 
документалните свидетелства чрез интервюто и анкетата. 
Не е лесно и отговорността е голяма, защото трябва да 
приемем ролята на следоветел. В книгата ще откриете 
опорните точки, за да „изиграете“ добре ролята. 

След трудното, но същевремнно и приятното дирене, 
ще откриете документите, съхранили необходимите 
родословни факти. Тогава идва ред на тяхната подреба, за да 
обрисувате живота на всеки потомък, а после да го подредите 
в родословното дърво. 

С книгата „Генеалогия или как да изследваме своя 
род“ читателят ще влезе свободно и в други светове на 
научното знание. Ако издиреният документ, съдържащ 
родословна информация, е датиран не по съвременния 
григориански календар, а по друга летобройна система, то на 
помощ идват формулите за преизчисление или съпо-
ставителните таблици с така наречената „ера от сътворението 
на света“, индиктиона, мюсюлманския, еврейския, арменския 
календар. 

Родоизследователят не може да бъде специалист по 
всичко, но богатата библиографска информация в книгата 
може да ориентира всеки, ако желае да задълбочи своето 
проучване. Много от термините на различните области на 
знанието, имащи отношение към родословието, са ключови 
думи, които подпомагат тези, които ще търсят повече 
информация чрез Интернет. Например ономастиката – 
наука за името /лично, фамилно, родово, селищно/; 
сфрагистиката – изследваща печатите; филигранологията – 
наука за водните фабрични знаци в самия лист, върху който 
е изписан или печатан старинния тест; графологията – 
доказваща индивидуалността на почерка и подписа на всеки 
индивид и т.н. знания, които ще направят генеалогичното 
повествование по-достоверно и обективно.  

Достоверност и обективност – това е необходимото 
условие, за да се превъръне направеното от вас родословие 
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в документ, съхранил родовата памет за идните поколения. 
И за поука – като човешка мярка в живота на хората, 
обуславян от биологичните закони на природата и 
мораланите норми на обществото. С това си призвание се 
ражда генеалогията в зората на нашата цивилизация. 
Отначало като разказ, предаван от поколение на поколение, 
за богове и герои, тотеми и легендарни предци, после като 
описание на династични и аристократични родове, през ХХ 
век знатните рамки се разчупват и родословните 
„фотографии“ се превръщат в масово хоби. Днес наричат 
геалогията „наука без граници”. 

Ст. н. с. д-р Божидар ДИМИТРОВ, директор на Нацио-
налния исторически музей (София, 2003 г.) 

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ 
Живеем в динамично време. Живеем в свят, 

определян като глобално село. Държавните граници в 
нашето ХХІ столетие вероятно ще останат като контури 
върху географските карти, но без функцията на бариери за 
човешкото общуване. И, ако демократичните ценности 
обладаят това общуване, ще настъпи векът на творческата 
хомосфера. А тя, както я определи някога големият учен 
Дмитрий С. Лихачов, „е сферата на живота на човека, 
сферата на създадената от него култура, нравствена среда, 
без която той престава да бъде човек.“ 1 

Различни са футурологичните картини на земното 
съществуване през ІІІ хилядолетие – от роботизацията на 
личността до връщането към затвореното натурално 
стопанство чрез високите технологии /дано социалният 
инстинкт за самосъхранение подскаже най-доброто/. Във 
всички случаи обаче индивидът ще запази чувството за 
принадлежност към семейство и род. Защото винаги ще има 
татко и мама, дядо и баба, прадеди. Винаги ще има 
чувствена нужда от родословия. Правени като хоби и като 
наука – те са паметта и мостът между поколенията. 



 

6 

За гражданина на света ще е потребно да знае 
биологичната и социалната определеност на своето битие. 
Тази индивидуална рефлексия ще отмре вероятно трудно, 
колкото и технократична да стане атмосферата на 
обществения „организъм“. Защото семейството и родът са 
консервативна /по съдържание/ традиция в човешкото 
съществуване и възпроизводство от зората на цивилизацията. 
Затова и науката, която изследва кръвнородствените 
отношения – генеалогията, има многолетна  история, винаги 
съпътства живота на хората във вечния стремеж към 
самопознанието. 

Уважаеми читателю, изминаха повече от 20 години от 
първото издание на книгата „Генеалогия или как да 
изследваме своя род“ /С., 1994, 157 с./ Изборът на 
тематичната структура бе определен от многобройните 
въпроси, които любителите родоведи ми задаваха при срещи, 
разговори и консултации. Подобно творческо общуване 
продължи и след отпечатването на книгата. 

Усърдни в родолюбивите си цели практиците 
споделяха своите трудности в процеса на издирването, 
тълкуването, датирането и локализирането на документите с 
генеалогична информация, както и усещането за 
несигурност, по-скоро неосведоменост за поннятията за 
родство, битували по българските земи в близките, но 
отминали вече столетия. Настоящето трето издание е 
обобщен отговор на своеобразните “поръчки” към мен за 
допълнително теоретично и методологично осветляване на 
родознанието. 

В личната ми мотивация съществува и надеждата, че 
книгата „Генеалогия или как да изследваме своя род“ ще 
стане ръководно четиво за любородци от стари и млади 
поколения. Тя ще ги улесни в издирването на родовите 
корени, в животоописанието на рода, в откриването на 
онаследени или придобити психофизически плюсове и 
минуси. Желанието ми е за нещо повече – да се повиши 
самочувствието на родоизследователя. Трябва да се знае, че 
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трудът и резултатите от проучването, освен че са 
родолюбиви, мотивиращи към сърдечни отношения на 
взаимопомощ, те ще обогатят националния фонд от 
исторически знания /в широкия смисъл на понятието/. 
Описаните родословия /при възможност и публикувани/ 
дори да стигнат само до четири-пет поколения назад, ще 
допринесат за изграждането на богата и разностранна 
емпирична основа за българското човекознание. Но преди 
всичко родоизследователят издирва и трупа безценно 
духовно наследство, което предава на днешните и идните 
поколения – родословното дърво. То е съхранена за 
бъдещето родова памет, условие за самопознанието, повод 
за самочувствието – където и да сме, у нас или в чужбина. 

Народното умотворение е оставило през вековете 
много мъдрости за изконната и вечната роля на рода. Една 
от тях е: „Човек без род е като дърво без корен“ – 
генеалогично послание от миналите към днешните и идните 
поколения. Послание към всеки от нас – да узнаем своя род, 
да открием родовите си корени, чиито живителни сокове 
протичат от поколение в поколение. „Генеалогия или как 
да изследваме своя род“ въвежда в пътя на познанието, за 
да си отговорим кои сме ние днес, с какви генетични 
характеристики ще влезем в утрешното битие – като 
индивиди в родовото потекло, като личности в обществото. 

 
От автора 
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І. ЩО Е ГЕНЕАЛОГИЯ? 
Клио са нарекли в древния свят богинята покро-

вителка на историята. Тя е олицетворявала вдъхновението за 
историческо познание на събитийния ход в създаването и 
преобразуването на света, защото „историята е учителка на 
живота“. Тази нейна стародавна роля остава за всички 
времена – да разкрива закономерности и случайности в 
сложния, зигзагообразен път на човечеството от миналото 
към настоящето. Но този път се гради от активните личности, 
чиято първична клетка на съществуване е семейството, а то е 
част от рода, свързващ по кръвна линия поколение след 
поколение. Античните мислители са нарекли науката, която 
проучва кръвно-родствената история „генеалогия“ /от гр. 
génos – род и lógos – наука/. Етимологията на думата 
подсказва какви са границите на нейния предмет на 
изследване. 

Енциклопедичните справочници са почти единни при 
тълкуването на съдържанието на думата от предметологична 
гледна точка. Обяснението в „Българска енциклопедия“ 
е:1.“В селекцията – съвкупност от сведения за даден индивид 
или група индивиди, растения и животни, отнасящи се до 
произхода и родството им. Генеалогията доказва историята 
на развитието на органическия свят. Има значение при 
определяне на индивидите за кръстосване, правилния отбор и 
подбор. 2. Спомагателна [в литературата у нас в научен 
оборот е западноевропейският термин – помощна, б. а.] 
историческа дисциплина; изучава произхода на родовете, 
фамилиите и родствените връзки на исторически личности.” 
1 В “Речник на чуждите думи в българския език” 
генеалогията е “наука за родословието, за историята на рода. 
2. История на рода, родословие. 3. Родословна книга”, а в 
“Български тълковен речник” адекватът е само родословие2 . 

Според енциклопедия “Britanica” генеалогията 
произлиза от “следа на праотеца” и е наука, която изследва 
фамилната история 3 . При това се разграничава 
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любителското родознание, където фамилната история се 
изучава по лични подбуди, от професионалната история. 
Последната разкрива миналото на много родове със 
задачата “да задълбочи знанията по история на страната”, да 
осветли отделни аспекти от националната история, които 
без генеалогичните анализи могат да останат неизвестни 4. 
В “Petit Larousse” се казва: “Последователност, изброяване 
на прадедите на някой; Наука, която изследва произхода и 
родовата връзка на фамилиите” 5.  

Авторите на учебника по хералдика, генеалогия и 
сфагистика за Пражкия университет Крейчикови поясняват 
– “генеалогията е помощна историческа дисциплина, която 
се занимава с отношенията между отделните човешки 
единици, при което тези отношения са дадени с техния 
родов произход или с роднинските им връзки. Тя включва 
изследването и на последствията, които са свързани и 
произтичат от посочените отношения /исторически, правни, 
обществени, биологични и т.н./“ 6. 

Във френското енциклопедично издание – 
фундаментален труд, посветен на методологията на 
историята и нейните науки, генеалогията се определя като 
“една от най-старите науки в света, която изследва 
вътрешната роднинска връзка и последователността на 
поколенията”7. А като доказателство за нейната стародавност 
се привежда Старият завет. Изпълнен с фактологичен 
материал, макар понякога и в митична форма, библейският 
разказ използва генеалогичното повествование, за да докаже 
произхода на фамилиите, родството на племената, разселили 
се по земята. 

Генеалогията е определена като „спомагателна 
историческа дисциплина, която изучава историята на 
родовете, произхода на отделните лица, установява 
родствени връзки, съставя родословия; тясно е свързана с 
хералдиката и другите спомагателни исторически 
дисциплини“ в „Большая советская энциклопедия“ 8. Почти 
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същата дефиниция е дадена и в историческата 
енциклопедия 9. 

Един от изявените теоретици от началото на ХХ век 
Otto Forst-Battaglia отнася към първите генеалогични 
изследвания преданията за митологичните родства на 
богове и антични герои, древноегипетските фараонски 
списъци, старите веди, Херодотовите разкази, известията на 
римляните 10 . 

Действително стара наука е генеалогията или по-
скоро – едно от най-старите познавателни отношения на 
човека към миналото. За това свидетелстват и Библията, и 
митовете, които изобилстват с родословни описания, и не 
малко истории на античните автори, и множеството хроники 
в по-сетнешни времена. Но очертаването на границите на 
предмета, изясняването на методологичните основи на 
генеалогията започва да се поставя и гради бавно през ХVІІІ-
ХІХ век. Ако трябва да бъдем в науковедския смисъл по-
точни, едва през втората половина на ХІХ в. се възлагат 
научни цели на този вид познавателна дейност и тя приема 
функцията на една от семейството на така наречените тогава 
помощни исторически науки. 

Според полския специалист Wl. Dworzaczek в 
посоченото научно семейство едва ли може да се намери 
друга така пренебрегвана област на знанието, каквато е 
генеалогията11. Векове наред тя е подчинявана на човешката 
суетност и имуществените страсти. В по-ново време чрез 
нея са търсени мними доказателства за аристократичен 
произход. Пък и първите теоретици от ХІХ в. не са я 
обръщали ясно и разграничено към нуждите на 
хуманитарните науки, не са я поставяли в нейния 
вътрешноприсъщ по-широк социален план 12 . 

Историографският поглед върху публикациите, 
отразяващи еволюцията в разбирането за предмета на 
генеалогията, показва, че силно изразеният аристократичен 
характер на родословните трудове продължава през целия 
ХVІІІ век. В немалка степен и през ХІХ в. поръчките към 
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генеалозите имат все още „знатен“ характер. Твърде голям е 
броят на изящните старопечатни книги с родословни 
анализи, които дават пълни описания на династични и 
аристократични родове, придружени с хералдични и други 
отличия, но все в името на наследствени имуществени права 
и социален престиж. В края на ХІХ в. един автор възкликва, 
че всяка аристократична фамилия „днес претендира да има 
своя произход, загубен в нощта на времената“, търсейки 
родоначалниците отпреди или от Х в. насам 13. 

Изследователската мисъл на ХХ в. „разчупва“ 
определяните дотогава тесни благороднически рамки на 
задачите на генеалогията и границите на нейния предмет. 
Разбира се, мнозина изследователи продължават в 
традиционното русло с описанието на аристократичните 
фамилии14. Други разширяват нейните параметри чрез 
биологизиране на предмета 15. За трети, чиито брой се 
разраства все повече през втората половина на ХХ в., обект 
на внимание стават неблагородническите фамилии, тяхната 
роля в социалния живот. Родословните анализи почти 
престават да бъдат самоцелни в името на някакъв престиж, 
а се подчиняват на по-широки исторически теми16. Във 
френското енциклопедично издание се подчертава, че от 
наука за кралските, и по-общо – за благородническите 
родове, генеалогията  вече има за обект родовете, чието 
потекло може да е селско или градско, от големи или малки 
селища, от социални групи, появили се като следствие на 
общественото развитие17. 

В началото на ХХ в. Л. М. Савелев, един от водещите 
теоретици в руски и в европейски мащаб, пише: 
„генеалогията е построено върху достоверни документи и 
други извори доказателство за родство, което съществува 
между лица с общ родоначалник или потомък, независимо от 
общественото положение на тези лица“, „техните прояви 
както в семейния, така и в обществения живот“18. Той 
разширява социалните функции на генеалогията – 
възпитателни, защото акумулира индивидуалния творчески 
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опит, и познавателни, доколкото събира, описва, обяснява, и 
трупа богат емпиричен материал за гражданската история. 
Любопитна е самооценката на Савелев за родоизследо-
вателите: „ние сме черноработници и ще бъдем такива, тъй 
като само ние готвим материал за бъдещите историци“19. 
Всъщност от началото на века започва разширяването на 
границите на предмета и задачите на генеалогията не само в 
дореволюционна Русия. 

От 50-те години на ХХ век специалистите ясно 
определят нейното значение като специфичен дял на 
знанието, който има свой изследователски предмет и 
методология. От такава гледна точка е определението на Wł. 
Dworzaczek: първо, че генеалогията е помощна историческа 
дисциплина, която установява кръвното родство между 
индивидите, съобразно критериите на правните обичаи, а 
знанията за родствените връзки на управляващите класи са 
необходими на историка; второ, че генеалогията е 
самостоятелна наука, която решава задачи в две направления 
– естественонаучно /което е предмет и на генетиката, 
медицината, други подобни/ и общественоисторическо. С 
решаването на втория тип задачи тя допринася за 
разкриването на съществени процеси в общественото 
развитие, като изяснява родствените връзки на хората от 
различни класи, социалното положение на отделни лица или 
цели групи в това развитие. В този смисъл родознанието има 
помощни познавателни функции не само за историята, но и 
спрямо социологията, етнографията, история на правото20. 

Що се отнася до традиционното разбиране за 
предмета на генеалогията, то остава, общо взето, във всички 
дефиниции от средата на ХХ век насам, но е обогатено с 
нови аспекти. Според белгийския специалист R. Leenaerts: 
„генеалогията в днешното общество не е само едно хоби, 
при това привилегировано за управляващата върхушка. 
Напротив, чрез либерализирането и демократизирането на 
обществото генеалогията се разшири до световно 
разпространена наука, която вече не дава място за някакви 
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обществено-структурни или дори национално-рестриктивни 
критерии“21. Към общоприетата формула за генеалогията 
като изследване на родството между хората и фамилиите, 
съставени от сродни индивиди, R. Harvey прибавя 
изучаването и на човешките взаимоотношения върху 
всевъзможните полета на социалната активност22. 

Руски специалисти насочват вниманието си към 
генеалогията на работническата и селската прослойка, без 
да елиминират родословните издирвания за интелигенцията, 
представителите на дворянството, буржоазията, крупните 
държавни дейци. В генеалогичния подход при изследването 
на селското и промишленото стопанство се виждат 
потенциалните евристични възможности за всестранното 
изясняване на процесите в самото развитите на тези сфери, 
взаимното влияние между тях, миграционните процеси. 
Родословните анализи допринасят за разкриването на 
обществено-политическите движения, ролята на полити-
ческите, научните и културните дейци23. Специфичните 
проблеми на селската генеалогия се обсъждат активно в 
Румънската комисия по хералдика, генеалогия и сигило-
графия, която е към Академията на науките в Букурещ 24. 

Естествено е всеки опит за дефиниране на 
генеалогията и определяне границите на изследователския 
обект да започне с нейната стародавност и с основната задача 
да изучава родствените връзки на индивидите, произ-
хождащи от общ родоначалник или потомък, поставил 
началото на нов родов клон. Но подобен опит не може да не 
рефлектира на новостите, които съвременният глобализиращ 
се и динамично развиващ се живот налага. Научно-техни-
ческата отпреди столетие и информационно-технологичната 
революция в съвременността промени и ще променя видимо 
политическия, икономическия, културния и най-общо – 
социалнопсихологическия климат на обществото. Села, 
градове, държави придобиха нов облик под влияние на 
бурните миграционни процеси. Бащата невинаги може да 
предаде своя занаят на сина, както е била традицията в 
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патриархалното семейство. Утвърждават се нови професии, 
нови социални групи. Трябва да прибавим и творческата, в 
много случаи водещата роля на еманципираната жена и още 
много щрихи, за да се направи точна фотография на 
съвременния социален организъм, чиито елементи са 
отделните родове. 

Изследване върху имиграционните и емиграционните 
процеси за Англия от ХІІ в. до 50-те години на ХХ в. показва, 
че държавите отдавна са разтворили своите граници, а в 
резултат на това е промененото етническо „лице“ на 
отделните нации25. 

България не прави изключение в това отношение. От 
ХVІ-ХVІІ в. насам, след всеки неуспешен опит за въстание 
големи групи българи търсят убежище извън пределите на 
поробената родина. Наред с това съществува и насилствена 
имиграционна политика, ръководена от османските власти, 
още от края на ХІV век. Стрелките на историческия 
хронометър могат да се върнат по-назад във времето. 
Разклоненията в генеалогичните дървета на българските 
династични и аристократични фамилии през средните векове 
клонят към Византия, Италия и други държави, обикновено 
по външнополитически причини. Богатият на документална 
информация анализ на Ив. Божилов доказва подобни 
генеалогични факти26. Семейните хроники, разкрити от Л. 
Чикхей в будапещенската библиотека „Сечени“, говорят за 
живота и социалната реализация във Влашко, Хърватия, 
Австрия и Унгария на десет благороднически български 
фамилии от Чипровци, изселили се от България след погрома 
на Чипровското въстание. Генеалогична информация за 
българи францисканци със същата участ се допълва от 
множество документи и от третата част на Алвинцската 
хроника на Блазиус Клайнер, открити от И. Мадяр във 
Францисканския архив в Будапеща27. 

Почти всички родоописания, публикувани в 
последните десет години, откриват потомци, емигрирали в 
различни части на света. Е. Хаджиниколова очертава 
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миграционните процеси на българите към южните области 
на Русия през втората половина на ХІХ в. E. Гержик проучва 
българските родове в с. Вайсал, Украйна и пр.28 Така че 
предметологичната формула на С. Humphery-Smith за 
„генеалогия без граници“ е валидна и за българското 
съвременно родознание29. 

Това е едната страна на променящите се според 
логиката на историята „поръчки“ към предмета на генеа-
логията. А другата? Тя се обуславя от факта, че на преден 
план в масовата психика и в обществознанието е човекът, 
създателят на материални и духовни блага. Но човекът, 
който в цялата си социална определеност носи своите 
индивидуални, наследени или придобити психофизически, 
интелектуални, естетически, етически, ценностно определени 
характеристики. Именно те са давали, сега и в бъдеще ще 
дават пъстрите нюанси към основните тонове в картината на 
обществения живот. 

Като че ли всяко историческо знание от мита до 
научното повествование, писано или разказано, целена-
сочено и аргументирано доказано, или спонтнанно, емоцио-
нално изразено, понякога и едното, и другото има своята 
обреченост да поддържа жив спомена за родовото начало на 
явленията, събитията, героите от настоящите и отминалите 
времена. Докато гражданската история разкрива /като 
правило/ действията на народите, глобалните процеси, 
определящите ги предпоставки и последствията, то 
генеалогията показва активността на индивидите, било то от 
един или от няколко рода, от селище, регион, социална 
микрогрупа. 

Съпоставяйки двата вида научно познание в 
търсенето на лаконична дефиниция /и без да страдаме от 
„колумбовия комплекс“/ можем да кажем, че историята е 
всестранно познание за развитието на обществото, като 
резултат от социално обусловената дейност на хората, а 
генеалогията е познание за хората като продукт на 
историческото развитие, но в тяхната индивидуална 
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генетична определеност. От една страна, човекът притежава 
специфичните нему характеристики като темперамент, 
световъзприемане, професионална квалификация, идейна 
ориентираност, аксиологична нагласа и т. н., които са 
детерминирани от родовия генетичен код. От друга страна 
обаче, той носи и чертите на цялото, на обществото – като 
бит и душевност. 

Мотивацията на родословното проучване се определя 
от търсенето на отговорите на въпроса какви са били 
нашите предтечи, от желанието за исконност, за 
историческо възприемане и обяснение на конкретната 
действителност. Според P. Durye всеки човек силно иска да 
знае откъде идва, за да определи своето настояще30. Но 
стъпалата на познанието и резултатите могат да се окажат 
различни – от дилетантското до научното обяснение, от 
хобито до науката. Например доказателството, че Иван е 
син на Петър, а Петър е син на Драган, не показва нищо, 
което да е особено значимо за историята на рода като 
частица от обществото, което векове наред гради своята 
икономика, политика, култура. Научното родознание има 
обширен социален конеткст. 

Обект на анализ не е животът на индивида от 
дадения род, очертан само с датите на раждането, смъртта, 
съпружеството. Те са първоначални в проучването, но наред 
с тях трябва да се разкрият онаследените родови 
характеристики, да се очертае градивната му дейност – как е 
отговарял на въпросите на обществения ден. Какъв е бил 
неговият социален темперамент и поведение. По-висшето 
стъпало, което разграничава дилетантския от научния 
подход в родоописанието, зависи от стремежа към методо-
логичното съчетание на генетичното с историческото и 
народопсихологичното проникване в миналото на рода като 
вътрешноприсъща част от миналото на народа. Целта на 
генеалогичното познание е да разкрие отношението 
„традиция – съвременност“, но разбирано като родова 
приемственост, проектирана върху общественото развитие, 
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приноса на рода в развитието на селището, занаята, 
социалната група, народа. 

Икономическите и политическите предпоставки, 
географските условия – това е арматурата, върху която се 
изгражда дадено селище, започва роенето на всеки род, 
създава се професионална общност и т. н. Но хората, които 
следват своите животоутвърждаващи цели, са пълнежа на 
голямата социална сграда. Вън от нея те не могат да се 
реализират, техният индивидуален живот протича 
съвместно с икономическия, политическия и духовния 
живот на народа, носещ специфичните си характеристики, 
върху които има влияние и граничното съседство, пък и от 
други региони в света. 

В този смисъл генеалогичният анализ има за обект 
индивидуалното и родовото, но поставен в светлината на 
онези „въздушни“ течения, които са определяли живото-
градящата атмосфера в съответното време. А тенденциите, 
родени в миналото, влияят върху настоящето и бъдещето. 
Открил наниза от кръвно свързаните поколения, генеалогът 
търси ролята и мястото на рода в социалната атмосфера, в 
развитието на заложените тенденции. Биографията на рода 
става част от биографията на народа. Да си припомним 
завета на Г. С. Раковски: „Повестността на всеки народ е 
неговият нравствен живот. Народ без повестност е мъртъв 
нравствено и подобен е на человек, който после смъртта си 
никакво възпоменание на света не оставя!…Повестността е 
най-полезната от всички науки, защото само тя може да 
оправи человеческите дела и живот в благоденствие“31.  

Безспорно биографията на рода или на по-голямата 
социална група обхваща нейния икономически, политически 
и духовен натюрел. Всестранният му анализ естествено 
разкрива вратите на родоизследователската методология за 
междудисциплинни контакти и диалози. Генеалогията черпи 
методи и резултати от гражданската история, народо-
психологията, историческата география и ономастика, 
социологията, демографията и пр. От своя страна обаче и 
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родословната емпирична информация обогатява научния 
фонд от знания на обществото. Защото един род, една 
личност никога не са играли и не могат да играят своята роля 
на собствена сцена. Сцената на живота е всеобща и нейните 
действия следват закономерностите, случайностите, 
диалектическите отклонения на всеобщия социален процес. 

Не е случайно твърдението, че „от известно време 
генетикът на населението, демографът, историкът, етнологът, 
социологът са принудени все по-често да използват 
генеалозите, понякога твърде комплексно, за да решават 
проблемите, които се поставят в техните дисциплини“32. Не 
правят изключение правото, изкуството, медицината33. Това 
може да се обясни с разширените познавателни функции на 
генеалогията – пряк резултат от повишените изисквания на 
съвременното общество към самата нея. Изисквания, които 
разширяват параметрите на нейния изследователски обект. 

Родословната фотография не изяснява само и 
единствено историята на индивида като наследственост. Тя 
осветлява двустранното отношение „човек - фамилна и 
обществена среда“, „човек – природна среда“. Родознанието 
разкрива генетичните връзки, но не само като биологична 
обусловеност, но и като социална определеност. 

Казано по друг начин историята, демографията, 
социологията дават научна информация за цялото, за 
обществото като система на макроравнище. Генеалогията 
показва индивидуалното, родовото, подсистемата на 
микроравнище. И на двете равнища обаче всяко явление, 
всеки процес или факт е диалектическо единство от общото и 
единичното, от типичното и нетипичното, от уникалното и 
повтарящото се като закономерност. Тази формула може да 
се приеме и като методологическа предпоставка за интегра-
ционния алгоритъм на взаимодействието на генеалогията с 
другите науки за човека и социалното управление. 

Безспорно и най-съвършенно изграденият теоретико-
познавателн модел не може да замести липсата или 
оскъдността на изворовата база, на документите, съхранили 
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родословни факти. Това се отнася най-вече за българската 
династична генеалогия от средновековието и преди това. 
Комплексът от информационни носители не е достатъчно 
пълен и по-късно. Все пак от Възраждането насам фондът 
от исторически документи расте, което дава възможност на 
родоизследователите да откриват родовите корени отпреди 
две-три столетия. Въпросът е, когато има документална 
информация, проучването да се подчинява на съвременните 
изисквания към родоописанието. 

Задачата на генеалога е непосредственото изучаване 
на живота и активната дейност на индивидите от даден род в 
конкретното историческо време, в характерните социално-
икономически, политически и културни условия. Това 
изискване забранява всеки опит за механично „закърфи-
чване“ на индивидуалното към някаква социална схема, но 
задължава да отчитаме същностната форма на социалното 
битие и мястото на индивида и рода в него. Такъв научен 
„отчет“ означава родословният анализ да разкрие 
материалната и духовно-практическа дейност на хората като 
единство на обективното и субективното, на обективните 
условия на живот и субективните форми на проявление, при 
това в съответното историческо време и географски ареал. 

Да сравним отново двата вида познание на миналото, 
защото в съвременността те са значими едно за друго: 
историята съхранява социалната памет, а генеалогията – 
родовата. Биографичните данни за личности и фамилии с 
общ родоначалник допринасят за трайното запазване на 
спомена за важни събития, факти, процеси, за малките 
„частици“, които изграждат цялостния обществен живот в 
неговото историческо развитие. Генеалогичният анализ 
извежда на авансцената героите, лидерите, активните 
личности от дадения род, но проучването на тяхната роля 
може да разкрие факти за върховете и спадовете в 
историческия път, за онези свойствени, прикрити трудности, 
които са съпътствали раждането, развитието и загиването /в 
относителния смисъл на думата/ на едни или други социални 
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явления в живота на народа. Тяхното индивидуално 
проявление трудно се улавя от историка, който има за обект 
миналото на обществото като цялост. При наличието на 
множество генеалогични анализи историкът ще има 
емпиричната възможност да изпълни с дух и плът частите на 
цялото. В този смисъл всеки родоизследовател работи по 
Паисиевски – на ползу роду болгарскому. 

Евристичната роля на изследванията на родове, 
селища, професии, съсловия се проявява в системното 
натрупване на разнообразна информация, която може да 
бъде богата изворова основа за бъдещи обобщения /или 
коригиране на стари твърдения/ от историци, демографи, 
народопсихолози, социолози…Родоописанието има своята 
патриотична функция да поддържа родовата памет, но то 
ще бъде оценено и като обществено значима наука тогава, 
когато дава свой принос за изследването на миналото на 
народа с неговите субективни проявления. Това означава 
принос в осветляването на качествените, а не само 
количествените измерения на глобалните промени, които 
стават в структурата и психиката на съвременната социална 
среда като резултат на онаследени характеристики. За 
целите на този принос границите на предмета на модерната 
генеалогия се разширяват и от методологическия принцип 
за диалектическото единство на социално-детерминираната 
активност на личността и неговата родово-генетична 
програмираност. 

Както във всеки теоретичен анализ, така и тук се 
потърси най-адекватна дефиниция за предмета на 
генеалогията /не от формално-логическите позиции за 
точността/. Тя е стара наука, с богати традиции, но с 
прибавени нови социални функции, определени от съвремен-
ността., особено от новите информационни технологии. Днес 
/и в бъдеще/ те дават изключителните възможности за 
компютъризиране на родовата памет не само в персоналния 
компютър, но и в национален дигитален генеалогичен фонд. 
Това ни задължава да осмислим предмета на генеалогията и 
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повишената й социална роля, защото от правилното 
разбиране зависи, първо, как ще изградим изследователската 
си стратегия; второ, каква форма ще изберем за 
организацията на научния и информационния потенциал 
/специалисти, документална база, обнародване/ и трето, чрез 
какви средства ще осъществим най-ефективно вътрешно-
присъщата познавателна /евристична за много области на 
знанието/ и възпитателна роля на генеалогията. 

Според съвременното схващане научно може да се 
нарече това познание, което постига разкриване на 
типичното и специфичното, закономерното и случайното, 
историческата логика в развитието на изследвания обект. 
Това означава, че към личната си мотивация генеалогът 
трябва да прибави и стремежа за научност – да премине от 
родословие само за себе си към родознание за научната и 
социалната потребност, от обикновеното регистриране на 
генеалогични факти към тяхното научно-историческо 
осмисляне и обяснение. Това означава научен подход, 
изграден на социалната мярка в оценката на личното, 
семейното, родовото проявление в живота на обществото – 
от миналото към настоящето. 
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ІІ. И ГЕНЕАЛОГИЯТА ИМА СВОЯ ИСТОРИЯ 
Науката, както всяко друго човешко творение, има 

своите три измерения: минало, настояще и бъдеще. За да се 
разбере настоящето, а още повече – да се прогнозира 
бъдещето, трябва да се знае миналото. И тук е заложен 
Сократовският стремеж към самопознание, независимо как ще 
се погледне – от информационно-съдържателна, системно-
структурна, организационно-управленческа, приложна или 
друга гледна точка. Във всеки случай миналото продължава да 
участва със своя „ген“ в настоящето, следователно и в 
бъдещето. Научното развитие, успоредно с еволюцията на 
обществото, винаги е раждало и ражда нови степени на 
познанието, които стъпват на старите; утвърждава нови 
традиции, акумулиращи предишните; нови изследователски 
алгоритми, които не изхвърлят, а преобразуват натрупания 
човешки опит. 

Трудно е да се определи рожденната дата на 
генеалогията, както и на историческото знание. Най-общо и 
условно може да се каже – това е зората на човешката 
цивилизация. Някои гносеолози характеризират този начален 
етап като преднаучен. Според крайното определение на D. 
Price „науката е това, което се публикува в научните списания, 
статии, доклади и монографии“1. За родоизследователската 
традиция обаче хронологията отива далеч в античността. 
Наукометричният подход на Д. Прайс може да бъде 
приложен, но при анализа от ХV век насам, когато се появяват 
първите печатни книги2. 

Почти всички обобщаващи трудове по генеалогия 
търсят корените на нейното „родословно дърво“. Ако си 
позволим шегата, научните фантасти го виждат в митовете 
за извънземния произход на човечеството. Авторите на 
енциклопедичното издание „Историята и нейните методи“ 
отнасят първите родоописания към Стария завет, където се 
показва произходът на фамилиите и тяхното разселване от 
Адам и Ева, и към Новия Завет – с генеалогията на Иисус 
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Христос3. P. Durye също поставя на изначално място 
Библията, но историографският му поглед показва, че 
цялата антична история е изпълнена с генеалогично 
„безпокойство“, с търсене на праотците. Омир описва 
потеклото на своите царе, герои и богове в “Илиядата” и 
„Одисеята“, за да направи разказа си достоверен. 
Древногръцките генеалогии вплитат и защитават 
„биологичното и психологичното наследство, предадено от 
митичните герои на техните славни потомци“. Античният 
Рим поставя на генеалогията „юридическа мярка“. Под 
цялата власт на „pater familias“ съвкупността от потомците 
по законно родство, носещи фамилното име, „пазят духа и 
образа на прадедите в религиозния култ“. Освен това 
римската генеалогия включва роднинството по кръвно 
родство – по мъжка и по женска линия4.  

И най-беглият поглед върху съдържанието на велико-
лепните индийски поеми „Махабхарата“ и „Рамаяна“, 
животописа от Сим Цян на китайските императори в „Шиц 
зи“, каменните надписи с имената на царете на Бехистунската 
скала в западната част на Персия, многобройните митове и 
легенди, обхождали света и дошли до нас от античността, 
показват осъзната потребност от генеалогично знание. С 
родоописанието на царе и герои са изпълнени „Началата“ на 
Марк Порций Катон Стари /234-149 г./, „Истории“ на Гай 
Салустий Крисп /86-35 г./, животописите на Гай Светоний 
Транквил /към 75-160 г./ и на Плутарх /46-125 г./, „Анали“ и 
„Истории“ на Корнелий тацит /55-120 г./ и пр. 

В надживялата времената и винаги високо ценената 
„История на Пелопонеската война“ на Тукидид Атинянина 
/460-ок. 400 г./ са вплетени генеалогичните описания на 
личности и градове, играли своята роля на военната сцена: 
„…Пръв Пелоп, с всичките си богатства, с които дошъл от 
Азия сред бедни хора, успял да обсеби властта…да даде 
своето име на страната“, „…самите сикели пък дошли от 
Италия (те живеели именно там), като се прехвърлили в 
Сицилия, за да се избавят от опиките, „…Сиракуза била 
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основана през следната година от Архий, произхождащ от 
рода на Хераклидите, който бил дошъл от Коринт“ и т.н.5 

В блестящите си исторически повествования 
Салустий придава на генеалогичните знания възпитателните 
функции на историята. „Разбира се, пише той, не оня 
восъчен образ може да окаже такова въздействие, а 
споменът за извършените подвизи запалва в гърдите на 
превъзходните мъже пламъка, който не угасва, докато 
тяхната дейност не ги приравни с името и славата на 
прадедите“6. В правото сме да наречем тази теоретична  
формула на античния мислител – методологично послание 
към идните поколения родоизследователи. 

Праотците на историческия разказ в аналфабетния 
период на нашата цивилизация можем да определим и като 
праотци на генеалогията. В далечните времена родословието е 
било втъкано в повествованието за миналото на държавата, на 
народа, на важните събития в живота на обществото в 
съответното време и пространство. В енциклопедия “Britanica” 
например като първи етап в развитието на генеалогията се 
определя „оралната традиция в родословието“, изграждана 
върху устните извори. С появата на писмеността  се оформя 
вторият етап, когато писмените документи /върху камък, 
папирус, кожа, хартия/ стават извори на родословна 
информация. Началото на третия етап е ХV в. – за Западна 
Европа и по-късно за англоезичния свят, когато жанровото 
многообразие и количеството на документите се разширява до 
такава степен, че мнозинството от хората вече могат да 
проучват следата на своите прадеди7. 

Нашият анализ на историята на генеалогията ще 
продължи по традиционния път от античността към 
средновековието, ново и най-ново време8. Всъщност това е 
пътят на методологичното утвърждаване на историческия 
документ като обект и средство на познанието – от 
документалната необвързаност на мита и легендата, през 
логографията и хрониките преминава към върховете на 
античната мисъл, започнала вече да търси своите логични 
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основания в „проверените свидетелства“ /Херодот/, после се 
намесва теологическото доктринерство, а към ХV в. 
документът става оръжие за утвърждаване на политически, 
идеологически и юридически позиции чрез генеалогични 
доказателства на господстващата социална група. С “bella 
diplomatica” се откриват нови хоризонти за историческото и 
генеалогичното познание, което вече се изгражда на изворова 
основа /в българската историография понятието „извор“ 
означава документ, подложен на научна критика, с цел 
извличане на фактографична информация. Не е грешно да се 
използват и понятията „документ“, „исторически документ“, 
„документален паметник“ и пр./. 

Специалистите сочат за рожденна дата на 
документалната критика 1440 година. Тогава Лоренцо Вала 
/италиански хуманист, живял през 1405-1457 г./ подлага на 
критичен анализ юридически документ на Константин 
Велики /император на Източната Римска държава – 
Византия, 306-337 г./, наричан тогава “Константинов дар”. 
Доказателствата за неговата фалшификация той излага в 
„Declamatio“, публикувана през 1440 година9. 

Без да влизаме в спор, можем да върнем колелото на 
историята по-назад, припомняйки отношението на Тукидид 
към достоверната истина, изградена на факти, почерпени от 
изворите. Античният мислител информира  своя читател за 
методологията си: „Все пак този, който приеме събитията, 
разказани от мен предимно въз основа на посочените 
сведения, той няма да сгреши, защото няма да предпочете 
да вярва на поетите, които са възпели тези събития с 
преувеличения и са ги разкрасявали. Нито пък ще 
предпочете да вярва на логографите, които са описали 
същите събития, като са дирили по-скоро насладата на 
слушателя, околкото истината. Много от тези събития, 
понеже не са изследвани, са станали вече с времето 
невероятни и баснословни. Но нека се знае, че според най-
достоверни данни, тези събития (факти) са възстановени 
дотолкова изчерпателно, доколкото позволява това тяхната 
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старинност“. Убеден в достоверността на своя подход 
Тукидид отбелязва: „И тъй, този мой труд е създаден като 
достояние завинаги, а не като показно произведение за 
временна аудитория“10. Мисли, надживяли вековете, за да 
служат и днес като научно изискване за всяко историческо 
повествование. 

Необходимо е да се направи следното разграничение 
/от позицията на историята на науката/ – като култ към 
предците и спомена за тях родознанието има своето начало 
в античността, но документалната фотография на рода се 
установява в средновековието. Важно е да се знае, че от 
началото на периода започва и междудисциплинният 
„диалог“ на генеалогията с хералдиката, сфрагистиката, 
хронологията, които вече са завоювали своя научен терен /в 
много области на знанието интердисциплинарните 
изследвания започват през ХІХ-ХХ век/. 

В анализ върху историята на средновековната 
генеалогия L. Genicot разкрива, че от началото до залеза на 
средновековието броят на поръчките за установяване на 
историческата родова нишка на фамилии или на отделни 
индивиди, а най-вече за увековечаването им, е твърде 
голям. Пътят на познанието постепенно еволюира. Появяват 
се „либри мемориалес“, „либри вите“, „номина регум“, 
където историята на династичните и аристократичните 
родове вече е дадена в хронологическа последователност, 
времетраене на царуването, като се споменават съпруги, 
братя, сестри, потомство11. Като правило родословните 
дървета от това време непременно започват с корени от 
древния Рим, Троя, Библията. Независимо от това те остават 
ценен извор за историята и за генеалогията поради 
наличието на хронологическа и историко-географска 
обвързаност на фактите. 

Нов етап в развитието на генеалогичната мисъл бележи 
ХV в., защото вече съществуват основните предпоставки за 
еволюция в самото “производство” на знания за миналото. 
Първо, расте документалното богатство по вид, обем и по 
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съдържание; второ, видовото разнообразие на изворите 
естествено предизвиква усъвършенстването на стария и 
появата на нов методологически инструментариум, както и 
нов понятиен апарат за емпиричните обяснения; трето, 
настъпва положителна промяна във възгледите за 
информационната ценност на документалния материал, както 
и в потребността от критичен анализ, който да доказва 
достоверността и автентичността на документите. Това са 
условия, които предпоставят процеса на бърза диференциация 
на историческото познание през ХVІ в. по линията на 
възникването на нови области от семейството на така 
наречените помощни исторически науки /архивистиката – 
през 1532 г. Балдазар Бонифацио издава методика за 
събирането и съхраняването на старите ценни документи в 
личните колекции; палеографията – П. Амон, калиграф от 
двора на Карл ІХ, издава през 1561, 1567 и 1577 г. “Азбука на 
описанието на писмата с различна писменост”; сфраги-
стиката и хералдиката са натрупали приложни знания, 
започва теоретичното им осмисляне; хронологията – през 
1538 г. е публикуван първият обстоен анализ на системите за 
летоброене, причините за грешките и несъответствията от 
френския ерудит, филолог, философ и хронолог Скалигер и 
т.н.12/. 

Наблюденията ми върху макар и не голям брой 
старопечатни трудове, които съм ползвала в библиотеката на 
Румънската академия на науките, дават основание да се 
очертае една историко-научна специфика, характерна за ХVІ 
в., останала традиция и по-късно – съвместното развитие на 
генеалогията и историческата хронология. Естествено е било 
да се потърси изход от летобройния хаос поради едно-
временната употреба на различни системи за времеотчитане 
/стар и нов стил на християнската ера, гръцка, константи-
нополска, испанска, александрийска и много още времеви 
системи/ и в интерес на генеалогичните данни13.  

Първоначално интересите са насочени към търсене и 
установяване хронологията на управляващите династии, 
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нещо което върви успоредно с родословните доказателства. 
По това време те вече са модни за всички царстващи 
дворове. Вероятно е имало поръчка родословното дърво на 
монарха или на благородника да започва от дълбока 
древност. В някои трудове разкритите корени и разклонения 
се представят хронологично, като произходът се извежда от 
сътворението на света, през античния Рим до Франция14. 
Други разширяват географския ареал към Троя, трети 
конкретизират библейските или римските прадеди на 
европейски династични линии15. Традицията продължава и 
през ХVІІ век16.  

Хуманизмът със своите разкрепостяващи духа идеи, с 
формирането на светското световъзприятие, променил 
ценностната система на западноевропейското общество, дава 
благотворно отражение върху същностната характеристика 
на генеалогията. P. Durye определя периода ХVІ-ХVІІ в. като 
раждане на модерната наука за рода. Предпоставката е 
доразвиването, а в повечето случаи откриването на нови 
теории и тяхното популяризиране сред генеалозите. Същият 
автор сочи за първа разработка на основните методологични 
принципи на генеалогичното изследване книгата на J. Herold, 
публикувана през 1556 година. Полският специалист Wł. 
Dworzaczek цитира за теоретично начало друго произве-
дение, издадено през 1491 г.18, но това не ни дава основание 
да местим границата на модерната генеалогия. Защо? 

Кълновете на родоизследователската методология се 
развиват в известна системност именно през ХVІ в., а 
доразвиват през ХVІІ век. От следващите столетия до наши 
дни теорията се обогатява, актуализира се по обективни 
причини, обусловени от усъвършенстването на научното 
познание като цялост. Фактът, че теоретични разработки се 
появяват във втората половина на ХVІ в. в Швеция, Белгия, 
Германия, Франция, говори за определена нова методо-
логическа зрялост на генеалогията, а това че те оказват 
силно влияние върху западноевропейската мисъл – за 
тяхния научно-познавателен ефект. С най-силно 
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въздействие остава методът на номерацията на прадедите на 
немския историк М. Eyzinger, обнародван в 1590 г.19 
Анализът на трудове, публикувани в края на ХVІ и през 
ХVІІ в., които го цитират и прилагат, говори за наличието и 
утвърждаването на европейска „школа-Айцингер“ /в науко-
ведския смисъл на понятието/20.  

Акцентите на теоретиците от ХVІІ в. са върху 
критиката на документалния материал за генеалогичните 
изследвания, сред които важно евристично място започва да 
заема и гербът. Разширяването на методологическия 
инструментариум на науката за рода не е случайно. Това е 
времето на първите теоретични трудове по хералдика и 
дипломатика. 

Без да звучи пресилено, може да се каже, че самата 
родоизследователска практика подтиква развитието на 
науката за гербовете21. Хералдичните знаци стават задължи-
телна част от изворовата основа на генеалогията, дипло-
матиката, сфрагистиката. Те са доказателство за потекло и 
наследствени права. Какви са правилата за съставянето на 
гербовете, как да се тълкуват, как да се използва хералдичната 
информация като „документ“ за благородническия произход – 
на тези въпроси дава отговор френският хералдист и генеалог 
Cl.-Fr. Ménéstrier /1631-1705 г./ 22  

За качествено новото развитие на генеалогията от 
втората половина на ХVІІ в. силно влияние оказва 
утвърждаването на дипломатиката, която въвежда в научен 
оборот методологическите принципи на критиката на 
актовите документи от ранното средновековие. С най-
голямо въздействие е фундаменталното съчинение на J. 
Mabillon, издадено през 1681 г.23 В шестте тома, богати с 
теоретични обяснения и около 200 илюстрации, авторът 
излага теоретико-познавателните пътища за критичния 
анализ на дипломите и хартите /така са наричани 
документите от официален произход/. Пътища, които 
остават с непреходно значение до съвременността. 
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В глава І на книга І Ж. Мабийон доказва необхо-
димостта от рационалния изследователски инструментариум 
за проучването на гражданските и каноническите 
свидетелства24. По-нататък авторът очертава алгоритъма на 
познанието и дава методически решения на въпросите за: 
атрибуцията /принадлежността или автора на документа/, 
локализацията, установяването на достоверността и 
автентичността на светските и църковните извори чрез 
анализ на материала, върху който са написани и средствата 
за писане, почерк, пунктоация, език и стил, словесни 
формули – задължителни за съответното време, съкращения, 
печат, адрес, канцеларски подписи и регистрационни знаци, 
хронологична идентификация, доколкото са използвани 
различни календарни системи, типология на рубриките в 
документа и редица още детайли от извороведската 
технология за изваждане, изчерпване на фактографското 
съдържание на писмените документи от официален и 
частноправен характер. Технология, която остава 
фундаментална и до днес. 

Мабийоновият инструментариум действително дава 
своето плодотворно отражение върху изследователската 
практика от ХVІІ в. насам. Основание за подобно обобщение 
дава ретроспективният анализ на макар и малък брой 
публикации25. Разбира се в този период не липсват и 
трудовете, където генеалогичната фотография е подредена 
схематично26. По-важното е, че родоизследователската 
традиция вече е обогатена с изискването за критичен и 
аналитичен подход към документалния материал, чрез който 
се доказва неговата достоверност и автентичност, или че е 
фалшификат. 

Обособената генеалогична теория също постига 
научни върхове през втората половина на ХVІІ век. В 1683 
г. Клод-Франсоа Менестрие и Жан Льо Лабурьор, първият 
вече известен теоретик, а вторият –преди всичко практик, 
издават общо изследване върху генеалогичните методи. Те 
въвеждат степени на потомството, като включват бащините 
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и майчините прародители. През 1686 г. испанецът Жером 
дьо Соза публикува труд, в който използва, но прецизира 
номерацията на М. Айцингер. Макар че този труд няма 
качествата на ръководство по генеалогия /според П. Дюри/, 
той е доразвит по-късно от други лидери в тази област. 
Поради това в наши дни може да се срещнат понятията за 
методики: „Айцингер“, „Страдониц“, „Айцингер-Соза“, 
„Соза-Страдониц“. За неоспорими авторитети – прадеди на 
съвременната генеалогия, П. Дюри посочва Менестрие и 
Лабурьор27. 

Безспорно повишеният темп в развитието на теорията 
и публикуването на голям брой емпирични родословия дават 
основание на Вл. Дворжашек да нарече седемнадесетото 
столетие „златен век на генеалогията“28. П. Дюри отрежда 
водещо място през този период на френската генеалогична 
мисъл29. Библиографските справки и историографските 
анализи показват, че родовите изследвания - като теория и 
практика, се утвърждават в Германия, Испания, Белгия, 
Полша, Чехия, Румъния. Говори се за бележити генеалози, 
които създават школи и допринасят за развитието на тази 
област от историческите знания. 

В края на ХVІІ и началото на ХVІІІ в. се отчита 
кратък „залез“ за генеалогията, който в известен смисъл се 
отнася повече за Франция. Френската революция през 1789 
г. унищожава аристократичните привилегии. Отпада 
задачата да се ласкае благородника чрез неговия произход 
от Рим или Троя. „Объркването“ обаче трае кратко време. 
Гражданинът на републиканска Франция твърде скоро 
започва да търси с родословен поглед назад стара или нова 
аристократичност, дори с риск да фалшифицира документи. 
Стига се дотам, че един автор издига като задача на науката 
да се бори „срещу купените с торба екю или долари 
аристократични титли“30. 

В Австрия и Прусия интересът към историята на рода 
не спада, може би подхранван от потребността за генеа-
логична защита на знатното потекло на династични и 
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аристократични родове. През 1706 г. е открита първата 
катедра по „Хералдика и генеалогия“ в Берлинския уни-
верситет. Издадена е родословна фотография на династиите в 
Европа, появяват се конкретни регионални изследвания31.  

Осемнадесетото столетие е „класически размах на 
генеалогията“ според чешките специалисти32. Библиоанализът 
показва, че по това време се издават серии от изследвания, 
речници и енциклопедии в тази област. Разработват се 
въпросите на методологията. Появяват се и първите учебници 
по генеалогия. Създадени са много добри условия за 
развитието на приложните родови изследвания. Всичко това 
намира своя естествен и плодотворен ефект през ХІХ век. 

Историографският поглед открива, че е творчески 
преходът на генеалогичната мисъл от осемнадесетото към 
деветнадесетото столетие и в Германия33, Полша34, 
Румъния35. Библиографията в тритомното издание на J. Burke 
говори за големите постижения на генеалогичната мисъл в 
Англия36. П. Дюри също разкрива разцвета на родознанието 
в Англия, Белгия, Холандия и т.н. 37 ХІХ в. се характеризира 
с утвърждаването на генеалогичните традиции в Русия38.  

Често се среща изразът „деветнадесети век е векът на 
историята“. Големият принос се пада на френските ерудити, 
които ни завещаха методологичния принцип – „без 
документи няма история“. Същественото е, че работата 
върху документалното богатство като извор на историческа 
информация дава тласък за развитието на теорията и 
практиката на историческата география, хералдиката, 
сфрагистиката, историческата метрология и пр. Всъщност 
от това време те започват да носят комплексното 
наименование „помощни исторически науки“, навлязло 
оттогава трайно в терминологията на всички езици. 

Промените в методологията на генеалогията през ХІХ 
в. идват от две посоки. Първата е под доминиращото влияние 
на Франция. Френските учени дават пример за обогатяване 
на методологическия инструментариум на генеалогията с 
постиженията на историческата хронология, хералдиката и 
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сфрагистиката39. Привлечена е и утвърдилата се вече 
историческа география40. Тази модерна за своето време и 
продуктивна от практиката научна интеграция се възприема 
и прилага от изследователите на много европейски страни41. 

Генеалогичните изследвания се обогатяват и разно-
образяват. Започва издаването на пътеводители за архиви, 
библиотеки, частни колекции, които съдържат различни по 
вид и произход документи с родословна информация. Те 
често са придружени с хералдични и сфрагистични данни42. 
Разбира се, продължават публикациите на традиционните 
родови дървета. Тяхният брой за развитите в научно 
отношение страни е изключително голям43. От това време са 
и първите издания с претенциите за представяне на 
„универсална история“, която илюстрира в сравнителен план 
исторически данни от различно естество44. 

Втората посока, повлияла върху развитието на 
европейската генеалогия, идва от Германия. От една страна, 
откритията на Мендел през втората половина на ХІХ в. в 
областта на генетиката дават отражение върху родовите 
изследвания, особено върху теорията /макар че действи-
телната научна интеграция започва да се осъществява от 
началото на ХХ в./. От втора страна, появяват се две 
фундаментални съчинения, които оказват голямо влияние в 
научния свят. 

В края на ХІХ в. под силното влияние на Менделовата 
генетика O. Lorenz /1831-1895 г./ издава голям труд, който се 
нарича от някои автори принос в теорията на генеалогията, 
от други – учебно ръководство по генеалогия. Как ще се 
определи като научен жанр е почти все едно. Важното е, че 
за първи път се разширяват параметрите на родоизследо-
вателския предмет. Според О. Лоренц генеалогът трябва да 
изследва „разклоненията на рода, но в неговите индиви-
дуални прояви“, задачата е „да търси причинно-следствените 
връзки, които особено се отнасят до популацията и 
произхода на индивидите“. Авторът поставя научните основи 
на генеалогията върху историческите, политическите и 
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биологическите знания. Между другото в този труд за първи 
път се определя аргументирано и мястото на генеалогията в 
семейството на помощните исторически науки45. Според Вл. 
Дворжашек генеалогията е наречена помощна историческа 
наука в публикация на Ж. Гатерер, издаден през 1759 г.46 

Нова теоретико-приложна насока в родознанието 
дава St. K. von Stradonitz /1863-1933 г./, широко извесетен 
като водещ хералдист и генеалог. Той привлича вниманието 
върху спецификата на собствения терминологичен апарат 
на генеалогията. В своя тритомен „Атлас“, издаван в 
периода 1898-1904 г., фон Страдониц възприема и 
доразвива номерацията на родствените поколения, въведена 
някога от М. Айцингер47. Атласът остава методологическо 
помагало и до наши дни. Много водещи специалисти по-
късно се наричат ученици на Стефан Кекуле фон 
Страдониц. В теоретичните обяснения на някои публикации 
се сочи като единен методът „Айцингер-Страдониц“. 

И беглият историко-научен поглед показва, че 
посочените два основополагащи труда, големият брой 
монографични, енциклопедични и приложни изследвания 
по генеалогия през ХІХ в. стават плодотворната основа за 
нейното разгръщане през ХХ век. Още в първите десети-
летия науката за рода е включена в пособията за изучаване 
на помощните исторически науки, преподавани в универси-
тетите на много държави от Европа и света. Заговорова се, 
че правенето на родословия е едно от най-разпространените 
хобита на съвременния човек. 

Българският читател може да придобие представа за 
развитието на генеалогията през ХХ в. в отделни страни от 
петте континента в обобщаващото изследване на един от 
водещите специалисти – румънският проф. Дан Бериндей, в 
енциклопедичните правочници, в рубриката „Теория. Мето-
дика“ на нашето списание „Родознание“48. За илюстрация и 
по-богата библиографска осведоменост да надникнем в 
живота на генеалозите във Франция, Германия и Полша. 
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Естествено богатото теоретико-приложно родо 
изследователско наследство от ХІХ в. става масивна предпо-
ставка за бурното развитие на генеалогията във Франция 
през ХХ век. Публикациите растат по своята експонента 
/както се казва в наукометрията/ и цитирането на част от 
заглавията е защото те са типични, репрезентативни 
примери. 

Френските генеалози продължават традиционните 
изследвания, но родословните дървета разширяват своите 
разклонения. Те показват вече не само историята на 
отделните индивиди или фамилии, но и на малки селища, и 
на клонките в Европа и света49. В отговор на поръчките от 
социалната практика расте броят на обнародваните 
библиографски и архивни справочници50. Не спада 
вниманието към теоретичните разработки, към проблемите, 
които произтичат при работата с различните видове извори 
на генеалогична информация51. Към Националния архив на 
Франция е създаден постоянен колоквиум с наименованието 
„Архив по генеалогия“. Той обединява специалистите, 
които извършват приложно-изследователска и популяри-
заторска дейност в тази област на знанието. Но преди това, 
в 1954 г. се създава първата генеалогична асоциация, която 
подтиква образуването на цяла мрежа от подобни 
обединения. Те стават центрове за родови изследвания, 
където израстват и специалисти, и дилетанти. В 1968 г. се 
изгражда Федерация на френските общества по генеалогия, 
хералдика и сфрагистика. Тя обединява повече от петдесет 
федеративни асоциации с над 12 000 члена52. 

От една страна, френската генеалогия модернизира 
своя теоретичен арсенал, като използва методите на много 
други науки, включително и електронната техника. От 
друга, тя доста бързо разкрепостява предметологичните 
граници, наследени от предните столетия. В полезрението 
на генеалогичните анализи се включват селищата, отделни 
социални групи, миграционните процеси. Увеличава се 
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броят на публикациите по история на родовете, но те не са 
вече само от благородническо потекло. 

С голямо внимание се изследват въпросите, свързани 
с научната критика на историческите извори. Различни по 
вид, произход и хронология те носят богата генеалогична 
информация. Фондът на тази информация не расте 
единствено по пътя на откриването и привличането на нови 
и нови документи. Относителната тежест като че ли пада на 
търсенето на пътища за обновяването на методологията, за 
усъвършенстването на научната критика на изворите. 
Въвеждането на електронната техника при използването на 
документите от официален произход в познавателния 
процес /а според президента на генеалогичния кръжок в 
Париж – на първо място са изворите за гражданското 
състояние53 /се оказва наложително за Франция, както за 
развитите в това отношение страни в целия свят, поради 
повишените социални изисквания към генеалогията и 
нейната база данни. Интернет разшири научните кому-
никации, създаде възможности за електронни поръчки за 
правене на родословия от множество асоциации, както и за 
поддържане на дигитилана библиография по генеалогия. 

Пътят на Германия е също плодотворен, но с малки 
отклонения през първите десетилетия на ХХ век. Това е 
времето, когато някои теоретици търсят доказателства и 
възможности за приложение на идеите на расизма. През 50-
те години подобни генетични доктрини са критикувани и 
отхвърлени. Утвърждават се хуманните задачи на 
генеалогията. Има автори, които стесняват познавателните 
й функции, определяйки ги само като помощни спрямо 
историческата наука54. Тази й роля безспорно не може да се 
отрече. Но съвременният интердисциплинарен климат в 
науката разруши строгите граници на тясно профилираните 
области на познанието. Факт, който се отрази благоприятно 
и върху генеалогията. 

В този смисъл полезна информация съдържат 
разработките, в които се разкриват разширените познавателни 
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функции на съвременното родознание. То ползва резултатите 
и методите на историята, правото, медицината, психологията, 
литературата, изкуството, като едновременно и самото 
родознание обслужва фактографично тези области на науката 
със своите резултати и методи55. Това е така, защото 
генеалогичните фотографии хващат детайлите на социалните 
процеси, личностните прояви, които в своята съвкупност са 
двигател на човешкото развитие. Немската генеалогия 
демонстрира чрез обнародваните трудове плодотворен диалог 
и с математиката, и с езика на електронно-изчислителните 
машини56, а чрез новите информационни технологии 
присъства във виртуалния свят на генеалогията. 

Библиографиите показват, че не изостават 
традиционните разработки на отделни родове или на група 
фамилии, правени и от специалисти, и от любители. Но 
някои от тях издигат този вид изследване на по-висша 
степен на обобщение, прилагайки корелативния анализ57. 

Обект на голямо внимание са методологическите 
проблеми на генеалогията. Сред теоретико-приложните 
аспекти на преден план се издига проблемът за изворите на 
родовите изследвания. Старите постижения на германската и 
чуждестранната мисъл са актуализирани, особено що се 
отнася до въпросите, които възникват при ползването на 
отделните видове документи от личен и от официален про-
изход, спецификата на научната критика, на съхранението, 
формите на справочния апарат и пр.58 Учебните пособия 
също са на високо теоретико-приложно равнище59. Свой 
принос за развитието на генеалогичната мисъл имат и 
специализираните библиографски публикации. Изследва-
нията на миграционните процеси, които стават особено 
актуални в последните десетилетия за генеалогичната мисъл 
в Англия, Франция, Канада, САЩ, Австралия и пр., са 
застъпени и от немските родоизследователи60. 

Повишената активност на специалистите и 
любителите родоведи, разгръщането на изследователския 
фронт на генеалогията определя и търсенето на форми за 
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научна организация. Според информация, публикувана в 
Бюлетина на международната конфедерация по генеалогия 
и хералдика, 44 асоциации и федерални общества от 
бившата ФРГ са обединени в Германско сдружение на 
генеалогичните съюзи61. В бившата ГДР родоведите са били 
организирани за проучвателска дейност по линия на 
Държавния архив62. Политическото обединение на 
Германия рефлектира и върху науката. То се отразява 
благоприятно, интегрирайки голямото разнообразие от 
научна и научно-популярна литература, периодичните 
издания, традицията в кооперацията на генеалогичните 
общества. Дигиталната библиография в Интернет доказва 
ръста на родословните публикации. 

Двадесетото столетие за Полша се характеризира с 
генеалогичен „бум“/ чието начало е положено в последното 
десетилетие на ХІХ век.63/. Зараждат се първите форми на 
организация на родоведите. Наред с монографичните 
издания се появяват и първите специализирани списания, 
които отразяват приложните и теоретичните постижения на 
полската мисъл. Засилените темпове продължават до 
Втората световна война64. Интересът към генеалогията се 
възражда и активизира отново след 50-те години насам65. От 
края на ХІХ в. и със същата периодичност през ХХ в. расте 
броят на обнародваните исторически документи – списъци 
на династични родове, министри, епископи, други 
държавни и църковни длъжностни лица. Те остават ценен 
извор на информация не само за генеалогията, но и за 
историческото познание66. 

Голям е броят на специалистите – генеалози, 
историци, хералдици, сфрагисти, архивисти, ономасти, които 
разработват и популяризират разнообразните аспекти на 
родознанието. Сред тях се открояват имена, получили 
международно признание. Ценен принос в теория на 
генеалогията дава Ото Форст дьо Батаглия /1889-неизв./. 
Френската енциклопедия „Историята и нейните методи“ го 
представя като изявен полски историк, генеалог и 
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дипломат67. Голяма е ролята на M. Handelsman, W. 
Semkowicz, A. Gieystor, които утвърждават мястото на гене-
алогията в семейството на помощните исторически науки, 
осветляват нейния специфичен предмет, методи и извори, 
разширяват информационните й функции спрямо 
историческата наука, социологията, генетиката68. 

Специално внимание заслужава монографичният 
труд на Wł. Dworzaczek – „Генеалогия“. Авторът представя 
предмета, методите и задачите на науката за рода. Като 
помощна историческа наука тя обслужва с информация и 
неисторически области на знанието. Книгата е написана в 
два плана. Първият е общотеоретичен и историографски. 
Той разкрива етапите в развитието на генеалогията като 
практическа дейност и като научна дисциплина, промените 
в разбиранията за нейния предмет и задачи, еволюцията в 
нейната методология, характеризира основните видове 
извори, проблемите на критиката и тяхната класификация. 
Вторият план /като част от цялото/ ни въвежда в 
конкретните проблеми и задачи на полската генеалогия, към 
спецификата на нейната изворова база69. 

През 1983 г. е издадена енциклопедичната разработка 
на J. Szymanski „Помощни исторически дисциплини“, където 
е отделено голямо място за генеалогията. Изяснява се 
предмета и основните й методи, спецификата на нейните 
исторически извори, връзката й с генетиката, демографията, 
социологията. Авторът показва конкретните проблеми на 
полската родоизследователска практика70. 

Общо взето генеалогичната мисъл в Полша от 50-те 
години насам поддържа наследените традиции на изследване 
и обнародване както на конкретни родословни анализи71, 
така и на по-обобщаващи проучвания, в които се засягат и 
методологически проблеми72.Приемственост се открива и в 
използването на междунаучното взаимодействие на 
генеалогията с ономастиката73 и с хералдиката /чието начало 
за Полша се отнася към края на ХІХ в./74. 
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С голям научен и социално-познавателен ефект са 
интегралните анализи на генеалогията с демографията, които 
в наше време разширяват все повече своите хоризонти. 
Според Z. Sulowski съвременната полска мисъл има завидно 
наследство в това отношение и продължава столетната 
традиция75. Актуализирана с нови методи, с постиженията на 
демографията и историческата демография, тази традиция 
„плоди“ социалната практика. Издава се и специализирано 
научно списание76. 

Специалисти и любители провеждат симпозиуми, 
спорят и решават теоретичните и приложните проблеми на 
генеалогията, на нейните междудисциплинни контакти в 
научната практика, терминологичния апарат, въпросите, 
свързани с изворите на родовите изследвания77. Сравни-
телният поглед с тематиката на последните международни 
конгреси по генеалогия и хералдика показва, че полските 
специалисти са в курса на световните родоизследователски 
постижения и методология в тази област на науката. 

Интересни и любознателни за нас са два факта. 
Първият се отнася до практиката на разкриването и 
обнародването на извори от чужд произход и библиографски 
указания за поляци, живеещи извън пределите на Полша. 
Създаден е специален комитет на представители от Франция, 
САЩ, Канада, Бразилия и Англия. Той организира 
издаването на поредица от томове с документални материали 
с генеалогична и социологична информация за полските 
емигранти в тези страни от ХVІІ-ХХ век78. Издаването се 
финансира чрез дарения. 

Вторият факт показва държавническото отношение 
към родознанието. В Полша действа Център за 
генеалогични проучвания „Пиаст“, чиято цел е да проучва 
родословията на поляци и лица от полски произход, 
разпръснати по различните краища на света. Колектив от 
специалисти – генеалози, историци, хералдици, архивисти, 
провеждат изследвания върху историята на отделните 
фамилии, дават консултации по хералдика и ономастика, а 
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също и информация за наличието на генеалогични извори в 
архиви и библиотеки, възпроизвеждат гербове и медали. 

Центърът издирва и проучва различни видове 
документи от личен и от официален произход, които 
съдържат данни за полски родове от средновековието до 
съвременността. Имат се предвид фамилиите, живяли на 
историческите земи на Полша, независимо от каква 
националност са и в каква държава живеят в настоящето. 
„Пиаст“ поддържа информационна база-данни, наречена 
„Банка на полските фамилии“, специализирано звено 
„Архиви на Полша“, богата библиотека с литература по 
генеалогия и хералдика. 

*  *  * 

Изречено обобщено /от позицията на историята на 
науката/, ако за ХІХ в. белегът е утвърждаването на теоре-
тичното и приложното равнище на генеалогичното познание, 
то за ХХ в. се открояват две нови тенденции. Първата е 
интердисциплинарният характер на родовите изследвания, а 
втората е международната същност на тяхната организация. 

Още началото на миналото столетие бележи 
положителните резултати от научния диалог между 
генеалогията и генетиката79. По-късно кооперирането се 
разширява с математиката, демографията, социологията, 
правото, социалната психология, ономастиката и пр. При 
това научна кооперация, която е подкрепена от големите 
възможности на електронно-изчислителната техника, а в 
края на ХХ в. и от евристичните условия, които създават 
информационните технологии. 

Също в началото на отминалия век започва роенето 
на генеалогични общества и асоциации в развитите 
европейски страни. В Русия се създава „Руско генеалогично 
общество“ през 1901 г., а след три години – „Историко-
родословно общество“. Стремежът към организираност в 
научни структури е доста динамичен и ефективен. От 
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втората половина на ХХ в. генеалогични обединения има не 
само в Европа и Америка, но и в Азия, Африка, Австралия. 
Естествено се търсят и налагат различни форми за между-
народно организиране, координиране, научно-„нформа-
ционно осигуряване, защото „генеалогията вече е без 
граници“, както се казва в доклад на ХVІ-я конгрес на 
Конфедерацията по генеалогия и хералдика80. 

Първият международен форум на генеалозите и 
хералдиците се провежда през 1929 г. в Барцелона. След 
дълго затишие /обусловено от социалната атмосфера преди, 
по време и след Втората световна война/ през 1953 г. в Рим, а 
след две години в Мадрид се подновява интернационалната 
дейност. На конгреса в Брюксел /1958 г./ е взето решение – 
международните форуми да се провеждат през две години, а 
в периода между конгресите да действа Бюро на 
Интернационалната конфедерация по генеаалогия и 
хералдика, както е възприето оттогава наименованието й. 
Утвърждава се и периодичното издание на конфедерацията – 
Бюлетин, който обнародва докладите и решенията на 
конгресите. Председателите, членовете и седалището на 
Бюрото се определят на всеки конгрес. Ролята на столици на 
световната генеалогия са играли Стокхолм, Единбург, Хага, 
Париж, Виена, Лиеж, Мюнхен, Лондон, Копенхаген, Мадрид, 
Хелзинки, Лисабон, Инсбург и др. В организацията членуват 
представители на държави от всички континенти, 
включително Полша, Унгария, Чехия, Румъния, Русия. От 
бившите социалстически страни само България засега прави 
изключение. 

На VІІІ-я конгрес, проведен в Париж /1966 г./, е 
приет „Правилник на Интернационалната конфедерация по 
генеалогия и хералдика“. Формулирани са основните цели, 
според които Конфедерацията: 

„А. Развива научните методи в областта на 
херадиката, генеалогията и сродните науки; 

Б. Подтиква към обществено полезни изследвания и 
публикуването на техните резултати; 
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В. Оказва помощ или най-малкото внимание на 
държавните органи, включително и на ЮНЕСКО; 

Г. Установява и поддържа сърдечни човешки отно-
шения между последователите на науките генеалогия и 
хералдика“81. 

Всъщност всеки от конгресите има своя акцент, има 
своите открития. Най-общо казано: предметът на съвре-
менната генеалогия разшири изследователските си граници. 
Тя вече не е наука само за знатните аристократичните 
родове. Нейна задача е изучаването на живота и активната 
дейност на индивидите от родствените поколения в 
конкретното историческо време, в характерните социално-
икономически, политически и културни условия. Не 
механично, не идеологически предпоставено от някакви 
партийни доктрини, а като действителен живот с всичките му 
плюсове и минуси в материалната и духовната същност на 
този живот. Такъв научен подход издига родознанието като 
наука с богат фонд от знания, който не само поддържа 
родолюбието, но предоставя ценна емпирична информация 
за много сфери от хуманитаристиката, социалното 
управление и практиката. 

Може би обществената динамика на ХХ в. направи 
развиващи се, интернационални и междудисциплинарни 
изследователските „граници“ на генеалогията, на нейните 
научно-организационни форми. Те активизираха и 
активизират развитието както на средновековната 
генеалогия, така и на генеалогията за новото и най-новото 
време /според периодизацията на българската история – от 
Освобождението насам/. 

Вписва ли се българското родознание в това 
развитие? 

Ако потърсим проекцията на европейския модел – като 
развитие на теорията и изследователската практика, върху 
родната история отговорът не може да бъде съвсем 
утвърдителен. Колкото и условности да направим, колкото и 
обективни, и субективни причини да открием, колкото и 



 

45 

относителен да е изводът – ние сме изоставали в миналите 
столетия, доскоро сме били изолирани, доста неинформирани 
за генеалогичните методологичните и приложните 
постижения. През 50-те години на ХХ в. „комунистическият 
мироглед“ дори е отхвърлял генеалогията, защото била 
„буржоазна наука“. В класическия й вид тя не присъства и в 
академичните изследвания. Едва през 1985 г. излиза труд, 
посветен на средновековната генеалогия – „Фамилията на 
Асеневци“, чиито автор е медиевистът Ив. Божилов82. Но да се 
абстрахираме от класическата западноевропейска много-
вековна традиция, защото и ние сме дали свой принос във 
фонда от генеалогични знания. 

Исконното начало е „Именник на българските ханове“ 
/доколкото е пръв подобен ръкописен паметник, съхранен от 
историческите превратности на съдбата/. Той носи 
информация за българските династични родове Дуло, Ерми, 
Вокил, Укил и Угаин, чиито потомци са управлявали от ІІ в. 
/когато прабългарите са в състава на хунската държава/ до 
VІІІ век. Колкото и да се спори в науката за датирането на 
Именника, то все пак е в границите на VІІ – VІІІ век83. За 
наша гордост може да се сравним с чешкото родописно 
начало – то е Космовата хроника, съставена през ХV век. 

Съхранени са не малък брой епиграфски и писмени 
паметници, които са увековечили имената на български 
владетели и представители на аристокрацията. През ХV в. 
България пада под турско владичество – на унищожение са 
подложени феодалните и неблагородническите родове. За 
съжаление унищожени са и писмени паметници на 
българската книжовност от Първо и Второ българско 
царство, сред които с увереност може да се предполага, че е 
имало и аристократични родословия. Но социалната 
мотивация да се запази родовата памет продължава в 
периода на петвековната бездържавност чрез родови разкази 
и предания, с ренесансовия опит на революционера и 
ерудита Г. С. Раковски за генеалогия на Асеневци84, с 
описанията на поп Пунчо, семейните хроники на поп Йовчо 
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Попниколов, Дойно Граматик и други откъслечни 
родоописания, които строителите на новата българска 
култура са събирали и обнародвали в Сборник за народни 
умотворения, наука и книжнина /том І излиза през 1889 г./ и 
Периодическо списание на Българското книжовно 
дружество, след преименуването – на Българска академия на 
науките /том І е издаден през 1882 г./. 

Следосвобожденска България тръгва по 
самостоятелен политически, икономически и духовен път 
на развитие. В националната историопис се утвърждават 
имената на В. Н. Златарски, П. Мутафчиев, Й. Иванов, П. 
Ников, по-късно на Ив. Дуйчев и други. Те правят 
забележителни проучвания на средновековната ни история, 
а с изследванията на отделни владетели от Първо и Второ 
българско царство те поставят основите на средновековната 
просопография /в приблизителен превод – описание на 
благородник, което включва и родствени връзки/. 

В последното десетилетие на ХІХ в. започва 
обнародването на животоописанията на български царе85, 
възрожденски политически и духовни водачи86, кратки 
истории на малки селища – друга форма за съхраняване на 
родовата памет87. С годините всеки от жанровете расте по 
количество, нараства и любознанието към род и роден край. 
Обогатява се архивното богатство –по вид, произход и време. 
Започва издаването на документални и документално-
художествени произведения с генеалогични данни, някои от 
които са с висока стойност88. Условно може да се каже, че 
след 60-те години на ХХ в. генеалогичното хоби става 
масово. Любители от цялата страна начеват да правят 
родословия, за да ги предават на потомците. В националния 
и регионалния печат се публикуват разкази с генеалогичен 
характер, започва издаването на книги за род и роден край, а 
последното десетилетие на ХХ в. може да се определи като 
бум за генеалогичната книжнина89. Много от родоведите 
съзнателно предоставят в архивни средища, музеи, читалища 
постигнатото във вид на таблици, родословни дървета, 
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описания. За съжаление голяма част от тях са правени 
интуитивно, без познания за изискванията на науката за рода. 
Те ще останат като документи за осъзната необходимост от 
съхраняване и поддържане на родовата памет, но не с 
евристична стойност за по-обобщаващи исторически, 
демографски и друг вид хуманитарни изследвания. 

И друг белег ще запази нашата родословна практика 
от 60-те години на миналия век. До Втората световна война 
обект на внимание са възрожденските водачи в духовните и 
революционните движения за освобождението на България 
от турско владичество, родове от интелигенцията, 
занаятчийството, буржоазните прослойки, а за средните 
векове – ханове, царе, духовници, феодали. По времето на 
комунистическа България обаче родословци стават най-вече 
представителите на така наречените „активни борци против 
фашизма и капитализма“. Те са били привилегированата 
социална група, но от нея са излезли и първите радетели за 
разгръщане на национално движение за възстановяване на 
родовата памет. Те са направили и първите опити за 
методическа литература90. Господстващата комунистическа 
идеология, ограничените възможности за научни контакти с 
генеалогичните постижения, теория и практика от западния 
свят дават отражение върху по-интуитивния характер на 
методиките. Както се казва провинциализмът не е вина, а 
беда. По-важното е, че благодарение на активисти от ОФ и 
БКП интересът към родословните анализи се разраства. 
През 1984 и 1989 г.г. /преди 10 ноември/ са публикувани 
първите теоретични статии по генеалогия, а в 1994 г. и 
обобщаващ труд по генеалогия91. 

В историята на българската генеалогия годината 1977 
ще остане като начало на осъзнатото търсене на форма за 
организация на станалото вече масово генеалогично зани-
мание. Създаден е Самодеен национален център за родови 
изследвания. Инициатори са ревностните родоизследователи 
от София - Иван Платиканов, Лазар Георгиев, Свилен 
Протич, Благой Шаламанов, Руси Стефанов и други. Следва 
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роенето на такива центрове в страната92. Нов етап в 
развитието на родната генеалогия, който я приближава до 
световните тенденции, е през 1990 г. На 8 февруари се 
учредява Българско генеаложко дружество „Родознание“ с 
научен орган – списание „Родознание“. Според чл. 1 от 
Устава дружеството „е доброволна обществено-научна орга-
низация на родоизследователи, хералдици, краеведи и др. и е 
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност“, то „се гради върху демокра-
тизма, самостоятелноста, независимоста и необвързаността с 
политически партии, движения и организации”. За 
постигането на родолюбивите научнопознавателни цели 
дружествот работи във взаимодействие с държавни и 
обществени организации, които също дават свой принос за 
развитието на духовните ценности, гражданското общество, 
образованието, науката, културата и технологиите /чита-
лища, музеи, държавни архиви, творчески, землячески, 
краеведски съюзи и др. – чл. 2/. 

Основната организационна единица на БГД „е 
клубът на родоизследователите и краеведите“ /чл. 15/. Те са 
изградени в цялата страна и осъществяват предметната 
дейност на дружеството в регионален мащаб. Те са духовни 
огнища, които издирват и съхраняват родовата памет, 
организират родови срещи и събори, привличат младите 
поколения /към старозагорския клуб „Род и памет“ има вече 
изградени пет ученически кръжока благодарение на 
апстолската дейност на председателя Васил Станчев93 /. 

Кратката, но съдържателна оценка на научния живот 
на БГД „Родознание“ след неговото създаване е: 
национални и регионални конференции, на които се 
обсъждат методологичните и приложните проблеми на 
генеалогията94, изнасяне на лекции,представяне на книги, 
чиито брой расте все повече и повече, провеждане на 
родови четения. За последните може да се каже, че имат 
дългогодишна история и нещо повече – те са една 
специфична българска проява в областта на генеалогията. 
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Според акад. В. Хаджиниколов родовите четения са 
„своеобразен вариант на научни конференции или 
симпозиуми. На тях група генеалози или родопроучватели, 
които изследват общо един или няколко блозки рода, 
излизат съвместно пред публиката, за да й съобщят своите 
постижения, да поставят пред нея интересни въпроси, 
възникнали пред тях, но все още неразрешени и т.н. При 
самото изнасяне на докладите и съобщенията, особено при 
дискусиите по тях, възникват нови въпроси и проблеми, 
които движат напред генеаложкото познание“95. Изнасяните 
доклади се обнародват в специализираната Библиотека 
„Родови четения“96. 

Научното лице на дружеството дава най-вече 
списание „Родознание“ /в 2003 г. то навлезе в своята осма 
година/. Рубриките са разнообразни, а тяхната динамика се 
обуславя от издателската стратегия – да дава отговор на 
социалните поръчки от генеалогичната практика /теория, 
методика, история на световната и на българската 
генеалогия, извори за родовите изследвания, портрети на 
известни родоизследователи и краеведи, представяне на 
български родословия, на млади генеалози, отзиви, книгопис, 
дружествен живот и пр., от 2003 г. стартира и рубриката „В 
света на Интернет“/. 

Да кажа настоявам е силна дума, за това използвам 
по-леката форма: препоръчвам на всеки тръгнал и ще тръгва 
по трудния път на изследовател на род и роден край да се 
запознае с диахронния и синхронния анализ на проф. М. 
Веков97 и методологичния поглед на проф. Л. Николова98, 
приносите на проф. Й Гешева по отношение на 
номерацията.99  Актуална информация ще се открие и в 
публикациите в списание „Родознание/Genealogia”, особено 
в  раздела „Научни и приложни изследвания”. 

Краткият историографски поглед дава основание на 
специалисти и любители да кажат – да, българската 
генеалогия постепнно преодолява методологическата 
изостаналост и стихийност. Умереният оптимизъм налага 
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изводът, че родовите проучвания тръгват към това научно 
унифициране и усъвършенстване, което ще ги превърне в 
национален фонд на българските родословия. А той е 
необходим за нас самите, за да съхраним историческата 
памет, но и за множеството науки за човека, обществото и 
неговото управление, доколкото е уникален със своите 
емпирични данни, за социалната практика, защото е 
Паисиевски факел на родолюбието. Това е голямата, значи-
мата, обществената роля на генеалогията в съвременния свят. 
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ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯТА – ТВОЯТ ПЪТ КЪМ 
РОДОСЛОВИЕТО 

Генеалогията има призванието да очертава истори-
ческия ход във времето и пространството на конкретна 
социална група, чиито основен белег е кръвното родство. С 
това тя дава индивидуалната „мярка“ за социалното 
измерение на живота в голямата човешка общност, която 
исторически, хронологично и пространствено е обособена 
като държава. 

В сравнение с много страни, където генеалогията е 
усъвършенствала методологическия си инструментариум 
столетия наред, средновековните родословия са доку-
ментално изследвани, а нововековните – богато разгърнати 
като наука и като научно осмислено хоби, у нас няма 
подобно изобилие. Злощастното време на чужди владичества 
и субективни фактори са съхранили малко извори за 
династичните и аристократичните ни родове /обект 
предимно на специалистите медиависти/, но пък имаме 
повече или по-малко известни родове от Възраждането, за 
които са запазени доста писмени, веществени и устни 
свидетелства. От десетилетия вече към тях се обръщат 
родоизследователи – практици от цялата страна – било като 
родоначалници на даден род, или като самостоятелен обект 
на изследване /предимно от професионалисти историци, по-
рядко от местни родоизследователи и краеведи/. Техните 
проучвания са доброволни, по неадминистративен път, 
водени са от вътрешни родолюбиви подбуди. Получаваните 
резултати ще остават сами за себе си /относитееелно казано/, 
с иначе високопатриотичната и евристичната си стойност, 
ако не бъдат издържани от гледна точка на научната 
методология, ако не са съхранявани централизирано, и още: 
ако не бъдат използвани от науките за обществото и 
социалното управление. 

Факт е, че много от съвременните потомци знаят 
своите предци до 3-4 поколение назад, без каквато и да е 
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била следа за родоначалниците. В такива случаи 
родословието ще бъде хронологично по-късо, за родо-
началие ще се постави фактически основателят на клон от 
генеалогичното дърво. Дори и така да е, то пак ще бъде 
изпълнено с разностранна информация за живота на 
родствениците. Поради това е особено важно в нашето 
съвремие да се запали искрата у младите хора, за да не 
избледнее съвсем родовата памет, за да не се чувстват 
днешните и идните поколения, както е според народното 
умотворение – „човек без род е като дърво без корен“. 
Глобализацията не ще изличи от съдържание тази 
философска максима. Нещо повече. Тъкмо в развитите 
страни, където държавните граници са отдавна изчезнали, 
родословните анализи са се превърнали в масово занимание. 
Това доказва значимостта на родословията и свето-
усещането за приемственост у хората, където и да са по 
местоживеене. 

Всеки български род в една или друга степен е давал 
и дава своя принос в културното, политическото, 
икономическото изграждане на обществото ни, оформял е 
националния “ген” на българина /разбирай в етническото му 
многообразие/, спецификата на народопсихологията. Преди 
стотина години Оскар Уйлд е казал, че духът на един век не 
се ражда и не умира в един ден. Мисъл, която е равна на 
философско-методологично изискване към всеки изследо-
вател на миналото. Този дух е вечната и непрекъснатата 
линия на социалния и родовия живот, с неговата материална 
и духовна основа, макар и с върховете и спадовете по пътя 
на развитието, с традицията и промените в ценностното 
отношение към себе си и към света. 

Родоизследователите разкриват живите показатели, 
определяли спецификата на общественото развитие, дават 
персонифицирани доказателства за “плътта и кръвта” на 
българина, сътворил и творящ материалната култура, 
духовното светоусещане и реализация. Историята на рода, 
обоснована документално и поднесена емоционално като 
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повествование, може да се превърне за младите поколения в 
свещено предание за приемественост в положителните, 
конструктивните родови прояви, да вдъхне вяра и мотивира 
стремеж към традиционното поддържане на доброто и в 
отрицание на злото /в социалния смисъл на двете понятия/. 
Но, за да се постигне любородната цел, е необходимо да се 
извърви дълъг и труден път на познанието, воден от 
научната методология. Необходим е осъзнат отговор на 
много въпроси, които съпътстват процеса на изследването. 

Каква е „технологията“ на родословното проучване, 
за да се постигне научната достоверност? Какви са 
документите, съхранили генеалогичните факти? А как да ги 
разчетем, да ги датираме, да разберем понятията, които са 
битували в живота на по-старите поколения? Обективността 
изисква да подредим това, което е било според логиката и 
атмосферата на живота в съответното време и място, за да 
поднесем накрая обективно и достоверно родословие. 

1. ПОНЯТИЯ ЗА РОДСТВО В БЪЛГАРСКИЯ 
БИТ И НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Езикът и неговите понятийни форми на изразяване са 
обект на много науки - лингвистика, семиотика, етнолингви-
стика и пр. За да се изучи човешкото битие като общуване 
между хората в социалната практика през вековете, трябва да 
се разкрият онези всеобщи езикови средства - понятията, 
които са отразявали натрупания и осмислен опит. В 
общотеоретичен план задача на лингвистиката е „да покаже 
как една или друга структура на езика взаимодейства с една 
или друга структура на обществото“1. 

В родоизследователски план това означава да се 
разкрие системата от понятия за родство, които са битували 
във времето, в чието съдържание се отразява разбирането за 
род, родственици, семейство, поколения, които са изграж-
дали клонка по клонка родовото дърво, както и забраните за 
бракосъчетанията в междуродствените отношения. Веднага 
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трябва да кажем, че генеалогичните понятия са твърде 
устойчиви, защото са отражение на консервативната 
обществена структура - родът със семейните клетки. Все пак 
се открива, че „движение“ има - било в лингвистичния обем 
или в езиковото им осъвременяване. Някои понятия изпадат 
от употреба, защото и практиката ги е отхвърлила (например 
„обручение“ - размяна на годежните пръстени месеци преди 
бракосъчетанието), други се заменят с нови словесни форми 
(възрожденското „розпущание“ сега е „развод4, а 
„разлучение“ – „унищожаване на брака“), трети се изпълват с 
ново нормативно съдържание (под пълнолетие за брачна 
възраст от 1887 г. се е разбирало за момъка поне 18 години, а 
за момата - 16 години, но е бивало преди това 16 и 14 години, 
а при династичните средновековни бракове и по-рано). 

Промените в понятийния генеалогичен фонд са 
отражение на промените в обществения живот, на човешките 
взаимоотношения, на самото ценностно отношение към 
брака. Най-ярък е примерът с понятия като „пристанка“ или 
„грабеж на мома“, които в съвременната лексика почти 
изчезнаха. За добро или за зло днешната „мома“ е свободна в 
предбрачния си избор на поведение, а още повече днешният 
„момък“. Динамиката на живота изхвърли романтичния етап 
на годежа, оттам и названията „годеник (сгоденик)“ – 
„годеница (сгоденица)“ за младежа и девойката, дали 
формално съгласието си за бракосъчетание помежду им. 
Причината е пак в „либерализацията“ на предсъпружеските 
сексуални взаимоотношения. Но това е друг въпрос. 

А. СТЕПЕНИ ЗА РОДСТВО 
Не са много изворите, от които можем да почерпим 

информация за пълната система от понятията и степените за 
родство в националния бит от Възраждането насам. 
(Понятията, битували в живота на средновековните български 
царства, не са обект на настоящето изследване. За част от тях 
научаваме от книгата на Ив. Божилов за генеалогията на 
Асеневци2). Съвременните родоизследователи-практици 
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обикновено стигат до своите изначални родови следи от края 
на XVII в. (макар и рядко) и началото на XVIII в., при това не 
винаги документално основани. Независимо от непълнотата 
на домашните генеалогични извори трябва да се знае как са се 
наричали помежду си нашите родственици, кои 
бракосъчетания са били разрешени и кои забранени, какви 
видове са били родствата и тогава. 

За последните петдесетина години е лесно, защото 
родоизследователят винаги може да си направи справка във 
всяка библиотека със семейния кодекс3 и Закона за лицата и 
семейството4. За предишните две столетия (приблизително) 
информация за понятията, отразяващи светогледа на 
българина за семейните и родствените междуличностни 
отношения, намираме в по-системен вид в четири 
публикации на български автори и една на гръцки. За 
нашето изследване те играят познавателна роля на извори за 
генеалогична понятийна информация. 

През 1884 г. в Пловдив е издадена книгата на Т. 
Каравокирос „Ключ на действащите отомански закони“5. В 
предговора на гръцкия автор и на българския преводач, пък и 
самото заглавие говори, че книгата е предназначена за 
юридическата практика с информацията за османските 
закони от епохата на танзимата. Тя показва и приемстве-
ността в семейно-брачните понятия, права и забрани за 
християнското население по българските и гръцките земи в 
периода на турското господство. Публикацията е ценна като 
исторически извор, защото на много места, освен 
интерпретацията, са поместени извадки или целите устави, 
циркулярни писма с патриаршески и синодални решения. 

Пак в Пловдив, през 1887 г. е публикувана книгата на 
Иван Генадиев6 „Брачник“. Книга за сродствата и други 
отношения на брака“7. Това е първото наше системно 
представяне на българските генеалогични понятия. 
Любопитно е, че в Научния архив на БАН се пази ръкописа 
(без дата и място) на това издание във вид на тетрадка, 
която има свое заглавие – „Степенникъ на сродствата 
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относително до брака“8. Трудно е да се каже дали това е 
последна авторска редакция, но между нея и публикацията 
има известни различия. В книгата е включено одобреното за 
печат от българския екзарх (изведено от канцеларията под 
№ 109 от 17 март 1886 г., Цариград). Вижда се, че 
ръкописът е бил обсъждан и вероятно Ив. Генадиев се е 
съобразил с направени препоръки. 

След освобождението на България юридическите и 
терминологичните проблеми в родствените отношения и 
съпружеското право изглежда стават доста актуални. 
Сборникът за народни умотворения и книжнина обнародва 
на части в шест тома „Студия върху нашето персонално 
съпружествено право“ на д-р Васил Т. Балджиев (предадена 
за защита в Лайпцигския юридически факултет, както се 
вижда от редакционната бележка)9. Това изследване 
заслужава своята висока оценка, първо, защото е направено 
по времето на „прохождащата“ българска наука и, второ, 
защото е изпреварило това време от методологична гледна 
точка. Студията представлява интердисциплинарно изсле-
дване на фамилиите и родствените отношения в обществото 
ни с методите на правото, етнографията, социологията, 
социалната психология. 

В историографския си преглед В. Балджиев прави 
критика на „Брачника“ на Ив. Генадиев, защото някои от 
отпечатаните там канонични форми „са умрели заедно със 
стария век“10. За съвременния генеалог обаче „брачникът“ 
остава ценен исторически извор за понятийната родствена 
система на „стария век“. Освен това съпоставителният анализ 
с решенията относно родствените и семейните отношения, 
вземани на вселенските събори, с обичайното право, 
отразено в Славянската Кормчия, Атинската синтагма и др.11, 
както и съвременните етнографски изследвания12, показват, 
че публикациите на Т. Каравокирос, И. Генадиев и В. 
Балджиев отразяват социалната практика в брачните и 
родовите отношения в техния понятиен израз. Фактът, че са 
издадени през втората половина на XIX в., ни дава основание 
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да „пренесем“ този израз поне столетие назад, та и повече. 
Същото се отнася и за своеобразната анкета с въпроси към 
хора от различни краища на българската земя за народните 
семейно-правни обичаи, публикувани от Ст. Бобчев13. 
Отговорите са евристични в генеалогичен, социално-
психологичен и етнографски план. Чрез тях се надниква в 
душевността на българина и неговото разбиране за брак и 
роднинство  от края на XIX в. 

През 1934 г. е издаден нов „брачник“ с автор 
архимандрит Амвросий14. Авторът представя „списък на 
роднинските названия, които трябва да се познават добре за 
правилно определяне и точно излагане степените на лицата, 
участващи в родството“ и методика за изготвяне на 
родословни дървета. Той въвежда собствена система от 
условни знаци, доста различни от европейската практика по 
това време: 

а) кръгче О - означава мъж;  
б) триъгълник  ∆ - жена; 
в) дъга - ^ -венчило;  
г) отвесна или полегата линия | или / - дете, 

независимо от пола;  
д) две отвесни или полегати линии || или // - 

кръщелниче, независимо от пола;  
е) кръстче + - починало лице;  
ж) многоточие … - означава, че съединените с много-

точие две лица искат да се бракосъчетаят15.  
Сравнителният анализ на определенията, които дават 

по-старите автори и по-съвременните разбирания, „засечени“ 
от специалистите-етнографи, показват, че нашите 
предшественици от миналите столетия и в наше време 
разбираме „рода“ като съвкупност от хора, основана на 
кръвно потекло, на произхождащите от един родоначалник 
деца, техните деца и т.н. Родът съществува като генеалогична 
група въз основа на кръвно-родствени връзки преди всичко 
по мъжка линия. Характерното при рода е съзнанието за 
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родова принадлежност и устойчивост на родово име, което 
нерядко се предава до VI степен на родство16.  

Цитатът е от енциклопедия „България“, но е синтез на 
определенията на българските автори от XIX в. И не е много 
по-различен по естеството си от чуждестранните 
формулировки. Според френския автор П. Дюри родът е 
съвкупността от потомците по законово родство, носещи 
името на родоначалника17. Полският теоретик на 
генеалогията Вл. Дворжашек определя рода като „лица, 
свързани с обща кръв, произхождащи от един прародител“18. 
В генетичен и социологичен план е формулата на руския 
автор А. М. Болшаков, според която „род, семейство и 
личност - това са живите фокуси, в които се кръстосват 
многообразните влияния от икономически, обществени, 
политически и идеологически характер. Но покрай така 
наречените външни влияния и личноста, и семейството, и 
рода изпитват върху себе си своеобразното въздейстиве на 
вътрешни влияния: наследственост, предразположение и пр. 
Взети заедно, преплитайки се с външните влияния, в 
съвкупност с тях, те щампосват физиономията и на 
личността, и на семейството, и на рода..., за да тъкат пъстрия 
килим на всекидневната дейност“19.  

Към щампите, съпътствали това всекидневие, са и 
понятията, с които хората са назовавали кръвно-родствените 
връзки помежду си. Всеки човек в социален, анонимен план е 
личност, но в родословните рамки той е родственик. А тези 
„рамки“ са наричани родство или още сродство (оттам и 
сродник). 

Съпоставителният анализ на посочената литература 
показва, че подвидовите понятия за родство са устойчиви 
като същност повече от две столетия, но са имали различни 
словесни изрази. Много от тях са отживели времето си, но 
генеалогът трябва да ги знае. Той може да ги срещне в стари 
документи, в семейни разкази, а някъде те още може да 
битуват в речника на по-старите хора. 



 

59 

Какви са видовете родства и разнообразието от 
техните названия? 

- Пълнокръвно или още пълнородно родство - когато 
лицата имат двама общи родители; 

- Непълнокръвно или полуродно родство - само 
единият родител е общ. При това, ако е обща само майката, 
роднините се наричат едноутробни, ако е общ бащата - 
еднокръвни; 

- Кръвно родство - когато лицата произхождат от 
един родоначалник. Нарича се още първородие, еднородно, 
единородно. То бива по права и по съребрена линия; 

- по права линия е тогава, когато всеки един 
произхожда от друг по кръвната връзка, като родоначалникът 
е общ. Нарича се още прямо, непосредствено (баща-син), 
посредствено (внук-дядо) родство, директни линии. Тя може 
да бъде изразена по два начина, според целите на 
изследването: 

Възходяща линия 
 

Низходяща линия 
 прапрадядо 

 
аз 
 прадядо 

 
син 
 дядо 

 
внук 
 баща 

 
правнук 
 аз 

 
праправнук 
 Двете понятия са устойчиви и до днес. Възможно е да 

се срещне словосъчетанието - по възходна посока и по 
низходна посока, асцендентна и десцендентна линия (под 
влияние на френски език). 

- по съребрена линия е родството, при което лицата 
са в кръвна връзка помежду си от общия родоначалник, но 
не произхождат един от друг (братя, сестри, братовчеди). 

- Родство по брачна линия е друг вид, който е в 
резултат на бракосъчетанието на мъжа и жената, което 
сродява техните два еднокръвни рода (зет с тъст и тъща, 
снаха със свекър и свекърва). Нарича се още родство по 
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сватовство, по сватовщина, двуродие, двуеродие, двукръвно 
родство; 

- Родство по триродие - когато по обективни причини 
(смърт, развод) се наложи втори брак, който „води“ след 
себе си рода на втората жена (мъж). Триродно се нарича 
родството и на баджанаците (етървите) помежду им. Среща 
се още - троеродно родство, троеродие; 

- Родство по кумство - сродяване на двата рода по 
брачната връзка с трети род, от който са лицата, участвали в 
кумуването и кръщаването. Нарича се също духовно 
родство, кръстително родство, по святото кръщение. 

- Родство по осиновяване -когато в рода влиза 
осиновено дете, но за него може да се прави само низходяща 
генеалогична таблица. Допреди много години се е наричало 
родство по усиновление, по всиновление, по синоположение, 
синотворение. До Освобождението осиновяването се е 
извършвало чрез църковен акт. На 17.XII.1889 г. излиза 
специален закон да се осъществява от граждански съд. 

- Побратимяването е по-особен вид родство, защото е 
съюз, сродяване между две лица, но без да има кръвна или 
брачна връзка между тях. Побратими (посестрими, аретлици) 
могат да станат хора, участвали заедно в някакъв обряд или 
сукали от една жена, или помогнали си в съдбовен случай, но 
те не влизат в генеалогичното дърво. В енциклопедия 
„България“ се отбелязва, че динамиката на социалния живот е 
стеснила обхвата на родството почти само в кръвнород-
ствената група20. Интересното е, че в края на XIX в. Ив. 
Генадиев пише за побратимяването – „не само не става, но 
даже е строго запретено (б.а. забранено) от църквата Христо-
ва, която признава всички вярващи в Христа за братя“21.  

Столетия остава непроменено разграничаването на 
видовете родства и на съответните степени във вида (често се 
е употребявала и думата повой). Те са били в основата на 
разрешенията и забраните за бракосъчетанията, остават в 
сила и до днес. Човешкият опит от зората на цивилизацията, 
а в съвременността и генетиката научно установява 
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отрицателните последици за децата от семейства между 
мъже и жени, свързани по кръвно родство. До наше време 
битува представата, че ако се случело нещастие в селото, 
причината е в брака на младоженците, неспазили забраната22. 

Много решения на Вселенските събори в средните 
векове и посочените публикации от втората половина на 
XIX в. дават основание да се каже, че по време на 
османското робство църквата е бдяла за опазването на 
степените на родство при бракосъчетанията. Оттогава до 
днес съществува и „аритметиката“ на степените. 

Първата обнародвана „формула“ откриваме в „Ключ 
на действащите отомански закони". Т. Каравокирос 
пояснява, че при кръвното родство, по права и съребрена 
линия степента на родство се изчислява според броя на 
ражданията, като в първия случай се взема числото на 
поредното раждане на лицето, на което изчисляваме 
степента, спрямо общия родител (от мен до син е І-ва 
степен, до внук – II, до правнук – III и т.н.), във втория – 
колкото са ражданията между двамата съребрени сродника 
до общия им родител (братя и сестри помежду си от II ст., 
първи братовчеди и братовчедки – IV, втори братовчеди и 
братовчедки – VI и т.н.). 

При брачното родство (по сватовство) – за лицата по 
права линия е същата степен, както при кръвното родство 
(зет към тъст и тъща е I ст., снаха към свекър и свекърва – I 
ст., внуците спрямо тях – II ст. и т.н.), но за лицата по 
съпружеските посоки - към степента по кръвното родство на 
зетя или снахата се прибавя единица (тъст и тъща към 
свекър и свекърва – II ст., шурея или балдъза към 
родителите на зетя или снахата – III ст. и пр.). 

При триродно родство: 
а) триродниците по равнопоставеност приемат 

съответните степени по кръвно родство (баджанаците по-
между си са II ст., защото и сестрите, техните жени, са ІІ-ра);  

б) за сродниците по кръв на триродника спрямо другия 
триродник се прибавя единица (баджанакът към бащата на 
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баджанака си е на III ст.), а за съребрениците на триродника 
+ 2 (баджанакът към брата на баджанака е на IV ст.); 

в) при втори брак степените се изчисляват както при 
брачното родство. 

При родство по кумство или кръщене степените се 
изчисляват както е за кръвното и брачното родство, но 
забраната е само до III степен включително23.  

Това разбиране за родство и степени на родство е 
запазено и отразено в нормотворчеството на първите и 
следващите български законодатели. 

Б. РОДСТВОТО СПОРЕД ЗАКОНА 
Първият граждански закон, който установява 

правилата за бракосъчетанието, е Законът за наследството, 
приет от V Обикновено народно събрание (ОНС). По текста 
за родството и неговите степени дискусия не е имало и на 
трите четения. Законът е приет на 13.ХІ. 1889 г. в следния 
вид: 

„Гл. І, отдел І. 
Чл. 10. Близостта на родството се определя от 

числото на поколенията; всяко поколение се нарича степен. 
Чл. 11. веригата на степените прави линия; нарича се 

права линия веригата на степените между лица, които 
произхождат едно от друго; съребрена линия се казва 
веригата на степените между лица, които не произхождат 
едно от друго, но произхождат от един общ, родоначалник. 
Правата линия се разделя на права линия низходяща и права 
линия възходяща. Първата свързва родоначалника с тия, 
които произхождат от него; втората свързва едно лице с тия, 
от които то произхожда. 

Чл. 12. В правата линия се броят толкова степени, 
колкото има поколения между лицата; така синът е с баща си 
в първа степен; внукът във втора, и обратно, бащата и дядото 
със сина и внука. 

Чл. 13. В съребрена линя степените се броят по 
поколенията, като се тръгне от едного от роднините, възлиза 
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се до общия родоначалник, който не се брои, и се слезе до 
другия роднина. Така двама братя са втора, степен; вуйчото и 
племенникът са в трета степен; рождените братовчеди в 
четвърта и т. н.“ 1 

Съдържанието на тези юридически определения 
остава същото и в Закона за лицата и семейството, приет от 
Великото народно събрание на 25.VII.1949 г. Само езиковата 
форма е осъвременена. По-ясно звучи например форму-
лировката за родството по сватовство:  

„Чл. 74. Роднините на единия съпруг са роднини по 
сватовство както с другия съпруг, така. и с неговите роднини. 
В линията и степента, в която едно лице е роднина с единия 
съпруг, той е роднина по сватовство с другия съпруг. 

Степента на родство по сватовство между роднините 
на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя 
със събиране на степените на родство между единия съпруг 
и. неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини. 

Съпрузите на двама братя или на две сестри са 
роднини по сватовство във втора степен2. 

Едно френско ръководство по генеалогия от 1849 г. 
показва, че по отношение на разбирането за видовете родства 
и техните степени съществува единство в източнопра-
вославните и католическите канони. Различията са в 
условията за брака - в разрешението за бракосъчетаване от и 
степен по кръвно родство, а в средните векове и по-късно е 
имало дори династични бракове между първи братовчеди, в 
католическите държави3 . В източноправославните страни 
забраните са до VІ-VІІ степен. 

Самото бракосъчетание като необходимо условие за 
възпроизводство на поколенията е общочовешка ценност от 
зората на цивилизацията. Още в Стария завет семейното 
единение на мъжа и жената е по Божията повеля, след 
приемането на християнството евангелистите проповядват 

                                                 
1 Стенографски дневници на Петото обикновено народно събрание. 
Трета редовна сесия. Кн.1, С.,.1889, с. 33. 
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брака като висше тайнство, нещо повече, той е по Божия 
предопределеност: „Затова ще остави човек баща си и майка 
си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една 
плът. Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за 
църквата“. (Библия. Послание на св. ап. Павел до Ефесяни, 
5:31, 32). 

Естествено в този дух е и едно от първите наши 
светска определения за брака. В главата „За брака въобще“ 
на своята книга Ив. Генадиев пише: „Бракът е едно от 
седемте тайнства на Светата православна Христова църква, 
в която при свободното пред свещеника и църквата 
обещание на жених и невеста за взаимна съпружеска 
вярност, и помощ един към друг в съжителстването, се 
благославя техния съпружески съюз, в образ на духовния 
Христов съюз с Църквата, и им се изпросва благодат за 
чисто единодушие, за благословено раждане и християнско 
възпитание на децата“4 . В наше време бракът се определя 
като „доброволен и равноправен съюз между мъж и жена, 
сключен с цел да създаде семейство, при спазване на 
условия и ред, установени от закона“ 5 ,като от 1949 г. се 
утвърждава законността само на гражданския брак. Ако все 
пак е сключен религиозен брак, тон остава без правно 
действие6. 

Върху условията, при които може да бъде сключен, 
забранен, унищожен или разтрогнат един брак са работили 
много вселенски църковни събори от IV в. насам., отделните 
църковни и държавни. институции. В средновековна 
християнска България съпружеските отношения са 
държавно-църковно контролирани чрез Кормчая книга7, 
Закон градски8, Синтагмата на Матей Властар9, Законь 
соудный людьмь10 , при строгото съобразяване с решенията 
на вселенските събори. Според В. Балджиев, когато България 
е под османско, робство, а българската църква е под гръцка 
власт, то и съпружествените въпроси са решавани по 
гръцките канони, а турски елементи навлизат в българското 
обичайно право11. От 1870 г. започва самостоятелно 
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българско църковно нормотворчество, което съхранява 
семейно-правните традиции. 

От описанията на условията за разрешението на 
брака, които дават различните автори, включително 
църковен автор през 1951 г. 2 и Семейния кодекс (гл. II) се 
вижда, че те са запазени през вековете относително 
непроменени. Ив. Генадиев ги представя обобщено, 
основавайки се на всички съборни решения и църковни 
канони, по следния начин:  

1. Прилична възраст на самите младоженци – 
поотделно и между тях;  

2. Свободна воля, непринудено съгласие за семеен 
съюз;  

3. Позволение, благословия на родителите на мъжа и 
на жената;.  

4. Православно вероизповедание и на двете лица;  
5. Пълна съобразеност с църковните правила, 

визиращи степените на родства, при които може да има. 
бракосъчетание;  

6. Природна (физиологична) способност на двете лица; 
7. Писмено официално потвърждение за разреше-

нието на брака от църковната власт (Приложение 113). 
Нарушаването на традицията в едно отношение става 

през 1945 г., когато се отхвърля валидността на църковния 
брак, а се утвърждава законността само на гражданския брак. 
За родоизследователя това означава, че данни за семейното 
положение до 12 май 1945 г. ще открива в църковните 
регистри, а след тази дата – в т. нар. регистри за гражданско 
състояние. Но преди и след тази. дата църковни и държавни 
институции са контролирали спазването на забраните за 
съпружество, сред които на първо място са степените на 
различните видове родства. Те са необходими като 

                                                 
2 Цанков, С. Църковната дисциплина и по-специално с оглед към 
християнския брак. Год. на Духовната академия, т.1 (XXVII), С., 1951, с. 
26-35. 
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информация за генеалога, за да не допусне грешка (особено 
при еднаквост на имената) при. липса на писмен документ за 
бракосъчетанието на изследваната семейна двойка. 

Забраните за брак съобразно степените на кръвното 
родство – пряко и съребрено – са запазени и до днес; докато 
за духовното родство те са избледнели, да не кажем 
изчезнали в нашата съвременност, за съпружеските права и 
забрани през последните 50 години всеки може да направи 
справка в семенния кодекс (гл. ІІ и V). преди повече от 
столетие тези въпроси са решени с Устава за управление на 
Българската екзархия (приет в Цариград на 4 май 1871 г.)14. 
След Освобождението той е приспособен за Княжеството и 
приет от VIII ОНС през 1896 г. 15 Вероятно е имало нещо 
неизяснено, защото на специално заседание (6.VII.1906. г.) 
Св. Синод прави нормативно уточнение: 

„I. Считат се абсолютно забранени родствата: втора 
степен по Светото кръщение; втора степен по троеродие; 
четвърта степен по двоеродие и пета степен по кръв. 

II. Родствата по трета степен по Светото кръщение и 
троеродието; пета степен по кръв - по представление на 
епархийските началства се разрешава от Св. Синод. 

ІІІ. Родствата от седма степен по кръв; шеста стенен 
по двоеродие и седма степен от съдите сродства, при. които 
става кръстосване на имената, се разрешават от 
епархийските архиереи“16. 

Това е единственият документ, с който се разрешава 
брак по права линия от пета степен. Интересното е., че 
публикациите от 1934 и. 1951 г. изобщо забраняват 
бракосъчетание между преки роднини, а за тези по 
съребрена линия – първият автор дава за граница пета 
степен, а вторият – четвърта17 . Следователно при. брачните 
двойки от нашето столетие са възможни случаи на 
семейства, които имат еднокръвно родство на шеста степен. 
По-ранните издания показват, че през XIX в. и по-назад 
църквата е пазела да не се допуска кръвосмешение по 
семеен път. 
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Според „Брачника“ на Ив. Генадиев забраната за 
брак при единородно родство е до седма степен 
включително, т. е. син на втори братовчед или втора 
братовчедка не може да вземе за жена втора братовчедка на 
баща си или на майка си. Авторът дори проследява, че това 
условие твърдо се е спазвало "от 1157 г. до днес". Забраната 
по двоеродно родство е до пета степен, а в някои случаи до 
шеста и седма. Например дядо и внук не могат да се оженят 
за леля и братаница (или сестреница), защото са в пета 
степен на родство; не може да се ожени също и мъж за 
жената на първия си братовчед, а това е шеста степен, както 
и с първата братовчедка на правнуковата си жена или 
правнуковия мъж, които са на седма степен. При троеродно 
родство бракът е разрешен от четвърта степен, а при 
духовно родство – от трета степен, т.е кръщелник може да 
вземе за жена кръщелницата на своята си кръстница18.  

В Ключа към османските закони - главата "Брак за 
православните християни'. забраната за съпружество при 
кръвно родство по права линия е. до неопределена степен; 
при. съребрена линия – брат не може да се ожени за пълно 
родната си (или незаконната) сестра и обратно. (I степен), 
вуйчо не може да вземе за жена племенницата си. (ІІІ 
степен), нейната дъщеря (IV степен), или внучка (V степен), 
правнучка (VI степен) и праправнучка (VІІ степен) и 
обратно; първи братовчед не се жени за: първа братовчедка 
(IV степен), нейната дъщеря (V степен), внучка (VI степен) 
и правнучка (VII степен) и обратно; втори братовчед не 
може да се ожени за втората си братовчедка (VI степен), 
нито за нейната дъщеря (VII степен) и обратно. Браковете са 
разрешени от третите и по-нататъшни братовчеди. 

При двоеродието или родството по сватовство:  
* мъж не може да се ожени за майка и нейната дъщеря 
от друг брак (I степен), с баба и внучка (II степен), прабаба 
и правнучка (III степен), прапрабаба и праправнучка (ІV 
степен) и следващите (V степен); с две сестри (II степен), 
леля и племенница (III степен), голяма леля (леля на 
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майката) и малка племенница (IV степен); две първи 
братовчедки (IV степен) и. децата им (V степен), две втори 
братовчедки (VI степен) и. дъщерите им (VII степен);  
*  баща и син нямат право за брак с: майка и дъщеря (II 
степен), баба и внучка (ІІІ степен), прабаба и правнука (ІV 
степен), прапрабаба и праправнучка (V степен); с две сестри 
(ІІІ степен), леля и племенница (IV степен), техните сестра и 
дъщеря (V степен); с две първи братовчедки (V степен), с 
две втори братовчедки (VII степен), а и бащата ще стане 
братовчед на сина;  
*  дядо и внук не могат да се оженят за: баба и внукча 
(ІV степен), прабаба и правнучка (V степен); две сестри – 
(IV степен), леля и. племенница (V степен); две първи 
братовчедки (VI степен);  
*  прадядо и правнук: с две сестри (V степен) и две 
първи братовчедки (VII степен);  
*  двама братя: за две сестри (IV степен), леля и 
племенница (V степен), две първи братовчедки (VI степен) , 
две втори братовчедки (VІІ степен);  
*  вуйчо и племенник: за майка и дъщеря (IV степен), 
леля и племенница (V степен);  
*  мъж с доведена дъщеря на жена му от друг брак; 
доведен син на съпруга от друг брак с дъщерята на 
съпругата от друг брак. 

При троеродието:  
*  вторият (трети...) баща не може да се ожени за 
жената на завареника си (сина от първия брак) (І степен), 
със завареницата на завареницата си (II степен); 
*  втори... баща и завареник – за две сестри (III степен);  
*  втора... майка или баща – с мъжа или жената на 
преждеумрялата завареница (I степен); 
*  мъж не може да се ожени за зълва (сестра на 
съпругата) и. за снаха (II степен); 
*  двама братя – за свекърва и снаха (III степен);  
*  брат на съпругата (шурей) – за жената на зетя си (ІІІ 
степен); 
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*  баща и дъщеря - за снаха и. девер (брат на мъжа й) 
(ІІІ степен). 

За родство, по кръщение не се допуска: кръстник да 
се жени за кръщелницата си (I степен), нейната дъщеря (ІІ 
степен) и майка (III степен); бащата на кръстницата за 
жената на кръстника (III степен). За вариантите след III 
степен (например кръстник с внучка или правнучка на 
кръщелницата) църквата е давала разрешение или забрана. 

При родство поради осиновяване на дете – син или 
дъщеря, те приемат същите забрани за брак по права и 
съребрена линия, макар и роднините да не са кръвни. 

По-особен случаи е, когато се извършва сгодяване 
без църковен обряд (поради някакви обективни препятствия 
за обряда), забраната е за брак между бащата и бившата 
годеница на сина, сина и някогашната годеница на бащата, 
някогашен годеник с майката на някогашната годеница19. 

Съществуват и ред други забрани, с които са се 
занимавали и потвърждавали през вековете вселенските 
църковни събори, узаконени в устава на Българската 
екзархия, с известни модификации те се прилагат и днес чрез 
Семейния кодекс. На първо място не се е разрешавало 
създаването на семейство при наличието на психофизическа 
непълноценност (друг е въпросът как се е доказвала 
болестното състояние). Член 1, част V на Екзархийския устав 
„забранява бракосъчетанието на тия, които страдат от лудост 
и епилепсия“20. С отлъчване и анатеми са заплашени тези, 
които създават семейство при съществуването на друго или 
християнин се бракосъчетае с друговерец. Без право на 
семейство е всеки човек, извършил прелюбодеяние, или е 
отвлякъл насила жена, или на „похитената с похитителя“21. 

С голямо неодобрение се е гледало на многобрачието. 
Векове наред е забранен вторият брак за свещениците, за 
мъжете и жените, които са стигнали старческа възраст или. 
ако техните деца са вече семейни. Все пак се е разрешавало 
на младите хора, които са овдовели. Дори. ако втори път са 
останали сами, можело е да сключат и трети брак 
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(основанието за такива църковни решения е библейско – 
вдовците е „по-добре да се женят, отколкото разпалват“ – ап. 
Павел, I Кор. 7, 9). Повече от един брак е разрешаван и на 
хората, които до 40 години не са имали деца. Що се отнася до 
четвъртия брак, той е бил непростим от църквата, а децата, 
родени от него се считали за незаконни. Четвъртият брак е 
отречен и в Синодика на цар Борил от края на XIV в. 
(Приложение 2 ). 

Интересен е въпросът с разводите. „Распущанието“ 
(наричано също и разбрачвание, развождание, раздвоение и 
разлучение, което е конкретно за случаите на неправомерно 
извършено бракосъчетание) не е явление от модерното време. 
Причините за разтрогването на едно семейство на право-
славни християни през османското робство и след това звучат 
почти „актуално“. В „Брачника“ на Ив. Генадиев (и в 
„Ключа...“ на М. Каравокирос) те са разделени на три катего-
рии: отнасяни се за двата пола, само за мъжа и само за жената. 

Към първите се отнася блудството или половия 
разврат; природната неспособност или импотентността (с 
тригодишен срок за лечение); ако неправославно лице се е 
венчало с православно чрез измама; при пленничество на 
единия от съпрузите (ако не се знае дали пленникът е жив 
или мъртъв, се чака пет години); полудицата или 
психическото разстройство; иночеството или избора на 
монашески живот; при доказано нарушение на забранените 
за бракосъчетание степени на родство; злонамереност за 
живота на единия; недоказана клевета за прелюбодеяние; 
когато след временно разделяне на съпрузите се докаже, че е 
невъзможен по-нататъшен брак. 

Мъжът е имал право на развод, ако момата не е 
девствена (наричана е любодейца, блудница); нарочно 
помятане, т.е аборти; развлечения на жената с ядене, пиене и 
къпане с чужди мъже; преспиване на съпругата вън от дома, 
освен при родителите; посещенията на театри, балове, 
хиподруми, циркове, лов. Жената също модела да поиска 
развод, ако съпругът я кара насила да блудства с чужди мъже; 
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при наличие на любовна връзка с наложница, т.е. втора жена в 
къщата или чужда жена; недоказана клевета за извънбрачен 
живот на съпругата; ако мъжът отсъства 3 години при пълно 
пренебрегване на жената; ако той не отмъсти за похищение 
над нейния живот и чест. И преди 200 години децата са 
оставяни на този, който е „спечелил“ развода. 

Приблизително същите са основанията при 
„разобручението“ (когато има само размяна на брачни халки) 
и разгодяването (когато годежът на младоженците е напразен 
с църковен обряд). Бра кът се обявявал направо за нищожен - 
разлучение, ако са нарушени църковните забрани, Тогава 
децата са незаконни, докато при разводите (и преди и сега) 
децата остават законни наследници22. 

През 80-те години на ХІХ в. вече Българската 
екзархия наблюдава съдебно „веществените и мирските дела 
на епархиите“ (гл. 3). Според чл. 98, ж. „да разгледва и 
решава конечно веществената и мирската част от 
напущенията между мъжа и жената, а духовните да оставя 
изключително на конечното според правилата разсъждение и 
решения на Св. Синод“, „да разгледва конечно разприте за 
годежи или обещан брак, и разногласията за завещания23. С 
циркулярни писма са информирани смесените съдилища (3 
духовни лица плюс 5 до 10 миряни) за формата на решенията 
за разтрогване на брак, годеж, венчаване. Те трябва да са 
подписани от председателя и писаря на съответния съд, с 
упоменаването на ден., месец и година на решението 
(Приложение 3). Това е институцията, упълномощена да дава 
или не „дозволение на бракосъчетание“. Тогава то струвало 
12 гроша, а годежът – 20. 

По отношение на „дозволението“ или не за дадено 
бракосъчетание през вековете общо взето е имало 
„единомислие“. Критериите са били всеприети, дори в 
народния светоглед – без „управленческа“ намеса. Не така 
устойчиво е било разбирането за брачната зрялост, според 
Ст. Цанков брачното пълнолетие не е определено в 
църковните канони24. Това вероятно е причината за 
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променливата възрастова граница за младоженците от 12 до 
19 години, а в някои райони обичайното право изисква до 25 
години. През средните векове Славянската Кормчая е позво-
лявала брак при навършени 12 години за момичето и 15 за 
момчето25. М. Каравокирос цитира патриаршески циркуляр 
от 6 юли 1882 г., които предписва за жената 14 години, а за 
мъжа – 1626. В. Балджиев сочи друг – от 1884 г., според които 
бракосъчетание може да стане, когато „момъкът е. встъпил в 
19-та, а момата в 17-та годишна възраст“27. Ив. Генадиев 
обнародва „окръжно от Пловдивската митрополия“ до 
свещениците на градските и селските общини на епархията, 
което изисква „поне 18 години за момъка, а момата поне 16 
години на възрастта си “28. 

Две изследвания на Ст. Бобчев ни показват, че освен 
по изискванията на Славянската Кормчая и църковните 
указания, нашият народ се е съобразявал и с местните 
съпружествени традиции. Така в „юридическото“ семейно 
право на задругата пълнолетието за брак, за преминаването 
на момчето в момък, е между 18-19 години, а момичето 
става дома с 2-5 години по-рано29. 

Твърде променлива е брачната зрялост в различни 
райони на страната: в Казанлъшко младоженецът може да 
бъде между 21-35 години, младоженката между 15-18; в 
Русенско за мъжа е 16-20 години, а за жената 20-25; в Ахъ-
Челебийско (дн. Смолянско) от 20 години нагоре за мъжа, за 
жената от 18; в Добричко и Шопско се приемало за 
нормално жената да е по-възрастна от мъжа30. Известно е, 
че в нашето съвремие се изисква според Семейния кодекс 
младоженците да са навършили 18 години, по изключение - 
16. Изключения е имало и преди столетието, но е ставало с 
„дозволение“ на църквата или на смесените съдилища, а 
сега от председателя на окръжния съд. 

Историческите документи от официален характер, 
народните. песни, приказки, поговорки ни напомнят, че 
бракът, децата, продължението на рода столетия са били 
общочовешка ценност и висш дълг в светоусещането на 
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българина. Последните десетилетия на нашето време обаче 
нарушават тази дълговечна традиция. Ил все пак надежда за 
„скок“ напред чрез завръщането към традицията има, 
въпреки динамиката на социалния живот. Основанието е 
повишеният интерес към генеалогичните изследвания, 
особено сред младото поколение. А това означава връщане 
към исконното, към корените на рода, за да бъдат живи и 
здрави клоните и разклоненията. 

В. РОДНИНСКИ НАЗВАНИЯ 
Дълговечна е практиката на хората да разграничават с 

различни словесни изрази връзките и взаимоотношенията 
между родствениците. Защото “…без думата и името изобщо 
няма разумно битие, разумна проява на битието, разумна 
среща с битието”, гласи фундаменталното определение на А. 
Ф. Лосев1. 

Чрез термините за степените на родство и 
роднинските названия поколенията „се отчитат“ във времето, 
но не въобще във времето, а в семейното и родовото „време“. 
Това е времето, което разграничава кръвната връзка от 
поколение на поколение – във вертикалната и хори-
зонталната посока на роднинството. Благодарение на този 
ранноисторически интуитивен „отчет“/генетиката е рожба на 
ХХ в./, човекът открил генетичните закономерности в 
онаследяването на физиологически и психически белези. В 
резултат на това се въвеждат в съпружествената практика и 
забраните - колкото по-близко са произхождащите един от 
друг, толкова и забраните за бракосъчетание между тях са 
по-големи. А чрез специалните езикови форми /понятия/ 
хората са унифицирали мястото на всеки човек в сложните, 
но еднотипни взаимоотношения между преки, съребрени или 
духовни родственици. 

Вървейки по вертикалната и хоризонталната посока 
на родството изследователят разкрива и очертава 
дълголетието на рода чрез индивидите, които са изграждали 
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и изграждат неговото родословно дърво. Живителните 
сокове от корена са дали далечните пра-, прапра… дядо и 
пра-, прапра… баба. По силата на неотменния биологичен 
закон за човешката /и животинската/ популация тези сокове 
са продължили в ствола, разклоненията, клонките на 
дървото, т.е. в кръвните и съребрените родственици. 

Житейската практика е дала названия на всеки от тях 
– майка, татко, чичо, вуйчо и т.н. Както във всяко друго 
общество, така и в българското се установява система от 
думи или словосъчетания за родово-терминологичното 
персонифициране. Като се каже например “вуйна Мария”, 
веднага се разбира, че Мария е жена на брата на майката.  

Системата е устойчива във времето и относително 
регионално разграничена. Характеристиката “относително” в 
случая се отнася за последните десетилетия на ХХ век. 
Технологичната динамика на живота доведе не само до 
движение на хората от селото към града, или от държава в 
държава, но и до миграция на доскоро регионално 
характерните понятийни системи за роднинство. Урбани-
зацията и емиграцията разруши границите, които допреди 
столетие бяха неформално “изградени” от словото /диалектни, 
ономастични и прочие изказни форми в общуването/. 

През 1971 –1972 г. Известията на Етнографския 
институт обнародват резултати от анализ на роднинските 
названия в България по материали от края на ХІХ в., началото 
и средата на ХХ век2. Чрез анкетния метод Ив. Георгиева, Д. 
Москова и Л. Радева събират данни, а обобщението им 
представя устойчивостта на родствено-терминологичната 
система в отделни райони на страната. Авторките се основават 
на типичното, повтаряемото повече от 80%. В много случаи 
обаче те откриват отклонения още тогава, т.е. даден термин, 
характерен за един ареал, е „мигрирал“ в друг. Факт, който в 
настоящето всеки интуитивно установява. 

Интересно е, че в своя “Брачник. Книга за сродствата 
и други отношения на брака” Ив. Генадиев не разграничава 
по географски показател термините за родствената 
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персонификация. За съжаление той не ни е оставил и следа 
за методологията на изследването си. Може да се 
предполага, че още в началото на ХІХ в. има вече 
разместване в езиковия фонд, миграция из българските земи 
на словесните изрази за родство и поради това той ни 
представя единна система от родствените и роднинските 
термини. Годната на публикуването на Брачника е 18873. 
Можем да си позволим, когато правим своето родословие, 
да екстраполираме данните и за ХVІІІ в., защото са 
съпоставени с други,  следващи подобни изследвания, както 
и с публикации в Сборник за народни умотворения. 
Съвременното им битуване показва тяхната устойчивост, 
многобройност и специфичност за отделните видове 
родства: 

І. Кръвното родство по пряка и съребрена линия или 
единородство включва /арабските цифри означават степента 
на родство/ -  

  по пряка линия: 
1. Баща – мъжкото лице и 

      майка – женското лице в съпружество спрямо 
детето; 
      син – дете от мъжки пол и 
      дъщеря – дете от женски пол спрямо бащата и 
майката. 

2. Дядо /голям татко/ - бащата и 
баба /голяма майка/ - майката на всеки от 
родителите, но спрямо тяхното дете; 
внук /унук/  и  
внука /унука/ - децата на родителите спрямо техните 
родители. 

3. Прадядо /втори дядо/  и 
прабаба /втора баба/ - родители на родителите 
спрямо децата на своите внуци; 
правнук /втори внук/  и 
правнука /втора внука/ - децата на внука и внучката. 
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4. Трети дядо  и 
трета /третя/ баба – прапрародителите спрямо децата 
на своите правнуци; 
трети внук  и  
трета /третя/ внука – децата на правнуците спрямо 
своите прародители. 

по съребрена линия /степента на родство е 
помежду им/: 

2. Брат  и 
сестра – децата спрямо другите деца на родителите. 
4. Братовчед /братучед, първобратучед, първи 
братовчед/ и  
братовчедка /братучедка, първобратучедка, първа 
братовчедка/ - децата на братята и сестрите помежду 
си. 

6. Второбратовчед  и 
второбратовчедка – децата на първобратовчедите 
помежду си. 

7. Третобратовчед  и 
третобратовчедка –децата на вторите братовчеди 
помежду си. 

по съребрени разклонения: 
3. Чичо /чича, стрико, стрий, стрик/ - братът на 
бащата спрямо децата му; 
леля /тетка, тета/ - сестрата на бащата и на майката 
/един термин/ спрямо тяхните деца; 
братанец  и  
братаница – децата на брата спрямо своя чичо; 
вуйко /вуйка, вуйчо, уйко/ - братът на майката спрямо 
детето й; 
сестринец /сестриник/  и  
сестреница – децата на сестрата спрямо вуйчо и леля. 
4. Голям чичо – братът на дядото и  
голям вуйчо – братът на бабата и 
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голяма леля – сестрата на дядото и на бабата, а всички 
са спрямо братовите и сестрините внуци; 
голям братанец  и  
голяма братаница и 
голям сестринец и 
голяма сестриница – внуците на брата и сестрата 
спрямо големите чичо, леля и вуйко. 
5. Мал чичо и 
мал вуйка и  
мала леля – братовчедите на бащата и на майката 
спрямо децата им; 
Мал братанец  и  
мала братаница – децата на братовчедите спрямо 
малкия чичо; 
Мал сестринец и  
мала сетриница – деца на братовчедката спрямо 
малките вуйчо и лела. 

По брачно родство - двуродие/: 
0. Съпруг  и  
съпруга – мъжът и жената в бракосъчетанието; 
1.   Свекър  и 
свекърва – бащата и майката на съпруга спрямо жена 
му; 
снаха – съпругата на сина спрямо родителите му; 
тъст /тест/  и  
тъща – баща и майка на жената спрямо мъжа й; 
зет – съпругът на дъщерята спрямо нейните родители. 
2.   Девер – братът и 
зълва /золва/ - сестрата на съпруга спрямо съпругата; 
братова снаха – съпругата спрямо девера и зълвата; 
шуря – братът и 
шурнейка /шурина/ - сестрата на съпругата спрямо 
съпруга й; 
сестрин зет – съпругът спрямо шурея и жена му. 
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6. Сватове – родителите на съпруга и съпругата 
помежду си, като 
сват е бащата и 
сваха /свакя/ - майката. 
7. Втори сватове – родителите на братовчедите; 
8. Трети сватове – родителите на вторите братовчеди 
/Б. а. съдържанието на 4 и 5 е отбелязано в ръкописа на 
Генадиев, но е отпаданало от книгата/. 

При триродие: 
1. Пасторек /очув/ - втори съпруг на майката спрямо 
детето от друг съпруг; 
мащеха – втора съпруга на бащата спрямо детето от 
друга майка; 
пасинок /доведеник, завареник/  и 
падъщеря /доведеница, завареница/ - доведени или 
заварени деца при второто и следващо съпружество. 
2. Падядо – втори мъж на бабата; 
пабаба – втора жена на дядото; 
павнук – внукът спрямо втората жена на дядото или 
втория мъж на бабата. 
4. Пабратовчеди  и  
пабратовчедки – тези, които са на пасинок и падъщеря 
помежду си. 
1. Пасвекър  и  
пасвекърва – вторите родители на пасинока спрямо 
съпругата му; 
патест  и  
патеща – вторите родители на падъщерята спрямо 
съпруга й; 
паснаха – съпругата на пасинок спрямо вторите му 
родители; 
пазет – съпругът на падъщерята спрямо вторите й 
родители. 
2. Прибратя – завареник и доведеник помежду си. 

По духовно родство: 
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1.   Кръстител /възприемник, кръстник/   и 
      кръстителка /възприемник, кръстница/ - 
извършилите всички дейности при светото кръщаване на 
детето; 
       кръщелник /възприят/  и 
       кръщелница /възприята/ - кръстените деца. 
2.Сродители – родителите на кръстници и кръщелници; 
духовни братя – кръщелниците и децата на кръстниците. 

Родство по осиновяване /синоположително/: 
3. Синоположител  и 
синоположителка – законно станалите майка и баща на 
чуждо дете, наричано 
синоположник  и 
синоположница. 
4. Родители от синоположение – осиновителите и 
родителите на осиновеното дете; 
братя по синоположение – осиновеното дете и дете на 
родителите му. 
Публикация на Ст. Бобчев, също е от края на ХІХ в., ни е 
оставила информация за термини на родство, битували в 
българската задруга4. Сред тях има такива, които не са 
влезли в Брачника на Ив. Генадиев: 
драгинко – девера спрямо жената на неговия брат; 
хубавенко – ако деверът е най-малкия брат; 
калина – голямата сестра на съпруга спрямо съпругата; 
малина – ако е по-млада и  
хубавка, ябълка – за най-малката сестра; 
калеко – съпругът на лелята; 
каинче – брат на съпругата; 
балдъза – сестра на съпругата; 
дадо  и  
баба – родители на съпругата спрямо зетя, освен 
родители на съпругата и съпруга спрямо детето им; 
стричина – жена на мъжовия по-стар брат. 
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През 30-те години на ХХ в. роднинските названия имат 
по-съвременно звучене. Вероятно някои, които са използвани 
през ХІХ в. и по-рано, са отпаднали. Това показва “Списък на 
роднинските названия, които трябва да се познават добре за 
правилното определяне и точно излагане на степените на 
лицата, участващи в родствата” на арх. Амвросип, публикуван 
през 1934 г.5: 

баща, татко, тейко; 
майка, мама; 
син / дъщеря; 
внук / внука; 
правнук / правнука; 
праправнук / праправнука; 
дядо, голям баща; 
баба, голяма майка, маминка; 
прадядо / прабаба; 
прапрадядо / прапрабаба; 
брат / сестра – които могат да бъдат: пълнородни, 

полуродни, еднокръвни, едноутробни; 
първи братовчед / първа братовчедка; 
втори братовчед / втора братовчедка; 
трети братовчед / трета братовчедка; 
зет – съпруг на дъщеря ми или на сестра ми; 
шурей – брат на съпругата ми; 
шуринайка – съпруга на шурея ми; 
чичо, стрико, титьо – брат на баща ми; 
стрина, чина, буля – съпруга на чичото; 
стрина, чина, була – съпруга на чичото; 
леля, нена, тетка – сестра на баща ми или майка ми; 
свако, гаго, ненчо – съпруг на леля ми; 
вуйчо, вуйко – брат на майка ми; 
вуйна, вуйчонайка  - съпруга на вуйчо ми; 
тъст / тъща – баща и майка на съпругата ми; 
свекър / свекърва – баща и майка на съпруга на 

дъщеря ми или на сестра ми; 
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снаха, сваха, невеста – съпруга на сина ми или на 
брат ми; 

балдъза, свезка – сестра на съпругата ми; 
бадженак, свояк – съпруг на балдъзата ми; 
зълва – сестра на съпруга на дъщеря ми или на 

сестра ми; 
девер, драгинко – брат на съпруга на дъщеря ми или 

на сестра ми; 
калина – голямата сестра на съпруга и малина, ако 

има по-малка сестра; 
етърва – съпруга на девера на дъщеря ми или на 

сестра ми; 
братанец / братаница – син / дъщеря на брат ми; 
сестреник / сестреница – син / дъщеря на сестра ми; 
пастрок, очув – втори /трети и др./ баща на детето; 
мащеха – втора /трета и др./ майка на детето; 
повторник / повторница – мъж / жена от втори брак 

и следващ; 
завареник / завареница – син / дъщеря на 

повторник от първия му брак; 
доведеник / доведеница – син / дъщеря на повторница от 
първия брак; 

прероденик / прероденица – син / дъщеря от втори 
и следващи бракове; 

батьо, бачо, неньо – обръщение на по-малките братя 
и сестри към по-големия брат; 

кака, дедя, дода – обръщение на по-малките сестри 
и братя към по-голямата сестра; 

сват и сватя – роднините на съпрузите помежду си; 
кръстник, възприемник – духовен баща на 

кръстеното дете; 
кръстница, възприемница – духовна майка на 

кръстеното дете; 
кръщелник / кръщелница – духовен син / дъщеря 

на кръстниците; 
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кум и кума – свидетел и свидетелка при 
бракосъчетанието; 

кумец и кумица – съпруга и съпругата спрямо 
кумовете. 

Арх. Амвросип прави разграничения и за термини, 
означаващи предбрачни и следбрачни положения: 

момък – младежът, кандидат за бракосъчетание; 
мома, чупа – момичето, кандидат за бракосъчетание; 
годеник, сгоденик – момък, направил формално /не 

пред държавен или църковен орган/ съгласие с момата за 
бракосъчетание; 

годеница, сгоденица – мома, дала формално 
съгласието си за брак с годеника; 

сирак, сираче, сирота – дете, останало без родители; 
вдовец – мъж, чиято съпруга е починала; 
вдовица – жена, чиито съпруг е починал; 
разведеник, паресник – бракоразведен съпруг; 
разведеница, паресница – бракоразведена съпруга; 
незаконно живущи – момък и мома, вдовци или 

разведени, заживяли съвместно без официално 
бракосъчетание; 

конкобинатстващи – които живеят съвместно с 
неразведени. 

Резултатите от изследванията на етнографския екип 
през 60-те години на ХХ в. показват, че традицията в 
назоваването на роднини и родство се е съхранила. Ив. 
Георгиева, Д. Москова и Л. Радева ни представят и тяхното 
разграничаване, обособяване в отделните райони на 
страната, без да се отчитат термините, които в процентно 
съотношение се срещат по-рядко6. Проучванията отразяват, 
както следва: І ареал – Северозападна България /без района 
около Кула/ и Средна Западна България /без района около 
Трън/; ІІ ареал – Пирин, Родопите и част от Странджа; ІІІ 
ареал – Северна Тракия, Средна, Северна и североизточна 
България. Ето схематичното им подреждане7: 
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Наименование          І ареал            ІІ ареал                ІІІ ареал 
Брат на майката вуйчо, уйко вуйчо, уйко  уйчо 
Брат на бащата чичо  чичо, стрико  чичо 
Сестра на майката тетка  тета, леля  леля 
Сестра на бащата леля  тета, леля  леля 
Син на брата  братови внук         братови, 
          племеници 
Син на сестрата сестрини внук      сестрини, 
       племеници 
Син на брата на уйкови, братовчеди братовчеди, 
майката  братовчеди   стриковчета 
Син на брата на чичови, братовчеди братовчеди, 
бащата     братовчеди   стриковчета 
Син на сестрата теткини,  братовчеди братовчеди 
на майката  братовчеди   стриковчета 
Син на сестрата лелини, братовчеди братовчеди, 
на бащата  братовчеди   стриковчета 
================================================== 

Вижда се, че много от роднинските названия са едни 
и същи като езикова форма, но са изпълнени с различно 
съдържание. Подобна омонимия често ще затруднява 
генеалога. Освен това според авторките, а вероятно и всеки 
практик е установил, че има термини, които са типични за 
даден регион, но могат да се срещнат и в друг. Например 
„уйкови“ и „лелинчета“, характерни за Северозапдна 
България, се срещат и в южната й част; „драгинко“ се 
употребява в много краища, не само в челядната задруга и т. 
н. От съпоставителната по ареали таблица се установява, че 
има и сливане на термини – „братовчеди“ и „стриковчета“ 
са валидни за децата на сестрата и брата както на майката, 
така и на бащата. В района на Кула например „лола, леля, 
ейка“ се отнася за сестрата и на майката, и на бащата. В 
съвремието някои от названията са излязли от роднинските 
терминологични рамки, като са станали нарицателни или 
почетни обръщения – чичо, леля, буля. 

Смесването на езиковите форми на роднинските 
названия подсказва, че при ползването на писмените и 
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устните извори за родословието генеалогът трябва да бъде 
много внимателен, да търси допълнителни доказателства за 
линията на роднинството /майчина, бащина/ при най-малки 
съмнения. Внимание се изисква и за случаите, когато 
изследователят срещне нехарактерни за областта или 
непознати в практиката му термини. А има такива названия, 
които са били в езиков оборот в различните краища на 
българските земи, но за известни периоди. Такива примери 
дава етнографското изследване8: 

нанка, нане – за майка и баба; 
нине, няня, неня, мале – за баба; 
лола, лала, лея, ека – за сестра на майката; 
миджо, гаго, ненчо – за съпруг на сестрата; 
дайчо, дан, унче – за брат на майката; 
старко, титю – за брат на бащата; 
чая, чица, чича, старка, убавица, мица – за жената 

на брата на бащата; 
мама, старата, маля – за жената на най-големия 

брат на бащата; 
мазинче, изродок, дородак, догледаник, газнитар, 

заклапор – за последното дете в семейството. 

Може да прозвучи несериозно, но е факт, че езиковите 
контакти и смесените /по националност/ семейства ни 
донесоха и чуждоезични роднински названия – папа, вместо 
татко, тьотя, вместо нашенското леля, тета, тетка и пр. 

Интересен е обаче друг факт. Ако сравним дори 
няколко от роднинските термини на българите с тяхния 
адекват на руски и полски, установяваме, че в 
терминологичната традиция стоят славянски корени. 
Например: 

български  руски   полски 
син   сын   syn 
сват   сват   swat 
чичо   дяда   stryj 
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вуйна   тëтка   wujenka 
вуйчо   дяда   wuj 
дядо   дед, дедушка  dziad 
баба   бабушка  babcia, babka 
сестреник  племянник  siostrzeniec 
сестреница  племянница  siostrzenica 
мащеха  мачеха  macoha 
свекър   свëкор   teść 
свекърва  свекровь  teściowa 
тъст   тесть   teść 
тъща   тëща   teściowa 
внук   внук   wnuk 
внучка   внучка   wnuczka 
шурей   шурин   szwagier 
стрина   тëтя   ciocia 
леля   тëтка, тëта  ciotka 
брат   брат   brat 
етърва   невестка  bratowa 

Без да се влиза в спор с твърдението на Ив. Георгиева, 
Д. Москова и Л. Радева, че роднинските названия у нас са 
териотирално обособени, може да се прибави – относително 
обособени. Практиката на генеалога доказва тази 
относителност, това „разчупване“ на езиковите граници. 
Вярно е, че терминологичното разграничаване по 
етнографски ареали отразява етногенезиса на българския 
народ. Това косвено може да помогне на проучвателя – 
понякога по названието да се досети откъде е дошъл родът, 
разклонението или само даден сродник, но само косвено. 
Съмнавяй се и проверявай – гласи античната мъдрост. 

Съхраняването на българското патриархално 
семейство със здравите роднински връзки, с незабележимата 
миграция до началото на ХХ в. опазва и роднинската 
терминологична система. По-късно обаче нещата се 
променят. Динамичното социално-икономическо развитие на 
България, на Европа и света, довело до бурните миграционни 
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и емиграционни процеси, създава условия за разрушаването 
на патриархалната традиция и съпружествени ценности. В 
резултат на това се “раздвижват” и териториално 
обособените граници на системата от роднински названия, но 
пък с нашите родословия можем да ги възкресим. 

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ 
А. ГЕНЕАЛОГИЧНО ДОСИЕ И ГЕНЕАЛОГИЧЕН ФИШ 

Генеалогът, както всеки друг изследовател на миналото 
търси доказателства за неговото достоверно описание в 
документите. Но етапите в родовото проучване – от издир-
ването на историческите извори до научната „фотография“ 
на рода,  имат своята специфика. 

Като правило всеки родов анализ завършва, 
„легитимира се" с генеалогичното дърво или таблица, 
направена по възходящ или низходящ принцип. Това са 
схеми, които могат да отразяват само имената, или имената, 
придружени с кратки биографични данни (роден, умрял, 
женен...). Тук практиката е наложила универсални знаци и 
съкращения в името на тази краткост. „Огледалният" образ за 
роенето на поколенията обаче би останал блед, самоцелен, 
дори и да задоволява конкретни родолюбиви страсти. Не че 
това е лишено от хуманен и патриотичен смисъл. Този 
смисъл ще повиши своята съдържателна стойност, ако 
родоописанието се разшири до границите на историко-
социалното битие, ако постигне общочовешка стойност1. 
Това означава да мотивираме сами себе си, че не сме водени 
от генеалогично хоби, само защото е станало масово и 
модерно, а посвещаваме сили и енергия за решаване на 
научни задачи /в емпиричния смисъл на понятието/. 
Решения, конто ще поставят фонда от родовата информация 
в общия фонд от исторически знания за обществото, където 
даденият род е живял и продължава да живее. 

Задълбоченият .научен анализ, съобразно разширените 
познавателни функции на съвременната генеалогия, 
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включва много и разнообразни разкрития за изследвания 
род физически, психологически, професионални, т. н. Въз 
основа но информацията, която извличаме от документите, 
ще дадем обективно и аргументирано обяснение за 
изследвания обект – индивидите от поколенията, които един 
след друг са изграждали и изграждат кръвнородствената 
линия, съзнателно или несъзнателно са утвърждавали и 
утвърждават мястото на рода в обществения живот за 
съответното време и място. Индивидите трябва да получат 
своята личностна социална характеристика. Това определя 
методологичното значение  на съставянето на персоналното 
досие, наричано генеалогично досие, като важен етап в 
процеса на родословното изследване. Важен, защото в 
досието се „класифицират и съхраняват документите за 
всеки изучаван персонаж“, посочва Ж. Мьоржей дьо 
Тюпини2.  Нещо повече. Според Пиер Дюри без комплекта 
от документи за всяко лице не могат да се съставят 
таблиците, да се проверят и установят данните3. 

Разбира се, обемът и характерът на документите в 
досието зависят от историческото време – близостта или 
отдалечеността от съвременността се отразяват върху 
съхраняването на изворите за живота и дейността на 
дадената личност. Във всеки един случай обаче винаги има 
едно основно методологическо изискване със задължителен 
характер за генеалога. Родоизследователската стратегия при 
издирването, съхраняването и комплектуването на досието 
трябва да следва целта: привличане на максимална база 
данни за същностно индивидуалните и социално проявените 
характеристики за генеалогичния обект. Това означава 
събиране на документална информация, която разкрива 
личността от видимо изявените до „скритите“ поведенчески 
нюанси в нейния живот и обществена дейност. 

Безспорно социалната характеристика на генеалогич-
ния обект е тази, която ще ръководи документалното дирене 
и комплектуване на досието. Ако съответният потомък е 
изявена личност от сферата на духовната реализация, то 
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характерът на изворите ще бъде един, друг – ако е в 
материалното производство, трети, ако е селскостопански 
труженик. Във всички случаи методологически ориентири за 
етапа на изготвянето на досието са двата вида принципи за 
типология на изворите. Според първия – документите, които 
представят обекта са от личен и от официален произход. 
Според втория – архивната информация трябва да осветлява 
типично индивидуалното и социалното поведение на 
индивида, микро и макросвета, където той е реализирал себе 
си. А това означава да се събере информация, но не меха-
нично, а логически прецизно, с хронологична последо-
вателност, за да се разкрият и обществено изявените и 
„невидимите“, съзнателно или неосъзнато укрити житейски 
прояви. 

На практика „китайска стена“ между двата методо-
логически принципа няма. Така например епистоларното 
наследство на генеалогичния обект (писма от и до него) е от 
личен произход, но там може да се открие пряка и обратна 
връзка с обкръжаващия го обществен и природен свят. 
Същото може да се каже за дневника, спомена, интервюто 
разбира се от нас се иска строго да отчитаме, че това са 
документи, оставени от потомъка, но  те са резултат на 
личностната му призма на световъзприятието и неговото 
отражение върху документа. 

Документите от личен произход разкриват предимно 
интимния живот, микросвета, генетичните, „анатомичните“, 
психологичните и другите лични характеристики на инди-
видите. Документите от официален произход разширяват 
„фотографията“, като поставят човека в социалния контекст 
на времето4. Това е информация за макросредата, за онази 
съвкупност от обществени фактори, които са играли роля в 
изграждането и самореализацията на личността. Различните 
по вид и характер данни за конкретния момент от живота на 
обществото (социалната група, професионалния колектив...) 
допълват по косвен начин личностните измерения на 
изследвания обект. 
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Нека приемем две работни определения, които да ни 
служат за методологическа ориентация в родоизследо-
вателската дейност н конкретно за работата върху 
комплектуването на генеалогичните досиета. Първо, 
типологията е метод за организацията на издирването на 
документалната информация за изучаваните обекти. 
Условно казано, това са документални данни (преки и 
косвени) за двете „равнища“ в живота на човека – личното и 
социалното, неговата атмосфера на съществуване. По-
нататък типологията се допълва с метода на класи-
фикацията, т. е. научното групиране на изворовия материал, 
съобразно историческите, логическите и хронологическите 
връзки (отношения) между документите, с оглед на тяхното 
по-добро запазване, подреждане, бързо търсене, изучаване и 
ползване за генеалогичния анализ. Нещо повече, 
класификацията ни показва „белите полета“ – коя от 
същностните характеристики е пропусната, какъв вид 
документи липсват и пр. 

Чуждият опит по отношение на класификацията на 
изворите в генеалогичните досиета показва, че най-напред 
всяко от тях получава номер, съобразно номерацията на 
родовото потекло. П. Дюри предлага десет основни раздела 
за комплектуване на досието5 (възприети от много френски, 
полски, белгийски и други генеалози): 

1. Гражданско състояние – документи за раждане, 
смърт, законно осиновяване, промени в семейното 
положение, промени във фамилното име; 

2. Семейно положение – актове за граждански или (и) 
религиозен брак, юридически документи за подялба, 
граждански или църковен развод, актове за раждане на деца, 
документи за признаване, узаконяване на извънбрачни и 
осиновени деца; 

3. Националност невалиден вече паспорт, документ за 
националност, за дадени и придобити граждански права на 
чужденец, за запазена или загубена националност, за 
емиграция;  
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4. Отличителни белези и физиологическо състояние – 
лична карта, паспорт, разрешително за лов, лични 
фотографии от различните възрасти на човека, портрети, 
рисунки, щампи, гравюри, карикатури, представящи го в 
детайли, както и медицински, зъболекарски, рентгенови 
снимки, бележки, различни рецепти от лекари, включително 
и по очни болести, накратко изложени факти от мемоари или 
свидетелски показания за неговите физически особености, 
болести, характер, причини за смъртта; 

5. Характер и интелигентност – лично написани 
текстове от различни етапи от живота на потомъка, 
придружени с графологичен анализ, кратко изложение на 
спомени, устни и писмени свидетелства за неговите 
интелектуални и морални качества;  

6. Вероизповедание – свидетелства за църковно или 
(и) гражданско кръщаване, обрязване, сватба, погребение, 
кремация, документи за принадлежност към дадено тео-
софско общество, на свободомислещи, на масонска ложа; 

7. Политически убеждения – текстове или спомени за 
неговите действителни политически идеи, професии в 
политическата кариера, като се разграничат в съответния 
период от живота му. Ако личността е била депутат или се-
натор – да се открият бележки в парламентарните дневници; 

8. Образование – документи от различните учебни 
заведения, редовно посещавани от лицето за получаване на 
образование, тефтерче с бележките от взети изпити, 
получени дипломи; 

9. Професия и социално положение – постановления, 
решения, заповеди за работни задачи, формуляри С бележки 
или друг текст, назначения на длъжности, повишения, 
командировки, напускане или преместване на друга работа, 
пенсиониране или отзоваване от служба в гражданската или 
военната кариера, професиите от частния сектор; дипломи 
за изобретения, награждаване с ордени, различни отличия, 
награди от конкурси, участие в дружества, промишлени, 
търговски, земеделски или артистични асоциации, 
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представящи неговата основна или второстепенна дейност; 
документи за отбита или приравнена военна служба; всички 
видове бележки от професионални или общи справочници; 
снимка или пощенска картичка на жилището, където е 
роден, където е живял или умрял; 

10. Финансово положение – нотариални договори или 
документи, нотариално заверени – от брак, подялба на 
наследство от родители или странични хора, дарения, 
покупки, наемане, продажба на недвижим или движим 
имот, акции, участие в дружества, вземане или даване на 
заеми, застраховки; сметки от настойничество, ако лицето е 
сирак; състояние на заплатата – основна или допълнителни 
възнаграждения в различните периоди от неговата 
професионална кариера; декларации за данъци върху общия 
доход; документи за плащане на родителско наследство; 
възстановяване на сметки в анки или пощенски чекове; 
преписки за фалит; завещания; инвентарен опис след 
смъртта, декларация за наследство, направена в бюро за 
регистриране на наследниците. Ние можем да добавим и 
още един раздел, чиято информация има значение както за 
установяване на родовата, така и на националната именна 
система: 

11. Ономастични данни – характерни особености на 
името, фамилията, прякори, прозвища, на тяхното 
онаследяване, причини за промени. 

Разбира се, индивидуалният облик и качествата на 
личността ще определят ударенията в търсенето и на други 
документи, представящи я в нейното своеобразие. П. Дюри 
дава само ориентирите на генеалогичното дирене. Но към 
тях трябва да се прибавят и чисто български, обусловени от 
нашето историческо, политическо и икономическо 
развитие. Да вземем за пример демократичните промени в 
нашето общество през последните няколко години. Преди 
тях едва ли щеше да има нужда или по-скоро от страх 
нямаше да фигурират документи, сведения, декларации за 
национализация на недвижимо имущество, за поземлена 
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собственост, насилствено включена а ТКЗС (към т. 10). По 
същите причини (към т. 7) нямаше да има доказателства за 
членство в една или друга партия до 9. IX. 1944 г., в 
опозицията след тази дата, участие в движението на 
горяните, съдебна присъда от така наречения „народен съд“. 
Нещо повече“. 

В примерната методика за родови изследвания на Ив. 
Платиканов, при обяснението за родословието се казва, че 
„в него се посочват имената и заслугите на видни предци 
възрожденци, поборници, опълченци, изтъкнати обще-
ственици, комунисти, земеделци, единофронтовци, активни 
ремсисти, интербригадисти, партизани, ятаци, политзатвор-
ници, АБПФК, със списъци на техните имена“7.  Логично е 
да се помисли, че при такива указания много родословия, 
правени досега по тази методика, са непълни. Укривана или 
изопачена информация прави родословните фотографии 
незавършени, достатъчни, за да бъдат обективна емпирична 
основа за историческите изследвания. 

За беда съществува опасност от нова документална 
„мимикрия“. Възможно е да се търси прикриване на полити-
ческа кариера в БКП и другите казионни организации, 
свидетелства за АБПФК, активна атеистична дейност, 
държавни и други награди от периода 1945-1989 г., участие 
в така наречения „възродителен процес“ и пр. Резултатът 
ще бъде отново изворова непълнота поради недобро-
съвестност на генеалога. 

Трудно е да се наложат теоретико-познавателни  
„рецепти“, които да гарантират съвестната проучвателна 
стратегия и познавателни прийоми на генеалога. До 
известна (макар и много малка) степен допустимата 
мимикрия може да се преодолее с допълнително изискване 
към така описаната т. 7 от П. Дюри. Каквато и да е била 
политическата дейност на дадено лице, ако тя е ръководена, 
движена от определена мотивация, от вътрешно и искрено 
приета политическа доктрина, осъзната като най-
прогресивна социална алтернатива – то тя е достойна за 
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уважение (в рицарския смисъл на думата). Например, ако 
изследваната личност е била член на Съюза на българските 
национални легиони, на Българската комунистическа 
партия или на други партии, движения, групировки и е 
действала винаги страстно, аргументирано, всеотдайно в 
защита на идеологията на своята партия – защо да не се 
отрази в генеалогичното досие? 

Това означава, че при търсенето на документи, 
спомени, интервюта на дадена личност вниманието трябва да 
се насочва към уточняване на неговата мотивация, ценностна 
система, политическото верую. Разбира се, ще има и 
личности с много условности в поведението, като двуликия 
Янус – проповядване на една политическа идеология, 
доктрина, ценности дори, а в интимния живот, „на саме със 
себе си“ – съвсем друга, понякога и противоположна. 
Наистина недостойно за уважение, но и това е факт, който 
щом се открие, трябва да присъства документално в досието. 

Генеалогичният анализ ще бъде много по-задълбочен 
и, което е по-важното за следващите обобщения, много по-
евристичен, ако успеем да съберем възможната изворова 
информация, която всестранно документира ценностите, 
световъзприятието и светоотражението на изследвания 
потомък. Не само като политически убеждения, но и като 
вътрешно присъща идеологическа нагласа, която може да 
търпи еволюция или деградация в житейския му път. Тук 
особено ценни ще бъдат дневниците, където лицето 
всекидневно споделя „със себе си“ своите мисли, желания, 
подбуди, прогнози, мотиви за вземане на едно или друго 
решение. С не по-малка познавателна значимост е 
епистоларното наследство, писмата до близки, приятели, 
политически (професионални) съратници или противници. 
„Бели полета“ могат да се допълнят със спомени както на 
близките и съидейниците, така и на хората от 
противниковия „лагер“. Мимоходното изброяване на 
документите от личен произход съвсем не означава 
игнориране на изворовата информация от официален 
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произход. Критичният анализ на протоколи, заповеди, 
доклади, полицейски донесения, анонимни писма и т. н. ще 
обогатят палитрата от цветове, с която изследователят 
трябва да „обрисува“ генеалогичния обект. 

Изискваното документално разнообразие се отнася и за 
останалите раздели, типологизирани от П. Дюри. Индиви-
дуалният облик, където задължително влиза и степента на 
културност на личността, трябва да бъде допълнен с 
информация за неговото морално-етическо поведение, за 
естетическото му отношение към действителността, за 
единството или разминаването между написаното и речта. 
Най-общо казано – генеалогът трябва да се подготви за 
постигане на една конкретна психология на личността. 

Що се отнася до интелектуалните качества на 
изследвания потомък, то те ще се разкрият най-вече с 
документите, отложени от неговия професионален път в 
различните периоди от живота му. Формата и съдържанието 
на интелектуалното израстване или пък нереализация са 
разнообразни. За тях ще „говорят“ изворите, фиксирали по 
един или друг начин резултати от умствената или 
материалната дейност на човека, с методологически, 
технологически, идеологически оценки от времето на 
тяхното създаване и по-късно, с критики, отзиви, рецензии, в 
разкази и спомени за майсторски качества, за самите 
постижения. Тук е мястото на печатната продукция и 
особено на периодичния печат като извор за пряката и 
обратната връзка „творец – обществена практика“. 
Изискването за обективност на изворовата критика се отнася 
както за публикациите от самата личност, така и спрямо 
публикациите за нея. 

Обществено-културната и просветната дейност също 
има по-специфично българско проявление. Изявите на 
потомците  могат да се отнесат към професията, социалното 
положение (т. 9) и политическите убеждения (т. 7). В 
близкото и в по-далечното минало дейностите са били и 
продължават да бъдат  на широк фронт. Наред в държавните 
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форми на образованието много личности – знайни и 
незнайни, се изявяват в читалища, училищни настоятелства, 
движения за изграждане на местни музеи, архивни средища, 
библиотеки, литературни, певчески, художествени дру-
жества, кръжоци, лектории. За много от тях са запазени 
архивни фондове, но допълнителна информация за личното 
досие генеалогът може да издири от публикациите в 
периодичния печат, особено местния (тук ценен извор са 
юбилейните и по други поводи отпечатани листовки, 
единични листове), спомените на съратници или свидетели 
на културно-просветни прояви и пр. 

За съжаление и в професионалната и в културно-
просветната дейност може да има плюсове и минуси. И тук 
знакът ще зависи от родоведа, който лесно може да се 
подаде на конюнктурата. В генеалогията не важи, 
максимата, че злото няма значение, щом трябва да 
тържествува доброто, нито великодушието на Ян Хус към 
„свещената простота“. Изследователят  няма право да 
прикрива човешките грешки, съзнателно или несъзнателно 
направени, човешките патологии, особено наследствените, 
генетично обусловените. 

Ж. М. дьо Тюпини предупреждава в авторитетното 
френско издание „Историята и нейните методи“, че 
генеалогичният анализ трябва да се предпазва от погрешна 
родова нишка, неоправдани претенции, фалшификации, 
фантазии, неблагоразумия7. Всяка изследователска 
некоректност, било то в издирването, в комплектуването на 
генеалогичното досие или в извороведската интерпретация, е 
необоснована, недопустима. Защото човешкият образ е 
многолик, а поведението – твърде разнообразно, понякога 
неподчиняващо се на житейската логика. Пък и тя е 
относителна. Затова изследваният потомък не може да се 
обрисува нито само с белите, нито само с черните краски, а с 
богатата психологически „цветова палитра“ на живота. Да си 
припомним колко неприемливи бяха биографичните образи 
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на някои комунистически величия с натрапването само на 
положителното, като че ли не бяха от майка раждани. 

Генеалогът не бива да се страхува, че описваният 
индивид ще загуби от привлекателността. В своето 
проучване той трябва да се ръководи от дълга към рода и 
към науката, че ще даде принос за по-глобални анализи, 
заключения, търсещи социалните „медикаменти“ за 
културното, естетическото, етическото, физиологическото 
оздравяване на съвременния човек и на идните поколения. 

От такава гледна точка важен и специфичен момент в 
издирвателската работа и в съставянето на генеалогичното 
досие е откриването на миграционния път на членовете на 
рода. Стремежът трябва да бъде не само описанието на 
промените в местоживеенето и работата върху географската 
карта. Важното е да се изяснят факторите, .които са влияли 
върху миграционната активност – време, социални условия 
на живот, мотивация на хората за миграция към столицата, 
града, друго село, от града към селото, от България към 
чужбина. 

Безспорно най-добрият вариант на генеалогично досие 
ще бъде този, който е попълнен с документи от личен и от 
официален произход на лицата от рода (или информатори за 
родствениците), които са емигрирали по икономически или 
политически причини. Първо, който и да е български 
емигрант, каквито и партийни пристрастия да е имал,  е 
кръвна част от някакъв род и присъствието му на 
родословното дърво е задължително. Второ, в неговия 
личен архив е възможно да се открие информация и за 
родствениците, останали в България или емигрирали в 
други части на света. 

Безспорно в последния случай пълнотата от извори е 
зависим от редица условия. Най-важното сред тях е да се 
осъществят контакти за обмен на генеалогична информация 
с генеалогични дружества и родоведи от съседните 
балкански страни, а също и с държави като Унгария 
Австрия, САЩ, Канада и пр., към които се е насочвал 
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български емиграционен поток, датиращ от няколко века. 
Тук е мястото да се отбележи, че България е единствената 
страна от Балканите и от Европа, която все още не е член на 
Международната конфедерация по генеалогия и хералдика. 
А нейните световни конгреси и периодика са главният извор 
на научна информация за постиженията и тенденциите в 
тези области на знанието8. Това обаче е въпрос, който дано 
бъде решен в близкото бъдеще. По-младите поколения 
родословци, които боравят с компютъра,  могат да откриват 
ценна информация чрез Интернет – ключовата дума на 
почти всички езици е „генеалогия“ . 

Едно от условията за европеизирането /условно 
казано/ на българската генеалогия е усъвършенстването и 
уеднаквяването на методологическия инструментариум. В 
„строежа“ на знанието за рода и неговата социална роля във 
времето задачата на родоведа е твърде отговорна. За да бъде 
обективно познанието, то и носителите на емпирична 
информация за него трябва да са достоверни. От тук 
произтича първият методологически принцип при 
издирването и комплектуването на генеалогичното досие — 
обективност и достоверност на изворите. 

„Без гняв я пристрастие“ – е завещанието на 
античника Херодот, бащата на историята, както днес го 
наричаме. Без отричане, защото изследваният потомък не 
ни харесва. Без отсяване на документи, съобразно 
ценностната система на този, който комплектува досието – 
това е необходимото условие, за да бъде нашият изворов 
фонд и последващ анализ обективен и достоверен. Има 
неща, които сега изглеждат второстепенни, но утре да бъдат 
с голяма информационна значимост. Има действия, които 
съвременният политически климат може и да заклеймява, 
но бъдещето? Винаги актуална остава задачата на 
генеалогията 5 да попълва документалната база данни с 
извори за индивидуалния човешки опит в контекста на 
неговото социалното време. 
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Не по-маловажен е принципът за системността и 
всестранността в комплектуването на досието. Той е 
обусловен от вътрешно присъщата, преди всичко 
евристична функция на генеалогията – да осигурява 
обективна емпирична информация за историческите, 
демографските, социологическите, генетичните и прочие 
обобщаващи изследвания на обществоведите, а преди тях – 
на потомците на рода. Посоченият принцип ориентира 
генеалогичното дирене към документи, които носят 
информация за: генетичната приемственост и променливост 
(наследствени и придобити болести, физиологически, 
психологически белези, особености); социалната мобилност 
(нарушаване на границите между отделните социални 
групи, промени в социалния статус на индивидите, появата 
на нови професии и пр.); географската подвижност 
(преселването от едно място на друго, емиграцията в други 
държави). Към всичко това стои задължителното изискване 
за съхраняването на езика на документите. Съвременната 
езикова „философия“ не бива да отнема от аромата на 
общуването в отминалото време. Нещо повече. Езикът на 
документите носи информация за това време. 

В много случаи поради небрежност или отдалеченост 
на епохата ще липсват документи, било от личен, било от 
официален произход. Тогава ролята на исторически извори 
приемат легендите, преданията, панегиричните църковни 
писания и пр. Иначе те пак присъстват в досието (ако 
съществуват такива), но играят по-второстепенна 
евристична функция при наличието на основните 
генеалогични извори. Така можем да класифицираме и 
ролята на родоизследователското интервю. Естествено, в 
последния случай са необходими конкретни обективни и 
субективни условия. Първо, да имаме кого да интервюираме 
и второ – родоведът, който ще интервюира, трябва да е 
подготвен за всеки индивидуален случай. Това означава да е 
запознат с методиката на интервюто, да залага на интер-
вюто като извор на историческа и генеалогична 
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информация, наричан устен извор или по западната 
терминология – орален извор. Това е запис на избран от нас 
човек, наричан информатор, чрез техническите средства 
/магнетофон, касетофон, уокмен, диктофон, видеокамера/, 
но ако не притежаваме, тогава тръгваме с лист и молив. 
Значимостта на този вид извори предизвиква научното 
внимание в последните години – в технологичен, 
психологичен и методологичен план9.  

Професионалната подготвеност на генеалога включва 
по необходимост и познания по много от така наричаните 
(повече от двеста години) помощни исторически дисци-
плини. 10 Защото комплектувано генеалогично досие 
означава събрани и класифицирани по вид и съдържание 
документи: с изяснен автор, адресат, място и време за 
създаване на документа, наличие на фалшификати или 
частична фалшификация на даден документ, извороведско 
обяснение на печата, герба, значката, медала (разбира се, ако 
има такива). В случаи, когато по една или друга причина 
историческата реликва е повредена, дълг на родоведа е да 
потърси специалиста по консервация и реставрация. Ако 
общите познания не са достатъчни, той ще прибегне до 
помощта на специалистите по историческа хронология, 
хералдика, сфрагистика, историческа метрология, фалери-
стика, графология, палеография, историческа география и 
ономастика. 

Безспорно трудна и отговорна е работата на този, 
който тръгва да прави научно родознание. Според 
изказаните (с препоръчителен тон) мисли на един френски 
учен всяка податка в родословната връзка трябва да се 
фиксира от генеалога на фиш (понякога само личното име, 
дори само прякор) и веднага да се открие папка за събиране 
на изворите. Това, че може да бъде празна в началото, пък и 
да остане неизпълнена до края на проучването, не бива да 
отчайва изследователя.  

Този методически момент е важен, защото винаги има 
опасност от забравяне поради многобройността (като 
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правило) на членовете на даден род и поради голямото 
разнообразие на възможните за събиране и съхранение 
извори на историческа информация за индивидите. 
Отдалечеността на времето, в което е живял потомъкът също 
има значение. Затова се препоръчва воденето на ДНЕВНИК. 
Тук генеалогът ще си отбелязва „стъпките“ в издирването на 
потомците и на изворите за тях, ще си прави отчет на „белите 
полета“ и нещо като прогноза кога и как да ги включи в 
„дневния ред“ на конкретното родово проучване. 

Не ще бъдат редки случаите, когато генеалогът ще се 
добере до исторически документи с по-общ характер. Нещо 
повече. Той ще ги търси, защото са му необходими за 
историческия план, върху който ще разкрие миналото на 
рода. Това са публикации или информации с данни за 
социално-психологическата, политическата, икономическата, 
религиозната атмосфера, географските особености на 
селището, където е живял рода, спомени, фотографии, 
фономатериали, където между другото се говори нещо и за 
изследвания род и пр. Естествено е за такъв вид извори да се 
оформи една обща папка – досие на рода. 

Друг важен етап в генеалогичната методика е 
съставянето на ГЕНЕАЛОГИЧЕН ФИШ. Той е относително 
самостоятелен и междинен етап, който свързва работата при 
съставянето на генеалогичното табло и досието. Тук е 
мястото да се каже, че границите на посочените три етапа са 
твърде „размити“. Причината е проста – постепенното 
набавяне на информация и документи за всеки потомък от 
рода, трудният проучвателски път от известното към 
неизвестното често ще ни кара да допълваме досиетата с 
новооткрити документи, дори да откриваме нови папки, т.е. 
да сме открили информация за неизвестен потомък, тогава 
когато вече си мислим, че сме завършили родословието. 

Генеалогичният фиш отразява кратка фактологична 
информация за всяко лице. Подредени в картотека (или 
просто в кутия) фишовете дават възможност за ръчна или 
машинна обработка на данните и второ, за „бърз“ поглед 
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върху състоянието на родоведското проучване, а оттам и за 
вземане на решения за следващите изследователски стъпки 
/издирване на вероятен потомък или нови данни за вече 
установен в генеалогичната йерархия/. 

В това отношение П. Дюри11 предлага дори цветът на 
фишовете да бъде еднакъв с цвета на корицата на досието. 
При това с един цвят да бъдат фишовете и досието на 
родствениците по възходяща линия, с друг на потомците по 
низходяща, трети за родителите. Разбира се, това не е 
самоцелна цветова игра или дейности в името на 
професионалната естетика. Спецификата, пък и 
„дължимостта“ на генеалогията пред другите области на 
знанието налага подобни изисквания, гарантиращи обхвата и 
обективността на родоописанието. От пълнотата и 
простотата на фиксираните във фиша данни зависи по-
нататъшното им използване за изследванията по демография, 
социология и т. н. Евристичната задача на самия фиш е да 
даде максимум информация на минимално място /виж 
приложение № 10/. А вече начинът на използването – ръчен 
или чрез електронноизчислителни машини – зависи от 
финансовите и техническите възможности на изследо-
вателските и архивните институции, или на самия 
родословец. Докладите на последните световни конгреси на 
Международната конфедерация по генеалогия и хералдика 
показват, че много изследователи вече ползват богатите и 
многообразни възможности на евристичната комбинаторика, 
която електрониката предлага12. 

Търсенето и оптимизирането на научно-изследо-
вателската връзка между генеалогията и други сфери на 
познанието датира отдавна13. В една норвежка концепция се 
предлага вариант за база просопографични данни, които 
могат да обслужват социалното знание14.  На всяко поле с 
данни е даден съответен код и номер (приложение № 1, 
което е с транскрибиран код на българската азбука). Както 
споделя авторът, с този проект е изпробвана възможността 
на системата и на техниката, необходима за една 
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непрекъсната база данни, „която може да помогне както на 
историците, така и на обществоведите, независимо дали са 
запознати с компютърната работа или не“15. Неговото 
приложение в изследователската практика е допринесло 
много за развитието на норвежката генеалогия. 

Теоретичната и приложната литература по генеалогия 
показва, че върху проблема за генеалогичния фиш е работено 
отдавна, изказвани са различни мнения, правени са различни 
модели за ръчна и машинна обработка на информацията. В 
единия и в другия случай обаче практиката е наложила 
въвеждането на символи, буквени и цифрови знаци, които 
заместват повтарящите се във всеки фиш думи. Необходи-
мостта от общоприети символи и знаци се обуславя и от 
факта, че съвременните генеалози „разчупиха“ националните 
граници, влизайки в международен научен обмен и контакти с 
теоретици и практици родоизследователи, с архивни и други 
средища на генеалогична информация. Причина за това е и 
процесът на световна миграция и емиграция, така характерен 
от ХХ век насам. 

Нуждата от унифициране на емпиричния език на 
утвърждаващата се родословна наука в световни граници е 
отчетена на IV Международен конгрес по генеалогия и 
хералдика, състоял се през 1958 г. в Брюксел. Общоприетият 
списък със съкращения е публикуван в Бюлетина на конгреса 
(приложение № 2, буквените съкращения са транскрибирани 
на български език; втората част на цитирания списък са 
условни съкращения, приложени от друг автор по-късно и 
препоръчани от П. Дюри като много практични, за 
илюстрация виж и приложение № 10 – генеалогичният фиш 
на Д. Малетра и Ив дю Пасаж16). 

В европейската практика са използвани различни 
модели на генеалогичен фиш във вид на перфокарта, Като 
се отнася с уважение към различните им автори, П. Дюри 
предлага перфокартата, възприета от Службата за 
централизация на генеалогичните и демографските 
изследвания в Белгия17. Тя се характеризира с простота и 
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по-лесна оперативност. С размери 21х27 листът се 
подрежда в класьори с шишове. С помощта на символите и 
буквените съкращения се дава разнообразна информация на 
малко място (приложение № 3). 

По отношение на съдържанието на перфокартата М. 
Пероне и неговите последователи отбелязват данни, почти 
като в белгийския вариант: дата и място на раждането 
(според кръщелното свидетелство), дата и място на 
сключване на брака, място на раждане на съпрузите, 
сведения за служебното положение на мъжа ц родителите 
на двамата съпрузи (по свидетелството за брак), социално 
положение на двете семейства, размер на състоянието 
(според внасяните данъци), кариера, брой  на децата, 
заемани длъжности, бракове (по завещания и наследствени 
документи), финансово положение18.  Обработката на 
подобен род перфокарти дава възможност за изследване на 
малко познатата област – демографски динамизъм на 
социалните групи, социалната подвижност и сливане на 
отделните групи, географската подвижност (миграцията), 
социалната психология. 

По отношение на съкращенията полският генеалог В. 
Дворжашек въвежда списък, който детайлизира полето с 
данните за благороднически, служебни и други названия и 
титли (кн – княз, архр – архиепископ, губ – губерния, герб – 
г, гм – генерал майор, оп – опекун, м – манастир и пр.)19.  В 
учебника на Й. Шишмански „Помощни исторически науки“ 
и на чешките специалисти И. Крейчикова и Т. Крейчик 
„Хералдика, генеалогия и сфрагистика“ 29 се въвеждат и 
допълнителни символи с уточняващо значение (приложение 
4 и 5). А в колективното изследване върху теорията и 
методиката на помощните исторически науки, в частта за 
генеалогията откриваме старата и новоутвърдената традиция 
на генеалогичните символи в унгарската изследователска 
практика (приложение № б)21. Чрез книгата „Родознание“ 22 у 
нас са станали популярни предложените от Ив. Платиканов 
съкращения и знаци (приложение № 7)23. Но те (особено 
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съкращенията в анкетния лист) все пак трябва да се 
съобразят с унифицираната световна практика, а и с 
разведряването на политическия климат в България. 

Сега утвърждаващата се българска генеалогия би 
трябвало да се приобщи, да акумулира чуждестранния 
родоизследователски опит и постижения (не само в това 
отношение), като го приспособи към нашата практика и 
документалното богатство. Например, поради лошото 
съхраняване на документите много родоведи ще прибягнат 
към метода .на интервюто с роднини и не-сродници, за да 
съберат информация за изследвания потомък. В такъв случай 
към фиша трябва да се отбележи със съкращението „ИН“, за 
да се знае, че е създаден такъв генеалогичен извор, който се 
съхранява в съответното досие. Ако се събира еднотипна 
информация чрез анкетни листове, върху фиша трябва да се 
отбележи с „АЛ“. 

Вероятно много .наши родословци и краеведи са 
работили по образеца за анкетна карта в посоченото 
„Родознание“ (приложение № 8). Редно е събраната 
информация да се актуализира. Там ударението е върху 
„активните борци против фашизма и капитализма“, дейците 
на казионните партии и организации в периода 1944-1989 г. 
23 След 10. XI. 1989 г. и настъпилото политическо 
разкрепостяване проучвателят също трябва да „разкрепости“ 
анкетирания, за да събере действителна фактическа 
информация за рода. 

Добре би било данните за физическите особености и 
психическите характеристики да се детайлизират като 
наследствени и придобити (НФБ – наследствени физически 
белези, ПФБ – придобити физически белези, НПХ – 
наследствени психически характеристики, придобити – 
ППХ), ако причината за смъртта е генетично обусловена 
болест – ГОБ. За по-лесното „улавяне“ на миграционните 
процеси могат да се обособят данните за движението на 
хората в „миграционен път“ – МП24.  
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Безспорно е, че програмистите ще си кажат думата с 
най-голяма точност за начина на въвеждане на данните, за да 
се обработват те ръчно или (при възможност) чрез 
електронноизчислителни машини в един бъдещ Център за 
генеалогия . По принцип обаче всичко, за което става дума 
тук като изискване (досие, фиш, таблици и пр.) е 
методологически важно, в добрия смисъл на думата и 
задължително в работата на родоведа. Обработката на 
генеалогичната информация и документация е значително 
по-лек проблем, когато ще е налице компютърната програма 
за националния електронен генеалогичен център. 

За нашата изследователска практика е възможен един 
по-разширен вариант на генеалогичен фиш (приложение № 
9). Детайлизираната информация е както за обективното и 
пълно родословие, което ще представим на нашите потомци, 
така и с оглед нейното използване за нуждите на историята, 
демографията, социалната психология, социологията, 
генетиката. В случая фишът се състои от два или повече 
/според пълнотата на данните/ листа с размери 21х27 см. На 
първия и следващ лист се отразяват всички събрани данни за 
изследвания родственик. Някои от точките не винаги ще се 
попълнят с данни. Например, ако няма нищо особено в името 
или липсва информация за произхода и съдържанието му, то 
точката за ономастичните данни (ОН) ще остане празна и т. 
н. Накрая се нанасят изворите, от които е почерпена 
информацията, архивните средища, съхраняващи ориги-
налните документи, публикациите, интервютата, съответно с 
описание на интервюиращия, време и място на интервюто, 
ако има особености за интервюирания и пр. 

Преди всичко въпросът за условните съкращения, 
символи, таблици, съдържателния вид на генеалогичния 
фиш, най-общо казано унифицираната методология трябва 
да се приеме от българските родоведи. Защото настоящата 
книга не би могла да играе „де юре“ ролята на 
методологически норматив в националната генеалогия. 
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Научна добросъвестност и методологична зрялост със закон 
не се постигат. 

Развитието на световната генеалогия настоятелно 
показва, че и българското родознание трябва да влезе „в 
крак с времето“. Родословните проучвания носят в себе си 
богати възможности да подават разностранна емпирична 
информация за историята, демографията, генетиката и 
други области на знанието. Но, за да не останат самоцелни 
генеалогичните резултати, за да могат да изпълняват 
многофункционалната си определеност, те трябва да бъдат 
научно издържани – от гледна точка на съвременната 
методология на генеалогията и на архивистиката. 

Всъщност тези въпроси бяха поставени у нас макар 
частично и плахо през 80-те години на ХХ в.. В статията 
„Изследване на родовите връзки“ Н. Чаракчиев и Хр. 
Караджова-Чаракчиева препоръчват целенасочено упра-
вление на родознанието. Авторите посочват необходимостта 
от „централизирането на методологията, пропагандата, 
архива. Много е уместно, казват те, създаването на 
национален родов информационен център, в който да се 
съхранява насъбралата се информация. В тази връзка 
възниква проблемът за унифициране на родовите схеми. Те 
трябва да притежават нагледност, възможност за допълване и 
да позволяват бързо и лесно размножаване“25. 

Налага се допълнението, че от унифицирането на 
родовите схеми, генеалогичните досиета и фишове зависи 
научното развитие на българската генеалогия. То е 
задължително условие за нейната отговорност спрямо 
научната и социална практика. Решението на въпроса за 
методологическото единство и архивно централизиране на 
родословните резултати води след себе си друг актуален 
проблем. Това е автоматизираната (ръчна или машинна) 
обработка на генеалогичната информация. По света и у нас 
се заговори за компютърната революция в историческото 
познание и архивното дело, за мястото на микрокомпю-
търната техника в индивидуалния изследователски процес. 
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Преди десетина години Р. Иенсен отговори положително на 
въпроса „ще станат ли микрокомпютрите магически 
решения?“ Оптимизмът идва от двойствения факт, че 
електронноизчислителната техника е достъпна и финансово, 
и психологически за историците26.  Авторът на настоящата 
книга осветли въпроса за „електронна генеалогия“ на две 
кръгли маси, посветени на „Информационни технологии в 
историята и нейните помощни науки“ /2001 г., 2002 г./, 
организирани от секция „Помощни исторически науки и 
информатика“ в Института по история при БАН, както и на 
Национална научна конференция на БГД „Родознание“ на 
тема „Актуални проблеми на българската генеалогия“ 
/2002г./. 

Трудно е да оставим настрана финансовата 
осигуреност, но така или иначе, може и трябва да се 
потърсят „магическите решения“ за българските генеа-
логични изследвания и документални резултати. Трябва - 
означава уеднаквяване на методологията сред българските 
родоизследователи. 
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Приложение 1 
БАЗА ПРОСОПОГРАФИЧНИ ДАННИ (НОРВЕГИЯ) 
. . . . ПОЛЕ НА . . . . . .  
ПОЛЕТА  

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО КОД 
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  

сериен номер  
актуализиран код  
идентификационен номер  
име 
фамилно име  
прозвище, прякор  
заселническо име  
рождено име  
нормализирано име  
пол  
дата  
година  
място на издаване на документа  
населено място 
графство  
държава 
област  
справка 
код на източника   
вид на източника 
език 
предназначение  
наименование  
социално положение  
длъжност  
служба  
адрес на службата  
обяснителна бележка  
баща  

С№ 
АК 
ИД 
И 
ФИ 
ПР 
ЗИ 
РИ 
НИ 
ПО 
ДА 
ГО 
ИД 
НМ 
ГР 
ДВ 
ОБ 
СП 
КИ 
ВИ 
ЕЗ 
ПР 
НА 
СП 
ДЛ 
СЛ 
АС 
ОБ 
БЩ 
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30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39 

майна  
съпруг  
съпруга  
деца  
сродници  
други роднини  
роднинство по брачна линия  
печат  
подпис  
източник на печата  

МК 
СЪ 
СА 
ДЦ 
СР 
ДР 
РБ 
ПЧ 
ПП 
ИП 

Приложение 2 
ГЕНЕАЛОГИЧНИ СИМВОЛИ И СЪКРАЩЕНИЯ 

*  — раждане (дата, месец, година)  
К  — кръщаване  
Х — женитба  
Бд  — брачен договор  
)(  — развод  
+ или ^  — смърт 
+  — смърт на полесражение  
(+)>  — погребан 
!1650  — местоживеене в 1650 г.  
/1650  — преди 1650 г.  
1650/  — след 1650 г. 
?  — съмнително  
Пр  — приблизително 
Б  — баща 
М  — майка 
К  — кръстник 
к  — кръстница 
св  — свидетел 
З  — завещание 
 
бп  — без потомство 
бб  — без брак, когато лицето е умряло  
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ббс  — без брак, когато лицето е още живо  
ббп  — без брак, но с установено потомство 
Н — националност 
Н2 — втора националност 
ФД — физически данни 
НФД — наследствени физически данни 
ГОБ — генетично обусловена смърт 
ПХ — писхологически характеристики 
НПХ — наследствени психологически характе-

ристики 
ПИ — политически идеи 
ПП — политическа принадлежност 
Об — образование 
Нг — неграмотен 
НО — начално образование 
ОО — основно образование 
ПО — полумисше образование 
ВО — висше образование 
МС — майсторско свидетелство 
СП — служебно положение 
МП — миграционен път 
Пф — професия 
Т — титли 
ФП — финансово положение 
ОН — ономастични данни 
АН — анкета 
ИН — интервю 
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Приложение З 
 ГЕНЕАЛОГИЧНА ПЕРФОКАРТА (БЕЛГИЯ) 
ИМЕ: ПРЕЗИМЕ:  . №  
1) о на ....  в ....    
2) + на ...  в ... 
3) син на ........  и на ........... 
4) Х на ....    в  ......    с  .......... 
5) Х с договор на  ... №...   нотариус в ...... 
 с ............. 
6) дъщеря на .........    и на .......... 
7) + или разведена на .......    в  ........ 
8) оженен отново на .......   в ...  с ..... 
9) оженен отново с договор ... №..  нотариус в .... 
 с ............... 
 дъщеря на .......  и на ............ 

10) националност:     първоначална или придобита  
  през .....    от ...... 
11) физически данни: . . . . . . . . . . . 
12) причина за смъртта: . . . . . . . . . . . 
13) психологически данни: . . . . . . . . . . . 

14) религия: .....   кръстен на ....  в ...... 
  венчан на .....    в ...... 
  погребан или кремиран на ......  в ...... 

15) политически идеи: . . . . . . . . . . . 
16) образование: . . . . . . . . . . . 
17) служебно положение . . . . . . . . . . . 
18) титли, награди . . . . . . . . . . . 
19) финансово положение: . . . . . . . . . . . 
20) деца: . . . . . . . . . . . 

ПОЗОВАВАНЕ НА ИЗВОРИТЕ: 
 1) . . . . . . . . . . . 11) . . . . . . . . . 
 2) . . . . . . . . . . . 12) . . . . . . . . . 
 3) . . . . . . . . . . . 13) . . . . . . . . . 
 4) . . . . . . . . . . . 14) . . . . . . . . . 
 5) . . . . . . . . . . . 15) . . . . . . . . . 
 6) . . . . . . . . . . . 16) . . . . . . . . . 
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 7) . . . . . . . . . . . 17) . . . . . . . .   
 8) . . . . . . . . . . . 18) . . . . . . . . . 
 9) . . . . . . . . . . . 19) . . . . . . . . . 
10) . . . . . . . . . . . 20) . . . . . . . . . 

Приложение 4 
ГЕНЕАЛОГИЧНИ СИМВОРИ (ПОЛША) 

 

Приложение5 
ГЕНЕАЛОГИЧНИ СИМВОРИ (ЧЕХИЯ) 
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Приложение6 
ГЕНЕАЛОГИЧНИ СИМВОРИ (УНГАРИЯ) 

 

Приложение 7 
*  (звездичка) вместо р о де н  
+ (кръстче) вместо п о чин ал  
Х Убит по време на война 
оо Женен или омъжена 
ОО Разведен(а) 
С Сгоден 
П Погребан 
К Кръстен (наименован) 
нг Неграмотен родственик 
но Родственик с начално образование 
оо Родственик с основно образование 
по Родственик с полувисше образование 
во Родственик с висше образование 
бп Безпартиен родственик 
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Приложение 8 
 АНКЕТЕН ЛИСТ 
За др…………………………………………………………… 
с образование……………………………………………….. 
      /трите имена по баща, не по паспорт/                
   /степен, специалност/ 
Роден на …………………..в………………….. 
Починал на……………………. 
Политическа принадлежност: /Безпарт., Чл. На ОФ, на 
БКП, на БЗНС, ДКМС/…………… 
Работи в миналото като………………………в ……………… 
Сега работи като…………………….в …………………………. 
Награждаван с:…………………………………… 
Е ли АБПФК………………………………………… 
Адрес:………………….Тел……………………. 
Под наем или не……………………………………….. 
С., гр., окръг, ул,…№….., ж. к.,блок, вход, ап. № 
Съпруг /а/………………………………………………… 
род. на…………………..в………………………………. 
       /трите имена по баща, не по паспорт/ 
………………………………………………………………………… 
род. на. …………………в…………………………………………. 
/втори съпруг-съпруга/ 
Синове и дъщери – по реда на раждането им: 
1/…………………………….род. 
на……………………в………………занятие……………………… 
   /самолич. Име/ 
2/……………………………род. 
на……………………в………………занятие……………………… 
3/……………………………род. на…………………. 
в………………...занятие……………………. 

4/…………………………….род. 
на………………….в……………… .занятие………………….. 
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Приложение 9  
 ГЕНЕАЛОГИЧЕН ФИШ №………. 
Име………   Презиме………..   Фамилия……… Прякор, 
псевдоним………… 
         /имената по баща, не по паспорт/ 
Адрес: гр., село………………… 
ул., ……………………………………….№… 
тел………………………..ЕГН………………………. 
  /постоянен, временен/ 

1) Роден на . . . . . . .    в  . . . . . . . . . . . свидетелство. 
. . . . . . . .. 

  /дата/…………..  /град, село, 
община,…………………… 

 /вид, къде е 
издадено/………………………………… 

                                    околия, окръг, махала 
                          държава/ 
1. а.) Умрял на . . . . . . . . в . . . . . . . . . акт за 

смъртта . . . . . 
2)  Дете на... . . . . . . .. . . . и на ....…………………, 

които имат 
 /имена на бащата/          /имена на майката/ 

- генеалогичен фиш № . . . .  и  генеалогичен фиш №. . . . 
…………………………………………………

………………………………………….. 
- осиновен на………….с 

договор………………….;извънбрачен /ако има данни/ 
- доведен от брака на . . . . . . . . . . . . . . . . . . .и 
- осиновен /или не/ на……………………………………с 

договор……………………………….. 
.…………………………………………………………… 

3) Оженен на ………………в…………………с 
брачен договор №………….. 

     /дата/        /място/                         /къде, кога/ 
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- с …………………………………………….     с 
придружаващ фиш №. . .. . 

   /имена на съпругата по баща/ 
3. а, б, в……………………./същата информация, 

ако има следващи бракове/ 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

4) Националаност ……………………………. 
- придобита /ако има/…………… в……….. год……….. 

заселническо 
име……………………………………………… 

5) Религия …………………, кръстен на ………… 
свидетелство №…………… 

венчан на ……..…………свидетелство №………….. 
отлъчен на ………………свидетелство №………….. 

……………………………………………………………... 
6) Физически данни: 

- цвят на очите…………………… 
на косата…………….. вид………….. 

- ръст………………….. тегло……………… кръвна 
група………… 

6. а) Особени телесни белези ……………………… 
………………………………………………………….. 

- от тях наследствени………………………………………. 
- от тях придобити…………………………………………. 

6. б) Билзнак с…………………………………….…  
генеалогичен фиш №……… 

             /име, пол/ 
7) Психически данни:……………………………….. 

- от тях наследствени………………………………………. 
- от тях придобити……………………………………...….. 

8) Причини за смъртта……………………. 
погребан /кремиран/ на…………………в…………………. 

           /особености – на полесражение, 
насилствена, др., дата, място/………………………………… 
…………………………………………………………………... 
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9) Образование ……………………………………... 
свидетелства №…………………….. 

  /видове, специалности, къде и кога са получевни/ 
10) Отбита военна служба………………………… 
                               /къде, кога, звание/ 
11) Служебно положение………………………….. 
         /основна и допълнителни професии, 

месторабота, длъжности по години/ 
11. а) Обществена дейност…………………………………… 

               /вид, кога, къде/ 
12) Политическа принадлежност, идеи………………………. 

 /партия, членство, симпатия, длъжности, кога, къде/ 
13) Участие във въстания, войни, чети……………………….. 

            /кога, къде, като какъв/ 
14) Звания, титли, награди, граждански и военни 

ордени, медали, 
     значки, грамоти………………………………….. 
    /кога, къде, откого са връчени/ 
15) Финансово и материално положение………… 
/вид имотност, размери, особености/……………… 

…………………………………………………………………... 
16) Миграционен път……………………………… 
 /кога, къде, мотиви за преместванията/ 
………………………………………………………

………….……………………………………………………… 
17) Ономастични 

данни……………………………………… 
/ако има особености в произхода на име, фамилия, 

прякор, псевдоним/…………………………………………… 
…………………………………………………………………... 

18) Проявени интереси, хоби…………………….. 
……………………………………………………….

…………..……………………………………………………… 
19) Деца: ……………………………………………. 

с генеалогичен фиш №…………… 
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20) /по реда на раждането – име, дата, място, с 
позоваване на доведени, заварени, природени и др. 
особености/…………….………………………………………. 

……………………………………...……………….. 
21) ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ И 

МАТЕРИАЛИ:……… 
………………………………………………………

…………. 
/вид – архивен, литературен, устен, веществен; 

дата, място на съхранение, архивни и библиографски 
описания/ 

………………………………………………………
………….……………………………………………………… 

Фишът е попълнен от…………………….. 
  /име, длъжност, поднинство/ 
на……………………..в…………………………… 
      /дата/   /място/ 

============================================== 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Ако генеалогичният фиш е на потомка, то всичко ще 

бъде в женски род; 

2. Така нареченият придружаващ генеалогичен фиш на 
съпругата ще се прави задължително, ако при децата има 
наличие на особени писихически и физически данни. 
Този фиш ще носи номера на фиша на съпруга плюс 
буква “Ж”, например: 3/2/1 – Ж. 

3. Разбираемо е, че 20-те точки на предложения модел на 
фиш са за ориентация в прецизното и максималното 
издирване на информацията, както и с оглед на нейното 
компютаризиране. Възможно е да не се открият част от 
данните, или да са в приближение / среден на ръст , дребен 
собственик и пр./, или да съществуват различни данни за 
един и същ факт и пр. – след критичен анализ резултатите 
ще се опишат към съответната точка от фиша. 
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Приложение 10 
ОБРАЗЕЦ НА ГЕНЕАЛОГИЧЕН ФИШ НА Д. МАЛЕТРА И 
ИВ ДЬО ПАСАЖ 
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Б. РОДОСЛОВНА „ФОТОГРАФИЯ“ 
От средновековието до наши дни, независимо дали са 

професионалисти или аматьори, родоведите се стремят към 
„фотография“ на генофонда. С възможностите, които дават 
така наречените родословни дървета, таблици или списъци се 
представя родството на поколенията, произхождащи от брака 
на далечни прародители. Колко са далечни те във времето, 
колко степени и поколения след тях ще се разкрият, зависи в 
най-голяма степен от данните, до които родоведът е успял да 
проникне. 

Общо взето издирването и комплектуването на ге-
неалогичните досиета за всеки индивид от рода е „одисея“, 
която често пъти не намира „пристан“. С помощта на 
различните видове писмени, веществени и устни документи 
генеалогът стига до даден предшественик и по-нататък не 
може да отиде, просто защото документалният извор 
„пресъхва“. Естествено родовата нишка „продължава“ назад 
в историческото време, но съвременникът не може да я 
проследи поради липса на генеалогични факти. Иначе по 
силата на биологичните закони всеки има 4 дядовци и баби, 
8 прадядовци и прабаби и т. н. Стига се до един логически 
парадокс. 

Ако приемем условно, че средноаритметичният 
интервал между две поколения е приблизително 30 години и 
започнем да изследваме поколение, родено към 1900 г., то 
съответно ще има във: 

II поколение   —  4  лица
,   

роден
и  

къ
м 

1870 г.  

III поколение   —  8   „    „    „  1840 г.  
IV поколение  —  16   „    „    „   1810 г.  
V поколение —  32  „    „    „   1780 г.  
VI поколение  —  64   „    „    „   1750 г.  
VII поколение  —  128   „    „    „   1720 г.  
VIII поколение —  256   „    „    „   1690 г.  
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IX поколение —  512   „    „    „   1660 г. 
X поколение —  1024   „    „    „   1630 г.  
XI поколение —  2048   „    „    „   1600 г.  
XII поколение —  4096   „    „     „  1570 г.  
XIII поколение —  8192   „    „    „   1540 г.  
XIV поколение  —  16384  „    „    „   1510 г.  
XV поколение —  32 768   „    „    „   1480 г. 

Ако продължим ретроразмножаването до 33-тото 
поколение например, ще излезе, че човекът „Х“, роден към 
1900 г., има 8 590 014 592 прародители. Доста повече от 
жителите на земното ни кълбо? Или, че произлизаме по 
няколко пъти от едни и същи личности? Отговорът на двата 
парадоксални въпроса е лесен – съществуват бракове между 
далечни или по-близки родственици (източното 
православие забранява бракосъчетание включително до 
втори братовчеди и братовчедки, а католическата църква 
разрешава съпружество и на първи братовчеди и 
братовчедки). Средновековните родословия особено добре 
доказват тази закономерност – редуциране на предците по 
пътя на междуроднинските династични бракове.  

Може да се приложи и формула за изчисляването на 
родството по възходяща линия: 

An = 2n-1 
където п = (1), 2, 3, 4, 5 и т. н. е съответната поредност на 
поколението, чийто брой на прародители търсим. Например 
за лице, родено през 1965 г., броят на прародителите от V-
то поколение е 16 

A5 = 25-1 = 16 
Генеалогът, който е тръгнал да разкрива дадено 

родословие и след като е събрал достатъчно доказателствен 
информативен материал в генеалогичните досиета, има две 
възможности да представи рода. Първата е по възходяща 
родствена линия, която разкрива предшествениците по 
мъжка и по женска линия на дадения индивид. Втората 
показва връзката от родоначалника към потомците, т. е. 
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низходящата линия на произхождащите от общия 
предшественик поколения. Изразните средства в първия 
случай са таблиците или родословното дърво на предците, а 
във втория – таблици или родословно дърво на потомците. 

Освен „посоката“ на родството като критерий за 
видовото разнообразие в генеалогичното изследване 
съществува и друг критерий – „посоката“ на графичното изо-
бразяване на рода – вертикална, кръгообразна и хори-
зонтална. 

Вертикалният метод, използван още от средните 
векове и наричан „родословно дърво“, се прилага и до наши 
дни, особено от родоведите-любители. Образно •казано 
върху общия „дънер“ – предполагаемия родоначалник – се 
разполагат „клонове“ и „клонки“ на следващите поколения 
родственици по кръвна и юридическа линия. Или пък 
обратно – в ствола на „дървото“ се поставя името на този, 
който търси предците си, а на клоните са родителите, 
прародителите, пра-прародителите /макар че това не може 
да се нарече „дърво“/. Ако някой от тях е имал братя, 
сестри, то се изписват допълнителни „клони“ на 
съответната височина. Като изразни средства са използвани 
кръгчета, в които са изписани имената; квадратче и кръгче – 
първото за родствениците от мъжки пол, второто за 
женските /най-практичното/; хоризонтална скоба, която е 
характерна за съвременността1. 

Чешките специалисти по генеалогия представят най-
обобщено няколко разновидности на приложението на 
вертикалния метод за „фотография“ на възходящо родство 
(прилагани главно в средновековната генеалогия)2. Първият 
(използван от средновековието насам в европейските и в 
арабските страни3) и най-често срещаният е този, който дава 
възможност да се покаже благородническия произход на 5 
поколения с 16 лица (приложение 1). Вторият, наречен 
„немски вариант“, изисква представянето на потеклото на 4 
поколения (осем лица), но в бащинската линия може да бъде 
разкрита и поредната пета генерация (приложение 2). 
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Следващият е „унгарски или седмиградски вариант“ с три 
възможности: посочване на бащинството на бащата и 
майката до седмо поколение (приложение З.а), бащинската 
линия до седмо поколение, но със съответните съпруги 
(приложение 3.6) и бащинството до седмо поколение само на 
бащата (приложение З.в). Четвъртият „италиански вариант“ 
изисква бащинство и майчинство до трето поколение (4 
лица), а след това само бащинството на бабите и дядовците 
(приложение 4). 

П. Дюри ни информира за практиката на Централната 
служба по генеаложки и демографски изследвания в Белгия4. 
Върху лист с формат 21 на 29,5 см. се показва родството на 
три поколения,, придружено с кратки данни, при задъл-
жително използване на номерацията на Айцингер. Данните 
включват информация за родителите: № (съобразно системата 
Айцингер), ИП (име, презиме), Т/П (титла, професия), о 
(роден на...), + (умрял на...), х ('брак с... на...) (приложение 5). 

Нужно е да се подчертае, че родословно дърво, което е 
направено без номерация, остава само илюстрация на 
дългогодишния (като правило) труд на родоведа. Не че няма 
своето възпитателно значение, но крие опасност от 
разбъркване на поколенията, не може да се използва и за по-
мащабни демографски или друг вид изследвания. 

Същото се отнася и за кръгообразния метод на 
представяне на възходящата родова картина. Тук потомъкът, 
на който се прави родословието /№ 1/, се поставя в центъра 
на окръжност, която е разделена на две – за бащинския и за 
майчиния клон. Над потомъка и под него /или хоризонтално 
вляво и вдясно/ се изписват бащата и майката /№2 и №3/. В 
концентрични кръгове след първия, разделени на 
четвъртини, осмини и т. н., се подреждат прародителите по 
бащина и по майчина линия. Този начин на родоописание е 
много декоративен, предстаавя в дълбочина историческата 
съвкупност на рода, но е по-труден за техническо оформяне, 
изисква по-голямо място за представяне на родствениците 
(приложение 6), макар че има своите защитници5, предлага 
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се от много генеалогични фирми с уеб-страници в Интернет 
/приложение 6. a илюстрира откъс от кръгова диаграма, при 
която са нанесени и годините на раждането, и годините на 
сватбата – www.geneagram.com/. 

Най-удобен, най-ясен и с възможности за 
разностранно използване е хоризонталният метод за 
представяне на рода. Научно разработен и приложен за 
първи път в 1683 г. от Ла Лабурьор и Ж. Менестрие, той 
остава винаги актуален. И досега този метод се използва 
най-широко във всички развити в генеалогично отношение 
страни, както и у нас. 

Хоризонталният метод изисква разполагането от ляво 
на дясно на поколенията предшественици по кръвно и 
юридическо родство, при това в клони, които съответстват 
на всяко поколение (приложение 7 и 7а, възможен е и 
вертикален вариант). Практиката показва, че върху лист с 
размери 21 на 29,7 см могат да се разположат четири 
поколения с кратки данни. Този формат се попълва лесно на 
пишеща машина или на компютър и дава възможност за 
издаването във вид на книжка (приложение 8). 

И тук картината, получена в резултат на приложението 
на хоризонталния метод, би останала „няма“, ако липсва 
персоналното поредно число за всеки родственик. 
Всъщност научната ефективност, а от там и голямата 
приложимост на този метод се гарантира от съчетанието със 
системата за номерация на Айцингер-Страдониц. В какво се 
състои тя? 

Всеки индивид отляво надясно получава свой 
определящ го номер. Същият номер носи и съответното 
генеалогично досие и фиш. С № 1 се означава лицето, на 
което се прави родословно дърво. Номера 2 и З получават 
неговите баща и майка, 4 и 5 са дядото и бабата по бащина 
линия, 6 и 7 – дядото и бабата по майчина линия и т. н. за 
всеки прародител по бащина и майчина линия. (Вж. 
приложения 7 и 7а). 
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Характерното или по-точно задължителното условие на 
системата е, че мъжката линия получава винаги .четните 
номера – 2, 4, 6, 8 и т. н., а женската приема нечетните – 3, 5, 
7, 9 и т. н. Ясно е, че всяко нарушение на тази поредност ще 
наруши „отчетността“ на родословието и по отношение на 
таблиците, и по отношение на досиетата, съответно и на 
фишовете, а следователно и на евентуалната машинна или 
ръчна обработка на данните. 

При добре спазен начин на номериране с четни и 
нечетни числа може лесно да се приложи формула за 
изчисляване на дадена генерация по мъжка и по женска 
линия. Защото бащата носи винаги удвоената цифра на своя 
син, а майката – същата удвоена цифра, но с прибавена 
единица. Например, ако не разполагаме с таблицата, а само 
с фишовете и се интересуваме чия майка е № 15, прилагаме 
следната формула: (15 - 1): 2 = 7. Така разбираме, че № 15 е 
майка на № 7 или прабабата по майчина линия на 
изследвания № 1. Или, ако търсим майката на №9, при-
лагаме формулата 9х2+1=19, т. е. № 19. А бащата на № 9 
откриваме с умножението 9х2= 18, т. е. № 18. Ако търсим 
чий баща е № 38 – с делението 38 : 2 = 19 разбираме, че е 
баща на женския потомък под № 19. 

Вижда се удобството и ефективността на хори-
зонталния метод за представяне на възходящото родословие, 
съчетан с номерацията на Айцингер-Страдониц. Ефикас-
ността се подчертава и от факта, че този начин улеснява 
систематизацията на генеалогичните досиета и фишове, най-
вече работата с тях. 

Освен с таблиците на предците родството се представя 
и по низходящата линия, с таблици на потомците. Те също 
имат тристагодишна история, ако се съди по теоретичните 
публикации. Прилагани са различни номерации. Стремежът 
към по-ясна систематизация и опростяване е постигнат до 
голяма степен  през втората половина на ХХ век. 

Среща се вариантът, при който с римски цифри се 
отделят поколенията, а с арабски – тяхните деца, като се 
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разгръщат „авторите“ на клони и клонки в родословното 
дърво (приложение 9). При наличието на втори или повече 
бракове за дадения родственик се въвежда малка буква (а, б, 
в.), а когато има осиновено дете се слага друга буква или 
„од“ (приложение 9а). При този вид низходящо представяне 
на потомците има номерация, но в известен смисъл 
опасността от объркване при по-нататъшното използване е 
предварително „заложена“. 

Сред опитите за усъвършенстване на номерацията при 
низходящите родословни таблици с голям успех вече над 20 
години се радва системата на Жак д'Абовил6. Тя се състои в 
използването на двойна номерация. Лицето, на което се 
прави низходящата генеалогична линия, получава № 1. 
Неговите деца по реда на тяхното раждане вземат числото на 
бащата плюс свой пореден номер. Например лицето Х е № 1 
и има три деца. Те ще носят съответно номерата 1/1, 1/2 и 
1/3. Ако Х е имал втори или следващи бракове, то децата от 
тези бракове ще имат допълнителна малка буква – б, в ... 
Например четвъртото дете от втория брак ще носи шифъра 
16/4, а петото дете от третия брак ще бъде с 1в/5. 

Ефективността на номерацията на Абовил се 
увеличава от възможността за нейното съчетание със 
системата Айцингер-Страдониц. Лицата от мъжки пол ще 
носят четните числа, а от женския – нечетните. Обаче тук, 
ако първото дете е син – ще получи номер 0, при второ дете 
син – № 2, но при трета дъщеря тя ще получи № 1. Ако е 
имало следващи бракове, малки букви а, б ... ще 
съпровождат съответния пореден номер (приложение 10). 

Съществува и втори вариант на комбинацията Абовил-
Страдониц, която е най-удобна за разкриване на низходящата 
линия на родство. (Скромните ми наблюдения върху 
генеаложката практика в много страни показват, че този 
метод е и широко прилаган от специалистите.) В какво се 
състои комбинацията? 

Родственикът получава съответен номер по системата 
Айцингер-Страдониц, а всеки потомък продължава с 
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неговото число плюс своя номер, получен по системата на 
Абовил. Например, ако дадено лице от трето поколение, то 
ще бъде с троен шифър след личното число на 
предшественика – 8/3.1.1, или 8/3.26.1, или 8/3.3.1 ... Вижда 
се, че този предшественик е негов прадядо, а всички 
потомци със същия троен шифър са неговите втори 
братовчеди. Като правило всеки основател на фамилия ще 
носи винаги по-малък „комплект“ от числа в сравнение със 
своите потомци. И тук с малки букви се отбелязва 
наличието на съответен брой бракове. Ако съпругата на 
предшественика има деца от друг брак, то на тях ще се 
направи съвсем друга таблица по низходяща линия. 

Така описаният вариант на комбинация на методите на 
Айцингер-Страдониц и тези на Абовил дава пълна картина 
за рода по възходяща и по низходяща линия на кръвното и 
юридическото родство. Той е удобен за номерацията и 
систематизацията на генеалогичните досиета и фишове. 
Поради това е станал традиционен и широко прилаган от 
генеалозите в цял свят. „Практично ръководство по 
генеалогия“ на Даниел Малетра и Ив дю Пасаж, издадено 
през 1999 г., ни подсказва, че традицията може да бъде 
разчупена с нови форми на изобразяване на родословието. 7 
Голям е броят на ввариантите, разнообразени и като 
графика, и като цветово изпълнение. Представяме ви два от 
тях. Единият е наречен компактен метод /приложение 11/, а 
другият – метод в звезди /приложение 12/ 

Компактният метод за родство по възходяща линия 
използва квадратите, като в центъра е потомъкът, на който 
се прави родословието /№1/, вляво и вдясно са неговите 
баща и майка /№2 и №3/, около тях в горните и долните 
ъгли са тяхните родители по мъжка и женска линия /№4 и 
№5 са дядото и бабата по бащина линия, №6 и №7 са дядото 
и бабата по майчина линия и т.н. – приложение 11. а/.  

Методът в звезди за низходящо родословие е описан 
образно от авторите като ракета на фойерверки, чиято 
експлозия очертава ъглите на звездата / т. е. на поколенията/. 
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Всяка нова звезда има същата „съдба“ и така „до изчерпване 
на барута“ /до последното поколение/. Най-голямата звезда 
№1 е на родоначалника, наречена е звезда-майка, от нейното 
“избухване” се ражда звезда-син №2, после звезда-внук №3 и 
звезда-правнук №4. Лъчите на звездите /осмоъгълна, 
седмоъгълна…/ показват числеността на децата, внуците, 
правнуците, праправнуците /приложение 12. а/. За съжаление 
не разполагам с информация доколко са ввъзприети и 
прилагани в световната генеалогична практика методите на 
Д. Милетра и Ив дю Пасаж. 

Най-емоционалната част в родословното проучване е 
символичият му завършек – родословното дърво, от чиито 
корени са черпели живителни сокове клони и разклонения – 
поколение след поколение. Тук изследователят има право на 
избор, воден от въображението си, но при строгото изискване 
за достоверна представителност. На въображението помага 
цветовото илюстриране /кафяво, зелено – светло, тъмно, 
червено, синьо и пр. за изписване на имената, може да 
поставим и фотографии или рисунки на образите на 
родствениците/, за да изрисуваме най-красивия символ на 
живота /приложение 13 показва няколко примера за 
родословни дървета/.  

Тук е мястото за една бележка, която се отнася до 
всички форми на представяне на родословието /таблична, 
кръгова, хоризонтална, вертикална и пр./. Всеки 
изследовател стига до този свой предтеча, за когото е открил  
някаква документална следа /включително и легендата/ и го 
обявява за родоначалник. Досещате се, че така сме 
“отрязали” неговите корени. Предтечата, който сме обявили 
за “родоначалник”, всъщност е автор на клон от родовото 
дърво, чието вкореняване е далеч в отминалите векове. Това 
трябва да знае генеалогът, но в емоционалната атамосфрера 
на родовата среща, когато става и представянето на родовото 
дърво, може да казваме /примерно/: “родоначалникът на 
нашия карловски род е имал прякора Дундьо и се е преселил 
от Търновград след завоюването му от турците”. Това не 
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измества научния дълг на генеалога – да се стреми да 
издирва документалните свидетелства за рода, за да го 
представи в неговата историческа дълбочина, генетична 
онаследеност и социална реализация, обективно и 
достоверно за съответното време и място. 

Приложение 1 
РОДОСЛОВНО ДЪРВО НА 5 ПОКОЛЕНИЯ 
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Приложение 2 
РОДОСЛОВНО ДЪРВО (НЕМСКИ ВАРИАНТ) 

 

Приложение 3 
РОДОСЛОВНО ДЪРВО (УНГАРСКИ ВАРИАНТ) 
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Приложение 4 
РОДОСЛОВНО ДЪРВО (ИТАЛИАНСКИ ВАРИАНТ) 

 
Приложение 5 
НИЗХОДЯЩА РОДОСЛОВНА ТАБЛИЦА (БЕЛГИЯ) 
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Легенда:  
№  - номер от общата номерация 
о - роден 
ИП - име, презиме 
+ - упрял 
Т/П - титла, професия 
х - брак с . . .  на . .  

Приложение 6 
КРЪГООБРАЗНА РОДОСЛОВНА ДИАГРАМА 
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Приложение 7 
ХОРИЗОНТАЛНИ ТАБЛИЦИ НА РОДОСЛОВИЕ 
І 
поколение 

ІІ 
поколение 

ІІІ 
поколение 

ІV 
поколение 

  4. Баща на 2 8. Баща на 4 
 2. Баща  9. Майка на 4 
  5. Майка на 2 10. Баща на 5 

1 (потомък)   11. Майка на 5 
  6. Баща на 3 12. Баща на 6 
 3. Майка  13. Майка на 6 
  7. Майка на 3 14. Баща на 7 
   15. Майка на 7 

Приложение 7.а 
ІV 
поколение 

V 
поколение 

VІ 
поколение 

VІІ 
поколение 

  36. Баща на 18 72. Баща на 36 
 18. Баща на 9  73. Майка на 36 
  37. Майка на 18 74. Баща на 37 

9. Майка на 4   75. Майка на 37 
  38. Баща на 19 76. Баща на 38 
 19. Майка на 

9 
 77. Майка на 38 

  39. Майка на 19 78. Баща на 39 
   79. Майка на 39 

Приложение 8 
ХОРИЗОНТАЛНА ТАБЛИЦА НА РОДОСЛОВИЕ 
   № 

ИП 
Т/П 
о 
+ 
 

 № 
ИП 
Т/П 
о 
+ 
х 

 № 
ИП 
Т/П 
о 
+ 

  
 
 
 
х 

 № 
ИП 
Т/П 
о 
+ 
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о 
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 № 
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 № 
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Приложение 9 
 ТАБЛИЦИ НА ПОТОМЦИТЕ   
I. Х .  .  . о .  .  . + .  .  . х .  .  .  ., от  тях 
 1. Син А,  о ....+.... б. п. 
 2. Дъщеря Б  о ....+.... б. п.   
 3. Син В,  който следва 
II. В .  . . о .  .  . + .  .  . х .  .  ., от  тях  
 1. Син Г, който следва  
 2. Син Д, автор на клон 
III. Г .  . о .  . + .  . х .  .; б) х .  .  , от  тях 
 1. Син Е,  който следва  
 2. б. Син Ж,  автор на клон 

Приложение 9.а 
I. Х .  .  . - о .  .  . + .  .. х .  . ., от  тях 
 1. Син А о .  .  . + > .  .  . б. п. 
 2. Син Б о .  .  . + .  .  . б. п. 
 3. Син В, който следва 
II. В .  .  . о .  .  . + .  .  .  . х .  .от тях 
 1. Син Г  о. д. . 
 2. Син Д,  който следва 
III. Д ...  . о .  .  . + .  .  . х .  .от който 
        …………… 

Легенда: 
о  — роден  
+ — умрял 
х  — брак с коя и кога  
б. п.  — без поклонение  
о. д.  — осиновено дете 
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Приложение 10 

ТАБЛИЦА НА ПОТОМЦИТЕ 
I Поколение 

О-Х 
а) първи брак    
б) втори брак 

ІІ Поколение 
Оа/0 – първи син на Х от първи брак  
Оа/2 – втори син на Х от първи брак  
Оа/4 – трети син на Х от първи брак  
Об/0 – първи си на Х от втори брак  
0б/1 – първа дъщеря на Х от втори брак 
Об/З –втора дъщеря на Х от втори брак 

III Поколение 
Оа/2/0 – първи внук на Х, от втория син от първия брак 
а) първи брак 
б) втори брак 
Оа/2/1 – внучка на Х, от втория син от първия брак 

IV Поколение 
Оа/2/0а/1 – правнучка на Х, внучка на втория му син, 
дъщеря на първия внук на Х от неговия първи брак  
Оа/2/Об/О – правнук на Х, внук на втория му син, най-
стария син на първия внук на Х от неговия втори брак  
Оа/2/1/0 – правнук на Х, внук на втория му син, най-стария 
син на първата внучка на Х. 
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Приложение 11 
КОМПАКТЕН МЕТОД 

 

Приложение 11а 
КОМПАКТЕН МЕТОД - НОМЕРАЦИЯ 
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Приложение 12 
МЕТОД В ЗВЕЗДА 

 

Приложение 13 
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3. БЕЗ ДОКУМЕНТИ НЯМА ГЕНЕАЛОГИЯ 
Перифразата на завещаната ни от ХІХ-то столетие 

формула „без документи няма история“ едва ли ще срещне 
критика. Различните по произход и вид документални 
паметници са носителите на информация за всяко ретро-
спективно познание. И генеалогът, както историкът изследва 
отминала действителност с „поглед назад“ в близкото или 
далечното историческо време. Въпросът е тази действи-
телност, отразила по своеобразен начин съществуването на 
индивид, социална група, народ, .. да се пресъздаде обективно 
и достоверно. Фактите и аргументите за нейното научно 
описание се извличат от документите, „закодирали“ по един 
или друг начин, съзнателно или несъзнателно, пряко или 
косвено, нещата от живия някога живот. 

Размислите върху генеалогичното досие (глава ІІІ. 2. 
А) ориентират родоизследователя към класификацията на 
вече събраните документи за конкретния генеалогичен 
обект. Но съществува и друг вид класификация. Тя 
„жалонира“ пътя на издирването на информационните носи-
тели. Става въпрос за класификацията като научен метод, 
който организира първоначалния, наречен емпиричен етап 
на всяко историческо изследване. При това той е твърде 
отговорен и основополагащ, защото научното ретро-
спективно познание може да бъде изградено само върху 
документална основа1 (не че се изключва недокументално 
изведеното предположение, но то има вторичен принос и 
ще има хипотетичен характер до неговото документално 
потвърждение). 

Първоначалният етап на изследването започва с 
„идентификация на нуждата", както лаконично се изразява 
един автор, защото само проучвателят, който знае какво 
иска да постигне, е готов да открива и употребява 
изворите2. Ако родоведът си е поставил задачата да 
представи поименно само членовете на даден род, то 
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документалната база ще бъде с ограничени мащаби 
(доколкото е нужна информация за име, презиме, дати на 
раждане и смърт, съпружество). Но, ако научната цел е 
историята на рода (или на множество родове) в нейните 
индивидуални, генетични характеристики и реализация в 
обществото, то .нуждата от документална информация става 
твърде разнообразна. Тя трябва да ни „заведе“ до микро и 
макроатмосферата на живота на изследвания обект. 

Общо взето в литературата се „идентифицира нуждата“ 
от документалното богатство за втория вид – задълбочени 
проучвания. Любопитно е, че в едно от първите учебни 
пособия от началото на нашия век се теоретизира върху 
класификацията на изворите за генеалогията – конкретно за 
историята на руското дворянство в контекста на обществения 
живот. Л. Савелов ги групира в три класа: устни (предания и 
легенди); веществени (медали, монети, надгробни паметници, 
църковни предмети, родови гербове); писмени, които са 
типизирани като: документи от официален произход (прави-
телствени актове и документи, метрически свидетелства за 
раждане, брак, смърт, служебни бележки и пр.), исторически 
или документи с общо значение (летописи, разрядни книги, 
родословни, писарски книги) и семейни (възпоменания, 
записки, частна преписка, духовни завещания и др.). Освен 
това той въвежда и понятията преки и косвени извори3. 

В чешкото учебно пособие на Крейчикови се предлага 
същата класификация – устни, писмени и веществени, като 
вторият клас се подразделя на чисти генеалогични извори 
(хроники, описи, персонални списъци); частични генеало-
гични извори (метрични, училищни, църковни, градски книги 
и документи); извори със случаен генеалогичен характер 
(учрежденски документи за имотно състояние, промени в 
местоживеене и пр.); наративни извори (родови записки, 
биографични разкази); образни извори (фотографии, релефи, 
барелефи, статуи и пр.)4. В „Английската генеалогия“ 
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основните видове извори са: църковните, държавните и 
частните (личните)5. Може да се спори с чешката 
класификация дали част от образните извори не трябва да се 
отнесат към вида веществени или към английската – да се 
зададе въпросът къде ще се подреди публикуваната биография 
(ако има такава), но едва ли е нужен подобен формално-
логически спор. Като правило всяка класификация носи 
опасността от „разбъркване" на критериите. 

Съобразно с българската архивна и извороведска 
практика и като се има предвид, че настоящото изследване е 
насочено към родознанието за ново и най-ново време, може 
да се предложи друг вид „организация“ на издирване и 
привличане на генеаложки извори: 

– документи от личен произход; 
– документи от официален произход; 
– публикации с научна, изворова или по-общ вид 

информация за изследвания обект; 
– документи, създадени от генеалога. 
Сред документите от първия вид са епистоларните 

материали, дневниците, мемоарите, ръкописите или друг вид 
материали от периода на образованието, професионалната и 
обществената реализация, фотографии, фонозаписи, лични 
печати, екслибриси и пр. Това са всички писмени или 
веществени свидетелства, които са отразили житейския 
личен и професионален път на индивида, оставени са 
(съзнателно или несъзнателно) от неговата ръка и мисъл. 
Тяхното разнообразие по вид и съдържание е твърде богато6 
– от личното писмо до любимия човек или ученическата 
тетрадка до научно-техническата документация за дадено 
изобретение например. Задачата на генеалога е да се 
„добере“ до личния свят на изследвания обект, но да открие и 
неговото личностно светоотражение. 

Разбира се информиращата стойност на всеки от 
видовете документи от личен произход е различна, с 
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различно „относително тегло“ в познавателния процес. С 
най-личностен характер остават епистоларните материали7. 
В тях винаги „говори Аз-ът”8, макар и по своеобразен начин 
в отделните епистоларни жанрове: писма от лично-интимен 
характер; писма, предназначени за литературно худо-
жествено четиво (например „Писма от Рим“ на К. Вели-
чков); писма за разгласяване на дадени схващания сред 
определени социални групи и партийна маса (например 
писмата на Ал. Стамболийски от затвора). 

„Аз-ът“ е най-освободен от психологически задръжки в 
интимните си писма (в широкия смисъл на понятието). Като 
правило авторът залага на дискретността в писмения 
„разговор“ със своя кореспондент. Характерен е неофи-
циален, непринуден контекст на съдържанието. Тематиката 
може да е смесена, прескачаща от проблем на проблем – от 
житейската проза и бит до деловите отношения, от сухите 
факти на всекидневието до творческата фантазия на 
въображението. Всичко зависи от душевността на личността, 
която проучваме. Върху белия лист генеалогът може да 
открие биографични данни за самия автор или за 
кореспондента, случайно или целенасочено отразени факти с 
различно социално съдържание – вътрешно и външно поли-
тическо, икономическо, културно, юридическо, преки или 
косвени податки за индивидуалната или социалната психика, 
за бита, нравите и пр.9 Тези размисли могат да се отнесат и за 
дневниците. Докато при личните писма с „открит“ характер, 
при мемоарите и други подобни документи от личен 
характер, но предназначени за широк кръг читатели, 
субективното вече е твърде социализирано. Те имат своята 
информационна стойност, макар и да носят опасността от 
ценностна мимикрия на автора. За това са изискванията за 
обективност на критичния документален анализ – за да се 
„изчисти“ пътят на проверката на ценностната наситеност на 
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личния документ при неговото превръщане в извор на 
генеалогична или историческа информация. 

Образно казано погледът на изследователя на личните 
документи върви по посоката „индивид-общество” (малки или 
по-големи социални групи, държавни органи и пр.) При 
втория вид документи от официален произход – посоката е 
обратна. Езикът и съдържанието също са различни. Като 
правило те са подчинени на нормативните изисквания за 
делопроизводство (пък дори и на бюрократичните езикови 
„щампи“) на съответното време. За тях не е нужно 
емоционално измерване, а търсене на всички атрибути, 
доказващи достоверността и легитимността им (печати, 
подписи, индекси, заверки и пр.) или тяхната фалшификация 
(пълна или частична). 

Документите от официален произход са отложени от 
дейността на държавни, църковни, професионални и 
културни (от държавен или частно-правен характер) 
институции. В богатото си видово разнообразие (растящо с 
развитието на науката и техниката) те могат да носят пряка 
или косвена информация за изследвания обект. 

На първо място са документите, които служат за 
идентификация на личността. Това са държавните и 
църковните регистри за ражданията, кръщенетата, 
бракосъчетанията и за умрелите. За съжаление пълнотата на 
данните винаги е била зависима от добросъвестността на 
писаря, на служителя (оставяме настрана въпросът за 
унищожаването на документалното ни богатство от 
безсъзнателни люде или природни бедствия). Освен родно 
място, дати на раждането, имена на родители и кръстници, 
вероизповедание, законно (или незаконно) роден, индивидът 
има и своите професионални, имуществени и други социални 
характеристики. Информация за тях ще се търси в 
документите, отложени от общини, еснафски сдружения, 
училища, читалища, военни, съдебно-следствени и пр., и пр. 
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„органи“, чрез които обществото е функционирало като 
народ и като държава в съответния период от миналото. Ако 
погледът на родоизследователя е стигнал назад във времето, 
когато България е под османско владичество, то се налага да 
потърси данни и в публикуваните чужди  извори за 
българската история, продължаващо многотомно издание на 
Института по история при БАН, по-конкретно в „Турски 
извори за българската история“ /т.1 излиза през 1959 г., т.7 
през 1986 г., предстои издаването на следващи томове/. В тях 
най-добрите наши турколози, историци, археографи са 
обнародвали и продължават да издават /в тематични 
сборници, монографии и статии/ документи на турската 
администрация – сметководни регистри за събиране на 
различните видове данъци, списъци на селищата с броя на 
домакинствата в тях, регистри на тимари и войнуци, 
обобщени списъци на селищни имена и турски термини. 

Трябва да се знае, че когато докумните са публикувани 
от специалисти, те са придружени с коментар, който 
улеснява родоизследователя. Но когато се ползва архивен, 
необнародван документ, то изискването за обективност на 
критичния анализ е в сила и отговорността пада на 
изследователя. Не само защото са възможни фалшификации 
на официални документи (особено при доказателства за 
имуществени права), но и за правилното „разчитане" на 
езиковите догми на юриспруденцията, характерна като че ли 
за всички времена. Да припомним размислите на Монтен, 
френски философ-скептик от XVII в.: „Защо нашият 
обикновен език, толкова удобен при всяка друга употреба, 
става тъмен и неразбираем в договори и завещания, и защо 
този, който се изразява така ясно, каквото и да говори и 
пише, не намира в юридическите документи никакъв начин 
да изкаже мислите си така, че те да не предизвикват 
съмнения и противоречия? Това е само защото велможите на 
едно такова изкуство, полагайки изключително старание в 
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избирането на тържествено звучащи думи и създаването на 
изкуствени формулировки в клаузите, така претеглят всяка 
сричка, така прецизно обработват всеки набор от думи, че 
самите се заплитат и объркват в безкрайните риторически 
фигури и дребни казуси, които вече не попадат под никакви 
правила и предписания и не могат да се разбират от 
никого“10. Актуално звучи предупреждението и за тези, 
които приемат документите от официален произход за „по-
съвършени“ от личните документи. 

Не в спор за степента на съвършенство открояваме 
третия вид извори – публикувани материали от различно 
естество, които могат да съдържат информация, (пряка или 
косвена) за изследвания обект. Съвременният генеалог знае, 
че не започва работа на „бяло поле". От Възраждането насам 
започва родолюбивото търсене и публикуване на проучвания 
и документи за родните краища, за видни личности, играли 
определена роля за съдбата на България. Макар че в края на 
миналия век четем във в. „Македония“: „Колко древности 
имало по манастирите са ги завлекли чужденци 
землеобходители. От една страна, фанариотите с горенето, а 
от друга, чужденците с грабенето оплениха нашата древност 
... Ние българите не сме в такова състояние да можеме да 
изпратиме нарочно человеци да обхождат селата и прибират 
онова где е останало, докат не се сетим чужденци и го 
грабнат“11. Все пак нещо е останало, съхранило се е. 
Благодарение на стремежа на любители и на първите ни 
специалисти не малка част от документалното богатство е 
обнародвано. 

Тръгвайки да описва дадено родословие или множество 
родословия (по географски или друг признак) генеалогът 
трябва да знае какво е направено преди него. За това в 
организацията на издирването на документите на първо 
място са публикациите на резултати от изследвания или на 
документи за български родове у нас н в чужбина.12 
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Търсенето и позоваванията на други изследвания, на 
известни или неизвестни документи, съхранявани в наши и 
чужди архивни или библиотечни средища, в частни колекции 
също увеличава информационния кръгозор на родоведа. 

На второ място са публикуваните персоналии с био-
графични данни, с описанието на приноси (резултати, 
значими събития) в „производството“ на духовни или 
материални блага, в политическия живот на народа и пр. С 
документална стойност са и юбилейните издания, листове, 
дипляни по повод лични годишнини или на събития с 
историческо значение (тук информацията може да има 
косвен характер). 

Трета разновидност са панегеричните произведения, 
монографичните и периодичните издания с публикации от 
самата изследвана личност или критики, отзиви, 
информации за нея, за творчеството, за конкретни събития 
от живота и дейността й. Освен това посоченият вид 
„документи“ са своеобразно отражение на социалния 
климат, на пъстротата в идейната семантика на времето и 
мястото, което интересува генеалога. За ролята на 
периодичния печат като исторически извор пише С. С. 
Бобчев в края на ХІХ век, защото отразява „.как живее 
народът, как се труфи, какво носи (носия), как се храни, как 
пести, как троши парите си за което не трябва, как и откъде 
намерва пари, какви произведения се раждат и правят, в кои 
има полза, кои да се изтребят, кои да се подновят“13. А като 
прибавим възможността да се открият спомени за различни 
неща, отчети за дейността на музеи, читалища, училища, 
сведения за изложби и пр. познавателната стойност на този 
вид публикации нараства много. 

На четвърто (но не по значимост) място са 
публикуваните резултати от ономастични, топонимистични, 
историко-географски изследвания. Те имат познавателна 
роля както за конкретното родово проучване, така и за по-
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пълната, предварителната (ако може така да се каже) 
култура и информираност на генеалога. Голяма .част от 
съвременните български фамилни и географски имена са 
образувани от думи, конто не се срещат в днешния език. 
Генеалогът не ще тръгне да изучава историята на имената и 
топонимите, а ще използва постиженията на специалистите 
от тези области на знанието14. 

С особена информационна стойност (повече за 
историята на рода, по-рядко за живота на даден предтеча) са 
обнародваните предания, приказки, поговорки и анекдоти с 
лични имена, станали нарицателни за дадено селище, 
местност, регион. Това са част от така наречените устни 
извори, които в почти всички класификации на 
историческите документи имат свое самостоятелно място. 
Тук този принцип е нарушен, тяхната самостоятелност е 
„разбита“ на две. Причината е, че в по-голямата си част те са 
публикувани в Сборниците за народни умотворения, в 
научната и популярната периодика. Няма да е пресилено да 
се каже, че благодарение на родолюбивите и трудолюбивите 
събирачи още от втората половина на ХІХ век те са 
съхранени до наши дни /да припомним, че кн. 1 на „Сборник 
за народни умотворения, наука и книжнина“ излиза през 
1889 г., а на „Периодическо списание на Българското 
книжовно дружество“, по-късно на БАН, е през 1882 г./. 
Удобството е, че генеалогът ги използва наготово, има 
информацията за този, който ги е записал, времето и мястото. 
Възможно е в процеса на издирване на родословни факти 
чрез анкетите и интервютата да се открие нова легенда, 
предание..., тогава устният извор попада в класа „документи, 
създадени от генеалога“, защото той ще ги запише и използва 
в анализа, при възможност и ще ги публикува. 

Така или иначе тези живи извори, това колективно ехо 
от миналото е нещо като поетично историческо 
повествование. Използването му като исторически извор 
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налага обаче строга научна предпазливост. В разказа на 
информатора /и някога, и сега/ може да има хронологически 
неточности, смесване на факти и събития, отразена е 
народната оценка за доброто и злото, героя и злодея. Ролята 
на рода и отрицанието на родоотстъпчивото остава 
неотменна. Подобен оценъчен светоглед ще помогне на 
изследователя да навлезе в социално-психологическата 
атмосфера на съответното време и място, да се добере до 
макар и косвени, но евристични данни за родоописанието. 

В организацията на своята издирвателска дейност ге-
неалогът трябва да умее да ползва „услугите“ и на друг вид 
издания – с енциклопедичен и справочен характер. С голямо 
информационно значение са публикувалите описи на 
извори от домашен и чужд произход, съхранявани в 
библиотечни и архивни средища. Тук не засягаме въпроса 
за средновековните ръкописи, доколкото те са извор за 
средновековната генеалогия. Но ако изследователят е 
„върнал“ историята на рода към столетия преди и след 
Възраждането, то може да потърси факти в по-късни  
преписи на средновековното слово, където може да се 
открият бележки, добавяни от преписвача – в полето на 
листа, в послеслов, често на кориците и пр. В тях нерядко се 
съдържат и генеалогични данни. 

Седма разновидност са публикациите на 
статистическите резултати от преброявания на населението 
или от други поводи. Те като правило носят косвена 
информация, но подпомагаща общата професионална 
осведоменост на генеалога. Има една мисъл, казана по друг 
повод, която звучи актуално: „Статистиката – това е 
неподвижната история, историята – това е статистиката в 
движение“15. Става ясно, че в определени познавателни 
ситуации трябва да се знаят параметрите на даден 
„неподвижен“ момент от историята, за да се потърси 
проекция на изследвания обект върху тези параметри. 
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Художествената литература може да бъде друг, но 
твърде специфичен извор на родословна информация. 
Фактите, събитията, процесите от настоящето или миналото 
на твореца са предадени през неговата естетическа призма, 
а художественият изказ е насочен към социален адресат – 
съвременници или бъдещи поколения. В този смисъл 
художествените произведения поднасят истини от втори 
порядък, при това с много цветове от психологическата, 
естетическата, етическата... „палитра“. Но понякога точно 
те могат да допълнят нюансите на социалната картина на 
даден исторически момент, засягащ в някаква степен 
миналото на рода. 

Съвсем условно към този вид извори причисляваме 
публикувани пътеписи, исторически карти и планове, 
историко-географска номенклатура, иконографски описания 
и др., които допълват познавателния процес с информация 
от по-общ социален и географски план. Условността за 
тяхната класификация идва от факта, че можем да ги 
открием в архивните фондове и от личен и от официален 
произход. Въпросът е, че публикацията е по-благоприятен 
вариант за генеалога. Защо? Например иконата освен 
всичко друго е извор за историята на облеклото. 
Родопроучвателят не може да бъде„специалист по всичко“, 
за да разчете подобна „закодирана“ информация и ще се 
възползва от иконографското изследване. 

Дотук родоведът е „зависим от съдбата“ – колко и 
какви документи ще открие от личен и от официален 
произход; от колко и от какви публикации ще съумее да 
извлече необходими за своето проучване данни. 
Превратностите в историческия ход на живота, често пъти 
човешката немарливост и какво ли не още могат да го 
поставят в положение на документален вакуум. И той трябва 
да го запълни с друг вид „документи“ – създадени, 
предизвикани за целите на родовото проучване. Така че 
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понякога четвъртият клас „документи, създадени от 
генеалога“ може да се превърне в първи по евристичната си 
значимост за познавателния процес. 

Изследователят създава извори за своето изследване – 
формула, която не звучи традиционно, на пръв поглед – и 
съмнително. Практиката обаче показа, че интервюто и 
анкетата са действени форми за проучване и събиране на 
информация за осветляването на даден проблем от миналото, 
настоящето или за бъдещето16. Генеалогията не прави 
изключение в това отношение. 

Може да прозвучи тривиално, но все пак. И анкетата, и 
интервюто – това е проучване на една човешка съдба. Това е 
създаване на жив „документ“ и формалният подход е 
недопустим. Възможни са два етапа в целенасоченото 
събиране на родословна информация, които са в пряка 
зависимост от степента на архивно-документалната 
осигуреност на изследването. 

На първия етап се извършва групово еднотипно 
анкетиране на живите родственици. Анкетният лист съдържа 
въпроси, целта на които е получаването на биографични 
данни за конкретния родственик, неговото семейство, 
родители, прародители17. Всеки лист носи съответния 
родословен номер (да не забравяме, че след като „се върне“, 
той ще попадне в генеалогичното досие и фиш). След 
биографичните въпроси поллезно е да се остави място за 
последен въпрос с „право“ на свободен отговор – например: 
желаете ли да разкажете нещо повече за своя род или 
родственици, споделете, за да направим родословието по-
пълно… Задачата е дори да се провокира анкетираният за 
среща-разговор, където да разкаже повече факти от 
историята на своя род, за семейните реликви, преданията и 
пр., а чрез еднотипните въпроси – да попълним по-точно 
генеалогичния фиш и в същото време да проверим (по 
принципа на необходимия излишък) събраните вече данни 
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(приложение 9 – към образеца могат да се добавят въпроси, 
телефони, други форми за търсене на обратна връзка). 

Груповото анкетиране може да се осъществи по пътя 
на кореспонденцията или чрез персонални срещи. Ако 
родственикът отговори, че няма какво повече да ни каже, 
използваме неговите данни за попълване или уточнения в 
родословното дърво. При наличието на фактографски 
„разминавалия“ или някаква нужда от нови данни, 
кореспонденцията ще продължи до възможно най-пълното 
уточнняване на фактите. 

Така се оформя вторият етап – индивидуално проучване 
на родственици чрез метода на интервюто (нямаме предвид 
публикация на интервюто), чрез провокирания разговор. 
Генеалогичното интервю е предизвикана, „управлявана“ 
мемоаристика в посока на документалността. Няма да е 
пресилено, ако кажем, че тук е забранено всяко намерение за 
евтин журналистически подход за откриване на клюката, 
защото документалността ще стане изворова основа за 
родоописанието и евентуалното му обнародване. 

Опитът показва (макар и в сферата на интервютата с 
учени18), че съществува известно обезценяване на тази вид 
документиращ разговор, дошло от непрофесионалния 
подход, банализирането, опростяването на въпросите. Бедата 
е, че за мнозина интервюто е лесна работа. Но, ако подходи 
със съзнанието, че оставя документ на своето време и за 
своето изследване, генеалогът ще тръгне с предварителна 
научна подготвеност. 

Предварително условие, което ще гарантира до голяма 
степен успеха на работата, е да се изгради доверие на 
интервюирания към интервюиращия го, към благородните 
задачи, които си е поставил. Тук водещата роля е на втория. 
Той трябва да избере подходяща тактика, за да преодолее 
евентуалния страх от казване на истината, от факта, че ще 
бъде записван или заснет от видеокамера, особено ако е за 
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първи път в живота му, т.е. необходимите условия за разговор 
при нормални човешки взаимоотношения. Да не забравяме, че 
има разговорливи и мълчаливи, добронамерени, но и 
злонамерени хора. 

Преди да отиде на разговор с избрания родственик, 
генеалогът трябва дискретно да се информира за неговите 
психологически и физиологически характеристики. Отзивчив 
и контактен ли е? Етичен ли е? Какъв е по темперамент? 
Каква е неговата природна и професионална интелигентност? 
Философската антропология ни предупреждава за 
ограничените възможности на човека да запази в паметта си 
всичко за отминалите събития факти, за чутото, видяното. 
Провеждащият разговора трябва да е наясно какво е 
състоянието на духа на неговия обект. 

С интервюто генеалогът ще прониква в сложно и 
деликатно състояние, в „circulum vitae“, както древните са 
наричали биографичните данни на човека. При това трябва 
да се открие характерното, значимото, фактологичното в 
„кръга на живота“ на интервюирания родственик, но в 
пряката и обратна „радиация“ с „кръговете на живота“ на 
рода. Обаче колкото тези кръгове са по-далечни във 
времето, толкова повече са опасностите от „отклонения“ от 
някогашната действителност. 

Предварителната подготовка включва изясняването на 
„белите“ фактологични полета на изследването в тяхната 
приблизителна времева и географска определеност. Тогава 
и въпросите ще бъдат уточняващи, коригиращи, насочващи 
към намиране на липсващите данни за микро и 
макроатмосферата на живота на рода. 

Естествено този, който отговаря чрез припомнане на 
лица, събития, факти, носи всичките плюсове и минуси на 
паметта. Човек не само помни, но и забравя. По време на 
разговора генеалогът винаги трябва да си отговаря мислено 
на въпроса защо е забравил събеседникът – поради 
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отдалеченост на събитията, т. е. възрастова обусловеност, 
или поради ценностната индивидуална избираемост при 
възприемането на нещата от живота. И нещо друго – 
човешко е да се греши. Но каква е грешката? (Да 
припомним типологията на грешките: lapsus calami – грешка 
на перото, lapsus linguae – грешка на езика, lapsus memoriae 
– грешка на паметта). Освен това никак не е лесно да се 
избегне влиянието на настоящето върху светогледа на 
интервюирания. 

И грешките, и ценностното отсейване на фактите, и 
забравата са все нормални човешки явления, с които 
интервюиращият трябва да се съобразява. Но пък той няма 
право да ги повтаря. Негов научен дълг е да ги открива, 
постоянно да прави психологическа, но дискретна „дисекция“ 
на своя обект, воден от методологическия принцип – 
причината предхожда следствието. Ante mare undae е 
изискване към анализа, завещано от античността. Затова 
въпросите към интервюирания трябва да насочват не към 
актуална оценка на отминалите събития, а към тяхното 
възпроизвеждане, не към това защо е станало, а как е станало. 

Някак си по-лесно е с въпросите, които ще насочат към 
спомена за предания, легенди, народни песни и пр. устни 
разкази за член на рода, за потеклото, селището или 
местността, откъдето е тръгнал рода, отличителни генетични 
качества, характерни и специфични прояви. Генеалогът трябва 
да отчита естествената повишена сантименталност в 
преразказа на събеседника и да се стреми към съобразяването 
с две методологически изисквания. Първо, да се „разрови“ 
паметта на интервюирания към уточняване, персонифициране 
на архетиповете от легендата, родовото предание, песента. Не 
са изключени генеалогични податки в устните извори. Второ, 
постоянен трябва да е стремежът да се търси и съхрани езикът 
с неговия колорит от времето, с евентуалните архаични 
изрази, думи, диалектни форми. Така интервюто ще стане 
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богат извор на информация не само за генеалога, но и за 
народопсихолога, езиковеда, психолингвиста и пр. 

Разбира се психологически и физиологически е 
обусловена трудността да накараш човека да премине от 
живия свят на настоящето към живия някога свят на 
миналото. Но задачата е важна – чрез интервюто да се 
„направи“ исторически извор, а не „полуфабрикат“, 
антиисторически документ. Ако генеалогът установи, че не 
е успял да получи обективна и достоверна ретроспективна 
информация, просто няма да използва интервюто в процеса 
на генеалогичното познание. Много важно е след края на 
всяко интервю изследователят да си прави своеобразен 
протокол или ако в началото на проучването той знае, че ще 
провежда и записва много разговори, то може да си 
приготви тетрадка – дневник за водените интервюта. Там 
ще записва особеностите, трудностите, проявите на 
интервюираните, например ако временно е загубил мисълта 
си, прибягнал е до исторически или друг справочник, искал 
е да говори и за други лица, събития. След това, когато 
снема всеки отделен запис на хартиена основа, за да го 
приложи към съответното генеалогично досие, то ще нанесе 
и особеностите при интервюирането, наред с времето и 
мястото на разговора, вида на магнетофонната лента и 
видеозаписа, времетраенето. 

По принцип при организацията на разследването и 
събирането на документалния фонд за генеалогичното 
проучване изследователят трябва да се стреми към 
възможното максимално привличане на всичко, което може 
да се превърне от документална следа в извор на 
исторически факти за рода. Ситото на селекцията трябва да 
пропуска и „малките“ на пръв поглед следи от миналото. Те 
могат да се окажат „големи“ при осветляването на някой от 
детайлите при проучването. 
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По повод биографичния жанр Плутарх някога е казал: 
„В нещо дребно, в една незначителна фраза или шега, 
човешкият характер често се проявява по-добре, отколкото 
в кръвопролитни битки, в стълкновения на огромни войски 
и обсади. Както живописците например улавят характера по 
чертите на лицето и израза на очите, без да обръщат 
внимание на останалите части на тялото, така и на мене 
трябва да ми се позволи да наблюдавам по-скоро изявата на 
душата и по нея да пресъздам живото ...“19. 

П. Дюри препоръчва в началото на генеалогичния 
анализ и организацията на неговата изворова основа да се 
изхожда от принципа – „от познатото към непознатото“; да 
не се започва с най-отдалеченото време, например с първия 
прадядо, завещал името си на рода; генеалогът да се 
въоръжи с изследователски нюх, търпение, упоритост и 
любов към истината; всяко лице да бъде идентифицирано, 
свързано със своите родственици въз основа на автентични 
извори, винаги с името на неговата съпруга, без да се 
доверява на „примката“ на презимената20.  

Освен това, когато документите се издирят и съберат, 
те се подлагат на строг, обективен критичен анализ. Тогава 
генеалогът ще може спокойно да тръгне назад във времето, 
по следите на миналото на изследвания род, за да го опише 
и остави като безценно духовно наследство. 
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4. КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ДОКУМЕНТА В 
ИЗВОР НА ИНФОРМАЦИЯ 

„Човек, дори и добре да живее, умира и друг се 
ражда. Нека роденият по-късно, като гледа това, да си 
спомня за онзи, който го е направил“1. Думи, думи… 
Размисли? Урок за тогавашното настояще? Заръка към 
идните поколения? Свидетелство за житейската философия 
на автора – хан Омуртаг /814-831 г./? Или всичко това, но 
записано върху Търновската колона, то е останало като 
документ на своето време. 

Времето? Не е ли това измерението на живота на 
поколенията. Живот на съзидание, на върхове и спадове, на 
спокойни промени по пътя на еволюцията и революционни 
скокове, придаващи друга същност на битието. Живот на 
отделния човек и на съвкупността от хората, исторически 
свързани по силата на биологичните закони за възпро-
извеждането, но чрез социалните закони на „общежитието“. 
История – настояще. Времена с тяхните нрави. Живот, 
изграждан с творческата дейност на хората. 

Тази дейност винаги, но по различни начини е била и 
ще бъде опредметявана, документирана – чрез вещите, които 
е създавал човекът, чрез мисълта, писаното и устното слово. 
Всички те са своеобразна следа от преобразувателната, 
познавателната, комуникативната, художествено-оценъчната 
дейност на хората. 

А. ДОКУМЕНТЪТ – СЛЕДА ОТ МИНАЛОТО 
КЪМ НАСТОЯЩЕТО 

Веднаж създаден предметът – оръдие на труда, 
легенда, лично или административно писмо, публикация…, 
започва да играе “отредената му” от съвремието роля на 
средство за производство, потребление, общуване, нрав-
ствено въздействие, естетическо възприятие, съхранение на 
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родова памет и пр., и пр. Ако по един или друг начин 
предметът е надживял своето време и е достигнал до нас, той 
приема ролята на документална следа, на историческо 
свидетелство за конкретна дейност, факт, събитие. 

Следата може да бъде обяснение, потвърждаване, 
описание на конкретни явления, процеси или просто 
веществен факт от миналото. „Координатите“, в които тя 
може да се постави са толкова разнообразни, колкото е 
разнообразен обещественият живот. Защото човешкото 
възприятие и преобразуваща дейност са отражение на реални 
неща или на обективни представи за нещата, но те биват и 
резултат на въображението, интуицията, фантазията. Всичко 
зависи от жизнения опит, професионалните способности, 
служебното положение на автора на документа, но 
въздействие оказва и неговото физиологично състояние, 
темперамент, идеологическа нагласа и пр. 

Споделените проблеми имат характер на абстракция 
/те са обект на дисциплината „теоретично изворознание“/, но 
са част от методологическата подготвеност на генеалога. В 
изследването на рода той се основава на документи, където с 
точност /понякога приблизително/ е описано кога и къде е 
роден потомъкът, но за да го обрисува като личност, той 
привлича негови дневници, писма и пр. А те вече са 
субективно отражение на действителността. Тя е обективна, 
въздействала е пряко или косвено, закономерно или 
непредвидено, постоянно или временно. Понякога е резултат 
на моментна връзка между автора на документа и факта, 
който е документиран, но в други случаи – на 
продължителни отношения, наблюдения. 

Всеки създаден от човека духовен или материален 
продукт е вече средство за извънличностно общуване на 
индивид с индивид, на индивида с малки или големи 
социални групи. Дори ако вземем дневника на родственика – 
в момента на изписването той е бил сам със себе си, но 
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целенасочено или неосъзнато дневникът остава документ за 
живота и светоусещането на родственика. Например, ако той 
е бил следовник на определени политически или други идеи 
и е изпълнил писанието си с негативизъм към родственик, 
носител на друга идейна нагласа, не означава, че 
родоизследователят трябва да възприеме като чиста монета 
неговият негативизъм. В родословната картина и единият, и 
другият са членове на рода, но с вътрешноприсъщите им  
човешки характеристики. 

Документалната следа от миналото, казано в най-
широкия смисъл на думата, е резултат от субективно 
премисленото, преживяното, създаденото. Написаното, 
казаното, произведеното – все са факти на предпоставени 
цели, дадени им са определени роли, които се осъществяват 
в процеса на материалните и духовните взаимоотношения, 
било то в рода, в семейството, по-голямата социална група. 
Разбира се, че езикът или символите на документираната 
информация са различни в отделните видове документи. 
Субектът дава тяхната форма и съдържание – от баналната 
житейска проза до „художествената видимост“2.  

В художествените произведения също е отразена 
някаква действителност, но чрез начините и законите на 
белетристиката и поезията, чрез цветовете при живописта, 
обемността и релефността в скулптурата и т. н. Толстой 
пише: „…чрез словото човекът общува с мисълта, чрез 
образите на изкуството той общува с чувството на всички 
хора не само от настоящето, но и от миналото и от 
бъдещето“3. Тази мисъл можем да пренесем и за исторически 
документи от вида на дневниците, мемоарите, личните писма 
до по-големи социални групи, художествената родопис. 
Защото индивидът с цялата своя характерност и генетична 
определеност е частица от обществото, в което живее, 
общува, действа, намира своята реализация. 
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Общо взето в голямото си разнообразие /по вид, 
време, място на създаване/ документът е отражение на 
факти, явления, процеси, пречупени през призмата на този, 
който отразява. В този смисъл теоретиците подчертават, че 
в документалните свидетелства – извори на историческа 
информация „има сложно преплитане на обективното и 
субективното. Първо, в тях са зафиксирани факти, отнасящи 
се както до материалната, така и до духовната дейност на 
хората от миналото. Второ, самите извори са вече 
преработен от съзнанието материал“4. Т. е. всяка 
документална следа от живия някога живот е субективно 
отражение на обективната действителност, творение на 
„хората в действие“, които никога не са движени само и 
единствено от разума5.  

Богатството от различните видове документи е голямо 
/макар и в различна степен за близкото или далечното 
минало/. Различни обаче са и относителните тегла за всеки 
вид съобразно информацията, която носят за познавателния 
процес. Сред тях с най-висока информационна стойност са 
писмените документи. Думата в буквален превод според К. 
Георгиев „означава свидетелство, доказателство или 
средство за удостоверяване на юридически факт, 
потвърждаващ правата на някое лице или институция за 
притежание на собственост, привилегии и т. н., какъвто 
смисъл се влага единствено в това понятие. По-късно обаче 
документи започват да се наричат и всички писмени 
източници, запазени от миналото и съхранили в себе си 
сведенията за различни исторически събития, факти и 
явления“6. Но с история са наситени в различна степен и дух 
легендите, преданията, житейските разкази /така наричаните 
устни извори/, надписи върху надгробни паметници, 
барелефи, възпоменателни плочи /наричани епиграфски 
извори/, към спомен за миналото насочваме интервюто, 
анкетата и пр. Следователно можем да приемем като работно 
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определението за документалната следа – всички останки от 
някогашната човешка разностранна дейност, съхранили по 
своеобразен начин сведения за тази дейност. Сред тях най-
информиращи са писмените документи, но и те са 
субективно отражение на обективна действителност. При 
това, както посочва В. В. Гриб, „знакът е материален носител 
на умствен образ. Образът е правилно или неправилно 
отражение на предмети и явления от обективния свят в 
съзнанието на човека. Съществува истина и нейната 
противоположна категория – заблуждението. Знакът е 
материален носител на образа както на реално съществуващ, 
така и на несъществуващ предмет“7. 

Интересни в това отношения са разсъжденията на 
Монтен /1533-1592 г./ за човешките възприятия. В „Опити“ 
френският мислител обяснява, че хората биват измъчвани 
не от самите неща, а от представите за тях, „ако истинската 
същност на нещата, от които се боим, имаше способността 
сама да се настанява в нашата душа, то тя би се настанила 
по един и същи начин у всички хора; защото всички са 
еднакви по природа и в една или друга степен притежават 
еднакви способности за познание и размисъл. Обаче 
различието в представите ни за нещата показва ясно, че ние 
ги възприемаме единствено чрез нашия характер /да 
прибавим – интелект, образование, идейна нагласа/; може 
някой да си състави същност на нещата, но хиляди други 
виждат в тях друга, съвършено различна същност“8. 
Изречено като определение през ХVІ в., то звучи актуално 
за методологията и на ХХІ век. 

Много и разнообразни са психологическите 
препятствия за пълното възприемане на действителността и 
нейното най-адекватно отражение върху документа. Всичко 
зависи от качествата на наблюдаващия субект и 
наблюдавания обект. Например, ако четем писмо на 
родственик, описващо митинг, трябва да имаме предвид, че 
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той е описал видяното и чутото, но само което е било около 
него, защото човешките сетива позволяват толкова. В 
зависимост от политическите си убеждения той е сложил и 
епитети, които никога не ща са добри за идеологическия 
противник. Друг пример – в документ от турската 
администрация наш потомък е отбелязан като бандит, а 
всъщност той е участвал в освободително въстание. Тогава? 
Изследователят трябва да отчете тази субективна същност 
на описаното и обективно да опише съдържащите се факти.  

Към „отчета“ трябва да прибавим и образоваността на 
този, който е документирал, и лексиката, и средствата за 
писане, характерни за съответното време и място, а не на 
последно място и вида на документа. В акта на раждане езикът 
е ясен, безпристрастен – роден на…, родители…, 
кръстници…Но ако изследваме писмо на родственика, където 
е използвал есеистична форма в изказа си? Трябва да знаем, че 
тази форма „предпочита внезапно бликналата идея пред 
логичния аргумент, внушението на поетичния образ пред 
дълбините на рефлексията…, защото есето , както определя И. 
Паси, е много по-близко до живия живот, отколкото до трудно 
достигаемата суверенност на истината“9. 

Видно е, че между пулсиращия някога живот и 
неговото отразяване върху документа стоят човешките 
сетива и мисъл на този, който е автор на документа. 
Изследователят трябва да отчита природно обусловените 
възможности на тези сетива и сложната психологическа 
същност на мисълта. 
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Б. ТРЯБВА ДА РАЗЧЕТЕМ СЛЕДАТА 
Не случайно А. Вагнер определя границата между 

генеалозите-професионалисти и аматьорите в зависимост от 
„изкуството“ да четат документите1. Не случайно проблемът 
е водещ в теоретичното изворознание, където процесът на 
превръщането на документа в извор на историческа 
информация се нарича външна и вътрешна критика на 
документите. Понятията са въведени от методолозите на ХІХ 
в. Ланглуа и Сеньобос2. Оттогава до съвременността почти 
няма спор, че приложена обективно в анализа на доку-
ментите критиката постига отговор на въпросите от кого, 
къде, кога, за какво и при какви обстоятелства е създаден 
конкретния документ, останала е документална следа, от 
която ще черпим информация за нашето изследване. 

Писменият документ винаги е отражение на своето 
време, независимо дали пряко или косвено отразява 
конкретна действителност, социални потребности, обще-
ствена практика или индивидуално въображение. И не само 
писменото материализиране на мисловната дейност, а всеки 
продукт на човешката дейност е породен от нуждата за 
удовлетворяване на определени практически – духовни или 
материални цели. Тъкмо като такъв продуктът остава и 
„приема“ ролята на документална информираща следа за 
тази дейност. 

Многобройни са определенията за критичния анализ 
в извороведската литература3. В обобщен вид стъпките на 
познанието са следните: 

• Установяване произхода на документа – автор, време 
и място на неговото създаване, обстоятелства при 
неговото появяване; 

• Разграничаване на въможни етапи при създаването 
на документа – по-късни натрупвания върху 
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първоначалния текст, авторски бележки, редакторски 
или цензурни поправки, изменения; 

• Разшифроване на неясни места, обозначения, 
термини, характерни за съответното време; 

• Установяване и поправяне на грешки в текста, 
допуснати от самия автор, или при преписване, или 
при издаване, или при устно препредаване; 

• Изясняване на външните белези на документа, 
оръдия и материали за изписването; 

• Уточняване на достоверността на целия текст, 
разкриване на поправки, фалшификации; 

• Тълкуване на съдържанието, потвърждаване на 
неговата автентичност, фактологична ценност и 
насоченост, обективност на отразеното в документа; 

• Разкриване и подредба на фактите, които ще се 
използват в изследването на конкретния потомък, 
рода и родния край. 

• Постигането на отговорите на въпросите кога, къде, от 
кого и защо е създаден документа събира като във 
фокус и субективното, и обективното, и сетивното, и 
рационалното, и емпиричното, и теоретичното. Това е 
безспорно сложен и отговорен процес на превръщане 
- от потенциална към действителна, фактологична 
информация в документа. Разбира се, за 
изследователя е трудно, понякога и невъзможно да 
открие напълно субективните измерения на 
съзнанието на този, който е написал /разказал, 
сътворил/ нещото. Онова, което е реаланото, 
измеримото е самият документ. Стъпка по стъпка 
критиката на документа открива неговия произход, 
автентичност, достоверност, вид, целеопределеност. 
Това е път на познание, но по Херодотовски: „без гняв 
и пристрастие“, не като уверение, а като 
доказателство за нещото, което е отразено върху 
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документите. В този „път“ голяма роля играе 
интуицията на родоизследователя, но резултатите ще 
останат в границите на фантазията, ако не са 
изградени върху научната методология на историята и 
ред още науки за човека. 
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5. МЕЖДУДИСЦИПЛИННИ ДИАЛОЗИ НА 
ГЕНЕАЛОГИЯТА 

А. ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊА ÕÐÎÍÎËÎÃÈß È ÃÅÍÅАËÎÃÈß 

Çада÷аòа íа ãåíåаëîãа å да ðаçêðèå ïîêîëåíèÿòа, 
êîèòî ãîдèíа ñëåд ãîдèíа ñа ÷åðïåëè ñîêîâåòå îò åдèí 
ðîдîâ êîðåí. Ðîдñòâåíèöèòå îò êëîíèòå è ðаçêëîíåíèÿòа 
íа ãåíåаëîãè÷íîòî дúðâî èìаò ñâîÿ æèòåéñêè ïúò, êîéòî å 
ðаçïîëîæåí âúâ âðåìåòî (è ãåîãðаôñêîòî ïðîñòðаíñòâî) 
– ïåðèîдúò îò ðаæдаíåòî дî ñìúðòòа, åòаïèòå íа 
ðåаëèçаöèÿ â îáùåñòâåíèÿ æèâîò, âаæíèòå ìîìåíòè â 
ëè÷íèÿ æèâîò, êаòî ñâаòáè, ðаæдаíåòî íа дåöа è ïð. 

Ðîдîñëîâíîòî ïðîó÷âаíå, êаêòî âñåêè дðóã 
èñòîðè÷åñêè аíаëèç, ñå ãðадè âúðõó дîêóìåíòаëíèòå 
ñâèдåòåëñòâа. Â åдèí èëè дðóã âèд, ïî åдèí èëè дðóã 
íа÷èí, ïðÿêî èëè êîñâåíî òå ñа ñúõðаíèëè ôаêòèòå, ÷ðåç 
êîèòî ùå íаïðаâèì æèâîòîîïèñаíèÿòа. Íî çа да ñа 
дîñòîâåðíè, òå òðÿáâа да áúдаò „ïîñòаâåíè“ âúâ âðåìåòî. 
Èçâúí âðåìåòî íå ìîæå да ñå âúçïðèåìå íèòî 
íаñòîÿùåòî, íèòî ìèíаëîòî, дîðè è áúдåùåòî. Çаùîòî 
âñåêè ïðîöåñ, ÿâëåíèå, ÷îâåêúò êаòî èíдèâèд, ñîöèаëíèÿò 
æèâîò êаòî öÿëîñò íå ñúùåñòâóâаò èíа÷å, îñâåí â 
ïîñëåдîâаòåëíîñòòа íа дíèòå è íîùèòå, ìåñåöèòå, 
ñåçîíèòå, ãîдèíèòå. 

Ñëåдîâаòåëíî дîêóìåíòèòå, îò êîèòî èçâëè÷аìå 
íåîáõîдèìèòå çа íаøåòî èçñëåдâаíå ôаêòè, òðÿáâа да 
áúдаò даòèðаíè – да ñå îïðåдåëè âðåìåòî íа òÿõíîòî 
ñúçдаâаíå è âðåìåòî íа îïèñâаíèòå â òÿõ ñúáèòèÿ. Áåç 
òаçè ïîçíаâаòåëíа îïåðаöèÿ òå íå ùå ìîãаò да ïîñëóæаò 
êаòî дîñòîâåðíè èçâîðè íа ãåíåаëîãè÷íа èëè ïî-îáùа 
èñòîðè÷åñêа èíôîðìаöèÿ. 

Ìíîãî îò дîêóìåíòèòå îò îôèöèаëåí è ëè÷åí 
ïðîèçõîд ùå ñа даòèðаíè îò ñаìèòå èì аâòîðè, íî 
ñúîáðаçíî åïîõаòа, â êîÿòî ñа æèâåëè è ñèñòåìаòа íа 
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ëåòîáðîåíå, áèòóâаëа òîãаâа. Çа ñúæаëåíèå íå ñа ðÿдêîñò 
ïèñìåíè ïаìåòíèöè, îñîáåíî îò ïî-ðаííèòå ïåðèîдè, 
êîèòî ñа áåç даòа. Çа òаêúâ дîêóìåíò ãåíåаëîãúò ùå 
ïîëîæè ïîâå÷å óñèëèÿ, ïðèâëè÷аéêè êîñâåíè дîêаçаòåëñòâа 
çа óñòаíîâÿâаíå íа даòаòа, ìаêаð è ñ ïðèáëèæåíèå. 
Âаðèаíòèòå çа òаêèâа дîêаçаòåëñòâа ñа ìíîãî è ðаçëè÷íè. 
Ñ òúðïåíèå è íаó÷íа èíòóèöèÿ èçñëåдîâаòåëÿò òðÿáâа да 
ïîòúðñè âðåìåóòî÷íÿâаùè ïаðаìåòðè çа óïîìåíаòè 
ñúáèòèÿ â ñаìîòî ñúдúðæаíèå, ïîùåíñêî êëåéìî âúðõó 
ïëèêа, ïå÷аò íа èíñòèòóöèÿòа èëè íа ëè÷íîñòòа, íа÷èíа íа 
èçïèñâаíåòî, îðúдèåòî, ñ êîåòî å ïèñаíî, ôèëèãðаíа 
(âîдíèÿ çíаê) â õаðòèÿòа è ïð. Íî ñаìî èíòóèöèÿòа íå å 
дîñòаòú÷íа. Ãåíåаëîãúò òðÿáâа да óìåå да ïðèëаãа è 
ìåòîдèòå, êîèòî ìó даâа èñòîðè÷åñêаòа õðîíîëîãèÿ, èëè да 
ïîòúðñè íаó÷íаòа óñëóãа íа ñïåöèаëèñòèòå îò òаçè îáëаñò 
íа çíаíèåòî. Êаêâî å õаðаêòåðíî çа íåÿ? 

Ñаìаòа åòèìîëîãèÿ íа дóìаòа õðîíîëîãèÿ ãîâîðè çа 
ïðåдìåòа íа íåéíîòî èçñëåдâаíå: hronos (âðåìå) è logos 
(íаóêа), ò.å. íаóêа çа âðåìåòî. Òðóдíî ùå ñå íаìåðè ëаêî-
íè÷íî îïðåдåëåíèå çа íåãî, çаùîòî å ñâúðçаíî ñ âñåîáùаòа 
èдåÿ çа âå÷íîòî ñúùåñòâóâаíå, çа íåïðåêúñíаòîòî 
дâèæåíèå íа ñâåòа, áåç ñаìîòî òî да å дâèæåíèå. 

Ïðúâ Аðèñòîòåë даâа îïðåдåëåíèå íа âðåìåòî êаòî 
дåëèìî, íî íåïðåêúñíаòî, "ñåãа" íå å åëåìåíò íа 
ïðåêúñâаíåòî, а íа âðúçêаòа, íа ïðîдúëæèòåëíîñòòа. Îò 
íåãîâîòî íаó÷íî çаâåùаíèå, ïðåç ðаííèòå åâðîïåéñêè è 
аðаáñêè ìèñëèòåëè, дî íîâаòа è íаé-íîâаòа åïîõа 
ïðîñòðаíñòâåíî-âðåìåâаòа ïаðадèãìа îñòаâа âå÷íî 
аêòóаëíа â íаó÷íîòî ïîçíаíèå. Çаùîòî âðåìåòî, îñâåí ÷å å 
íåîòìåííа дадåíîñò, íî òаçè дадåíîñò áåçóñëîâíî ñå 
ðаçïîëаãа â îáùåñòâîòî è â ïðèðîäàòà. 

Âúçìîæíè ñа ìíîãî òåîðåòè÷íè ðаçðåçè íа 
êаòåãîðèÿòа „âðåìå“, íî â íаé-îáîáùåí âèд òî ìîæå да ñå 
ïðåдñòаâè êаòî: 
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- аñòðîíîìè÷åñêî âðåìå, ÷èÿòî îñíîâíа 
âåëè÷èíа çа èçìåðâаíå å ñâúðçаíа ñ ïåðèîда íа 
ïúëíîòî çаâúðòаíå íа çåìíîòî êúëáî îêîëî 
ñâîÿòа îñ. Òаçè ïðîдúëæèòåëíîñò ñå å îò÷èòаëа 
îùå îò аíòè÷íîñòòа ñ дîñòа òî÷íè 
èíñòðóìåíòè, а â íаøå âðåìå îò ñâðúõòî÷íè. 
Ïî ñâîÿòа ôîðìа è ñúдúðæаíèå аñòðîíî-
ìè÷åñêîòî âðåìå å óíèâåðñаëíî, çаùîòî ñëóæè 
çа ïðåöèçíîòî îòìåðâаíå íа âðåìåòî íа âñè÷êè 
дúðæаâíè îáðаçîâаíèÿ ïî çåìÿòа. Â ñîöèаëíаòа 
ïðаêòèêа îáа÷å è â áèòóâаíåòî íа õîðаòа îò 
âñè÷êè åïîõè òî íå îñòаâа áåçæèçíåíî. Ñ 
аñòðîíîìè÷åñêèÿ ðèòúì ñå ðåãèñòðèðаò 
åæåдíåâíîòî дâèæåíèå â æèâîòа íа îáùåñòâîòî 
è íа ëè÷íîñòòа, íа íаøаòа è дðóãèòå ïëаíåòè, 
íа âñåëåíаòа, ïîñòîÿííèÿò êðúãîâðаò íа дåíÿ, 
íîùòа, ìåñåöèòå, ñåçîíèòå, ãîдèíèòå; 

- áèîëîãè÷íî âðåìå, êîåòî îòìåðâа åдèí 
÷îâåøêè æèâîò, ðаæдаíåòî, ðаçâèòèåòî, óìè-
ðаíåòî íа îòдåëíèÿ âèд â ïðèðîдíèÿ ñâÿò, 
äúëãîâå÷íаòа, ïðèðîдîîáóñëîâåíа çаêîíîìåð-
íîñò íа ðаæдаíåòî è ñìúðòòа; 

- èñòîðè÷åñêî âðåìå, êîåòî ïîêаçâа дâèæåíèåòî 
íа îòìèíаëèÿ âå÷å æèâîò. Ïîíÿêîãа ñúáèòèÿòа, 
ôаêòèòå, ïðîöåñèòå ñå îòìåðâаò ñ òî÷íîñò дî 
÷аñîâå è дíè, а ïîíÿêîãа â ãîдèíè èëè ïî-
ãîëåìè îòðÿçúöè îò íåîáðаòèìаòа òåìïîðаëíа 
дадåíîñò íа îáùåñòâåíèÿ æèâîò. Èñòîðè-
÷åñêîòî âðåìå ñå îñíîâаâа íа аñòðîíî-
ìè÷åñêîòî, íî âå÷å å èçïúëíåíî ñúñ ñîöèî-
êóëòóðåí ñìèñúë. ×ðåç íåãî èìåííî ñå îò÷èòаò 
ñúçдаâаíåòî, ðаçâèòèåòî, îòìèðаíåòî èëè 
êîíòèíþèòåòа â íÿêîãаøíîòî è ñúâðåìåííîòî 
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ñúùåñòâóâаíå íа îáùåñòâаòа, íа 
öèâèëèçаöèèòå, íа ïðèðîдíèÿ ñâÿò; 

- ôóòóðîëîãè÷íî âðåìå – òîâа å òåìïîðаëíаòа 
аáñòðаêöèÿ çа áúдåùåòî – áëèçêî, даëå÷íî èëè 
ïî-даëå÷íî. Òî å âåðîÿòíîñòíî è ñå èçðаçÿâа 
÷ðåç îòíîñèòåëíî èçìåðâаíå íа ïðîãíîçíè 
ñúáèòèÿ, ÿâëåíèÿ, ïðîöåñè â ïðåдñòîÿùèÿ 
æèâîò íа îáùåñòâîòî è ïðèðîдаòа. 

Ìíîãî ñа íаóêèòå, ÷èèòî îáåêò ñа ðаçëè÷íèòå 
âèдîâå (â îòíîñèòåëíèÿ ñìèñúë íа дóìаòа) âðåìåíа. 
Ñïåöèаëíî èñòîðè÷åñêîòî ñîöèîêóëòóðíî âðåìå, òаêа 
ðаçíîîáðаçíî ñ âèдîâåòå ñèñòåìè çа ëåòîáðîåíå, 
èçïîëçâаíè îò ðаçëè÷íèòå íаðîдè â òÿõíîòî ìèíаëî, å 
ñïåöèôè÷åí ïðåдìåò íа èñòîðè÷åñêаòа õðîíîëîãèÿ. Òÿ 
îòãîâаðÿ íа âúïðîñа êаê, êîãа è êúдå òаçè íåçаâèñèìа îò 
ñóáåêòа âåëè÷èíа å áèëа „îáëè÷аíа“ ñ ðаçëè÷íè ïîíÿòèÿ è 
÷îâåøêè ïðåдñòаâè, òÿ ãè ñúîòíаñÿ ïîìåæдó èì è ãè 
ïðåèç÷èñëÿâа êúì íаñòîÿùåòî ëåòîáðîåíå. Çаùîòî 
„аðèòìåòèêаòа“ íа âðåìå îò÷èòаíåòî å дúëãîâå÷íа, 
òâúðдå ìíîãîîáðаçíа è ñúùî èìа ñâîå ðаçâèòèå, 
ñëåдâаùî ðаçâèòèåòî íа îáùåñòâаòа. 

Ïî÷òè íåâúçìîæíî å да ñå îïðåдåëè ðîæдåíаòа даòа 
íа ïðаêòè÷åñêîòî îáâúðçâаíå íа даííèòå îò аñòðîíîìèÿòа 
ñ âðåìåèçìåðâаùèòå åдèíèöè, êúдå òî÷íî è íаé-íаïðåд å 
ñòаíаëî òîâа, êúдå è êаêúâ å áèë óïðаâëåí÷åñêèÿò 
ìåõаíèçúì ïî íаñåëåíèòå ìåñòа, êîéòî ïåðìаíåíòíî å 
ñúîòíаñÿë óñúâúðøåíñòâаíåòî íа аñòðîíîìè÷åñêèòå 
çíаíèÿ êúì ëåòîáðîåíåòî. Áåçñïîðíîòî å, ÷å ðаçâèòèåòî íа 
ñåëñêîòî ñòîïаíñòâî, çаíаÿòèòå, êîðаáîïëаâаíåòî, 
òúðãîâèÿòа, ñаìèÿò îáùåñòâåí æèâîò å „ñîöèаëíаòа 
ïîðú÷êа“, òëаñíаëа åâîëþöèÿòа íа õðîíîëîãè÷íаòа 
„аðèòìåòèêа“ è òåõíîëîãèÿòа íа ôèçè÷åñêîòî èçìåðâаíå íа 
âðåìåòî. 
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Äаííèòå îò аðõåîëîãèÿòа, åòíîãðаôèÿòа, 
èñòîðè÷åñêаòа ïñèõîëîãèÿ è ëèíãâèñòèêа, èñòîðèÿòа íа 
åñòåñòâîçíаíèåòî è òåõíèêаòа ïîêаçâаò, ÷å îòãîâîð íа 
„ñîöèаëíаòа ïîðú÷êа“ å òúðñåí è íаìèðаí îò íаé-дúëáîêа 
дðåâíîñò. Íаïðèìåð êúì 5-îòî õèëÿдîëåòèå дî Õðèñòа ñå 
îòíаñÿ ïîÿâаòа íа ãíîìîíа – ñëúí÷åâèÿò ÷аñîâíèê è åдèí 
îò ïúðâèòå аñòðîíîìè÷åñêè óðåдè. Êúì 4-îòî õèëÿдîëåòèå 
ìаèòå ïîñòèãаò óдèâèòåëíè çа ñâîåòî âðåìå êаëåíдаðíè 
ðаç÷åòè íа çåìíèÿ ðèòúì, ñâúðçаí ñ аñòðîíîìè÷åñêèòå 
ÿâëåíèÿ. Ïðåç 3-îòî õèëÿдîëåòèå дðåâíèòå åãèïòÿíè 
îòìåðâаëè дåíÿ ñúñ „ñëúí÷åâè“ ÷àñîâå, íîùòа – ñ 
„âîдíè“, а íа÷аëîòî íа ïúðâèÿ ìåñåö îò ãîдèíаòа å 
ñâúðçаíî ñ ïåðèîда íа ðаçëèâаíåòî íа ð. Íèë, 
ïðåдøåñòâаíî îò âúçõîда íа Ñîòèñ (Ñèðèóñ) – 19 þëè. 
Êúì êðаÿ íа 2-òî õèëÿдîëåòèå âåðîÿòíî å èçãðадåíа 
аñòðîíîìè÷åñêаòа îáñåðâаòîðèÿ â Ñòîóíõåíдæ (Аíãëèÿ). 
Ïî òîâа âðåìå â Êèòаé âå÷å ñå ïðèëаãа êаëåíдаðúò, 
îñíîâаí íа ïðîдúëæèòåëíîñòòа íа ñëúí÷åâаòа ãîдèíа îò 
365,25 дíè. Аêî ïðèåìåì òâúðдåíèÿòа íа íÿêîè íаøè 
аâòîðè, ÷å êèòаéñêèÿò êаëåíдаð å çаèìñòâаí îò ïðаáúë-
ãаðñêèÿ, òî òðÿáâа да îòíåñåì аñòðîíîìè÷åñêèòå è 
êаëåíдаðíèòå çíаíèÿ íа ïðаáúëãаðèòå ìíîãî ïî-íаçад âúâ 
âðåìåòî. 

Ëþáîïèòíî å îùå, ÷å ïúðâèÿò „Аñòðîíîìè÷åñêè 
ñïðаâî÷íèê“ å îòêðèò â áèáëèîòåêаòа íа Аøóðáаíèïаë 
(VII â. ïð.Õð.), êаòî ñå ïðèåìа,÷å òîâа å êîïèå íа 
îðèãèíаë îò âðåìåòî íа Õаìóðаïè. Íаé-ðаííîòî èçâåñòíî 
ïîñòаíîâëåíèå çа êаëåíдаðíа ðåôîðìа å íа Ïòîëîìåé III 
îò 7 ìаðò 238 ã. ïð.Õð., êîãаòî êúì 365-дíåâíаòа ãîдèíа 
íа âñåêè ÷åòèðè ãîдèíè ñå ïðèáаâÿë ïî åдèí „ïðåõîдåí“ 
дåí. Ïî òîâа âðåìå â дðåâíа Ãúðöèÿ ñа âúâåдåíè â 
óïîòðåáа ñëúí÷åâèòå è âîдíèòå ÷аñîâíèöè. Îò аíòè÷åí 
Ðèì å îñòаíаëî дî дíåñ ïîíÿòèåòî êаëåíдаð (calendarium 
– êíèãа çа дúëãîâåòå, îáóñëîâåíа îò ðèìñêаòа ôèíаíñîâа 
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ïðаêòèêа, ñïîðåд êîÿòî ëèõâèòå îò дúëãîâåòå ñå 
èçïëаùаëè íа ïúðâîòî ÷èñëî íа âñåêè ìåñåö) è åðа 
(ñúùåñòâóâаò дâå òúëêóâаíèÿ íа ïðîèçõîда: îò ëаòèíñêаòа 
дóìа aera – èçõîдíî ÷èñëî, èëè îò íа÷аëíèòå áóêâè íа 
ëаòèíñêаòа ôðаçа „Ab exordio regni Augusti“ – „îò 
íа÷аëîòî íа öаðóâаíåòî íа Аâãóñò“, ò.å. íа÷аëîòî íа 
ëåòîáðîåíåòî â Аëåêñаíдðèÿ, êîãаòî Îêòаâèÿí Аâãóñò 
ñòаâа ðèìñêè èìïåðаòîð). 

Âаæíî å да ñå çíаå è дðóã èñòîðèêîõðîíîëîãè÷åí 
ôаêò. Îò аíòè÷íîñòòа íаñаì ñúùåñòâóâа ïðаêòèêаòа çа 
âðåìåâè îòïðаâíè òî÷êè да ñëóæаò âаæíè ñúáèòèÿ, îñâåí 
аñòðîíîìè÷åñêèòå îñíîâаíèÿ, êîèòî îáóñëаâÿò õаðаêòåðа 
íа êаëåíдаðа – ñëúí÷åâ, ëóíåí è ëóííî-ñëúí÷åâ. 
Íаïðèìåð: åðаòа íа Ñåëåâêèдèòå íîñè èìåòî íа 
îñíîâаòåëÿ íа дèíаñòèÿòа è çаåìаíåòî íа ïðåñòîëа îò 
åñåíòа íа 312 ã. ïð.Õð., óïîòðåáÿâа ñå îùå â íÿêîè ðаéîíè 
íа Áëèçêèÿ èçòîê; îëèìïèéñêа åðа – ëåòîáðîåíå ïî 
îëèìïèадè, ñ íа÷аëî ïúðâèòå îëèìïèéñêè èãðè â 776 ã. 
ïð.Õð.; åðа „îò îñíîâаâаíåòî íа ãðада“ (Ðèì), êîÿòî 
ñïîðåд èç÷èñëåíèÿòа íа Âаðîí çаïî÷âа îò 21 аïðèë 753 ã. 
ïð.Õð., а ñïîðåд Êаòîí Ñòаðè – â 752 ã.; åðа íа 
Äèîêëåöèаí, íаðè÷аíа îùå åðа íа ìú÷åíèöèòå, ïîðадè 
ãîíåíèÿòа íа õðèñòèÿíèòå, ÷èåòî íа÷аëî å íåãîâîòî 
âúçêа÷âаíå íа ïðåñòîëа – 29 аâãóñò 284 ã. ïð.Õð., âúâåдåíа 
å â Åãèïåò, â íÿêîè çаïадíîåâðîïåéñêè ñòðаíè â ñðåдíèòå 
âåêîâå, èçïîëçâаíа îò êîïòèòå è â ñúâðåìåííîñòòа; 
áÿãñòâîòî íа Ìîõаìåд îò Ìåêа â Ìåдèíа íа 16 þëè 622 ã. å 
íа÷аëîòî íа ìþñþëìаíñêаòа åðа õèдæðа, êîÿòî å аêòóаëíа 
â ìþñþëìаíñêèòå ñòðаíè; åðа „îò ñúòâîðåíèåòî íа ñâåòа“, 
÷èåòî íа÷аëî ñå å èç÷èñëÿâаëî ïî ðаçëè÷íè íа÷èíè, çаòîâа 
ñúùåñòâóâаò è ðаçëè÷íè âðåìåâè îòïðаâíè òî÷êè: çа 
аëåêñаíдðèéñêаòа åðа íа÷аëîòî íа ñâåòа å 25 ìаðò 5492 ã. 
ïð.Õð. (ïî Аíèаí) èëè 19 ìаðò 5493 ã. (ñïîðåд Ïаíдîð), çа 
аíòèîõèéñêаòа åðа – 1 ñåïòåìâðè 5969 ã., âèçаíòèéñêаòа 



 

172 

(êîíñòаíòèíîïîëñêаòа) åðа – ïî âðåìåòî íа èìïåðаòîð 
Êîíñòаíòèí ñúòâîðåíèåòî íа ñâåòа çаïî÷âа îò 1 ñåïòåìâðè 
5509 ã., а îò VI â. ñë.Õð. – 1 ìаðò 5508; ñïîðåд åâðåéñêаòа 
åðа íа÷аëîòî å îò 7 îêòîìâðè 3761 ã. ïð.Õð. è ïð. 

Òîâа ñа íаé-îáùè èñòîðèêî-õðîíîëîãè÷íè 
ïðåдñòаâè1, íî çа ðîдîèçñëåдîâаòåëÿ ñа íåîáõîдèìè ïî-
çадúëáî÷åíè ïðаêòè÷åñêè çíаíèÿ çа íÿêîëêî ëåòîáðîéíè 
ñèñòåìè, áèòóâаëè ïî íаøèòå çåìè. È дíåñ ïðè 
îòêðèâаíåòî íа öúðêîâíаòа íîâа ãîдèíа íа 1 ñåïòåìâðè 
ìîæå да ñå ÷óå îò аìâîíа êîå „ëåòî îò ñúòâîðåíèåòî íа 
ñâåòа“ ñìå è â êîé èíдèêаò. Ñ ïîдîáíî даòèðаíå ñа ìíîãî 
ïðèïèñêè â ðúêîïèñíаòа è ñòаðîïå÷аòíаòа êíèæíèíа. 
Äîðè â ñïðаâî÷íè èçдаíèÿ îò íîâîòî âðåìå (íаïðèìåð 
„1932. Аñòðîíîìè÷åí è êëèìаòè÷åí êаëåíдаð. Ñ., á.ã., 
ñ.48–49) ìîæå да ñå ñðåùíå ñúîòíаñÿíå íа õðèñòèÿíñêîòî 
ëåòîáðîåíå êúì âèçаíòèéñêаòа, ìîõаìåäаíñêаòа è 
åâðåéñêаòа åðа. 

Äî ñúçдаâаíåòî íа Ïúðâаòа áúëãаðñêа дúðæаâа íа 
Áаëêаíñêèÿ ïîëóîñòðîâ âå÷å ñа áèëè â óïîòðåáа ðаçëè÷íè 
ñèñòåìè íа ëåòîáðîåíå: åðа îò ñúòâîðåíèåòî íа ñâåòа 
(ÑÑ), åðа îò îñíîâаâаíåòî íа Ðèì (ñ íа÷аëî 21 аïðèë 753 
ã.), îëèìïèéñêа åðа (ñ íа÷аëî 776 ã. ïð.Õð. – ïúðâèòå 
îëèìïèéñêè èãðè), èíдèêòèîíа è ïð. Ñаìаòа åðа îò ÑÑ å 
òâúðдå ðаçíîîáðаçíа ïðåç ñðåдíèòå âåêîâå2.  

Çа ðîдîèçñëåдîâаòåëÿ îáа÷å, êîéòî â ïðаêòèêаòа ñè 
ùå ñå дîêîñâа íаé-âå÷å дî ëè÷íè è îôèöèаëíè дîêóìåíòè, 
ñòаðè áîãîñëóæåáíè, òúðãîâñêè è дðóãè êíèãè, ñ 
ðаçíîîáðаçíèòå ïðèïèñêè êúì òÿõ, ñúçдадåíè ñëåд ÕVII 
â., å âаæíî да çíаå ôîðìóëèòå çа ïðåèç÷èñëÿâаíå íа 
âèçаíòèéñêаòа åðа îò ÑÑ è íа èíдèêòèòå, êîèòî ñа áèëè â 
ìаñîâа óïîòðåáа ñïðÿìî õðèñòèÿíñêîòî ëåòîáðîåíå (Õð.). 

Аêî îòêðèòèÿò дîêóìåíò å ñ óíèêаëíè ðîдîñëîâíè 
даííè è òðÿáâа да áúдå ïðåöèçíî даòèðаí, òî ãåíåаëîãúò 
ìîæå да ñå îáúðíå êúì ñïåöèаëèñòèòå. Òå ùå óñòаíîâÿò 
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(ïðè ôаêòîëîãè÷íа âúçìîæíîñò) ìаðòåíñêа èëè 
ñåïòåìâðèéñêа å ãîдèíаòа, çа да ñå èçïîëçâа ñúîòâåòíèÿò 
êîåôèöèåíò çа ïðåèç÷èñëÿâаíå. Èíа÷å ìîæå да ñå 
ïðèëîæè ñëåдíаòа ôîðìóëа, êîÿòî áè дîâåëа дî ãðåøêа 
îò íÿêîëêî ìåñåöа:  

Õð. = åðа îò ÑÑ – 5508. 

Íаïðèìåð â ïðèïèñêа íа ë. 48á â ×åòâåðîåâаíãåëèå 
îò ñ. ßíèíа (ñ.Åíèíа, Êаçаíëúøêî) ñå êаçâа: „Òîâа ñâåòî è 
áîæåñòâåíî åâаíãåëèå ãî êóïè ðаáа áîæèÿ Éîâа îò ñåëî 
ßíèíÿ è ïðèëîæè ãî â õðаìа íа ñâåòèÿ è ñëаâíèÿ 
âåëèêîìú÷åíèê Ãåîðãè, çа да ñëóæè çа дóøаòа íа Éîâа, çа 
íåéíèÿ ìúæ Ìèëüî, ñèí Äðаãаí, дúùåðè Ðóñа è Çëаòа, è 
Ìúðçа, è çåòüîâå Íèêîëа è Éîâаí, è Ðадêа; íåêа ðаáîòè çа 
òÿõíîòî çдðаâå è дóøè. Аìа да ñå çíаå... Â ëåòî 7181”3. 
Ïðèëаãаìå ôîðìóëаòа è ïîëó÷аâаìå: 7181 – 5508 = 1673. 

Ïðèïèñêè è ëåòîïèñè ñ áîãаòè ðîдîñëîâíè даííè 
ñа ïóáëèêóâаíè îò Â. Íа÷åâ è Í. Ôåðìаíдæèåâ â 
дîêóìåíòаëíèÿ ñáîðíèê "Ïèñаõìå да ñå çíаå”4. Аêî 
ãåíåаëîãúò îòêðèå â ñåìåéíèÿ аðõèâ èëè дðóãадå ïîдîáíè 
èçâîðè è æåëаå ñаì да êîðåëèðа даòèòå, òî òðÿáâа да èìа 
íаé-îáùа ïðåдñòаâа çа ñòаðîáúëãаðñêèÿ è ðаííèÿ 
íîâîáúëãаðñêè åçèê è ñïåöèаëíî çа ÷èñëåíèòå çíаöè. Çа 
îáîçíа÷аâаíåòî íа ÷èñëаòа ñа èçïîëçâаëè áóêâèòå îò 
êèðèëñêаòа (а ïðåдè òîâа îò ãëаãîëè÷åñêаòа) аçáóêа, êаòî 
íад âñÿêа áóêâа ñå ïîñòаâÿëа òèòëа, îò дâåòå £ ñòðаíè – 
òî÷êè, а çа да ñå îòáåëåæè, ÷å ÷èñëîòî å õèëÿдíî (1000, 
2000...) ïðåд íåãî ñå ïîñòаâÿë ñïåöèаëåí çíаê5.  

Ìаêаð è ðÿдêî, íî ðîдîèçñëåдîâаòåëÿò ìîæå да 
ñðåùíå è даòèðîâêè ïî èíдèêòèîíа, дîðè è ïðåç ÕIÕ â. 
Íаïðèìåð: „Íа÷åíаë è ïðåïèñаë îò дðóãа ðúêîïèñíа 
êíèãа аç, Òåîдîð Íèêîëаåâè÷, ó÷åíèê ïåðâî âî âçаèìíîòî 
ó÷èëèùå дî ãðад Òåðíîâî, êîå áèëî дîñêîðî íа 
Ãаáðîâñêèé õаí ïðè даñêаë Ãåîðãèÿ îò ñ.Äðÿíîâî, ïîñëå 
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ïаê â íîâîå ñëаâÿíî-áîëãаðñêîå ó÷èëèùå â 1843 ã. ïðè 
÷åðêâаòа „Ñâåòè Íèêîëаé“ è ó÷èòåëè Ïåíÿ èëè Ïåòðа 
Äаâèдîâ îò Ëÿñêîâåö ñ Íèêîëа ïîï Âаñèëåâ çа âå÷íî 
âîñïîìèíаíèå íа ìîèòå дîáðè ðîдèòåëè – îòåö ìîé 
Øèøêî–Íèêîëа Íа÷îâ è ìаòåðè – Íåдåëÿ Äîí÷óâа ñ 
óéêа ìè Аòаíаñ Äîí÷óâ áаñìадæèÿòа è ïðèÿòåë íаø 
Ñòîåí÷î Аõòаðèí, â ëåòî ãîñïîдíå 1845 â дåí ñâåòèõ 
аïîñòîëîâ Ïåòðа è Ïаâëа þíèÿ 29, èíдèêò 3, êðóã ñîëíöа 
13, êðóã ëóíè 19, îñíîâаíèå 3, åïаêòа 18, аìèí”6. 

Â дðóãа ïðèïèñêа ÷åòåì: „Íаïèñаõ òаçè êíèãа аç, 
ìíîãîãðåøíèÿò è íåçíа÷èòåëíèÿò Ìèëêî îò ñåëî Êîòåë. 
Ëåòî îò ñúçдаíèå ìèðа, îò Адаìа, 7256, а îò ðîæдåíèåòî 
è âúïëîùåíèåòî íа ãîñïîда íаø Èñóñ Õðèñòîâ îò ñâåòа 
Äåâа Ìаðèÿ – 1748, èíдèêò 11, êëþ÷ íа ñëîâîòî 400, 
ñëúí÷åâ êðúã 4, ëóíåí êðúã 17, åïаêòа 5“7.  

Â ïúðâèÿ ñëó÷аé ïðèïèñêаòа å даòèðаíа îò íåéíèÿ 
аâòîð ïî õðèñòèÿíñêîòî ëåòîáðîåíå, öúðêîâíèÿ êаëåíдаð, 
èíдèêòèîíа è ïаñõаëíаòа õðîíîëîãèÿ. [8] Âòîðèÿò ïðèìåð 
(òâúðдå òèïè÷åí çа ÕVIII â. è ïî-ðаíî) ïîêаçâа дðóãа 
êîìáèíаöèÿ: åðа îò ÑÑ, õðèñòèÿíñêî ëåòîáðîåíå, 
èíдèêòèîí è ïаñõаëíè åëåìåíòè. 

Ðîдîèçñëåдîâаòåëÿò ùå ñðåùíå òåðìèíа „èíдèêò“ 
ñ аðаáñêа öèôðа îò 1 дî 15 ñëåд íåãî è êаòî ïðаâèëî 
âèíаãè дî дðóãî ëåòîáðîåíå. Çа ñîöèаëíаòа ïðаêòèêа îò 
ñúçдаâаíåòî íа áúëãаðñêаòа дúðæаâа íаñаì òîâа å 
ãîдèíаòа ïî åðаòа îò ÑÑ è òаçè îò õðèñòèÿíñêèÿ êаëåíдаð 
èëè ñаìî åдíаòа îò òÿõ. Çа êаêâî å ñëóæåë òîçè 
õðîíîëîãè÷åí òåðìèí íÿêîãа, çа êаêâî íè ïîìаãа дíåñ? 

Èíдèêòèîíúò å 15-ãîдèøåí öèêúë, ÷ðåç êîéòî ñå 
îáÿâÿâаò è ñúáèðаò даíúöèòå. Èìïåðаòîð Êîíñòаíòèí ãî 
âúâåæда êаòî çадúëæèòåëåí â êаíöåëаðñêаòа ïðаêòèêа íа 
Âèçаíòèÿ îò 23 ñåïòåìâðè 312 ã. (ïîдîáíа ïðаêòèêа å 
èìаëî â аíòè÷íîñòòа ñ ðаçëè÷íî íа÷аëî – 23 è 1 
ñåïòåìâðè, 23 è 1 ìаðò). Îò V â. íаñаì å óñòаíîâåí 1 
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ñåïòåìâðè êаòî ïúðâèÿ дåí íа ïúðâèÿ èíдèêò îò 
ïåòíадåñåòãîдèøíèÿ öèêúë. 

×ðåç ÷èñëîòî íа èíдèêòа, ïðèдðóæаâаùî ãîдèíаòа 
îò åдíа èëè дðóãа êаëåíдаðíа ñèñòåìа, ìîãаò да ñå 
íаïðаâÿò дíåñ íÿêîëêî ïðîâåðêè: аêî èìа ñúìíåíèå, ÷å 
êаëåíдаðíаòа ãîдèíа å ñãðåøåíа èëè ïúê íå ñå ðаç÷èòа 
дîñòаòú÷íî дîáðå, аêî å íóæíî óòî÷íÿâаíåòî íа ìåñåöèòå 
îò ÿíóаðè дî аâãóñò è îò ñåïòåìâðè дî дåêåìâðè, ïúê 
дîðè è êаòî èíôîðìаöèÿ çа õðîíîëîãè÷íаòа îñâåдîìåíîñò 
íа аâòîðа íа дîêóìåíòа. 

Ñ ïîìîùòа íа дâå ôîðìóëè, çаâåùаíè îò ïúðâèòå 
òåîðåòèöè íа èñòîðè÷åñêаòа õðîíîëîãèÿ, ìîæåì да 
íаïðаâèì óòî÷íåíèÿòа. Аêî дîêóìåíòúò (ïðèïèñêаòа èëè 
ñúáèòèåòî) å даòèðаí ïî åðаòа îò ñúòâîðåíèåòî íа ñâåòа 
(ÑÑ), òîãаâа èíдèêòúò (È) ñå èç÷èñëÿâа ïî ñëåдíèÿ íа÷èí: 

È = ÑÑ : 15 

Аêî ãîдèíаòа å дадåíа ïî õðèñòèÿíñêîòî 
ëåòîáðîåíå (Õð.), òî ôîðìóëаòа çа îòêðèâаíå íа èíдèêòа å: 

È = (Õð. + 3) : 15 

Îñòаòúêúò îò дåëåíèåòî è â дâаòа ñëó÷аÿ ïîêаçâа 
êîå å áðîéíîòî ÷èñëî íа èíдèêòа. Â ñëó÷аèòå, êîãаòî íå ñå 
ïîëó÷аâа îñòаòúê, îçíа÷аâа, ÷å èíдèêòúò å 15-òè. 
Íаïðèìåð, аêî õðèñòèÿíñêаòа ãîдèíа å 1845, òî èíдèêòúò 
å 3-òè, çаùîòî: 1845 + 3 = 1848, 1848 : 15 = 123. 3. 

Аêî ãîдèíаòа îò ÑÑ å 7260, òî èíдèêòúò å 15-òè, 
çаùîòî ñëåд дåëåíèåòî íå ñå ïîëó÷аâа îñòаòúê: 7260 : 15 
= 484. 

Áåçñïîðíî å, ÷å дîêóìåíòèòå, ñ êîèòî íаé-÷åñòî 
áîðаâè ãåíåаëîãúò ñа îò íаøåòî ñòîëåòèå, îò ÕIÕ è ïî-
ìаëêî îò ÕVIII â. (Ðаçáèðа ñå òîé ìîæå да ñðåùíå èçâîðè 
è îò ïî-ðаííè ïåðèîдè.) Õаðаêòåðíаòа даòèðîâêа íа òåçè 
ïèñìåíè ñâèдåòåëñòâа å ïî õðèñòèÿíñêèÿ êаëåíдаð, ìаêаð 
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è èçïèñаíа ïî ðаçëè÷íè íа÷èíè. Íаïðèìåð: „Íа ìаéñòîð 
Õèòî îò Êèëóñаð да ñå çíаå êîãа ñå ðîдè Ìаðèîëа – íа 
Ïåòðîâдåí â ñúáîòа íа 11 ñаõаòа íа ìåñåöа þëèÿ íа 1 дåí, 
íа ñâåòèòå áåçñðåáúðíèöè Êîçìа è Äаìÿí â ëåòî 1833“; 
èëè „1833 îò Ðîæдåñòâî Õðèñòîâî. Äа ñå çíаå è ïîìåíóâа, 
êîéòî ïðî÷åòå êаêâî ñå íаïðаâè íа ìаíаñòèðÿ: îò òåìåë ñå 
âдèãíаõа îдаèòå, дóâаðúò íаîêîëî è íа ÷åðêîâаòа, 
ñаéâаíòа, ïî âðåìå íа îòöа èãóìåíа éåðîìîíаõа 
Éîаíèêèå, ðîдîì îò Ëîâå÷, ðîдèòåëè íåãîâè Íèêîëа è 
Ìаðèÿ, ó÷åíèê íа Åâòèìèÿ Õèëåíдаðåö, êîéòî ñåдÿ ïðè 
ìåíå 7 ëåòа. È òаêа, ñâúðøè ñå ñ ïîìîùòа íа ñâåòа 
Òðîèöа. Ïî òîâа âðåìå áåøå åïèñêîï Äèîíèñèå, 
ìèòðîïîëèò òúðíîâñêè Èëаðèîí, аìèí“; èëè „Òаçè 
îñìî÷аñòèÿ å íа õадæè Çаõаðè Ïåòðîâè÷, êîÿòî òîé 
ïîдаðè íа ñâîÿ ó÷åíèê Ïåòêî Ðа÷îâ, ñаìî çа èæдèâåíèå 
âçå дâаíадåñåò ëåâа. 1833 ãîдèíа, ìåñåö þëè, 24 дåí“; èëè 
„Ãðèæè ñå çа íаóêа, а íå çа ïаðè: çаùîòî ìíîãîòî íаóêè 
íîñÿò ïаðè. Òаçè êíèãа å íа Òîдîð õадæè Âúë÷îâ îò ñåëî 
Áаøêüîé, 1834, ìаé 5. Òîâа ïèñìî ãî ïèñа Ïåòúð, ñèí íа 
Òîдîðа õадæè Âúë÷îâ...“; „Äа ñå çíаé, êаòî ñå æåíèõìå 
ïðåç 1834 ã.“.  

Îñâåí ðаçíîîáðаçèåòî â íа÷èíа íа èçïèñâаíåòî íа 
õðèñòèÿíñêаòа ãîдèíа (ìåñåöа è дíèòå), ñúùåñòâóâа è 
дðóã âèд õðîíîëîãè÷íî ðаçëè÷èå. Òî ñå îòêðèâа íаé-÷åñòî 
â òúðãîâñêа è дðóãа êîðåñïîíдåíöèÿ ñúñ ñúêîíòðаãåíòè 
èëè ïîçíаòè (íаïðèìåð ïîçдðаâèòåëíè êаðòè÷êè) îò 
êаòîëè÷åñêè è дðóãè дúðæаâè. Ïðè÷èíаòа å â ðаçëè÷íîòî 
ïî âðåìå âúçïðèåìаíå è óòâúðæдаâаíå íа ãðèãîðèаíñêèÿ 
êаëåíдаð, çаìåñòèë þëèÿíñêèÿ. Êîãа è êаê ñòаâа òîâа, è 
êаêâî òðÿáâа да çíаå ãåíåàëîãúò? 

Þëèÿíñêèÿò êаëåíдаð âëèçа â ñèëа îò 1 ÿíóаðè 45 
ã. дî Õð. Âúâåдåí å îò Þëèé Öåçаð, çа да ïðåîдîëåå 
âðåìåâаòа õаîòè÷íîñò íа дåéñòâаùèÿ дîòîãаâа ðèìñêè 
êаëåíдаð. Â ÷åñò íа òîçè ïðèíîñ ñåíаòúò ïðåèìåíóâа 



 

177 

ðèìñêîòî íаçâаíèå íа ñåдìèÿ ìåñåö – êâèíòèëèñ â þëèóñ 
(þëè), êаêòî è ñаìèÿò êаëåíдаð ïðîдúëæаâа да íîñè дî 
дíåñ íåãîâîòî èìå. Â îñíîâаòа íа ëåòîáðîåíåòî å 365-
дíåâíаòа дðåâíîåãèïåòñêа ñëúí÷åâа ãîдèíа, êаòî ñëåд 3 
òаêèâа ãîдèíè ñå âúâåæда åдíа âèñîêîñíа îò 366 дíè. 
Ñòаâа òаêа, ÷å ïîíòèôèöèòå îò Ðèì íå ïðèëаãаò çа 
èçâåñòíî âðåìå ïðаâèëíî ôîðìóëаòа íа òîãаâаøíèÿ 
ãîëÿì аñòðîíîì Ñîçèãåí çа дîïúëíèòåëíèÿ дåí. Íаòðóïâа 
ñå õðîíîëîãè÷íа ãðåøêа, êîÿòî ñå èçáåãíаëа ñ ðåôîðìа, 
âúâåдåíа îò èìïåðаòîð Îêòаâèаí Аâãóñò â íа÷аëîòî íа 
íîâаòа åðа. Â íåãîâа ÷åñò ìåñåö ñåêñòèëèñ å ïðåèìåíóâаí 
â аóãóñòóñ (аâãóñò). 

Аíòè÷íèòå аñòðîíîìè ñа èç÷èñëèëè þëèаíñêаòа 
ãîдèíа íа 365 дíè è 6 ÷аñа. Òÿ îáа÷å å ïî-ãîëÿìа îò 
ïðèðîдíî дåòåðìèíèðаíаòа òðîïè÷íа ãîдèíа ñ 0,0078 
дåí11. Â ðåçóëòаò íа òîâа íа âñåêè 128 ãîдèíè ñå íаòðóïâа 
ãðåøêа ñ åдíî дåíîíîùèå, êîÿòî âúâ âòîðаòа ïîëîâèíа íа 
ÕVI â. íаðаñíаëа íа 10 дíè. Íаñòúïèëî áåçðåдèå â 
ïðаçíóâаíåòî íа õðèñòèÿíñêаòа Ïаñõа è ïîдâèæíèòå 
ïðаçíèöè, ñâúðçаíè ñ íåÿ12. Åêèï îò èòаëèаíñêè 
аñòðîíîìè ïðåдëаãа ðåôîðìа â ëåòî÷èñëåíèåòî, 
óòâúðдåíа ñúñ ñïåöèаëíа áóëа íа ïаïа Ãðèãîðèé ÕIII îò 
24 ôåâðóаðè 1582 ã. Ñïîðåд çаïîâåдòа даòèòå ñå 
ïðåìåñòâаò ñ 10 дíè íаïðåд, êаòî дåíÿò ñëåд 4 îêòîìâðè 
1582 ã. – ÷åòâúðòúê – ñòаâа 15 îêòîìâðè – ïåòúê. 

Ãðèãîðèаíñêèÿò êаëåíдаð ñúùî íå å аáñîëþòíî 
òî÷åí (çаòîâа ñå ðаáîòè âúðõó ñúçдаâаíåòî íа íîâ 
ñâåòîâåí êаëåíдаð). Åдíа ãîдèíа å ðаâíа íа 365,2425 дíè, 
êîÿòî ñå ðаçëè÷аâа îò òðîïè÷íаòа ãîдèíа ñ 0,0003 дåí, ò.å. 
çа 3280 ãîдèíè ùå ñå íаòðóïа ãðåøêа îò åдíî дåíîíîùèå. 
Òаçè íåòî÷íîñò íå å îïаñíа çа ñîöèаëíаòа ïðаêòèêа, 
ïîðадè òîâа ãðèãîðèаíñêèÿò êаëåíдаð å ñâåòîâíî 
ïðèçíаò. Äðóã å âúïðîñúò, ÷å òîé å âúâåæдаí â îòдåëíèòå 
дúðæаâè â ðаçëè÷íî âðåìå, ïîíÿêîãа дîðè ìú÷èòåëíî, íå 
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ñаìî â èçòî÷íîïðаâîñëаâíèòå ñòðаíè. Ïðèëîæåíèå 1 
ïîêаçâа êúдå è êîãа å ïðîâåдåíа êаëåíдаðíаòа ðåôîðìа. Ñ 
òаçè èíôîðìаöèÿ èçñëåдîâаòåëÿò ìîæå да ñúïîñòаâè 
дîêóìåíòа îò ÷óæд ïðîèçõîд ñ íаøèòå ïèñìåíè 
ñâèдåòåëñòâа è да даòèðа èçâîðа ñúîáðаçíî ñòаðèÿ è 
íîâèÿ ñòèë. Â Áúëãаðèÿ ïðîìÿíаòа å íаïðаâåíа ïðåç 1916 
ã., êаòî 31 ìаðò ñòаâа 14 аïðèë. 

Âаæíî å да ñå çíаå îùå, ÷å êîëè÷åñòâîòî íа дíèòå, 
ñ êîèòî ñå ñúîòíаñÿ ñòаðèÿò êúì íîâèÿ ñòèë, å ðаçëè÷íî 
ïðåç âåêîâåòå (ïðèëîæåíèå 2). Îñâåí òîâа èìа îùå åдíа 
õðîíîëîãè÷íа òúíêîñò, íа êîÿòî íå âèíаãè ñå îáðúùа 
âíèìаíèå. Òúé êаòî ãîдèíаòа â êîðèãèðаíèÿ ãðèãîðèаíñêè 
êаëåíдаð å èç÷èñëåíа ïî ìаðòåíñêîòî ëåòîáðîåíå, òî 
âñÿêî êîðåñïîíдèðаíå íа дâаòа ñòèëа òðÿáâа да ñòаâа îò 1 
ìаðò. Ñëåдîâаòåëíî ìåñåöèòå ÿíóаðè è ôåâðóаðè ùå ñå 
îòíаñÿò êúì ñòаðèÿ ñòèë. Íаïðèìåð аêî ñúáèòèåòî å ïðåç 
ÕVIII â., ðаçëèêаòа 11 дåíîíîùèÿ ùå ñå ïðèáаâè çа 
ìåñåöèòå ñëåд 1 ìаðò, çа ÿíóаðè è ôåâðóаðè òÿ ñè å 10 
дíè, êаêòî å çа ïåðèîда îò 1 ìаðò íа ÕVII â. 

Â íаó÷íаòа è ïîïóëÿðíаòа ëèòåðаòóðа ïî 
õðîíîëîãèÿ ñúùåñòâóâаò ïîâå÷å îò 100 çаãëаâèÿ, êúдåòî 
ùå ñå íаìåðÿò òаáëèöè çа ìåõаíè÷íî êîðåëèðаíå íа дâаòа 
ñòèëа, íî íå âñè÷êè даâаò èíôîðìаöèÿ çа ìаðòåíñêîòî 
íа÷аëî íа ñúîòâåòíаòа ãîдèíа. Çа òî÷íîñò è óдîáñòâî íа 
ãåíåаëîãа ïðåдëаãаìå дâå òаáëèöè, âçаèìíî ñâúðçаíè 
åдíа ñëåд дðóãа (ïðèëîæåíèå 3 – òàáë.À è Á)13.  

Íа òаáë.А ñа дадåíè ãîдèíèòå îò ÕVIII, ÕIÕ è ÕÕ 
â., ñ дåíÿ ïî ñòаðèÿ è ïî íîâèÿ ñòèë, êîãаòî å áèë 1 ìаðò 
(îòòóê èдâаò ïîíÿòèÿòа ïîíåдåëíè÷íа, âòîðíè÷íа... 
íåдåëíа ãîдèíа). Íа òаáë.Á â ñðåдаòа ñа èçïèñаíè дíèòå îò 
ñåдìèöаòа â ñåдåì êîëîíêè. Âñÿêа îò òÿõ – I, II, III... VII 
îòãîâаðÿ íа õаðаêòåðа íа ñúîòâåòíаòа ãîдèíа, ò.å. 1 ìаðò å 
áèë â ïîíåдåëíèê, âòîðíèê, ñðÿда... íåдåëÿ. Ïîд âñÿêа îò 
êîëîíêèòå ñëåдâаò дíèòå îò ñåдìèöаòа, êîèòî íèå ùå 
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òúðñèì çа ñúîòâåòíаòа ãîдèíа. Â ëÿâаòа è дÿñíаòа ñòðаíа 
ñа дадåíè ìåñåöèòå â ãîдèíаòа – îò ÿíóаðè дî дåêåìâðè, 
êîãаòî дадåíаòа ãîдèíа íå å âèñîêîñíа. Ìåñåöèòå ÿíóаðè è 
ôåâðóаðè îò âèñîêîñíèòå ãîдèíè ñа ïîñòаâåíè дîëó âдÿñíî 
(â òаáë.А òå ñа èçïèñаíè ñ ÷åðåí øðèôò). 

Èñêаìå да ïðîâåðèì даëè аâòîðúò íа ïðèïèñêаòа çа 
ðаæдаíåòî íа Ìаðèîëа, дúùåðÿòа íа ìаéñòîðа Õèòî, íå å 
ñãðåøèë дåíÿ îò ñåдìèöаòа (âæ. ïî-ãîðå). Îò òаáë.А 
óçíаâаìå, ÷å 1833 ã. å ñðåдè÷íа (ïî ñòаðèÿ ñòèë). Â òаáë.Á 
òÿ å â III-òа êîëîíêа. Ïðîдúëæаâаìå ñ ïîãëåд íадîëó, ïî 
âåðòèêаëа íа III êîëîíа, дîêаòî ïðåñå÷åì õîðèçîíòаëа, 
èдâаù îòдÿñíî, êúдåòî å 1 þëè. Òîçè дåí íаèñòèíа å áèë 
ñúáîòа. 

Äðóã ïðèìåð: çíаåì, ÷å ðîдñòâåíèêúò ñå å ðîдèë â 
íåдåëåí дåí ïðåç ôåâðóаðè 1860 ã. Ãîдèíаòа å âòîðè÷íа + 
âèñîêîñíа (òаáë.А). Â òаáë.Á – êîëîíêаòа å II (â дîëíîòî 
êаðå îò дíèòå), а ôåâðóаðè å âдÿñíî. Âèæдаìå ïî âåðòè-
êаëа, ÷å дåíÿò íåдåëÿ ñå ïðåñè÷а ïî õîðèçîíòаëа ñ 
÷èñëаòа 7, 14, 21 è 28 îò âèñîêîñíèÿ ôåâðóаðè. Аêî èìаìå 
дîïúëíèòåëíа èíôîðìаöèÿ â òåêñòа – íаïðèìåð, ÷å å 
ïðåдñòîÿë ïðаçíèêа íа ñâ. Åâãåíèÿ, òî ùå îòíåñåì ðаæда-
íåòî êúì 21 ôåâðóаðè, аêî ëè íå, ùå îñòаíåì ñаìî ñ 
ôаêòа, ÷å ïîòîìúêа ñå å ðîдèë â íåдåëåí дåí ïðåç 
ôåâðóаðè. 

Èëè ðаçïîëаãаìå ñ ïîùåíñêа êаðòè÷êа, èçïðаòåíа 
дî íаøèÿ ïðадÿдî îò аâñòðèéñêè òúðãîâåö, è òÿ å даòèðаíа 
8 ñåïòåìâðè 1896 ã. Íåîáõîдèìî íè å да íаìåðèì 
êîðåñïîíдèðаùаòа даòа çа Áúëãаðèÿ. Îò ïðèëîæåíèå 4 
îòêðèâаìå, ÷å Аâñòðèÿ å âúâåëа ãðèãîðèаíñêîòî ëåòî-
áðîåíå îò 1584 ã., ñëåдîâаòåëíî даòаòа å ïî íîâèÿ ñòèë. Ó 
íаñ ïî òîâа âðåìå å 27 аâãóñò (ïðèëîæåíèå 2 – èçâаæдаìå 
12 дíè). Аêî íè èíòåðåñóâаò дíèòå îò ñåдìèöаòа – îò 
ïðèëîæåíèå 3 ðаçáèðаìå, ÷å çа Аâñòðèÿ 8 ñåïòåìâðè å 
âòîðíèê, а çа Áúëãаðèÿ å 27 аâãóñò – ñúùî âòîðíèê. 
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Îñâåí ãîдèíаòа, êîÿòî îò÷èòа æèâîòа ïî þëèаíñêèÿ, 
а îò 14 аïðèë 1916 ã. ïî ãðèãîðèаíñêèÿ êаëåíдаð, â 
ñîöèаëíаòа ïðаêòèêа íа îáùåñòâîòî íè áèòóâа è ãîдèíаòа 
ïî öúðêîâíèÿ êаëåíдаð. Â ìíîãî ñëó÷аè çа ðîæдåíаòа даòа 
èëè çа ñúáèòèÿ, ñâúðçаíè ñ èçñëåдâаíèÿ ïîòîìúê, 
ãåíåаëîãúò ùå èìа êаòî даòèðаùа èíôîðìаöèÿ ñаìî 
öúðêîâíèòå ïðаçíèöè. Íаïðèìåð â öúðêîâíа êíèãа îò ñ. 
Êúðøîâöè, Åëåíñêî èìа ïðèïèñêа: “Äа ñå çíаå, êîãа èдâаõа 
éåðîìîíаõ Çîòèê, Âåëêî è Êîëþ íа ìÿëêÿ Áîãîðîдèöа, 
ëåòî 1834”14. Ìаëêа (ìаëа) Áîãîðîдèöа – è дî дíåñ òаêа ñå 
íаðè÷а öúðêîâíèÿò ïðаçíèê „Ðîæдåñòâî Ïðåñâåòа 
Áîãîðîдèöа“, êîéòî å íа 8 ñåïòåìâðè. 

È â íаøå âðåìå, êîãаòî òðúãâаìå да ñúáèðаìå 
ãåíåаëîãè÷íа èíôîðìаöèÿ îò âúçðаñòíè õîðа, ùå ÷óåì 
èçðаçèòå: „ðîдè ñå íа Áëаãîâåö (Áëаãîâåùåíèå = 25 ìаðò) 
è ÿ êðúñòèõìå Áëаãîâåñòа“ (ñúùåñòâóâа ïðаêòèêаòа, 
êîãаòî дåòåòî ñå ðîдè íа ãîëÿì õðèñòèÿíñêè ïðаçíèê да 
ñå íаèìåíóâа íа ñâåòèÿòа, а íå íа áаáаòа èëè дÿдîòî); èëè 
„ïî÷èíа â íåдåëÿòа, êîãаòî çаïî÷íаõìå Âåëèêдåíñêèÿ 
ïîñò“ (ò.å. 7 ñåдìèöè ïðåдè Âåëèêдåí); èëè „âåí÷аõа ñå 
ñëåд Áîãîÿâëåíèå“ (ò.å. ñëåд 6 ÿíóаðè) è ïð. 

Â ñëó÷аèòå, êîãаòî даòèðаíåòî íа ñúáèòèåòî å ñаìî 
ïî öúðêîâíаòа ãîдèíа (ïî дúëãîâå÷íа òðадèöèÿ çаïî÷âа 
âèíаãè íа 1 ñåïòåìâðè), òî ñïðаâêаòа ùå ñå íаïðаâè ñ 
êаëåíдаð÷åòаòа, èçдаâаíè îò Ñâ. Ñèíîд (ïðèëîæåíèå 4 
даâа èíôîðìаöèÿ çа íåдåëèòå, êîãаòî å áèë Âåëèêдåí ïðåç 
ÕIÕ è ÕÕ â.). Ïðåдè è ñëåд íåãî èìа ïðаçíèöè, íаðå÷åíè 
ïîдâèæíè. Òåõíèòå даòè ñå ìåíåëè, êаêòî è â ñúâðåìèåòî, 
ñïîðåд даòаòа íа Ïаñõаòа çа ñúîòâåòíаòа ãîдèíа15.  

Ùî ñå îòíаñÿ дî òåðìèíèòå çа ìåñåöèòå, дíèòå è 
÷аñîâåòå, òî ðаçíîîáðаçèåòî ïðåç âåêîâåòå å ñúâñåì 
ìаëêî. Ñúâðåìåííèòå íаøè íаèìåíîâаíèÿ íа ìåñåöèòå ñа 
âúçïðèåòè îò Þëèаíñêèÿ êаëåíдаð è ñа âëåçëè â 
дúðæаâíа óïîòðåáа îùå ïðåç Ïúðâî áúëãаðñêî öаðñòâî. 



 

181 

Îòíîñèòåëíè ðаçëè÷èÿ ùå ñå ñðåùаò ïî îòíîøåíèå íа 
òÿõíаòа åçèêîâа ôîðìа (íаïðèìåð þíè, þíèÿ, þíèé). 
Ìаêаð è ðÿдêî, íî å âúçìîæíî да ñå ÷óå îò óñòаòа íа ïî-
âúçðаñòíè õîðа è ñëаâÿíñêîòî íаèìåíîâаíèå (â ìîÿ îïèò 
– ïðè ðаçãîâîð ñ ðîдîï÷аíè). Òîâа å ðåìèíèñöåíöèÿ íа 
áèòîâèÿ êаëåíдаð íа ñëаâÿíèòå, дîíåñëè ãî ïðè 
íаñòаíÿâаíåòî ñè ïî íаøèòå çåìè, îñòаíаë â дóõîâíаòа 
ïðаêòèêа è â ñëåдâаùèòå âåêîâå. 

Íå ñå çíаå êúдå è êîãа å ñúçдадåí ñëаâÿíñêèÿò 
êаëåíдаð. Ñúñòîè ñå îò 12 ìåñåöа, ÷èèòî íаèìåíîâаíèÿ 
îòãîâаðÿò íа ñâåòîóñåùаíåòî çа ïðèðîдíè çаêîíî-
ìåðíîñòè: ÿíóаðè – ïðîñèíåö (дåíÿò ðаñòå, íåáåòî ñòаâа 
ñèíüî), ôåâðóаðè – ñå÷åí, ñå÷êî („ñå÷å“ çèìаòа èëè да ñå 
ñåêаò дúðâа îò ãîðаòа), îêòîìâðè – ëèñòîïад, дåêåìâðè 
– ñòóдåí è ïð. (Ñúâðåìåííèòå ÷åøêè è ïîëñêè íаçâаíèÿ 
íа ìåñåöèòå ñа íаãëåдåí ïðèìåð çа òîâа ñëаâÿíñêî 
ñâåòîâúçïðèÿòèå – âæ. ïðèëîæåíèå 5). Òå îñòаâаò è âúâ 
âúçðîæдåíñêаòа íè ëåêñèêа, ïîíÿêîãа ñа çаìåñòâаíè ñ 
èìåòî íа ñâåòèÿòа, ÷èèòî ïðаçíèê å â ñúîòâåòíèÿ ìåñåö 
(ïðèëîæåíèå 6)16.  

Íаèìåíîâаíèÿòа íа дíèòå ñа îñòаíаëè òðадè-
öèîííè âåêîâå íаðåд ó íаñ è â дðóãèòå ñëаâÿíñêè дúðæаâè 
ïî ôîðìа è ñúдúðæаíèå: íåдåëÿ – íå ñå ðаáîòè, 
ïîíåдåëíèê – дåíÿò ñëåд íåдåëÿòа, âòîðíèê – âòîðèÿò 
ñëåд íåдåëÿòа è ò.í. Ïîдîáíî íîìåðèðаíå íа дíèòå å 
õаðаêòåðíî çа ìíîãî íаðîдè îùå îò дðåâíîñòòа. Òî å 
óдîáíî çа ñîöèаëíаòа ïðаêòèêа è âåðîÿòíî çаòîâа å 
íадæèâÿëî âåêîâåòå. Ïðåдïîëаãа ñå, ÷å íаèìåíîâаíèåòî 
íа øåñòèÿ дåí – ñúáîòа, å îíаñëåдåíî îò дðåâíî-
âаâèëîíñêîòî „øаááаò“ = ïîêîé. Òî å ïðåìèíаëî íå ñаìî 
â ñëаâÿíñêаòа ëåêñèêа, íî è â åâðåéñêèÿ, аðаáñêèÿ è íÿêîè 
çаïадíîåâðîïåéñêè åçèöè. (Â ãðóçèíñêèÿ åçèê íаïðèìåð 
èìа „îðøаáаòè“ – âòîðа ñúáîòа, „ñаìøаáаòè“ – òðåòа..., 
„õóòøаáаòè“ – ïåòа ñúáîòа.) 
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Íå å èçâåñòíî îò êîãа òî÷íî áúëãаðèòå çаïî÷âаò да 
óïîòðåáÿâаò ïîíÿòèÿòа ÷аñ, ìèíóòа, ñåêóíда çа 
îòáðîÿâаíå íа дåíîíîùíаòа âðåìåâа ðèòìè÷íîñò. Ñïîðåд 
Ã.Ãåîðãèåâ â íаâå÷åðèåòî íа Îñâîáîæдåíèåòî å èìаëî 
õîðа, êîèòî íå ñа ÷óâаëè ïîíÿòèåòî „÷аñ“. Âðåìåòî ñå å 
îòìåðâаëî ñ îñìаíñêаòа âðåìåâа ñèñòåìа è íаðîдíаòа 
„õðîíîëîãèÿ“17. Ïðèìåðèòå îò íÿêîëêî ïðèïèñêè è 
õðîíèêè îò 30-òå è 80-òå ãîдèíè íа ÕIÕ â. îáа÷å ïîêаçâаò, 
÷å õîðаòа (âåðîÿòíî ïî-èíòåëèãåíòíèòå) ñа èçïîëçâаëè è 
áúëãаðñêаòа (ñëаâÿíñêаòа) дóìа „÷аñ“, è òóðñêаòа „ñаõаò“. 

Â ïåíòèêîñòаð îò Ñåâëèåâî ñâåùåíèêúò å 
îòáåëÿçаë: „Äа ñå çíаå êîãа õîдè ìîð ÷åëîâå÷åñêа, ñèðå÷ 
÷óìа. Ïðîâîдè Áîã ãíåâúò ñâîé ïî çåìíаòа âñåëåíа â ëåòî 
1814. Íа òаçè ãîдèíа óìðÿ ßíêî даñêаë â Ñåâëèåâî, òîé 
áåøå îò ñåëî Òåòåâåí, ðîдúò ìó íåèçâåñòåí, ïðåç ìåñåö 
ìаðò, 6 дåí, â ÷åòâúðòúê ñðåдîïîñòíè, â 12 ÷аñа. Ïèñаõ аç, 
ìíîãîãðåøíèÿò âñðåд ÷åëîâåöèòå ïîï Ïåí÷î îò ãðад 
Ñåâëèåâî, ñèí Äèìîâ, â ëåòî 1814, ìåñåö аïðèë, 19 дåí.“ Â 
дðóãа ïðèïèñêа ÷åòåì: „1821, дåêåìâðè 17, êîãаòî ñå 
òðåñè çåìÿòа ïðåç íîùòа íа 9 ñаõаòа.“ Â áåëåæêа çа 
ðаæдаíåòî íа Í.Ãåðîâ ÷åòåì: „1823, ôåâðóаðè 23 дåí ðîдè 
ñå Íаéдåí âå÷åðòа â дåñåò ÷аñа, ÷åдî îñìî.“ Â 
ëåòîïèñíèòå áåëåæêè íа ïîï Êîé÷î Èêîíîìîâ è ñèíа ìó 
ïîï Íèêîëа Õадæèêîé÷åâ ñðåùаìå óïîòðåáаòа è íа дâåòå 
ïîíÿòèÿ: „...1786, ðîдèëè Éîâ÷а, îêòîìâðèé 19, âå÷åð íа 5 
÷аñа íîùåì... 1843, аâãóñò 5, ïðåç дåíÿ ïî 8 ñаõаòа ðîдè ñå 
Äðаãóøа, ïúðâî ìîìè÷å“18. [18] 

Ðîдîèçñëåдîâаòåëÿò ìîæå да ñðåùíå õðîíîëîãè÷íè 
ôаêòè, êîèòî ñа îòáåëÿçаíè ïî òóðñêаòа ñèñòåìа íа 
÷аñîáðîåíå. Íаïðèìåð â ïðèïèñêаòа â ïðèõîдíîðаçõîдíèÿ 
òåôòåð íа Äðÿíîâñêèÿ ìаíаñòèð å îòðаçåíî: „1876 ëÿòî, 
ìåñåö аïðèëèÿ íа 29 дåí, ÷аñа ïî ÷åòèðè ïî òóðñêè âëåçå 
êîìèòåòúò è âúñòаíèöèòå â ìаíаñòèðа ïîд ïðåдâî-
дèòåëñòâîòî íа ïîï Õаðèòîíа, даñêаë Êèðа, Äèìèòúð 
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çíаìåíîñåö îò Ðóñ÷óêа, Õðèñòî Ïаðìаêîâ îò Ãðадåö, 
Íèêîëа Òîдîðîâ îò ×åðâåíа âîда... è áèòêаòа çаêа÷è 
÷аñúò ïî ïåò ïî òóðñêè è ñå áèõа дî ìåñåö ìаÿ 8 дåí, è 
êаòî дîéдå Ôаçëú ïаøа... ñïîëó÷è да çаïаëè ñòаèòå ÷аñúò 
ïî 11 ïî òóðñêè…”19.  

Â òаêèâа ñëó÷аè ñå íаëаãа да ñå îòêðèå 
êîðåñïîíдèðаùîòî åâðîïåéñêî âðåìå, а òîâа å дîñòа 
ñëîæíî. Ïðè÷èíаòа å â òîâа, ÷å òóðñêîòî ïðåñìÿòаíå íа 
÷аñîâåòå â дåíîíîùèåòî å ñòаâаëî (дî 40-òå ãîдèíè íа 
íаøèÿ âåê) îò íîùòа êúì дåíÿ, а âñåêèдíåâíîòî ÷аñîâî 
îòìåðâаíå ñå èçâúðøâаëî íå ïî аñòðîíîìè÷åñêîòî 
ïîëîæåíèå íа ëóíаòа. Íåéíаòа âèдèìа ïîÿâа íа âå÷åðíîòî 
íåáå áèëа íа÷аëîòî íа „дåíîíîùèåòî“. А òî å ðаçëè÷íî çа 
âñåêè ìåñåö (да íå ãîâîðèì çа ðаçëè÷èåòî ïî çåìíаòа 
øèð, êîåòî å ïðèðîдíî îáóñëîâåíî îò ðаçëè÷èåòî â 
ãåîãðаôñêèòå øèðèíè). Çа аïðèë (êаêòî å â öèòèðаíаòа 
ïðèïèñêа) îò çаëåçа íа ñëúíöåòî дî åâðîïåéñêаòа 
ïîëóíîù èìа ïðèáëèçèòåëíî øåñò÷аñîâа ðаçëèêа, íî çа 
ìаé òÿ ñòаâа ïî÷òè ñåдåì÷аñîâа. Ñëåдîâаòåëíî 4 ÷. ïî 
òóðñêè = 10 ÷. ïî åâðîïåéñêè, 5 ÷. ïî òóðñêè = 11 ÷. ïî 
åâðîïåéñêè, а 11 ÷. (íа 8 ìаé) ïî òóðñêè = íа 18 ÷. ïî 
åâðîïåéñêî âðåìå. 

Íаé-÷åñòè ùå áúдаò ñëó÷аèòå â ïèñìåíèòå è 
óñòíèòå èçâîðè (дîðè â ðаçêаçèòå íа íаøèòå áаáè), êîãаòî 
ãåíåаëîãè÷íîòî ñúáèòèå ùå áúдå îòìåðåíî ñ íаðîдíèÿ 
„õðîíîìåòúð“. А òîé å òаêа æèâ, ìíîãîîáðаçåí, çаùîòî å 
îòðаçèë è ñâåòîâúçïðèÿòèåòî, è ñâåòîîòðаæåíèåòî, è 
дúëãîâå÷íèÿ îïèò íа õîðаòа, êаêòî ìåæдóâïðî÷åì å â 
öåëèÿ ñâÿò20. Íаïðèìåð ñëîâîñú÷åòаíèåòî îò íаðîдíаòа 
õðîíîëîãèÿ „ïðîïÿõа ïúðâè (âòîðè è òðåòè) ïåòëè“ ñå 
îòíаñÿ è çа „áúëãаðñêèòå“, è çа „дðåâíîðèìñêèòå“, è çа 
„ôðåíñêèòå“, è çа „ïîëñêèòå“, è ò.í. „ïåòëè“. 

Ñïîðåд ïîëîæåíèåòî íа ñëúíöåòî íаðîдúò 
(íаâñÿêúдå) îïðåдåëÿ „ïðåç дåíÿ“ è „ïðåç íîùòа“. 
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Ñúùåñòâóâаò è „õðîíîëîãè÷íè“ óòî÷íåíèÿ, êîèòî íå ñа 
ìаëêî â áúëãаðñêèÿ áèò. Âðåìåòî ñëåд ïîëóíîù å 
„ïîòаéíа дîáа“, „ïúðâè ïåòëè ïðîïÿõа“, а ÷аñ è ïîëîâèíа 
ñëåд òÿõ ñа „âòîðèòå ïåòëè“. Ïðåдè èçãðåâа íа ñëúíöåòî 
„ïåÿò òðåòè ïåòëè“, íаðè÷а ñå îùå „óçîðè“, „çаçаðаíüå“, 
„ïðåç èçãðåâ“, „ïðåд ñëúíöå“, „çаáåÿëа“. Ïîñëå èдâа 
„èçãðåâ ñëúíöå“, „óòðî“, „íаóòðî“, „ñаáаõëå“, 
„ñаáаéëèíа“, „îöóòðа“, „çаðаí“, ñëåд òîâа å ñðåдаòа íа 
дåíÿ – „îáÿд“, „ïëадíå“, „ïëадíèíа“, „ãîëÿì ðó÷îê“ (â 
ãîëåìèòå ëåòíè дíè – çа çаêóñêаòа êúì 7 ÷. å „ïîдðó÷îê“, 
êúì 10 ÷. å „ðó÷îê“, ò.å. âòîðа çаêóñêа). Ñëúíöåòî îòèâа 
êúì çаëåç – „ñëåд ïëадíå“, „ñëåдîáåд“, „èêèíдèа“, „ïî 
ëåдåâèíа“, „ïðîñëÿ÷êè çаìаí“. Èдâа „çаëåç“, „çаõîд 
ñëúíöå“, „çаé-ñëúíöå“ è îêîëî ÷аñ ñëåд òîâа „ìаëêа 
âå÷åðÿ“, ïîñëå „ãîëÿìа âå÷åðÿ“, а êúì 24 ÷. å „ãëóî дîáа“, 
„ïîòаéíа дîáа“, „ïîëóíîù“21.  

Õðîíîëîãè÷íîòî ðаçíîîáðаçèå â ãåíåаëîãè÷íèòå 
дîêóìåíòè ñå íаëаãа è îò дðóãè ïðè÷èíè. Ôаêòúò, ÷å 
áúëãаðñêèÿò íаðîд å ïîд îñìаíñêî âëадè÷åñòâî îêîëî ïåò 
âåêа, îáóñëаâÿ íаëè÷èåòî íа даòèðîâêè ïî ìþñþëìа-
íñêîòî ëåòîáðîåíå è íа дîìаøíèòå èçâîðè îò îôèöèаëåí è 
ëè÷åí ïðîèçõîд. Êаêâî å õаðаêòåðíîòî çа òóðñêèÿ êаëåí-
даð, ïî-òî÷íî çа ìþñþëìаíñêèÿ êаëåíдаð, òðадèöèîííî 
ðаçïðîñòðаíåí â ñòðаíèòå, èçïîâÿдâаùè èñëÿìа? 

Íаðè÷а ñå îùå Õèдæðа, а ïî ñâîÿòа ñúùíîñò å 
ëóíåí êаëåíдаð. Îñíîâаí å íа ôаçèòå íа ëóíаòа, êаòî 
íа÷аëîòî íа ãîдèíаòа çаïî÷âа âèíаãè ïðè ïúðâаòа 
âèдèìа ïîÿâа íа ëóííèÿ ñúðï íа âå÷åðíîòî íåáå (êîåòî 
íå å ðаâíî íа аñòðîíîìè÷åñêîòî íîâîëóíèå). Åдíа 
ãîдèíа íа õèдæðаòа å îò 365 дíè, 8 ÷аñа, 48 ìèíóòè è 33 
ñåê., ïîðадè òîâа å ïî-êúñа îò ãðèãîðèаíñêаòа ñ 10 è 11 
дíè. Îòëèêа èìа â ÷èñëåíîñòòа íа дíèòå â 12-òå ìåñåöа 
(ïðèëîæåíèå 7). 
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Íаé-ñúùåñòâåíîòî å, ÷å íа÷аëîòî íа ìþñþë-
ìаíñêèÿ êаëåíдаð (1 ìóõаððаì) å íа 16 þëè 622 ã. ïî 
íаøèÿ êаëåíдаð. (Òîâа å дåíÿò íа áÿãñòâîòî íа Ìîõаìåд 
îò Ìåêа â Ìåдèíа.) Ò.å. 1 ìóõаððаì íа ãîдèíа 1 îò 
Õèдæðа = 16 þëè 622 ã. Òаçè ðаçëèêа óñëîæíÿâа 
õðîíîëîãè÷íîòî ñúîòíаñÿíå íа åдíаòа êúì дðóãаòа è 
îáðаòíî. Íаé-дîáðå å да ñå ïîëçâаò ïóáëèêóâаíè 
ñèíõðîíè÷íè òаáëèöè, íî òå ñа áèáëèîãðаôñêа ðÿдêîñò22. 
Аêî íå ñå íаëаãа даòèðаíå ñ òî÷íîñò дî дíè è ìåñåöè, 
ðîдîèçñëåдîâаòåëÿò ìîæå да îòêðèâа êîðåñïîíдèðаùèòå 
ãîдèíè ÷ðåç ôîðìóëè. Â ñïåöèаëèçèðаíаòа ëèòåðаòóðа 
íаé-÷åñòî ñå ïðåдëаãа ñëåдíаòа: 

Õ = Ì + 622 – Ì è îáðаòíî Ì = Õ – 622 + Õ – 622   , 
    33               32 

êúдåòî Õ = õðèñòèÿíñêа ãîдèíа, Ì = ìþñþëìаíñêа ãîдèíа. 
Òðÿáâа да ñå çíаå îáа÷å åдíа ñïåöèôèêа. Â ãîëåìèÿ 

ñè áðîé ãîдèíèòå ïî Õèдæðа ñå ðаçïîëаãаò â ïî дâå 
õðèñòèÿíñêè ãîдèíè, ïîðадè ôаêòа, ÷å 1 ìóõаððаì å 
ïîдâèæåí. Íаïðèìåð 1239 ã. ïî Õèдæðа å çаïî÷íаëа íа 26 
аâãóñò 1823 ã. (ñò.ñò.) è å çаâúðøèëа íа 13 аâãóñò 1824 ã., а 
1240 ã. ñå ðаçïîëаãа îò 14 аâãóñò 1824 ã. дî 3 аâãóñò 1825 ã. 
Ïðåç 32–34 ãîдèíè 1 ìîõаððаì ñå ïада è â íа÷аëîòî íа 
ÿíóаðè, è â êðаÿ íа дåêåìâðè íа åдíа õðèñòèÿíñêа ãîдèíа. 
(Ïðèëîæåíèå 8 å çа ñëó÷аèòå, êîãаòî даòаòа îò ñò.ñò. å â 
êðаÿ íа ì.ÕII, а îò íîâ ñòèë – â íа÷аëîòî íа ì.I â 
ñëåдâаùаòа ãîдèíа.) 

Çа óдîáñòâî íа ðîдîèçñëåдîâаòåëÿ, êîéòî ùå òúðñè 
êîðåñïîíдåíöèÿòа íа дâаòа êаëåíдаðа ñ ïðèáëèæåíèå  ïî 
ãîдèíè, ïðåдëаãаì ïî-óëåñíåíа ôîðìóëа ñ ïðîìåíëèâ 
êîåôèöèåíò. Òîé ñå îòêðèâа ëåñíî â òаáëèöаòа ïî-дîëó. 
Òÿ å íаïðаâåíа òаêа ïî дâîéêè õðèñòèÿíñêè è ìþñþë-
ìаíñêè ãîдèíè, ÷å „õâаùа“ òúêìî òåçè õðèñòèÿíñêè 
ãîдèíè, â êîèòî ñå ðаçïîëаãаò ïî дâå ìþñþëìаíñêè 
ãîдèíè. ×ðåç ôîðìóëаòа âèíаãè ñå îòêðèâа â êîÿ íаøа 
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ãîдèíа å çаïî÷íаëа ñúîòâåòíаòа íîâа ãîдèíа ïî Õèдæðа è 
îáðаòíî (ïî ñòаð ñòèë дî 1916 ã.): 

Õ = Ì + 622 – Ê  è îáðаòíî 
Ì = Õ – 622 + Ê, 

êúдåòî Õ = ãîдèíаòа ïî õðèñòèÿíñêèÿ êаëåíдаð, Ì = 
ãîдèíаòа ïî ìþñþëìаíñêèÿ êаëåíдаð, Ê := êîåôèöèåíò, 
êаêòî ñëåдâа: 

Ãîдèíè îò – дî  Ãîдèíè îò – дî 
õðèñòèÿíñêè-ìþñþëìаíñêè Ê: õðèñòèÿíñêè ìþñþëìаíñêè Ê: 

622–640 1–19 1 1323–1356 724–757 23 
640–672 20–52 2 1356–1388 758–790 24 
672–705 53–86 3 1388–1421 791–824 25 
705–737 87–119 4 1421–1454 825–858 26 
737–770 120–153 5 1454–1486 859–891 27 
770–802 154–186 6 1486–1519 892–925 28 
802–835 187–220 7 1519–1551 926–958 29 
835–868 221–254 8 1551–1585 959–993 30 
868–900 255–287 9 1585–1617 994–1026 31 
900–933 288–321 10 1617–1650 1027–1060 32 
933–965 322–354 11 1650–1682 1061–1093 33 
965–998 355–388 12 1682–1715 1094–1127 34 
998–1030 389–421 13 1715–1748 1128–1161 35 
1030–1063 422–455 14 1748–1780 1162–1194 36 
1063–1095 456–488 15 1780–1813 1195–1228 37 
1095–1128 489–522 16 1813–1845 1229–1261 38 
1128–1160 523–555 17 1845–1878 1262–1295 39 
1160–1193 556–589 18 1878–1911 1296–1329 40 
1193–1226 590–623 19 1911–1943 1330–1362 41 
1226–1258 624–656 20 1943–1976 1363–1396 42 
1258–1291 657–690 21 1976–2000 1397–1421 43 
1291–1323 691–723 22 

Íÿêîëêî óëåñíÿâаùè ïîÿñíåíèÿ çа õаðаêòåðа íа 
дåñíèòå è ëåâèòå êîëîíêè â дâîéêèòå õðèñòèÿíñêè è 
ìþñþëìаíñêè ãîдèíè: â дåñíèòå êîëîíêè ïî 4 ïîðåдíè 
ãîдèíè íаçад ñа ðаâíîïîñòаâåíè, ò.å. åдíа ìþñþëìаíñêа 
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ãîдèíа ñå ðаçïîëаãа â åдíа õðèñòèÿíñêа; íî 3 ñа 
ïîðåдíèòå ãîдèíè íаçад ïðè êîåôèöèåíòèòå 4, 6, 13, 15, 
17, 20, 22, 24, 29, 31, 32, 33, 38; 5 ñа åдèíñòâåíî ïðè 
êîåôèöèåíò 30, а 1 – ïðè êîåôèöèåíò 42. 

Íаïðèìåð áåç ôîðìóëа ìîæåì да óñòаíîâèì, ÷å 
1329, 1328, 1327 è 1326 ãîдèíè ïî õèдæðа ñа ïðîòåêëè â 
õðèñòèÿíñêèòå 1911, 1910, 1909 è 1908 ãîдèíè. Îáа÷å 1330 
ìþñþëìаíñêа ãîдèíа âå÷å ñå ðаçïîëаãа â 1911–1912 
õðèñòèÿíñêè ãîдèíè. Òîâа å òаêа, çаùîòî â ëåâèòå 
êîëîíêè ãîдèíèòå íаïðåд ñа íåðаâíîïîñòаâåíè (1 ãîдèíа 
ïî õèдæðа ñå ðаçïîëаãа â дâå ïîðåдíè õðèñòèÿíñêè). Çа 
âñè÷êè òÿõ ïðèëаãаìå ïîñî÷åíèòå ïî-ãîðå ôîðìóëè ñúñ 
ñúîòâåòíèòå êîåôèöèåíòè. Íаïðèìåð íа÷аëîòî íа 
ìþñþëìаíñêаòа 1331 ã. = 1912 – 622 + 41. Çíаåì, ÷å òÿ å 
ïðîдúëæèëа è â ñëåдâаùаòа, ñëåдîâаòåëíî даòèðîâêаòа 
ùå áúдå 1331 = 1912–1913 ãîдèíè. 

Áúëãаðñêèòå çåìè ñа ñòаíаëè âòîðа ðîдèíа íа 
åâðåéñêè è аðìåíñêè åòíè÷åñêè ãðóïè ïî ñèëаòа íа ðåд 
èñòîðè÷åñêè îáñòîÿòåëñòâа. Âúçìîæíî å òÿõíîòî 
ëåòîáðîåíå да ïðèñúñòâа è â дîìаøíèòå íè èçâîðè ñ 
ðîдîñëîâíа èíôîðìаöèÿ. Êаêâî òðÿáâа да çíаåì, êîãаòî 
ñå íаëаãа да ñúïîñòаâÿìå ãîдèíè ïî íаøèÿ êаëåíдаð ñúñ 
ñúîòâåòíèòå èì õðîíîëîãè÷íа ñèñòåìè? 

Åâðåéñêèÿò êаëåíдаð å îò òèïа ëóííî-ñëúí÷åâ. Çа 
êîðåëаöèÿòа íа ëóííаòа ñúñ ñëúí÷åâаòа ãîдèíа ñå 
âúâåæда (îò аíòè÷íîñòòа) 19-ãîдèøåí öèêúë ñ 12 ïðîñòè è 
7 âèñîêîñíè ãîдèíè. Òå ñа ðаçãðаíè÷åíè îùå íа: êúñè èëè 
íåдîñòаòú÷íè; ïðаâèëíè; ïúëíè (ñ èçëèøúê) (ïðèëîæåíèå 
9). Çаòîâа дíèòå â åдíа åâðåéñêа ãîдèíа ìîãаò да áúдаò îò 
353 дî 385. Âаæíî å да ñå çíаå, ÷å íа÷аëîòî íа 
ëåòîáðîåíåòî å „îò Адаìа“ – 7 îêòîìâðè 3761 ã. дî Õð. 
Òÿõíаòа íîâа ãîдèíа å ïîдâèæíа, íî íèêîãа ïðåдè 5 
ñåïòåìâðè è ñëåд 5 îêòîìâðè ïî ãðèãîðèаíñêèÿ êаëåíдаð. 
Ñòаâа ÿñíî, ÷å âñÿêа åâðåéñêа ãîдèíа ñå ðаçïîëаãа â дâå 
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õðèñòèÿíñêè23.  
Аêî èñêаìå да óçíаåì êîãа å íа÷аëîòî íа дадåíа 

åâðåéñêа ãîдèíа ñïîðåд íаøèÿ êаëåíдаð è ñúîòâåòíî ñа 
èçìèíаëè 2 èëè 3 íåéíè ìåñåöè, ïðèëаãаìå ôîðìóëаòа: 

Å = Õ + 3761, è îáðаòíî – Õ = Å – 3761, 
êúдåòî Å – åâðåéñêа ãîдèíа, Õ – õðèñòèÿíñêа ãîдèíа. 

Íаïðèìåð â êîÿ íаøа ãîдèíа å çаïî÷íаëа 
åâðåéñêаòа 5631 ã.? Ïðèëаãаìå ôîðìóëаòа è ïîëó÷аâаìå 
1870 = 5631–3761. Íî òÿ å ïðîдúëæèëа è â ñëåдâаùаòа 
1871 ã. (= 5631–3761). Аêî òðÿáâа да ïîñî÷èì öåëîãî-
дèøíа даòèðîâêа, ùå èçïèøåì: 5631 ã. = 1870–1871 ã. 

Åâðåéñêаòа „åðа îò Адаì“ å аêòóаëíа è дíåñ â 
ðåëèãèîçíèÿ æèâîò íа Èçðаåë, дîêаòî çа аðìåíöèòå 
õðîíîëîãèÿòа å ïî-дðóãа. Ïðåç ÕVIII â. òå âúçïðèåìаò 
íаøåòî ëåòîáðîåíå, íî ïðåдè òîâа â îáîðîò å áèëа ò.íаð. 
аðìåíñêа åðа. Íåéíîòî íа÷аëî å íа 11 þëè 552 ã. ïî 
õðèñòèÿíñêèÿ êаëåíдаð (ñëåд 1085 ã. óñïîðåдíî ñå å 
ïîëçâаëа è „аðìåíñêаòа ìаëêа åðа“). È òóê íîâаòа ãîдèíа 
å ïîдâèæíа. Çа ïåðèîда 1564–1687 ã. òÿ å ïðåç îêòîìâðè, 
а çа ãîдèíèòå îò 1688 дî êðаÿ íа ÕVIII â. å ïðåç 
ñåïòåìâðè (ïðèëîæåíèå 10)24.  

Ôîðìóëаòа çа îòêðèâаíå íа ñèíõðîíа ìåæдó 
ñòаðîаðìåíñêаòа åðа è íаøèÿ êаëåíдаð (ñëåд VIII âåê) å: 

Õ = А + 550, è îáðаòíî – А = Õ – 550, 

êúдåòî Õ å õðèñòèÿíñêа ãîдèíа, â êîÿòî å 
çаïî÷íаëа íîâаòа аðìåíñêа ãîдèíа (А), ïðîòåêëè ñа 
íåéíèòå 2 èëè 3 ìåñåöа. Íаïðèìåð êîãа å íа÷аëîòî íа 
1219 аðìåíñêа ãîдèíа? 1219 = 1769 – 550, ò.å. òÿ å 
çаïî÷íаëа â õðèñòèÿíñêаòа 1769 ã., íî å çаâúðøèëа â 
ñëåдâаùаòа 1770 ã. 

Áåçñïîðíî íаé-дîáðèÿò âаðèаíò çа âñåêè 
èçñëåдîâаòåë å êîãаòî аâòîðúò íа дîêóìåíòа å îòðаçèë 
õðîíîãðаôñêаòа даòа (дåí, ìåñåö, ãîдèíа ïî ñúîòâåòíîòî 
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ëåòîáðîåíå), óêаçâаùа è ñúçдаâаíåòî íа дîêóìåíòа, 
óòî÷íÿâаùа è õðîíîëîãèÿòа íа ñúáèòèÿòа â íåãîâîòî 
ñúдúðæаíèå. Êаòî ïðаâèëî èçâîðèòå îò îôèöèаëåí 
ïðîèçõîд ñа èçдúðæаíè îò òаçè ãëåдíа òî÷êа – êðúùåëíè 
è ó÷èëèùíè ñâèдåòåëñòâа, аêòîâå çа ðаæдаíå, íаñëåдñòâî 
è ïð. Íå ñа èçêëþ÷åíèå è èçâîðèòå îò ëè÷åí ïðîèçõîд. 
Òаêúâ å ïðèìåðúò ñ ïðèïèñêаòа â Ìîëèòâåíèê îò Òðÿâíа: 
„Äа ñå çíаå, êîãаòî êðúñòèõа Ãåîðãèòî Êúí÷óâа, òîãаçè 
ðаçâаëèõа êаëåòî çа øêîëîòî. Ðîæдåñòâîòîìó áåøå â ëåòî 
1836 ìåñåö þëèÿ 15 дåí, ñðÿда, ñаõаòа 8“25. [25] 

È â èдåаëíèòå (óñëîâíî êаçаíî) õðîíîãðаôñêè 
ñèòóаöèè îáа÷å òðÿáâа да èìа íîòêа íа ñúìíåíèåòî. 
Âúçìîæíî å îò íåîñâåдîìåíîñò, ïîíÿêîãа дîðè óìèøëåíî, 
èëè ïðîñòî îò ðаçñåÿíîñò да ñå дîïóñíå ãðåøêа â 
даòèðîâêаòа. Äîáðîñúâåñòíèÿò ãåíåаëîã ùå íаïðаâè 
ïðîâåðêа ñ ìåòîдèòå íа èñòîðè÷åñêаòа õðîíîëîãèÿ. 

Òðóдíа ñòаâа çада÷аòа, êîãаòî ëèïñâа ãîдèíаòа, а å 
ïîñî÷åíа êаëåíдаðíаòа даòа (дåí è ìåñåö ïî ñúîòâåòíèÿ 
êаëåíдаð), èëè îáðаòíî, èëè дîêóìåíòúò èçîáùî íå å 
даòèðаí. Ñëîæíа å èçñëåдîâаòåëñêаòа ñèòóаöèÿ, êîãаòî 
аâòîðúò íа дîêóìåíòа íè å „ïîдíåñúë“ õðîíîãðаôñêè 
даííè, íî ïî ñåòèâíî-îöåíú÷åí ïúò („ìåæдó дâåòå 
íîâîëóíèÿ“, „òîãаâа çåìÿòа ñå ðаçòðåñå“, „êîãаòî áåøå 
÷óìа ãîëÿìа ïî öÿëаòа âñåëåíа“ è ïð.). А ñåòèâаòа íа 
÷îâåêа â ìèíаëîòî è дíåñ íå ñа ñúâúðøåíè, íèòî 
ëè÷íîñòíîòî âúçïðèåìаíå íа дåéñòâèòåëíîñòòа è 
ñâåòîîòðаæåíèåòî ñа „ôîòîãðаôèÿ“ íа íåùаòа. 

Â òаêèâа ñëó÷аè ïîçíаâаòåëíèÿò ïúò ñå íаñî÷âа êúì 
îòêðèâаíå íа ïðåêè è êîñâåíè ôаêòè, çа да ñå ïîñòèãíå 
ïðèáëèçèòåëíî даòèðаíå íа ãåíåаëîãè÷íèÿ èçâîð. 
Õðîíîëîãè÷íèòå „ñëаìêè“ ñа òîëêîâа ðаçíîîáðаçíè, 
êîëêîòî ðаçíîîáðаçíî å ÷îâåøêîòî ñúùåñòâóâаíå è îïèò. 
Õðîíîëîãè÷íа èíôîðìаöèÿ ìîæåì да èçâëå÷åì íаïðèìåð 
îò ñïîìåíаòè â ñúдúðæаíèåòî íа дîêóìåíòа ñúáèòèÿ è 
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ôаêòè îò ñîöèаëíèÿ æèâîò, èìåíа íа ëè÷íîñòè, êîèòî ñа 
èçâåñòíè èëè ñå çíаÿò îò дðóãè ðîдîñëîâèÿ, ïðèðîдíè 
ÿâëåíèÿ, êîèòî ñа óòî÷íåíè â íаóêаòа, ïîùåíñêîòî êëåéìî 
è ìаðêаòа âúðõó ïëèêа, âõîдÿùа è èçõîдÿùа íîìåðаöèÿ, 
ðåçîëþöèè èëè áåëåæêè âúðõó ïîëåòî íа дîêóìåíòа, 
èçïîëçâаíîòî âðåìå â òåêñòа, òåðìèíè è ïîíÿòèÿ, 
õаðаêòåðíè â åæåдíåâíèÿ åçèê â îïðåдåëåíè ïåðèîдè, 
ìаòåðèаëа, âúðõó êîéòî å íаïèñаí дîêóìåíòа, íаëè÷èåòî íа 
ôèëèãðаíè â ëèñòа è ïð. 

Õðîíîëîãè÷íèÿò ðåçóëòаò ìîæå да îñòаíå íóëåâ, íî 
ïîíÿêîãа ùå ñå ïîñòаâè â ïî-êúñè èëè ïî-дúëãè âðåìåâè 
ãðаíèöè îò...– дî... дíè, ìåñåöè, ãîдèíè, дîðè ñòîëåòèÿ. 
Âúâ âñåêè ñëó÷аé îò даòèðаíåòî íа ãåíåаëîãè÷íèÿ èçâîð 
çаâèñè дî ãîëÿìа ñòåïåí дîñòîâåðíîñòòа íа ðîдîñëîâíèÿ 
ôаêò. 
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Ïðèëîæåíèå 1 

ÂÚÂÅÆÄАÍÅ ÍА ÃÐÈÃÎÐÈАÍÑÊÈß ÊАËÅÍÄАÐ Â 
ÍßÊÎÈ ÑÒÐАÍÈ 

Ñòðаíа Äаòа íа ïîñëåдíèÿ дåí  Äаòа íа 
ïúðâèÿ дåí îò îò þëèаíñêèÿ êаëåíдаð ãðèãîðèаíñêèÿ 
êаëåíдаð 

Èòаëèÿ 4 îêòîìâðè 1582 15 îêòîìâðè 1582 
Èñïаíèÿ 4 îêòîìâðè 1582 15 îêòîìâðè 1582 
Ïîðòóãаëèÿ 4 îêòîìâðè 1582 15 îêòîìâðè 1582 
Ïîëøа 1 4 îêòîìâðè 1582 15 îêòîìâðè 1582 
Ôðаíöèÿ 9 дåêåìâðè 1582 20 дåêåìâðè 1582 
Ëþêñåìáóðã 21 дåêåìâðè 1582 1 ÿíóаðè 1583 
Õîëаíдèÿ 21 дåêåìâðè 1582 1 ÿíóаðè 1583 
Áåëãèÿ 21 дåêåìâðè 1582 1 ÿíóаðè 1583 
Ôëаíдðèÿ 21 дåêåìâðè 1582 1 ÿíóаðè 1583 
Ãåðìаíèÿ (êаòîëè÷åñêèòå 
êíÿæåñòâа) 21 дåêåìâðè 1582 1 ÿíóаðè 1583 
Ïðóñèÿ 5 аâãóñò 1583 16 аâãóñò 1583 
Áаâаðèÿ 5 îêòîìâðè 1583 16 îêòîìâðè 1583 
Ñаâîÿ 21 дåêåìâðè 1582 1 ÿíóаðè 1583 
Øâåéöаðèÿ (êаòîëè÷åñêèòå êаíòîíè)  21 дåêåìâðè 1582

1 ÿíóаðè 1583 
Аâñòðèÿ 6 ÿíóаðè 1584 17 ÿíóаðè 1583 
Óíãаðèÿ 21 îêòîìâðè 1587 1 íîåìâðè 1587 
Òðаíñèëâаíèÿ 14 дåêåìâðè 1590 25 дåêåìâðè 1590 
Ãåðìаíèÿ 2 (ïðîòåñòаíòñêè êíÿæåñòâа) 

18 ôåâðóаðè 1700 1 ìаðò 1700 
Íîðâåãèÿ 18 ôåâðóаðè 1700 1 ìаðò 1700 
Äаíèÿ 18 ôåâðóаðè 1700 1 ìаðò 1700 
Õîëаíдèÿ (ïðîòåñòаíòè) 

31 дåêåìâðè 1700 11 ÿíóаðè 1701 
Øâåéöаðèÿ 3 (ïðîòåñòаíòñêè êаíòîíè) 
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 31 дåêåìâðè 1700 11 ÿíóаðè 1701 
Âåëèêîáðèòаíèÿ 
è Èðëаíдèÿ 2 ñåïòåìâðè 1752 14 ñåïòåìâðè 1752 
Øâåöèÿ 4 17 ôåâðóаðè 1753 1 ìаðò 1753 
Ôèíëаíдèÿ 17 ôåâðóаðè 1763 1 ìаðò 1753 
ßïîíèÿ             – 1 ÿíóаðè 1873 
Êèòаé             – 20 íîåìâðè 1911 
Áúëãаðèÿ 31 ìаðò 1916 14 аïðèë 1916 
Ñúâåòñêа Ðóñèÿ 31 ÿíóаðè 1918 14 ôåâðóаðè 1918 
Ñúðáèÿ 18 ÿíóаðè 1919 1 ôåâðóаðè 1919 
Ðóìúíèÿ 18 ÿíóаðè 1919 1 ôåâðóаðè 1919 
Ãúðöèÿ 9 ìаðò 1924 23 ìаðò 1924 
Òóðöèÿ 18 дåêåìâðè 1925 1 ÿíóаðè 1926 
Åãèïåò 17 íîåìâðè 1928 1 îêòîìâðè 1928 
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Ïðèëîæåíèå 2 

ÑÚÏÎÑÒАÂÈÒÅËÍА ÒАÁËÈÖА ÍА ÞËÈАÍÑÊÈß È 
ÃÐÈÃÎÐÈАÍÑÊÈß ÊАËÅÍÄАÐ 

Âåê    Ãîдèíè ïî þëèаíñêèÿ      Ðаçëèêа îò ãðèãîðèаíñêèÿ 
êаëåíдаð â îò 1.III. дî 29.I.дåíîíîùèÿ 
 
I 1 –  100 –2 
II 100 –  200 –2 
III 200 –  300 0 
IV 300 –  400 1 
V 400 –  500 1 
VI 500 –  600 2 
VII 600 –  700 3 
VIII 700 –  800 4 
IÕ 800 –  900 4 
Õ 900 – 1000 5 
ÕI 1000 – 1100 6 
ÕII 1100 – 1200 7 
ÕIII 1200 – 1300 7 
ÕIV 1300 – 1400 8 
ÕV 1400 – 1500 9 
ÕVI 1500 – 1600 10 
ÕVII 1600 – 1700 10 
ÕVIII 1700 – 1800 11 
ÕIÕ 1800 – 1900 12 
ÕÕ 1900 – 2000 13 
ÕÕI 2000 – 2100 13 
ÕÕII 2100 – 2200 14 

Çàáåëåæêà: Ãîдèíèòå 500, 900, 1300, 1700 è 2100 ïî 
ãðèãîðèаíñêèÿ êаëåíдаð íå ñа âèñîêîñíè, çа ðаçëèêа îò 
þëèаíñêèÿ êаëåíдаð è ïîðадè òîâа âåëè÷èíаòа íа 
ïîïðаâêаòа ñå ïîâòаðÿ. 



 

194 

Ïðèëîæåíèå 3 

Òаáëèöа А 

ÄÍÈÒÅ ÍА 1 ÌАÐÒ ÏÐÅÇ ÕVIII ÂÅÊ 

Íîâ ñò. Ãîä. Ñò.ñò. Íîâ ñò. Ãîä. Ñò.ñò. Íîâ ñò. Ãîä.
 Ñò.ñò. 

ïîí 1700 ïåò íåд 1733 ÷åò ñúá 1766 ñð 
âò 1701 ñúá ïîí 1734 ïåò íåд 1767 ÷åò 
ñð 1702 íåд âò 1735 ñúá âò 1768 ñúá 
÷åò 1703 ïîí ÷åò 1736 ïîí ñð 1769 íåд 
ñúá 1704 ñð ïåò 1737 âò ÷åò 1770 ïîí 
íåд 1705 ÷åò ñúá 1738 ñð ïåò 1771 âò 
ïîí 1706 ïåò íåд 1739 ÷åò íåд 1772 ÷åò 
âò 1707 ñúá âò 1740 ñúá ïîí 1773 ïåò 
÷åò 1708 ïîí ñð 1741 íåд âò 1774 ñúá 
ïåò 1709 âò ÷åò 1742 ïîí ñð 1775 íåд 
ñúá 1710 ñð ïåò 1743 âò ïåò 1776 âò 
íåд 1711 ÷åò íåд 1744 ÷åò ñúá 1777 ñð 
âò 1712 ñúá ïîí 1745 ïåò íåд 1778 ÷åò 
ñð 1713 íåд âò 1746 ñúá ïîí 1779 ïåò 
÷åò 1714 ïîí ñð 1747 íåд ñð 1780 íåд 
ïåò 1715 âò ïåò 1748 âò ÷åò 1781 ïîí 
íåд 1716 ÷åò ñúá 1749 ñð ïåò 1782 âò 
ïîí 1717 ïåò íåд 1750 ÷åò ñúá 1783 ñð 
âò 1718 ñúá ïîí 1751 ïåò ïîí 1784 ïåò 
ñð 1719 íåд ñð 1752 íåд âò 1785 ñúá 
ïåò 1720 âò ÷åò 1753 ïîí ñð 1786 íåд 
ñúá 1721 ñð ïåò 1754 âò ÷åò 1787 ïîí 
íåд 1722 ÷åò ñúá 1755 ñð ñúá 1788 ñð 
ïîí 1723 ïåò ïîí 1756 ïåò íåд 1789 ÷åò 
ñð 1724 íåд âò 1757 ñúá ïîí 1790 ïåò 
÷åò 1725 ïîí ñð 1758 íåд âò 1791 ñúá 
ïåò 1726 âò ÷åò 1759 ïîí ÷åò 1792 ïîí 
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ñúá 1727 ñð ñúá 1760 ñð ïåò 1793 âò 
ïîí 1728 ïåò íåд 1761 ÷åò ñúá 1794 ñð 
âò 1729 ñúá ïîí 1762 ïåò íåд 1795 ÷åò 
ñð 1730 íåд âò 1763 ñúá âò 1796 ñúá 
÷åò 1731 ïîí ÷åò 1764 ïîí ñð 1797 íåд 
ñúá 1732 ñð ïåò 1765 âò ÷åò 1798 ïîí 
       ïåò 1799 âò 
       ñúá 1800 ÷åò 

ÄÍÈÒÅ ÍА 1 ÌАÐÒ ÏÐÅÇ ÕIÕ ÂÅÊ 

íåд 1801 ïåò íåд 1835 ïåò íåд 1868 ïåò 
ïîí 1802 ñúá âò 1836 íåд ïîí 1869 ñúá 
âò 1803 íåд ñð 1837 ïîí âò 1870 íåд 
÷åò 1804 âò ÷åò 1838 âò ñð 1871 ïîí 
ïåò 1805 ñð ïåò 1839 ñð ïåò 1872 ñð 
ñúá 1806 ÷åò íåд 1840 ïåò ñúá 1873 ÷åò 
íåд 1807 ïåò ïîí 1841 ñúá íåд 1874 ïåò 
âò 1808 íåд âò 1842 íåд ïîí 1875 ñúá 
ñð 1809 ïîí ñð 1843 ïîí ñð 1876 ïîí 
÷åò 1810 âò ïåò 1844 ñð ÷åò 1877 âò 
ïåò 1811 ñð ñúá 1845 ÷åò ïåò 1878 ñð 
íåд 1812 ïåò íåд 1846 ïåò ñúá 1879 ÷åò 
ïîí 1813 ñúá ïîí 1847 ñúá ïîí 1880 ñúá 
âò 1814 íåд ñð 1848 ïîí âò 1881 íåд 
ñð 1815 ïîí ÷åò 1849 âò ñð 1882 ïîí 
ïåò 1816 ñð ïåò 1850 ñð ÷åò 1883 âò 
ñúá 1817 ÷åò ñúá 1851 ÷åò ñúá 1884 ÷åò 
íåд 1818 ïåò ïîí 1852 ñúá íåд 1885 ïåò 
ïîí 1819 ñúá âò 1853 íåд ïîí 1886 ñúá 
ñð 1820 ïîí ñð 1854 ïîí âò 1887 íåд 
÷åò 1821 âò ÷åò 1855 âò ÷åò 1888 âò 
ïåò 1822 ñð ñúá 1856 ÷åò ïåò 1889 ñð 
ñúá 1823 ÷åò íåд 1857 ïåò ñúá 1890 ÷åò 
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ïîí 1824 ñúá ïîí 1858 ñúá íåд 1891 ïåò 
âò 1825 íåд âò 1859 íåд âò 1892 íåд 
ñð 1826 ïîí ÷åò 1860 âò ñð 1893 ïîí 
÷åò 1827 âò ïåò 1861 ñð ÷åò 1894 âò 
ñúá 1828 ÷åò ñúá 1862 ÷åò ïåò 1895 ñð 
íåд 1829 ïåò íåд 1863 ïåò íåд 1896 ïåò 
ïîí 1830 ñúá âò 1864 íåд ïîí 1897 ñúá 
âò 1831 íåд ñð 1865 ïîí âò 1898 íåд 
÷åò 1832 âò ÷åò 1866 âò ñð 1899 ïîí 
ïåò 1833 ñð ïåò 1867 ñð ÷åò 1900  ñð 
ñúá 1834 ÷åò 

ÄÍÈÒÅ ÍА 1 ÌАÐÒ ÏÐÅÇ ÕÕ ÂÅÊ 

ïåò 1901 ÷åò ÷åò 1934 ñð âò 1966 ïîí 
ñúá 1902 ïåò ïåò 1935 ÷åò ñð 1967 âò 
íåд 1903 ñúá íåд 1936 ñúá ïåò 1968 ÷åò 
âò 1904 ïîí ïîí 1937 íåд ñúá 1969 ïåò 
ñð 1905 âò âò 1938 ïîí íåд 1970 ñúá 
÷åò 1906 ñð ñð 1939 âò ïîí 1971 íåд 
ïåò 1907 ÷åò ïåò 1940 ÷åò ñð 1972 âò 
íåд 1908 ñúá ñúá 1941 ïåò ÷åò 1973 ñð 
ïîí 1909 íåд íåд 1942 ñúá ïåò 1974 ÷åò 
âò 1910 ïîí ïîí 1943 íåд ñúá 1975 ïåò 
ñð 1911 âò ñð 1944 âò ïîí 1976 íåд 
ïåò 1912 ÷åò ÷åò 1945 ñð âò 1977 ïîí 
ñúá 1913 ïåò ïåò 1946 ÷åò ñð 1978 âò 
íåд 1914 ñúá ñúá 1947 ïåò ÷åò 1979 ñð 
ïîí 1915 íåд ïîí 1948 íåд ñúá 1980 ïåò 
ñð 1916 âò âò 1949 ïîí íåд 1981 ñúá 
÷åò 1917 ñð ñð 1950 âò ïîí 1982 íåд 
ïåò 1918 ÷åò ÷åò 1951 ñð âò 1983 ïîí 
ñúá 1919 ïåò ñúá 1952 ïåò ÷åò 1984 ñð 
ïîí 1920 íåд íåд 1953 ñúá ïåò 1985 ÷åò 



 

197 

âò 1921 ïîí ïîí 1954 íåд ñúá 1986 ïåò 
ñð 1922 âò âò 1955 ïîí íåд 1987 ñúá 
÷åò 1923 ñð ÷åò 1956 ñð âò 1988 ïîí 
ñúá 1924 ïåò ïåò 1957 ÷åò ñð 1989 âò 
íåд 1925 ñúá ñúá 1958 ïåò ÷åò 1990 ñð 
ïîí 1926 íåд íåд 1959 ñúá ïåò 1991 ÷åò 
âò 1927 ïîí âò 1960 ïîí íåд 1992 ñúá 
÷åò 1928 ñð ñð 1961 âò ïîí 1993 íåд 
ïåò 1929 ÷åò ÷åò 1962 ñð âò 1994 ïîí 
ñúá 1930 ïåò ïåò 1963 ÷åò ñð 1995 âò 
íåд 1931 ñúá íåд 1964 ñúá ïåò 1996 ÷åò 
âò 1932 ïîí ïîí 1965 íåд ñúá 1997 ïåò 
ñð 1933 âò    íåд 1998 ñúá 
      ïîí 1999 íåд 
      ñð 2000 âò 

Ñúêðàùåíèÿ íà äíèòå 

ïîí – ïîíåдåëíèê 
âò – âòîðíèê 
ñð – ñðÿда 
÷åò – ÷åòâúðòúê 
ïåò – ïåòúê 
ñúá – ñúáîòа 
íåд – íåдåëÿ 
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Ïðèëîæåíèå 4 

ÄАÒÈ ÍА ÂÅËÈÊÄÅÍ ÏÐÅÇ ÕIÕ ÂÅÊ (ïî ñòаð ñòèë) 
 
1801 –24.III 1826 –18.IV 1851 – 8.IV 1876 –4.IV 
1802 –13.IV 1827 –3.IV 1852 – 30.III 1877 –27.III 
1803 –5.IV  1828 –25.III 1853 – 19.IV 1878 –16.IV 
1804 –24.IV 1829 –14.IV 1854 – 11.IV 1879 –1.IV 
1805 –9.IV  1830 –6.IV 1855 – 27.III 1880 –20.IV 
1806 –1.IV  1831 –19.IV 1856 – 15.IV 1881 –12.IV 
1807 –14.IV 1832 –10.IV 1857 – 7.IV 1882 –28.III 
1808 –5.IV  1833 –2.IV 1858 – 23.III 1883 –17.IV 
1809 –28.III 1834 –22.IV 1859 – 12.IV 1884 –8.IV 
1810 –17.IV 1835 –7.IV 1860 – 3.IV 1885 –24.III 
1811 –2.IV  1836 –29.III 1861 – 23.IV 1886 –13.IV 
1812 –21.IV 1837 –18.IV 1862 – 8.IV 1887 –5.IV 
1813 –13.IV 1838 –3.IV 1963 – 31.III 1888 –24.IV 
1814 –29.III 1839 –26.III 1864 – 19.IV 1889 –9.IV 
1815 –18.IV 1840 –14.IV 1865 – 4.IV 1890 –1.IV 
1816 –9.IV  1841 –30.III 1866 – 27.III1891 –21.IV 
1817 –25.III 1842 –19.IV 1867 – 9.IV 1892 –5.IV 
1818 –14.IV 1843 –11.IV 1868 – 31.III 1893 –28.III 
1819 –6.IV  1844 –26.III 1869 – 20.IV 1894 –17.IV 
1820 –28.III 1845 –15.IV 1870 – 12.IV 1895 –2.IV 
1821 –10.IV 1846 –7.IV 1871 – 28.III 1896 –24.III 
1822 –2.IV  1847 –23.III 1872 – 16.IV 1897 –13.IV 
1823 –22.IV 1848 –11.IV 1873 – 8.IV 1898 –5.IV 
1824 –6.IV  1849 –3.IV 1874 – 31.III 1899 –18.IV 
1825 –29.III 1850 –23.IV 1875 – 13.IV 1900 –9.IV 
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ÄАÒÈ ÍА ÂÅËÈÊÄÅÍ ÏÐÅÇ ÕÕ ÂÅÊ (ñòаð è íîâ ñòèë) 

1901–1.IV 1926–19.IV/2.V 1951–16.IV/29.IV 1976–12.IV/25.IV 
1902–14.IV 1927–11.IV/24.IV 1952–7.IV/20.IV 1977–28.III/10.IV 
1903–6.IV 1928–2.IV/15.IV 1953–23.III/5.IV 1978– 28.III/10.IV 
1904–28.III 1929–22.IV/5.V 1954–12.IV/25.IV 1979–9.IV/22.IV 
1905–17.IV 1930–7.IV/20.IV 1955–4.IV/17.IV 1980–24.III/6.IV 
1906–2.IV 1931–30.III/12.IV 1956–23.IV/6.V 1981–13.IV/25.IV 
1907–22.IV 1932–18.IV/1.V 1957–8.IV/21.IV 1982–5.IV/18.IV 
1908–13.IV 1933–3.IV/26.IV 1958–31.III/13.IV 1983–25.IV/8.V 
1909–29.III 1934– 26.III/8.IV 1959–20.IV/3.V 1984–9.IV/22.IV 
1910–18.IV 1935– 15.IV/28.IV 1960–4.IV/17.IV 1985–1.IV/14.IV 
1911–10.IV 1936– 30.III/12.IV 196–24.III/6.IV 1986–21.IV/4.V 
1912–25.III 1937–19.IV/2.V 1962–16.IV/29.IV 1987–6.IV/19.IV 
1913–14.IV 1938–11.IV/24.IV 1963–1.IV/14.IV 1988–28.III/10.IV 
1914–6.IV 1939–27.III/9.IV 1964–20.IV/3.V 1989–17.IV/30.IV 
1915–29.III 1940–15.IV/28.IV 1965–12.IV/25.IV 1990–2.IV/15.IV 
1916–10.IV/23.IV 1941–7.IV/20.IV 1966–28.III/10.IV 1991–25.III/7.IV 
1917–2.IV/15.IV 1942–23.III/5.IV 1967–17.IV/30.IV 1992–13.IV/26.IV 
1918–22.IV/5.V 1943–12.IV/25.IV 1968–8.IV/21.IV 1993–5.IV/13.IV 
1919–7.IV/20.IV 1944–3.IV/16.IV 1969–31.III/13.IV 1994–18.IV/1.V 
1920–29.III/11.IV 1945–23.IV/6.V 1970–13.IV/26.IV 1995–10.IV/23.IV 
192–18.IV/1.V 1946–8.IV/21.IV 1971–5.IV/18.IV 1996–1.IV/14.IV 
1922–3.IV/16.IV 1947–31.III/13.IV 1972–27.III/9.IV 1997–14.IV/27.IV 
1923–26.III/8.IV 1948–19.IV/2.V 1973– 16.IV/29.IV 1998–6.IV/19.IV 
1924–14.IV/27.IV 1949–11.IV/24IV 1974– 1.IV/14.IV 1999–29.III/11.IV 
1925–6.IV/19.IV 1950–27.III/9.IV 1975–13.IV/26.IV 2000–17.IV/30.IV 
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Ïðèëîæåíèå 5 

ÍАÇÂАÍÈß ÍА ÌÅÑÅÖÈÒÅ Â ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈ 
ÑËАÂßÍÑÊÈ ÅÇÈÖÈ 

Áúëãàðñêè Óêðàèíñêè Áåëîðóñêè ×åøêè Ïîëñêè 

ßíóаðè Ñi÷åíü Ñò²дçåíü Leden Styczeñ 
Ôåâðóаðè Ëþòèé Ë½òû Únor Luty 
Ìаðò Áåðåçåíü Ñаêаâiê Bøezen Marzec 
Аïðèë Êâiòåíü Êðаñаâiê Duben Kwiecieñ 
Ìаé Òðаâåíü Ìаé Kvìten Maj 
Þíè ×åðâåíü ×¼ðâåíü Èerven Czerwiec 
Þëè Ëèïåíü Ëiïåíü Èervenec Lipiec 
Аâãóñò Ñåðïåíü Æíiâåíü Srpen Sierpieñ 
Ñåïòåìâðè Âåðåñåíü Âåðаñåíü Záøi Wrzesieñ 
Îêòîìâðè Æîâòåíü Êаñòð´÷íiê Øijen PaŸdziernik 
Íîåìâðè Ëèñòîïад Ëiñòîïад Listopad Listopad 
Äåêåìâðè Ãðóдåíü Ñí˜æаíü Prosinec Grudzieñ 
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Ïðèëîæåíèå 6 

ÑËАÂßÍÑÊÈ ÍАÇÂАÍÈß ÍА ÌÅÑÅÖÈÒÅ* 

ßíóàðè – ãîëåìèí, ãîëÿì ñå÷êî 
ïðîñèíåö, ëþòåí (дåíÿò ðаñòå, íåáåòî ñòаâа ñèíüî, 
ëþòè ñòóдîâå), êîëîæåã 

Ôåâðóàðè – ìаëúê ñå÷êî, ñå÷åí 
(ñå÷å çèìаòа íа дâå, ñå÷åíå íа ãîðаòа), ìаëêóøаí 

Ìàðò–ñóõè 
Àïðèë–ãåðãüîâñêè, áðåçåí 

êâåòåí (öúôòÿò дúðâåòа, ðаçëèñòâаò ñå áðåçèòå), 
òðåâåí 

Ìàé–öâåòåí, ñïаñîâñêè, êîñòадèíîâñêè 
òðåâåí (ïîíèêâа òðåâаòа), êîñòадèíñêè, èðìèéñêè, 
ëúæèòðåâ,  
ëúæêî, ëüîæêî 

Þíè–ñèâаí, ðóñаëñêè, åíüîâñêè 
èçîê (ïî-õаðаêòåðíî çа òîâа âðåìå íаñåêîìî), 
ïåòðîâñêè 

Þëè–÷åðâåí, èëèíñêè, ãîðåùíèê 
ëèïåí (öúôòÿò ëèïèòå, çа÷åðâÿâа ñå çúðíîâî), 
öúðâåíèê 

Àâãóñò–êîëîâåç, áîãîðîдè÷åí 
æíèâåí, ñúðïåí (æúíå ñå), áîãîðîдè÷åí, ãîðåùÿê 

Ñåïòåìâðè–ðóéåí, êðúñòîâдåíñêè, ãðîçдîáåðñêè 
ðóåí (ïîæúëòÿâаò ëèñòаòа íа дúðâåòаòа), ñèìåîíñêè, 
êðúñòîâдåíñêè 

Îêòîìâðè–ëèñòîïад, дèìèòðîâñêè 
êðаòóí (ïèå ñå âèíî) 

Íîåìâðè–ãðóдåí, ðаíãåëîâñêè 
ëèñòîïад, аðõаíãåëñêè 

Äåêåìâðè–ñòóдåí, ïðîñèíåö, íèêîëñêè 
ãðóдåí (çåìÿòа å ñòóдåíа, íа ãðóдêè), íèêóëдåíñêè, 
áîæè÷åâ 
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* Íа ïúðâèÿ ðåд ñа íаçâаíèÿòа ïî Ì. Ñ ò î ÿ í î â. 
Áúëãаðñêа âúçðîæдåíñêа êíèæíèíа. Ò.2. ñ.790; íа âòîðèÿ 
ðåд ñа íаçâаíèÿ, îòêðèòè ïî дðóãè èçâîðè; â ñêîáè å 
èíòåðïðåòаöèÿ íа ñúдúðæаíèåòî íа дóìèòå; ëè÷íèòå 
îïðåдåëåíèÿ ñа ïî èìåíаòа íа ñâåòöèòå, ÷èèòî ïðаçíèê å â 
дадåíèÿ ìåñåö. 

Ïðèëîæåíèå 7 

ÌÅÑÅÖÈÒÅ Â ÌÞÑÞËÌАÍÑÊÈß ÊАËÅÍÄАÐ 
 Ïîðåдåí ¹ Íаçâаíèå íа Áðîé íà 
 íа ìåñåöа ìåñåöа* дíèòå 
 1 Ìóõаððаì 30 
 2 Ñаôаð 29 
 3 Ðаáè I 30 
 4 Ðаáè II 29 
 5 Äæóìада I 30 
 6 Äæóìада II 29 
 7 Ðадæаá 30 
 8 Øааáаí 29 
 9 Ðаìадаí 30 
 10 Øаââаë 29 
 11 Çó-ë-êаада 30 
 12 Çó-á-õèдæа 29 èëè 30 âúâ 
âèñîêîñíаòа ëóííа ãîдèíа 

* Ìîæå да ñå ñðåùíå ðаçëè÷íî ïðîèçíîøåíèå íа íÿêîè 
çâóêîâå, íаïðèìåð: Ìóõаððаì = Ìóõаððåì = Ìîõаððаì; 
Ñаôаð = Ñåôåð = Ñóôаð; Ðаáè I = Ðаáè-аë-Îóаë = 
Ðаáèóë-Åóâåë; Ðаáè II = Ðаáè-аë-Аõåð = Ðаáèóë-Аøèð; 
Äæóìада I = Äæóìадè-аë-Îóаë = Äæóìааçèë-Åóâåë; 
Äæóìада II = Äæóìадè-аë-Аõåð = Äæóìааçèë-Аøåë; 
Ðадæаá = Ðåдæåá = Ðåæèаá; Øааáаí = Ñааáåí = Øаáаí; 
Ðаìадаí = Ðаìаçаí; Øаâаë = Øåâаë = Øóаë = Øåððаé; 
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Çó-ë-êаада = Äóëêèадаò = Çèëêаад; Çó-ë-õèдæа = 
Äóëêаæèадаò = Çéææ. 

Ïðèëîæåíèå 8 

ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÑËÓ×АÈ ÏÐÈ ÑÚÎÒÍАÑßÍÅÒÎ ÍА 
ÃÎÄÈÍÈÒÅ ÏÎ ÕÈÄÆÐА ÑÏÐßÌÎ ÃÎÄÈÍÈÒÅ ÏÎ 
ÑÒАÐ È ÍÎÂ ÑÒÈË ÏÎ ÕÐÈÑÒÈßÍÑÊАÒА ÅÐА 

Ãîдèíè ïî õèдæðа Ãîдèíè ïî õðèñòèÿíñêаòа åðа 
 ñòаð ñòèë – íîâ ñòèë 

1127 1714, 27.ÕII – 1715, 7.I 
1161 1747, 22.ÕII – 1748, 2.I 
1194 1779, 28.ÕII – 1780, 8.I 
1228 1812, 23.ÕII – 1813, 4.I 
1261 1844, 29.ÕII – 1845, 10.I 
1295 1877, 24.ÕII – 1878, 5.I 
1328 1909, 31.ÕII – 1910, 13.I 
1329 1910, 20.ÕII – 1911, 2.I 

Ïðèëîæåíèå 9 

ÌÅÑÅÖÈÒÅ Â ÅÂÐÅÉÑÊÈß ÊАËÅÍÄАÐ* 

¹ Íаçâаíèÿ Áðîé íа дíèòå â ìåñåöèòåÁðîé íа дíèòå â 
ìåñåöèòå 
íа ìåñåöа íа ïðîñòèòå ãîдèíè  íа âèñîêîñíèòå ãîдèíè 
 êúñè ïðаâèëíèïúëíè êúñè ïðаâèëíè ïúëíè 
1 Òèøðè 30 30 30 30 30 30 
2 Õåøâаí 29 29 30 29 29 30 
3 Êèñëåâ 29 30 30 29 30 30 
4 Òåâåò 29 29 29 29 29 29 
5 Øåâåò 30 30 30 30 30 30 
6 Адаð 29 29 29 30 30 30 
6а Âåадаð – – – 29 29 29 
7 Íèñаí 30 30 30 30 30 30 
8 Èÿð 29 29 29 29 29 29 
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9 Ñèâаí 30 30 30 30 30 30 
10 Òаìóç 29 29 29 29 29 29 
11 Аâ 30 30 30 30 30 30 
12 Åëóë 29 29 29 29 29 29 

Îáùî áðîé íа  
дíèòå â ãîдè- 
íаòа  353 354 355 383 384 385 

*Ñúùåñòâóâаò ôîíåòè÷íè ðаçëè÷èÿ, íаïðèìåð: òåéâаñ, 
øåáаò, îâ, ñèâîí, õåøâîí. 

Ïðèëîæåíèå 10 

ÍАÇÂАÍÈÅ ÍА ÌÅÑÅÖÈÒÅ Â ÑÒАÐÎАÐÌÅÍÑÊАÒА 
ÅÐА* 
 Ïîðåдåí ¹ Íаçâаíèå 
 íа ìåñåöа íа ìåñåöа 

 1 Íаâаçаðдè 
 2 Õîðè 
 3 Ñаõìè 
 4 Òðå 
 5 Êõаëîö 
 6 Аðаòöñ 
 7 Ìåõåêаíè 
 8 Аðåã 
 9 Аõåêаíè 
 10 Ìаðîðè 
 11 Ìаãаòó 
 12 Õðîòèòèõñ 
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Б. ОНОМАСТИКАТА – НАУКА ЗА ИМЕТО 
Да приемем мисълта на Лабрюйер /1645-1696 г./, в 

която историята е датирана с константинополската ера от 
сътворението на света /5509 г./, и да кажем: всичко е 
наименовано вече, ние сме дошли твърде късно – седем 
хиляди години, откакто свят светува и умува. 

От зората на човешкото съществуване до днес няма 
безименен субект или ненаречена вещ от живата и неживата 
природа, от социума или въображаемия мир.Общо взето 
специалистите са в единомислие по отношение на 
устойчивостта и приемствеността в имената, употребявани от 
даден народ /племе, етнос, нация – в текста с едно понятие – 
човешка общност/ от времето на неговия исторически 
генезис към съвременността и бъдещето. Животът на 
човешката общност може да бъде разгледан от много гледни 
точки - политическа, икономическа, религиозна и пр. Една от 
тях е лексикалната, обусловила появата на ономастиката като 
специфичен отрасъл на познанието. Тя е наука за 
собствените, свойствените за хората, и за нещата от 
природната и обществената действителност, имена. 

Ономастиката изучава пространственото и 
исторически времевото разположение и разпространение на 
имената. Те биват лични, фамилни, родови, на обекти от 
земното и космическото пространство, от духовния свят на 
човека. Те са вътрешноприсъща част от лексикалния фонд 
на всеки народ, независимо дали са исконни, преобразени, 
заимствани от други езици. Ономастът изучава общото 
развитие на именните системи, генеалогът  – частното, 
родовия ономастикон, както и имената, свързани с живота 
на рода /селища, реки, планини и т.н./. Генеалогът не може 
да бъде специалист и по ономастика, но трябва да знае 
основни термини /особено навлязлите в научен оборот 
чуждици/ и резултати на тази наука, за да се справя при 
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ползването на литература, предметни каталози, 
библиографски бюлетини. 

АНТРОПОНИМИКА е частта от ономастиката, която 
проучва имената на хората, към която се отнасят понятията: 
антропоним /всяко лично, бащино, фамилно, родово, 
династично име, прозвище, псевдоним/; геноним /родово 
име на стар род или родовоплеменно подразделение/; зооним 
/име на животно, станало име на човек, фамилия, род, 
прозвище, прякор, псевдоним/; етноним /название на етнос, 
племе, племенен съюз/; теоним /име на божество, възприето 
за наименование на човек, географски или друг обект/. 

ТОПОНИМИКА – изучава имената на географските 
обекти, чиито понятия са: хидроним /название на водните 
обекти – реки, езера, морета/; ходоним /име на пътни 
артерии в селищата – улици, булеварди, пресечки/; 
дромоним /название на съобщителните пътища – надземни, 
подземни, водни, въздушни/; макротопоним /наименование 
на големите географски обекти – природни или изкуствено 
създадени от човека/; микротопоним /име на малки обекти 
от природата, населени места или на отделни части на 
големите обекти/; ойконим /собствено име на всяко населено 
място – град, село, колиба/; ороним /название на релефните 
повърхности по земята – планини, плата, хребети, планински 
вериги, низини/; агороним /название на градските площади/; 
ергоним /име на предприятие, учреждение, други 
производствени структурни единици/; топоним 
/обобщаващо понятие за име на всеки географски обект, 
включително хидронимите, ойконимите и пр./; урбаноним 
/обобщаващо понятие за вътрешноградските обекти, 
включително агоронимите, ходонимите, ергонимите и пр./. 

Вижда се, че терминологичния апарат е образуван от 
съчетанието на старогръцки думи, в чиято основа е 
“onoma”, “onyma” /име, название/ плюс уточняваща 
спецификата дума: “topos” /място/, “agora” /площад/, “oikos” 



 

207 

/жилище, обитавано място/, “hodos” /път, улица, русло/ и пр. 
Поради това те са възприети в лексикалния фонд на почти 
всички чужди езици, лесно се откриват и в Интернет. 

Всеки от практиката знае, че „репертоарът“ на 
имената е относително променлив. Едни остават постоянни, 
други изчезват от активна употреба, трети са новосъздадени, 
четвърти са изменили съставящите ги суфиксални и други 
елементи. Ономастиката търси отговор на въпросите защо, 
кога, къде и как се променя фондът от имена на хората, на 
обектите от живата и неживата действителност, как е 
възникнало дадено име, защо е изчезнало или модифицирало, 
каква е неговата обусловеност от нещата в социума и в 
природата. Ето защо генеалогът трябва да привлича 
резултатите и методите на теоретичната, описателната, 
историческата и приложната /според приетата вътрешна 
диференциация/ ономастика. Трябва, защото образно казано 
името е клеймото на живота – в индивидуален, родов, 
социален и природен план. В този смисъл то е вид 
доказателство, вид носител на информация за този 
многопосочен и разнообразен план. 

Интуитивно е ясно, че името не е случаен сбор от 
гласни и съгласни звуци, а конкретно отношение към живота, 
отражение на конкретно световъзприятие. По тази причина 
то носи информация за това отношение, за историческото 
време, което е „внасяло“ или „отнемало“ по нещо от този 
светоглед. Името не би съществувало в езиковата памет, ако 
няма своя същност, своя семантика и стилистика. А те, от 
своя страна, отразяват духовната и материалната култура на 
човешката общност, създаваща имената. /Не случайно 
ономастиката се нарича интердисциплинарна наука, 
ползаваща и даваща знание за социалната история, 
генеалогията и краезнанието, лингвистиката, историята на 
правото, етиката, естетиката, социологията/. 
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Изграждането на дадена именна система е 
дълготраен процес, който върви по различни пътища: 

• естествено наименуване на нарицателни имена 
от собствения езиков фонд; 

• заимстване на готови имена от друг език; 
• изкуствено или новосъздадени номинации в 

собствения език; 
• преобразуване на стари имена от собственото 

лексикално богатство. 
Безспорно така абстрактно очертаните пътища, 

формирали именния фонд, нито са така чисти, нито 
еднопосочни в реалната житейска практика. Те носят цялото 
многообразие на духовния и материалния свят на 
обществото, на рода, на индивида. Те имат своята специфика 
и при различните видове именни образования. Например 
богатството и разнообразието на фамилните имена у нас се 
формира чрез кръстоска на посочените пътища, но наситени 
със специфична семантика и синтаксис: 

• преобразуване на лични имена с прибавяне на 
различни суфикси – ов, -ев, -ин /последният като 
правило е при матронимите – Иванкин, Пенкин/; 

• по място на раждане или по названието на 
местността, откъдето е родовият корен – 
Загорски, Петрички, Софиянски…; 

• от термини, които са характерни за социално-
политическата йерархия, занаятчийството и други 
видове производствени дейности – Мелничаров, 
Калфов, Чорбаджийски…; 

• от думи, които отразяват психически особености 
на характера – Пъргавелов, Цънцеров, Шумна-
джиев…; физически дадености – Дългачев, 
Дундов, Мустакерски…; вторични белези, дошли 
от бита, растителния и животинския свят, начина 
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на живот – Тъпчилещов, Безсолников, Ливордаков, 
Огорялков и пр. 

Генеалогът знае от практиката /изследванията на Л. 
Морган доказват за африкански и американски племена/, че 
при матриархата предаването на имената върви по женска 
линия. Тази традиция се запазва до съвременността, когато 
новороденото не е признато де юре от баща. Патриархалните 
социални норми утвърждават именуването по мъжка линия. 
В изследванията обаче трябва да се има предвид и друг вид 
приемственост. Представя ни я историческата ономастика, 
която открива пластове в именния лексикон по нашите земи. 
В най-ранния пласт са имената на траките, доста 
преобразувани след гръцката и римската колонизация, но и с 
дълговековен отзвук до съвременността. В Широколъшко 
съществува родовото име Герзилови, образувано от 
изчезналото име Герзил, продължение на тракийското име 
Дердзелас; в Средни Родопи се среща – Калу-Маруда, 
Калуда-Маруда и др., и до днес са хидронимите – Марица, 
Струма, Герзовица и пр. 

Вторият пласт се изгражда главно от имената на 
славянските племена, заселили се по нашите земи. Много от 
тях се срещат и в другите славянски народи, а някои са 
преобразени у нас и с тракийски субстрат. Например Нягол, 
Калин, Владимир, Слав, Владислав и пр. 

Идването на Аспаруховите българи бележи границата 
на третия пласт, защото те носят своята именна система 
/Борис, Кардам, Омуртаг…/. След покръстването 
българският ономастикон се изпълва с християнски 
календарни имена: по византийската клонка /Александър, 
Атанас, Теодор…/, по католическата /Домна, Павел, 
Наталия…/ и библейските, главно от Стария Завет /Илия, 
Давид, Елазар…/. Всички календарни имена обособяват 
трайния четвърти пласт. 
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Времето на османското владичество не се 
характеризира с голяма намеса на турски имена в 
българската система, освен у българите-мохамедани, но все 
пак оформя петия пласт. Срещат се прякори на хайдути и 
имена с турски корен /Султана, Севда…/. 

Българското възраждане изгражда шестия пласт, 
който условно казано преминава след Освобождението. 
Характерен е с разнообразни влияния от политически 
характер /например кръщаване с името на цар Фердинанд/, 
по линия на западноевропейските литературни произведения 
и културния обмен, донякъде и от стремеж за европеизиране  
/Венелин, Емил, Геновева, Шарлота…/. Последните 
петдеситина години на ХХ в. отграничават седмия пласт, 
който съхранява именната традиция, но понякога я 
„замърсява“ по конюнктурни причини /Ленин, Илич, 
Сталин/, а често и поради криворазбрана техническа 
терминология /Телефонка, Молив, Магнетофонка/. 

Именната система на всеки народ е неповторима 
дотолкова, доколкото е неповторим  разговорният език. 
Навсякъде има промени в именния фонд, изграждан от 
изконни, заимствани, изчезнали, преобразувани названия. 
Любопитно е, че копирането на наименования от 
йерархическата номенклатура не е само българско явление - 
Канчо, Кънчо, във Франция – Буарокис, Кимрес, Германия – 
Хадурик, Хадумар, както и на династични имена – Исперих, 
Кубрат, Цезар, Луи, Лудвик. 

Генеалогът не може да познава до съвършенство 
методологията на науката за имената, но чрез 
специализираната литература ще може да разбере основните 
изисквания на ономастичната атрибуция /термин от 
ономастиката, и от изворознанието/ или да се ориентира по 
какъв проблем да потърси консултация от специалистите. 
Поради това предлагаме по-важни научни изследвания, 
които ще бъдат добър съветник на родословеца. 
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В. ДРУГИ НАУКИ В ПОМОЩ НА 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ 

В процеса на издирването на документите, за да 
подготви персоналното досие и фиш за всеки потомък от 
рода, а после – да опише историята на рода, изследователят 
се докосва до най-различни по вид и произход документални 
паметници. Примерите са безброй, но сред тях са медалите и 
други наградни знаци, печатите, иконите и пр. Ценна 
информация за родоописанието дават методите и 
публикуваните резултати на науки като историческата 
география, графологията, народопсихологията и т. н. 

Всъщност генеалогията от самото си зараждане е 
наука с интердисциплинарен характер – белязал другите 
области на познанието от края на ХІХ век. В нейните научни 
“диалози” голяма роля играят традиционно наречените от 
ХVІІІ в. помощни исторически науки /всяка от които има 
самостоятелен обект на изследване, но са помощни, 
доколкото изследват “детайлите” за по-обобщаващите 
исторически изследвания/. Генетичните характеристики на 
рода ще повишат своята стойност, ако съумеем да привлечем 
и знанията, които ни дава генетиката и медицината. 

За интердисциплинарната осведоменост на родо-
изследователя предлагам обща класификация на науките, 
които в определени познавателни ситуации ще се окажат 
помощни в неговото изследване/тяхните названия са ключови 
думи за търсене в предметните библиотечни каталози или в 
Интернет/: 

І. Науки, които изучават веществени извори – 
епиграфика, нумизматика, сфрагистика, хералдика, 
фалеристика, глиптология, филигранология, иконография; 

ІІ. Науки, чиито обект са писмените свидетелства от 
миналото – палеография и дипломатика /гръцка, латинска, 
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славянска, османска и пр./, кодикология, текстология, 
криминалистична графология, криптография, археография; 

ІІІ. Науки, свързани с установяването на времето и 
мястото на създаването и движението на документа 
/писмен, устен, веществен/ - историческа хронология и 
ономастика /на които посветих предходните две глави/, 
историческа метрология, историческа география и 
картография, история на комуникациите; 

ІV. Науки, които изясняват живота на човека и 
социалния климат на епохата – генетика, медицина, 
историческа география, народопсихология, фолклористика, 
историческа социология, история на правото; 

V. Науки с архивноинформационни и научноинфор-
мационни функции – архивистика, документалистика, 
история на учрежденията, история на науката и техниката, 
историческа библиография. 

Над всички трябва да се изведе и теоретичното 
изворознание, което у нас има традиция и постижения в 
отговор на въпросите за природата на историческите 
извори, методите за тяхното информационно разкриване, 
изучаване и използване в познавателния процес, т. е. 
общите методологични проблеми, които възникват при 
работата с документите1. В Чехия названието е нововековна 
латинска палеография2. За много френски специалисти 
теоретичните въпроси на изворовия анализ в генеалогията 
са елемент на общата методология на помощните 
исторически науки /дисциплини/3.  

Това е така до голяма степен,защото освен датирането 
и установяването на имената /обект на историческата 
хронология и на ономастиката/ документът трябва да бъде 
локализиран. Прецизността на фактологичната информация 
изисква да се уточни: мястото на възникването на документа; 
мястото или специфичните географски условия за описаното 
/разказаното/ събитие, неговата мащабност, пространствена 
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раздвиженост, стари и нови названия и други особености от 
физико-икономикогеографско естество. В такава познавателна 
ситуация помощни функции оказва историческата 
география и картография. В интеграция с историческата 
демография тя дава фактологична и методологична 
информация за населението – малки и големи социални групи, 
неговото движение, стопанство, стопански взаимоотношения, 
за социалната география и география на културата4. 

Често в документите от личен, а и от официален 
произход липсват преки данни за тяхното авторство и 
датиране. В такива случаи пряка или косвена информация 
може да даде печатът върху написания лист. Сфрагистиката 
е науката, която има за обект печата. Според класическата 
дефиниция печатното изображение върху документа придава 
неговия завършен вид, гарантира пълнотата на съдържанието 
или тайната на текста, потвърждава собствеността, прави 
автентичен самия извор. Печатът установява власт и 
собственост5. Със своите образно графични и словесни 
символи печатът дава възможност за изучаване на светогледа 
на индивида /ако е личен/, на обществената, духовната или 
военностроевата организация /ако е от официален произход/. 
Всъщност неговият абстрактен език говори за стила и 
духовния климат на времето, когато е саздаден и употребяван. 

Печатът върху писмения документ дава информация 
за автора – личност, организация, социална среда, от която 
произхожда, неговата автономност или подчиненост в 
държавната йерархия, подсказва идеята за собственост. 
Понякога той е най-убедителният довод при установяването 
на произхода на документа. Сфрагистичните методи са 
особено важни за атрибуцията на извора, когато е 
пропуснат по една или друга причина авторът, годината, 
или подписът е нечетлив. Вниманието на българските 
сфрагистици е насочено главно към възрожденските печати 
и генеалогът може да се „допитва“ до този вид публикации6. 
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Все още няма изследвания и албумни издания за печатите 
от 1878 г. насам. В това отношение принос могат да имат 
родоведите. Когато събират документи от личен и 
официален произход от новата ни история, за да 
комплектуват генеалогичните досиета, при наличие на 
подобни печати, те могат да информират специалистите. 

В тясна връзка със сфрагистиката е хералдиката, 
която изучава символиката на гербовете. Малкият, винаги 
естетично направен герб, чието клише може да се срещне и 
на горния ляв или десен ъгъл на документа, по съвършено 
лаконичен начин дава разнообразна информация за 
произхода, заслугите и мястото на неговия притежател в 
светската, духовната или военната йерархия. В случай на 
анонимност на извора чрез методите на гербовата 
експертиза се разчитат хералдическите фигури върху 
печата, за да се установи чий е той – личен, родов, 
династичен, на военна, революционна, просветна или друга 
организация, на конкретни длъжностни лица7.  

Трябва да прибавим и фалеристиката. У нас тя прави 
първите си крачки8. Колко е необходима фалеристиката за 
генеалога се вижда от нейния предмет на изследване: всички 
видове орденски знаци, медали, почетни и наградни знаци, 
давани като отличие за определени военни или граждански 
заслуги във военно и мирно време; създаването на 
различните орденски системи, орденски статути, правилни-
ците за награждаване и физическо описание на наградните 
знаци. При наличие родоведът ще попълва генеалогичното 
досие както с документи, съдържащи фалеристична 
информация, така /при възможност/ и със самите отличия. 

В много случаи съдържанието на документа е 
изпълнено с мерни единици за тегло, разстояние, обем, по 
различни поводи – описание на поземлена собственост, 
продоволствени стоки, разменна търговия и пр. При това се 
срещат различни форми. Едни са дошли от народния говор, 
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други – от чужди езици, особено турския, трети са 
наложени от международните икономически и военни 
отношения. Тук познавателна роля играе историческата 
метрология – науката, която изучава различните мерни 
единици и системи, използвани в историята на социалната 
практика, разкрива тяхното географско разпространение по 
области, в големи и малки региони на света, като ги 
съпоставя и дава количествените им характеристики 
съобразно съвременните стандарти.  

Знанията и методите на историческата метрология 
допринасят за точността на количествената интерпретация в 
съдържанието на документа, освен че дава информация за 
това как са се развивали представите и понятията на хората 
за пространството, теглото, вместимостта, за уточняване на 
отделни страни от живота на обикновените хора, тяхните 
икономически взаимоотношения, каква е приемствеността и 
какви са външните влияния в тази област. Българският 
родоизследовател е улеснен от доста разработки и 
публикации по темата9.  

Някои автори включват в предмета на метрологията и 
единиците за парично пресмятане, но все пак монетите си 
остават “завоюван” обект на нумизматиката10. Тя изследва 
паричните единици на отделните народи през историческите 
периоди от тяхното развитие. Нумизматичните данни в 
писмения документ ориентират не само в разкриване на 
икономическия живот или търговския обмен между 
страните. Чрез тях може да се уточни – косвено, в голям 
хнологичен и историко-географски диапазон, времето и 
мястото на съставянето на документа, като се знае къде и 
кога е било в обръщение конкретното /цитираното/ парично 
средство. Това подсказва значението на междудисциплинния 
диалог „генеалогия – нумизматика“. 

Все така косвено подпомага изследователя и водният 
знак върху хартията, наричан филигран – обект на 
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филигранологията. Финните изображения в самия лист, 
върху който е писан или печатан старинният текст, са 
своеобразен фабричен печат. Като се знае времето и мястото 
на производството на хартията, филигранът подава 
информация за датиране на документа, ако липсват преки 
данни. Той може да послужи за проверка на датиран вече 
писмен паметник или пък за откриване на фалшификация. 
Генеалогът трябва само да се приучи да ползва филиграно-
ложките изследвания и албуми, които публикуват известните 
водни знаци, с посочване на времето и мястото на техния 
производител11. 

Въпросът за мястото на графологията или както се 
нарича още криминалистична графология в семейството на 
помощните исторически науки е поставен в нашата 
литература, макар и за нуждите на археографията12. Графо-
логията доказва на богата експериментална основа /трупана 
повече от две столетия/ индивидуалността на почерка на 
всеки човек. Според Д. Зуев-Инсаров „всеки почерк се отли-
чава с определен сбор от признаци, които го отличават от 
останалите. Срещат се сходни, родствени почерци, но една-
кви почерци няма – всеки има свой почерк, и той му прина-
длежи още от първите стъпки в обучението по писане“13. 

Многобройни са изследванията, които потвърждават 
устойчивостта на почерка и подписа, като се допускат 
отклонения, зависещи от нервно-психологическото и 
болестното състояние на пишешщия. Приема се, че формата 
на излагане на мислите, лексикалния фонд, употребата на 
професионални термини, архитектониката на текста и 
неговото изписване, равнището на грамотност, характерът на 
ортографическите и синтактическите грешки, употребата на 
архаизми, на диалектни думи и чуждици – всичко, взето в 
своята съвкупност, е индивидуално. То не може да бъде 
изменено дори при съзнателно желание на пишешщия, 
поради устойчивостта на някои признаци като: изработеност 
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на почерка, обща форма, посока, свързаност и хармоничност 
при изписването на буквите, наклон и размер на буквите, 
поставяне на препинателни знаци. Макар че при появата на 
дефекти в зрението, нервност или болестно състояние тази 
устойчивост може да се наруши, въпреки всичко остават 
неизменни много елементи от посочената съвкупност14.  

Освен това графологията в наше време използва някои 
физически и физико-химически методи като дифузна 
фотография с ултравиолетови или инфрачервени лъчи и пр., 
които могат да се използват от генеалога при нужда. Чрез тях 
се откриват следи от механично въздействие върху писмения 
лист – на целия текст или на части от него, на подписа, печата, 
датата. Филологическият анализ по-нататък ще покаже целта 
на подобна намеса – редакция или фалшификация на 
документа. Така че графологичните методи за изследване на 
писмените документи са особено полезни при установяването 
на фалшификати, неясни или подправени места в текста, 
състоянието на човека, който е изписвал документа, нерядко и 
за атрибуцията на анонимни писма и бележки. Ако е крайно 
наложително за документалната пълнота на изследването, 
генеалогът ще се допита и до криминалиста. 

Макар че настоящето представяне на генеалогията е 
насочено главно към методите за изследване на родовете от 
ново и най-ново време, в определени случаи изследователят 
може да се възползва и от палеографията /славянска, турска, 
гръцка, арменска и пр./. Като наука тя е ориентирана към сред-
новековните документални паметници15. Но средновековната 
ръкописна традиция има влияние и през Възраждането и ако 
родоведът попадне на подобен вид извори /особено 
приписките към старинни книги/, той трябва да има представа 
от видовете писмо, начините на писане, препинателните 
знаци, съкращенията, титлите, украсата, числените стойности 
на глатолическите и кирилските букви16.  
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Разбира се пъстрата амалгама от методи на науките, 
които подпомагат генеалогичното познание се обуславят от 
самия документ – вид, форма, съдържание, произход. В някои 
случаи може да се привлече филателията, когато марката 
върху документа трябва да поеме доказателствена функция; в 
други – петрологията, ако трябва да се изяснява произходът 
на камъка, върху който е издълбан надписът, в трети – 
криптографията, даваща ключа за тайнописа и т. н17.  

Когато изследователският цикъл завърши и 
генеалогът има задачата да публикува родоописанието, той 
трябва да знае изискванията на археографията – науката, 
която “разработва методите за обнародване на историческите 
извори”18. Методологическите ориентири са: търсене на 
обективната истина; стремеж към адекватно възпроиз-
веждане на информацията, фиксирана в извора; изхождане от 
фактическите данни за обекта, а не от някакви произволни 
желания на този, който публикува; от реалното, а не от 
идеалното положение на нещата; от това какво е изворът, а 
не от това какво ни се иска да бъде; поставяне в основата на 
познанието точния, безпристрастния анализ на личните 
житейски, и на обществените процеси. Това е анализ, в който 
е забранен схематизмът и догматизмът; не собствени 
възгледи, произхождащи от различен род субективни или 
конюнктурни концепции, а обективна критична оценка на 
документираната информация; единсво на познавателния и 
ценностно-оценъчния подход в разкриването и научно-
критичното възпроизвеждане на текста в документа. 

Едва ли е нужно да се подчертава, че родоведът не 
може да бъде “специалист по всичко”. Той трябва да има 
обаче библиографска осведоменост чрез бюлетини, каталози, 
Интернет. Ако сам не може да се справи, ползвайки публи-
кациите в отделните области на помощните нему науки, 
естествено – ще потърси консултацията на специалистите. 
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6. И АРХИВИТЕ СА ПОБРАТИМИ НА ГЕНЕАЛОГА 
Генеалогията очертава историческия ход на конкретна 

малка социална група, чиито основен белег е кръвното 
родство. С това тя дава индивидуалната „мярка“ за 
социалното измерение на живота на голямата човешка 
общност – исторически, хронологично и пространствено 
определена. Общността като цяло – чрез своите институции 
/държавни, църковни, частни, партийни и пр., при цялото им 
разнообразие през вековете/, и индивидите са творили 
материални и духовни блага – от екзистенциален и 
обществен характер. С течение на времето едни от тези блага 
са изчезвали по обективни или субективни причини, други са 
оставали, за да послужат в съвремието като документи на 
човешкия живот, като историческа памет на този живот. 
Съхранени в архивни средища, те се превръщат в национална 
база данни, от която всеки изследовател /в най-широк 
смисъл/ на миналото черпи информация за проучвания обект 
– за нуждте на науката или социалната практика. 

Според универсалното определение на Х. 
Дженкинсън „архивите са естествено натрупване /обратно 
на изуственото/, административна основа, съхранение на 
делови справки и неразрушима охрана“1. Две са винаги 
актуалните и главните задачи на архивите: първо, да 
съхраняват документалното богатство, което отразява по 
един или друг начин многоликия и така динамичен живот 
на народа, второ, да разкриват и прилагат все по-съвършени 
методи, способстващи за ефективното използване на това 
информационно богатство. Огромна е отговорността на 
науката архивистика2 и на служителя от архивното средище 
в съвременния информационен век: „да осигурява на 
обществото възможност за дълбоко самопознание чрез 
достъп до архивите си, до своята обществена памет“, 
отбелязва Л. Микланд3.  
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Две са важните задачи и на родоизследователя, макар  
да не работи по силата на административно задължение: 
първо, да издирва и основава своето родоописание на 
документална основа, за да бъде то достоверно, обективно; 
второ, да предава постигнатите генеалогични резултати в 
архивно средище, за да бъдат съхранени, а успоредно с това 
да обогатяват националния фонд от знания и документи за 
миналото на рода, следователно на народа. Всъщност 
връзката между родоизследователите и архивите е постоянна 
– пряка и обратна. Архивите предоставят различни по вид 
исторически документи за проучването на рода, но и 
родоизследователят предоставя на архивите новооткрити 
документи /особено ценни са тези от семейните архиви/, 
родословни дървета и описания, които също се превръщат в 
извори за по-обобщаващи изследвания.  

Благодарение на осъзнатото разбиране от нашите 
възрожденци за голямата социална роля на архивните 
средища днес имаме съхранена документална памет за 
историята на родове, институции, селища, събития…, т. е. за 
историята на българския народ и държава. От началото на 
40-те години на ХІХ в. българската интелигенция организира 
и разгръща истински научен фронт за събиране, съхранение 
и отчасти обнародване на исторически паметници. Безспорно 
факелът е запален от Паисий Хилендарски. Сред радетелите 
на архивното дело са Георги Сава Раковски, Васил Априлов, 
Стефан Веркович, Димитър Миладинов, Кузман Шапкарев и 
много още родолюбиви българи. Пръв учен, който издирива 
документи за нашата история в европейските архиви е 
Марин Дринов. От Възраждането се поставя традицията за 
създаване на архивни сбирки към читалищата. През 1869 г. в 
Браила създаденото Българско книжовно дружество поставя 
началото и на организиран архив. 

Освобождението на България създава условия за 
разгръщане на възрожденската традиция за събиране и 
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съхраняване на архивни материали към държавните 
културни институции, библиотеки, музеи /например за 
Кюстендилския музей началото е 1900 г./, научни 
дружества, читалища /1901 г. е началото за Казанлъшкото 
читалище „Искра“/, манастири, Св. Синод /1896 г./, 
Църковния историко-археологически музей /1921 г./. 
Според Закон за старините от 1911 г. ролята на държавен 
архив е възложена на Народната библиотека в София. 
Ооформен е Архивен отдел, който със закон от 1921 г. е 
наречен Български исторически архив, а Ориенталският 
отдел е узаконен още през 1909 г. Централизираното 
архивно дело у нас се утвърждава с Указ № 515 от 10 
октомври 1951 г. на Президиума на Народното събрание, а 
Постановление № 344 на Министерския съвет от 1952 г. 
утвърждава специализирания ръководен орган – Архивно 
управление /първоначално към МВР, после към Комитет за 
култура, а сега към Министерски съвет/. 

Промени в централизираната структура на 
съвременната архивна мрежа внася Постановление № 268 на 
Министерски съвет от 30 декември 1993 г. Създаден е 
Централен държавен архив /ЦДА/, който интегрира бившите 
средища: Централен държавен архив на НРБ /ЦДА на НРБ/, 
Централен държавен исторически архив /ЦДИА/, Централен 
държавен технически архив /ЦДТА/, Централен партиен 
архив /ЦПА/. ЦДА съхранява документи на учреждения, 
организации и лица с общонационално значение, които са 
образувани в периода от 1878 г. до съвременността. 

Ръкописно-документален център при Народна 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ с Български 
исторически архив и отдел „Ръкописи и старопечатни 
книги“ съдържа документи на учреждения, организации и 
личности с общонационално значение, създадени в периода 
до 1878 г. В зависимост от живота и делото на 
фондообразователя /личност или обществена структура/ 
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могат да се открият документи за Съединението, борбите за 
националано обединение, включително фондове на видни 
личности, осъдени от „Народния съд“. 

Централен военен архив-Велико Търново, който пази 
документите на Министерството на отбраната /Мини-
стерство на народната отбрана/, военните поделения и 
военни дейци, независимо от времето на тяхното създаване. 

Архив на БАН – с документи на Академията и 
нейните поделения, академици, член-кореспонденти, 
професори и старши научни сътрудници от системата й, 
независимо от времето на тяхното създаване. 

Архив на Министерство на вътрешните работи – с 
документи на органите на МВР, образувани след 9 
септември 1944 г., като местните управления на МВР имат 
отделни архиви. 

Архивно-документационен отдел на Министерство 
на външните работи – с документи на министерството и 
неговите представителства извън България, образувани след 
9 септември 1944 г. 

Освен ЦДА действат и териториални държавни 
архиви, под ръководството на Главно управление на архи-
вите. Това са бившите окръжни архиви, които съхраняват 
документи, отнасящи се до съответния регион, независимо от 
вида и времето на създаването им. Названието им съчетава 
„Държавен архив“ и наименованието на града: София, 
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, 
Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана /Михай-
ловград/, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, 
Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Добрич 
/Толбухин/, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. 

Специализирани средища са и архивите на Главно 
управление по геодезия и картография при Министерство на 
строителството и архитектурата /Геокартфонд/, Българска 
национална филмотека, Национална фотографска агетция, 
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Българско радио и телевизия, Църковноисторически архивен 
институт, архивни сбирки на мемориалните музеи 
/съхраняваащи документи на своя патрон/4.  

Азбучните понятия, които всеки родоизследовател 
трябва да знае, щом тръгва да издирва документи в 
архивите са следните: 

- фондообразовател: самото учреждение, 
организация, лице, в резултат на чиято дейност е 
образуван архивен фонд, носещ собствен номер; 

- архивен фонд – исторически възникналият 
комплекс от документи, създадени в резултат на 
дейността на фондообразователя, чиито обем се 
изчислява в архивни единици; 

- архивна единица – отделен документ или група 
документи, обединени по даден признак или вид, 
като всяка архивна единица притежава свой 
номер и кратко заглавие, отразяващо в сбита 
форма съдържанието на документите. 

За първичната ориентация в документалното 
богатство и разнообразие на всеки арахив генеалогът ще 
ползва така наречения научно-справочен апарат. Например 
справочникът на отделната архивина единициа е вътрешният 
опис на съдържащите се в нея документи; на отделния 
архивен фонд – историческа справка, класификационна 
схема, инвентарен опис с указатели и преглед на фонда; на 
всеки архив – фондова картотека, списъци на фондовете и  на 
частичните постъпления, инвентарни описи, фондови и 
тематични прегледи, тематични справки и списъци. Като 
правило във всеки архив има каталог, чиито фиши 
информират за съдържанието на архивните документи, 
групирани са отраслово, тематично или предметно, както и 
по вид /портрети и снимки/, разположени са в логическа, 
азбучна или хронологична последователност. Бърза 
информация се получава и от публикуваните пътеводители за 



 

226 

документите в отделно или на група архивни средища в 
страната. Те носят наименованието “Пътеводител” плюс 
името на архива и съответния град. 

Български исторически архив към НБКМ например е 
обнародвал осем книги /от 1963 г. до 1995 г./ под заглавието 
„Обзор на архивните фондове, колекции и единични 
постъпления, съхранявани в Български исторически архив“. 
Те дават информация по реда на номерата на фондовете, а не 
по името на фондообразователя /кн. 1 – от ф. 1до ф. 26, кн.8 – 
от ф. 601 до ф. 800/. Изключително полезен е справочният 
апарат към всяка книжка /като правило към всеки 
„Пътеводител“/: списък на фондовете, подредени азбучно, 
указатели на собствени и географски имена, предметно-
тематичен указател. Ако потомъкът или родът, който 
изследваме, не е фондообразовател, но знаем, че има приноси 
в строителството на нова България, то по именния указател 
ще узнаем дали е съхранено нещо от неговия живот и 
дейност сред документите на друг фондообразовател.  

Бавен е процесът на издирването на необходимите за 
родовото проучване документи, особено докато човек усвои 
технологията на ползването на научно-справочния апарат 
към конкретния архив. С много любознание, търпение, 
изследователски нюх и с помощта на своя побратим – 
архивиста, всеки родоизследовател стъпка по стъпка ще 
открива мигове от живота на изследвания род, мигове от 
историята на своя народ.  
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VI. ГЕНЕАЛОГИЯ ЗА МЕН, И ЗА ОБЩЕСТВОТО 
Да споделим отново убедеността помежду си, че 

светът през идващия век може да заживее без граници 
между държавите, но човешкият индивид винаги носи в 
себе си чувството за принадлежност към своето семейство и 
род.Защото винаги ще има татко и мама, дядо и баба, 
прадеди, винаги ще има родословия. Правени като хоби и 
като наука – те са паметта и мостът между поколенията. 
Където и да се намираме по Земята, дори извън Родината по 
едни и други причини, чувството за родова принадлежност 
винаги съхранява историческото съзнание за дълг към 
традицията, за романтичен поглед към миналото, така 
вътрешнонеобходим в настоящето и за стремежа към 
действителен прогрес в бъдещето, в глобализирания свят. 
Затова всеки, който прави своето родословие, работи за 
настоящето, и за бъдещето. 

Високопатриотичен и общественополезен е зарядът на 
всяко родоописание. То е безценно наследство-завет към 
идните поколения. Но ако се съберат и съхраняват в 
държавно средище, те ще обогатяват перманентно национал-
ния фонд от исторически данни – необходимата информа-
ционна основа за социално-управленските решения и за 
много области на научното знание. Като опишем историята 
на своя народ. В този смисъл генеологията е за мен, и за 
обществото. 

Ползата 
Генеалогията, първо, е неизчерпаим фонд от знания за 

възпитание на подрастващите поколения в родолюбие и 
българщина. Второ, науката за рода представлява богата 
емпирична основа, върху която могат да се търсят и откриват 
закономерности или отклонения от генетичната и социалната 
определеност на българското племе – като физиолгично 
многообразие и устойчивост (а в личен план като сигнал „за“ 
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или „против“ опасност от генетична патология), като бит и 
душевност, като социална и индивидуална рефлексия при 
върховете и спадовете в истореческия ход на обществото ни. 
Защата националния ген остава вечен, а всеки род е оставил 
и ще оставя частица от своята детерминираност. Защото 
българската история остава в бъдещето през настоящето и 
миналото, а всеки род е привнасял и ще привнася частици в 
градежа на тази история. 

В миналото от „морфологичните“ разрези при 
социалното моделиране генеологията има своето 
евристично значение. За народопсихологията тя разкрива 
индивидуалните форми на проява на човешката психика, 
която се определя и от наследствените психофизически 
качества, и от влиянието на социалните условия. 
Родословните факти могат да осигугурят човешкия „сбор“ 
от индивидуални светоусещания, които формират 
народностния светоглед и поведение, така важно и 
необходимо като предпоставящо знание за социално-
управленските решения. Родовата миграционна карта 
очертава отделните „стъпки“ в движението на населението, 
а най-вече мотивацията за миграционните и 
емиграционните процеси. Без фактологична яснота за тези 
„стъпки“ демографският модел на днешна и утрешна 
България ще остане механичен, схематичен, лишен от 
константни народопсихологически дадености. 

Генеалогичните резултати „обслужват“ и генетиката, 
защото откриват конкретни специфики в родовата 
наследственост, диапазона в нейната изменчивост, форми-
ращи особеностите и на националния генетичен фонд. Те 
могат да послужат и за психотерапия. „В моята 
дългогодишна практика като медицински психолог, споделя 
Д. Мумджиева, съм прилагала успешно биографиите на 
Шишмановци като помощно психолечебно помагало. При 
провеждането на библиотерапията в лечебната програма на 
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широк кръг невротични и психични смущения… 
Алексовите родственици служат като ярки стимули за 
самовъзпитание на характера“. Родоописанията подпомагат 
и медицината, доколкото може да информира за 
генетичната, географската и социалната обусловеност на 
ендимичните огнища; и психолингвистиката, защото 
генеологичните документи и резултати съхраняват 
лексикалните особености на времето и пр. 

Този вид знания са интроспективни като съдържание. 
Те са обърнати към историята на конкретни родове, но като 
съвкупна обществена роля те са с универсални възможности. 
Сред тях е важната и вътрешноприсъща роля на 
родословията да подържат жив духа на историческата памет. 

Традицията 
Без да влизаме в спор с етнографи, лингвисти, 

социолози и пр. може да се определим най-широко 
предметологичните граници на понятието традиция като 
вековен, емпирично проверен от народа опит, предаван като 
поучително знание от поколение на поколение чрез обичаи, 
обреди, празници, песни, поговорки, веществени атрибути. 
Това е свещено съхранение и предаване на духовни 
цености. Според Ортега-и-Гасет традицията „е огромна, 
общодостъпна архитектура и е обществото“. Ще добавим 
образно, че първичната информираща клетка в тази 
социална архитектоника са семейството и родът. 

Съхранението и предаването на семейните и родови 
традиции е доста консервативна и суверенна форма, която 
трудно се поддава на управление. Неслучайно традициите 
не изчезнаха и запазиха народностното съзнание през 
османското владичество и по време на сталинския модел на 
държавна власт. Това означава, че свещените български 
духовни ценности, предавани от поколение на поколение, 
могат да се изпалзват по най-хуманен, общественополезен 
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начин за нравствените и патриотични цели на 
демократичното социално управление. 

По повод традицията някой би могъл да каже, че 
априорно е ясна нейната голяма роля като обществен 
регулатор на масовото поведение. Да, но за да бъде действащ 
лост в системата на социалното управление, този регулатор 
трябва да бъде информационно осигурен не с абстрактни 
постулати, а с точно, актуално и исторически конкретно 
знание – кога, къде и чрез какъв „невидим“ механизъм 
традицията (в религиозните, светогледните и морални 
предписания от миналото) е въздействала и въздейства върху 
практическия дълг, върху регулирането на нравствеността и 
творческата активност на хората. С фактологична информация 
в този смисъл са изпълнени най-вече родославните 
проучвания. Те разкриват не само приемствеността (или не) на 
духовните ценности, но и традицията в родовата 
специализация на труда (потомствени занаяти, способности и 
дарби), в брачните взаимоотношения, образоваността, 
участието в обществено-политичесия и културен живот, 
рефлективността към проблемите на социалния „ден“ и пр. 

Традицията присъства в организацията на родовия и 
народния бит и душевност, следователно е основен елмент 
на социалното управлиние. Следователно е проблем, за 
чието решение е необхоима историческа, актуална и 
просперирища информация. Генеологията има такава важна 
познавателна функция с фактологията си за първото и 
второто информацианно равнище. Дори не само като 
публикации на монографии и статии, посветени на даден 
род и роден край, за които се иска финансова помощ, но и 
като демонстрация на срещи и събори. 

Опитът в страната ни досега показва, че родовите 
срещи създават една непринудена атмосфера, която подтиква, 
предразполага младите поколения към осмисляне на 
настоящето като приемственост на положителните прояви в 



 

231 

живота на рода. И публикации, и родови празници мотивират 
към създаване на романтичен поглед към миналото, който 
вдъхва повече увереност в действията за по-добро настояще и 
бъдеще – в личен и обществен план. Традицията приобщава 
към родови и общочовешки ценнности, но учи да бъдем и 
съдници на деструктивните прояви в родовата и обществената 
организания на хората. 

Родословният анализ ще покаже как в семейните и 
родовите взаимоотношения са поддържани етични норми на 
поведение благодарение на традицията, на живото, 
естественото репродуциране на духовните ценности. 
Нормално е това познание да предизвиква желанието в 
младите поколения за приемственост, да събуди чуството за 
историчност, за непреходната връзка между предци и 
потомци. Нима това не е осъзнаване на духовното 
наследство, което, макар и трудно, мъчително бавно, може 
да стане бариера на тенденциите към бракоразводите, 
самотата, отчуждението? Нима публикацията на родовата 
история, снимките и други реликви, или веселието на 
родовия празник, където се срещат 5-6 поколения, не ще се 
противопостови на анонимното съществуване, пораждащо 
първични,  нечовешки инстинкти? Анонимността е страшна 
в индивидуален и социално-психологически план, но не по-
малко обществено зло е липсата на съзнание за родова 
принадлежност, дълг към предците и самочуствие за 
достоен потомък. 

Самочувствието 
То е индивидуална психологическа реалност, но в 

своята съвкупност то се превръща обществена-
психологическа действителност. Казано в най-условен 
смисъл, тази действителност е и самото общество. Поради 
този проблем за самочувствието на българина има своето 
място в полезрението на социалното управление. То е 
своеоброзен фондамент, върху който се градят дългът и 
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отговорността пред и за обществото, дългът и 
отговорността за производството на материални и духовни 
блага за себе си, но и за обществото. 

Как ще помогне генеалогията на социозите и 
социалните психолози, които имат първенствуващото място 
в разработването на управленски модели в това отношение? 
Отговорът е в резултатите от реализираната анкета с хиляди 
млади хора (чрез личен разговор) и в резултатите от 
провежданите в страната родови срещи и събори, като 
оставиме настрана теоритичната и практическата 
родоизследователска лирература. 

Оказа се, че над 90% от анкетираните не знаят почти 
нищо за своя род, дори и от българската история. Много от 
тях посочваха и се възхищаваха от факта, че „американецът 
има самочувствието на американец“. Когато свободният ни 
диалог предизвиква например един от младежите да си 
припомни, че сред прадедите е имало абаджия, който е 
продавал стоката си в Цариград, другите са били учители, 
свещеници…, той сам дойде до заключението, че има с 
какво да се гордее. В предизвиканите размисли върху 
историята на собствения род имаше „бисери“, които си 
заслужават отбелязването „не съм саморасляк“, „не съм 
дете от инкубатор, я от съветски, я от американски модел“, 
„прадядо ми и дядо ми са били успяващи ковачи, баща ми – 
добър шлосер, а майка ми иска да стана лекар“ и пр. 

Обобщените резултати от десетките родови срещи, 
провеждани в цялата страна, доказват, че знанието за 
историята на рода повдига самочувствието, подбужда 
усещанита за дълга на потомъка, който трябва да продължи 
родовите традиции. Тогава нагласата непринудено мотивира 
индивида към по-градивно отношение – спрямо себе си, 
семейството, роднините, а оттам и към съдбата на държавата. 
Осмисленият дълг към историята на рода води към 
съпричастност с историята и настоящето на народа. А това е 
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основополагащ елемент, макар и психологически, в 
устройството на гражданското общество, към което се 
стремим. 

Изборът 
Това е осъзнатата свобода, и неината неотменима 

същност. Правото на избор, но с принципа, формулиран 
от Жан-Пол Сартр, „свободен съм, следователно съм 
отговорен“, който отнасяме и към избора на брачен 
партньор. Не за да лишаваме, а да помогнем в свободата 
на избор на човека, с които ще създаваме деца, ще се 
радваме на тяхното и на следващите наши поколения. 

Векове преди утвърждаването на генетиката като 
наука за наследствеността древногръцкият писател Еврипид 
(480-406 г. пр. Хр.) е казал: „Благорадните бащи имат 
благородни деца“. Българското (и не само то) народното 
творчество поучава: „Жребчето избират по майката“. На 
императар Наполеон се приписва фразата: „Дайте ми добри 
майки“. Тези и още много надживили вековете мъдрости 
показват, че социалният опит и интуицията са открили 
наличието на закономерности в онаследяването на родовите 
психофизически качества. 

Съвременното човекознание доказва и по научен път, 
че кръвнородствените връзки конституират съвкупността от 
индивиди, с характерни само за рода биологични отличия – 
като положителен, така и с отрицателен знак. Отмина 
времето на неуспешния опит да се отхвърли генетичната 
детерминираност, защото“социалистическият начин на 
живот“ трябваше да изгради „социалистическа личност“. 
Природата ни е отредила по нейните си закони 
геннодетерминираното неравенство по отношение на 
интелект, телесна физика, способности. Всеки от нас е 
подвластен на тези биологични предопределености. 

И диалогът с анкетираните млади хора доказва, че те 
се вълнуват от проблема за семейството, за избора на 
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партньора и раждането на здрави деца.Според тях (почти 
98%) нито в училището, нито в университета се говори за 
необходимостта от родословна информация, която да ги 
ориентира в избора на брачен партньор. Те (87%) дори не 
знаеха за забраните при встъпване на брак(при кръвно 
родство по права линия от всички степени; роднинство по 
сватовство – до четвърта степен; роднинство по св. 
Кръщение – до втора степен). 

Особено силно въздействаха на младите хора 
примерите, които давах с потомците на възрожденски 
родове (Петко и Пенчо Славейкови, Стоян Михайловски, д-
р Петър Берон и др.), от чиято кръвно-родствена „екология“ 
се раждат и до днес достойни потомци, както и случаите с 
родословия, където има наследяване на отрицателни 
психофизически качества, поради несъобразяване с 
биологичните закономерности. (Макар че според Ив. 
Хаджийски за до и следосвобожденския българин и типична 
първата ситуация. Тай описва критериите за избора на 
момата, защото някога само тя е избирана: „да е паметна, да 
има добър нрав, да е добра домакиня, да има икрам на 
чавека, да няма телесни недостатъци и най-сетне да е от 
„сой“: но не с оглед на зестра и наследство, а с оглед на 
добра биологична наследственост. Ако пък е и хубава, 
тогава цена няма“) 

Това че от разумния избор на съпруг или съпруга 
зависи здравето на поколението и, че свободата на избора в 
това отношение означава гражданска отговорност, е извод, 
до който стигаха общо взето младите хора. Вярно е, че 1000 
анкетирани души не са репрезентативнасоциологеческа 
извадка, за да се екстраполират резултатите върху цялото 
общество, но пък дават основание за социално-
психологически и управленски размисли. 

Могат ли да се спрат метастазите от родово 
наследяваните и размножаваните патологии? Може ли със 
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закон да обявим „евтаназия“ на геннонаследствените 
болести?  Не, защото има свобода на избора. Преди години 
П.Рамсей направи предупреждението, че „кризата на 
съвременната цивилизация е генетична криза“. Това е 
проблем на човечеството, който вече не слиза от 
световните и националните изследователски центрове и 
форуми. Специалистите търсят научните възможности за 
влияние върху процесите, които протичат в генофонда на 
обществото, но въпросът за брачното партньорство си 
остава личен. Все пак да се помогне на индивида в избора 
– с родословията на двамата, които показват родовите 
„златоносни“ или зловещаещи кръвни „жилки“. 

Имаме право да наречем генеологията обществено и 
личнополезно знание. То ни дава живи уроци по генетика и 
по родолюбие – за обществото и за нас самите. 
Родословията поддържат родовата и историческата памет, 
съхраняват положителния народен опит чрез традицията, 
прадавана от поколение на поколение – днешното и 
утрешното, правят ни по-мъдри в избора на брачен 
партньор,на професия… на поведение. Някога Мирабо 
(1749-1791) беше казал: „Много по-важно е да се внедрят у 
хората нрави и обичаи, отколкото да им се създават закони 
и съдилища“. Социално-управленски постулат, който ще 
има винаги актуално значение. Родословните анализи могат 
да служат и на такава високохуманна цел. 

С грижа от народ и държава 
От античността до съвремието генеологията играе 

ролята на вечната безкористна и нравствена щафета на 
героизма, на общественополезните дела на бележитите 
личности – като поука и мотивация за подрастващите 
поколения. Някога Паисиевата славянобългарска история 
събуди ренесансовия полет на духа в поробеното отечество 
с генеалогичния императив: „Ти, българино, не се мами, 
знай своя род и език…!“. Този дух възроди българската 
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държавност и традиция. Всяко нейно прекъсване води към 
трудноизлечими социални рани, както показват много 
примери от нашата история, дори един от тях да не е 
типичен. 

През 1996 г. срещнах майката на мой близък. Тя 
сподели съдбата на своя син, защото той беше белязан с 
„дете на царски офицер“ в комунистическото ни общество. 
След 20-годишната емиграция г-жа К. гостува в България – 
с радостта от двете висши образувания, от професионалния 
авторитет на сина, за съжаление и с никакво лично 
удовлетворение, че …“се опазили от контакти с други 
българи“. За успехите на сина и искрено се зарадвах, но за 
„опазването“? Не ще ли знаят родовия корен, който щом е 
дал достоен царски офицер, ще да е отхранил и ще отхрани 
други достойни потомци? А тъкмо потомците на нашата 
емиграция могат да станат българското лоби в чужбина. 

Не е лесен процесът на възвръщане на масовото 
съзнание към светините от историята на род и народ. Все 
още тегне педесетгодишният опит на съветската догматика 
за възпитание в интернационализъм чрез забравата на 
традиционните ценности в българската душевност, които са 
спасявали от изчезване българското племе. И днес се 
люшкаме от Русия към Америка и обратно. Дали не е 
крайно време да се обърнем към собствените образи на 
поведение, да се възпитаваме в родолюбие, за да работим и 
живеем първо в родината, а после да помагаме или да 
черпим поука от чуждите. 

Погледнато в социален план – тук е мястото на 
генеалогията, защото родословните фотографии връщат към 
изконното, към свещените добродетели, към примерите на 
трудолюбие, героизъм, величество на таланта, успехите от 
реализацията на способностите в производството на 
материални и духовни блага. Защото генеалогичният анализ 
представлява конкретна, персонифицирана родова изява, а 
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не безличен социален модел. Родословието показва 
индивидуалности в тяхната генна обусловеност, в кръвно-
родствени отношения и обществена реализация, а не 
абстрактно съществуване в класа или партия. 
Генеалогичното знание предразполага човека да постави 
себе си, да се осъзнае кано член на семейство и род, а своя 
род – в съвкупността, наречена народ. Нека си признаем, че 
урбанизацията и анонимното битуване е определящ фактор 
на нарушените норми на поведение. Вместо чувства за 
анонимност родословието създава самоувереност, 
съпричастност, увереност. В този смисъл науката за рода 
предоставя на социалното управление най-дискретен 
механизъм за приобщаване към отминала, настояща и 
бъдеща съдба на народ и държава, дори когато световните 
човешки комуникации станат без граници. 

Нещо повече. В атмосфера на духовна рецесия сме 
длъжни да потърсим всички възможни „ключове“ за 
преодоляване на отрицателните наслоения в светоусещането 
на българина. Родословията дават информационен материал, 
за да се отворят сърцата на хората. Те са романтичен (не 
ретрограден) поглед назад. Той показва (като правило) 
силата на родовия дух, неговата роля в поддържането на 
националното самосъзнание, а с това се възпитават 
поколенията в съпричастност към обществения живот, за да 
се върви напред към желания цивилизован човешки процес. 
От съвкупната родословна информация ще се открият, иначе 
невидими по отношение на индивидуалността, пружини на 
миграцията и емиграцията, които са разместили и разместват 
социалногруповите пластове. Те водят към управленчески 
проблеми, които са обусловени от мотивацията на 
движението на хора и адаптацията към новите жизнени 
условия, така различна и зависима от пол, възраст, 
образование, материално положение, родови традиции. Или 
въпросът за жизнеността и здравето на нацията, които не се 
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определят само от икономическите фактори, но и от 
кръвнородствената наследственост. Един пример в това 
отношение: ако се направят родословни проучвания на 
селата около Смолян, където по-масово се раждат деца с 
наследствена дислоксация, може и да се открие начинът за 
спиране на отрицателната генетична приемственост, вместо 
да се търсят пари за лечението на новородени инвалиди. 
Много още са евристичните възможности, които носят в себе 
си генеалогичните проучвания по села и градове, имащи 
място в интегралния подход на социалното управление на 
имащи място в интегралния подход на социалното 
управление на настоящето и прогнозите за бъдещето на 
нашия народ и държава? 

Защо да не се възползваме от мъдрите уроци на 
живота? Защо да не се направят малко инвестиции в този 
духовен инструмент, чиито „кадри“ сме ние самите? 
Инвестициите са необходими за методологичното 
усъвършенстване на генеалогичните изследвания, 
провеждани в цялата страна (организирани от клубове по 
родознание и краезнание или индивидуално), тяхното 
централизирано съхранение, компютърно обработване и 
научно използване, както и за адаптиране (в социологическия 
смисъл) на обществото към този вид родолюбиви интереси и 
дейности. А не се иска много. 

Първо, както за всяка друга производствена област, 
така и за родословните проучвания са нужни подготвени 
специалисти. У нас дори студентите по история в СУ 
„Климент Охридски“ завършват без познания по генеалогия 
(и по ред още важни за изследователския и образователен 
процес помощни исторически науки). Да оставим без 
коментар, че в Берлинския университет катедрата по 
„Хералдика и генеалогия“ е открита в 1706 г., а 
Историческият факултет у нас е единствен от подобните му 
в Европа, в чиято учебна програма не са застъпени 
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генеалогията, хералдиката, сфрагистиката, хронологията, 
метрологията и пр. 

Подготовката в областта на генеалогията би могла 
да става по пътя на вишето образование, но и чрез 
следдиплопна квалификация в Института по история при 
БАН. Такива специалисти са необходими, за да 
организират и провеждат модерни, теоретично и 
методически унифицирани родови и краеведски 
изследвания, да събудят и тласнат към родословни 
проучвания читалищата, просветни дружества и най-вече 
системата за средното училищно образование. В „Насоки 
за съдържанието и организацията на дейността на класния 
(курсовия) ръководител в българското училище; за 
организиране на извънкласната и извънучилищната 
дейност с учениците; за работа на педагогическия 
съветник на управление „Възпитание и развитие“ към 
министерството на образованието и науката“ (изд. 1996 г.) 
вече влезе и генеалогията (родознанието) като свободно 
избираем предмет във всички степени на образованието. 
След като ВУЗ не въвежда студентите в науката за рода, то 
учители и ученици заедно сега да навлязат в тази 
народополезна област на знанието. 

С последното законодателство читалищата отново 
получиха високо социално призвание, както и автономност 
за своята културно-просветна дейност. При наличието на 
подготвени специалисти те също могат да се превърнат в 
превлекателен център за любителите родоведи и краеведи, 
да станат научен „терен“ за симпозиуми и дискусии, за да се 
върви към методологично приложно усъвършенстване. Най-
вече многобройните практици в страната трябва да са в 
курса на съвременните изисквания и постижения в обрастта 
на генеалогията. И още. Те трябва да имат самочувствието, 
че тяхната работа и резултати няма да останат само в 
семейния архив или ще се демонстрират веднъж на родова 
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среща. Действително генеалогичните резултати са 
прекрасни уроци по родолюбие, изпълнен дълг към новите 
поколения, но значимостта на родословията надхвърлят 
семейните рамки. 

С похвалния си труд любителите родоизследователи 
натрупват богат фонд от знания, които са евристични за 
много области на науката и социалната политика. За тази 
цел обаче е необходимо, първо, методологично уединяване 
на родоизследователската дейност, и, второ, 
централизирано съхраняване на генеалогичните резултати с 
по-далечната цел – тяхното компютъризиране. В своята 
диалектическа множественост (а не механичен сбор) 
генеалогичните досиета и фиши се превърнат от 
компютърния език в база данни с голяма ефективност – от 
възможността за съизмерване на човешките съдби до 
моделирането на социалните явления и процеси, на 
типовете човешка дейност, генната детерминация на 
поколенията, миграционните пътища и пр. 

Всичко това е подвластно на държавното (или 
въобще) субсидиране. В пряка финансово зависимост е 
сградния фонд, който ще даде живот на национален и 
регионални изследователски центрове с компютърната 
техника, модерната полиграфска база, където да се издават 
книги и списания „Родознание“, научният орган на 
Българското генеалогично дружество. Неговата роля на 
координатор и организатор на родословните проучвания би 
се издигнала много повече, ако се помогне финансово за по-
голямата му гласност у нас и в чужбина, ако се превърне в 
своеобразна национална картотека на генеалозите от 
България и на българите, които живеят в чужбина, но 
издирват своите родови корени в Родината. 

За пример може да се посочи Центърът за 
генеалогични изследвания „ПИАСТ“ в Полша. Той е 
създаден в отговор на многобройните поръчки от 
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емигрирали по икономически и политически причини 
поляци за изследване на техните родове. Колектив от видни 
полски специалисти и технически персонал издирва и 
проучва документи от личен и официален произход, 
съдържащи генеалогична информация; подготвя 
родословни таблици и описания на историята на отделни 
фамилии от създаването на Полша досиета; обнародва 
документи (вече няколко тома) и книги за бележити 
родословия; дава консултации от хералдичен, ономастичен 
и сфрагистичен характер. 

Девизът на „ПИАСТ“, изписан на поканата за 
използване на услугите му в Полша и в чужбина, е: 
„Открийте Вашите полски прадеди!“ С актуалното си и 
международно звучене, в своята перефраза „Открийте 
Вашите прадеди“ девизът е морален стимул за всеки, който 
е тръгнал по патриотичните пътища на родознанието. 
Меркантилно ще прозвучи, но от родословия „по поръчка“ 
ще се спечелят пари. 

В XXI век 
Със сигурност една човешка мечта прекрачи 

темпоралните граници към третото хилядолетие – за по-
добър живот като материална осигуреност и по-достоен – 
като нравственост. Едва ли двадесет и първият век ще 
направи всички хора еднакво богати и морални, но защо не 
по-мъдри. Да не забравяме максимата на Жан Масийон 
(1663-1742); „Великият род умира и се прекъсва с нас, ако, 
след като сме наследили едно име, не наследяваме и 
доблестите, които са го прославили.“ Да пренесем тази 
мъдрост в утрешните дни като социална мярка за 
извървения житейски път от миналото към бъдещето, за да 
спрем фаталния процес на деградация, отчуждение, 
деморализация в настоящето! За да се научим да мерим и 
умножаваме доблестите, на които сме наследници. 
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В своята множественост, като съвкупно национално 
богатство, поуките от родословията имат призванието да 
играят хуманна роля на действен етичен механизам. 
Комплексните генеалогични резултати внасят евристична 
родолюбива и народопсихологична информация в сборния 
(от всички области на човекознанието) интелектуален 
инструментариум на социалното управление за да има 
приемственост в добрите човешки начинания, за да има 
целеполагане към социалната хармония. 
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Глава V. НОВ ПОГЛЕД КЪМ РОДНАТА 
ГЕНЕАЛОГИЯ 

Едва ли има изследовател, който в наше време ще 
отрече водещата роля на методологията за развитието на 
научното познание – водеща, но и постоянно 
усъвършенстваща се. Радостно е, че монографичните и 
статийните публикации от последните години доказват, че 
родоизследователската ни мисъл отговаря на посочената 
теоретична норма. Макар и да е общоприето разбирането за 
методологията, нека припомним. 

Най-общо казано методологията е необходимият 
сбор от процедури, чрез които се постига обективно и 
всестранно знание – като конкретика, и като логика на 
развитието на изследвания обект – като минало, настояще и 
бъдеще. Когато научният резултат ще бъде публикуван, то 
урок ни дава Р. Кейлет: задължителна част в публикацията е 
тази за методите, в която се описва обосновката на автора за 
прилагането на специфичните процедури или техники, 
използвани за идентифициране, избор и анализ на 
информацията за осветляване на изследвания проблем. По 
този начин читателят има обективната възможност да оцени 
критично цялостната валидност и надеждност на 
изследването и обнародваните резултати. Методологичният 
раздел на монографичната или на студийната публикация 
отговаря на два основни въпроса: как се събират или 
генерират данните и как е анализирано? Писането трябва да 
бъде директно и точно”.1 

Пример в този аспект, но и мотивация за размислите 
относно генеалогичната методология дава М. Веков в 
монографията, посветена на историята на българската 
генеалогия за периода 1990-2015. В случая самият обект на 
изследване е обусловил приложението на двата метода – 
историографския и наукометричния.2 Първият с текст-
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критичното описание на обнародваните изследвания дава 
информация за състоянието на постигнатото научно знание, 
но неговата динамика – в синхронен и диахронен аспект, е 
илюстрирана de visu чрез диаграми, таблици и други форми 
за репрезентация на публикациите. Това е предметът на 
наукометрията,3 доказала своята основополагаща роля при 
планирането и прогнозирането – индивидуално и 
управленско,  на изследванията на род и роден край. Много 
добър пример за информиращата роля на историографския 
подход дава М. Левкова-Мучинова, която представя 
историята на възрожденските генеалогични изследвания.4 
Що се отнася за пример увод, в който се обяснява 
приложената методология, историография и изворознание, 
то може да се посочи монографията на Й. Гешева, посветена 
на фамилия Пеячевич5 и колективното изследване на 
Гешевия род.6 

Дълговечен може да се нарече стремежът на 
специалистите да доказват изключителната значимост на 
методологията, защото от нейната зрелост зависи 
обективността и достоверността на постиганите нови 
научни знания. Та още Херодот (*ок. 484 †425 г. пр. Хр.) – 
наричан бащата на историята, пледира да се пише за 
миналото „без гняв и пристрастие“, т.е обективно. От края 
на ХІХ в. се появява и първото научно изследване по 
проблемите на методологията на генеалогията.7 Целият ХХ 
в. е изпълнен с подобни изследвания. Научният, а не 
интуитивен интерес у нас се заражда твърде късно. 
Методологични публикации с познание на актуалните 
чуждестранните постижения се появяват в края на ХХ в.8 

Ако се обобщят мненията на редица автори, то 
изискванията за обяснението на приложената методология 
се представят по следния простичък (в добрия смисъл на 
думата) начин: 
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• Читателите трябва да знаят как са получени 
данните, тъй като избраният метод засяга 
изводите, а преди това – познавателния път на 
интерпретацията на историческите извори, 
приложената вътрешна и външна критика на 
документите. 

• Методологията е от решаващо значение за всеки 
клон на науката, доказано и общоприето е, че 
ненадеждният метод води до ненадеждни 
резултати. 

• В повечето случаи има различни методи, които 
може да се изберат, за да се изследва проблема. 
Методологичният раздел на публикацията трябва 
ясно да изложи причините, поради които е 
избрана конкретната процедура или техника. 

• Методът трябва да е подходящ за изпълнение на 
общите цели на изследването, които също се 
поясняват в уводната част.   

• В социалните науки, към които спада и 
генеалогията, е важно винаги да се предоставя 
достатъчно информация, за да се създаде и 
евристична ситуация за други изследователи да 
приемат или възпроизведат приложената 
методология. Тази информация е особено важна, 
когато е разработен нов метод или се използва 
иновативно съществуващ метод.9 

В увода трябва да се обясни и вида изследване.  За това 
подсказва теоретичната статия на Л. Николова, която предлага 
нова за нашата практика класификация на генеалогията: 
теоретична, документална, технологична, историческa 
контекстуална, историческа събирателна, културна, историко-
културна тематична и проблемна, генетична, артистична, 
медийна, културно-географска (туристическа), креативна 
(наративна), форумна и образователна.10 
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Не всички видове са развити у нас. Напредък има по 
отношение на теоретичната генеалогия след първия у нас 
теоретичен анализ,11 но все още е бавен. Според метриката 
на М. Веков за периода 1997-2005 г. процентът на 
методологичните статии е 22 спрямо общия брой на 
публикациите за периода 1990-2015 г., настъпва обаче спад 
и за периода 2011-2015 г. са измерени 16%.12 

Видът „документална генеалогия“ в посочената 
класификация може да се интерпретира по два начина. 
Първият – всяко изследване на род и роден край се основава 
на различните видове извори на генеалогична и историческа 
информация. Да, но ако изследователят не посочи кои са те, 
къде се съхраняват, възниква въпросът – ще повярва ли 
читателят в достоверността на анализа? И за да не бъде 
отрицателен отговорът, то задължителен елемент на 
публикацията е извороведската част, каквито примери има в 
списанието.13 Втората интерпретация обаче ни кара да 
припомним, че рубриката в списанието – „Документите 
говорят”, присъства доста рядко. А статии като тези на Й. 
Гешева,14 Л. Николова,15 Ч. Ветов,16 Т. Радев17 показват 
колко е значима евристичната им стойност за днешни и за 
бъдещи изследователи.  

Безспорно един ще бъде методологичният подход, 
когато обект на изследване е вярна съпруга и всеотдайна 
българка,18 друг е, когато се представя българин, намерил 
своя втора родина.19 Професионалният признак също е 
определящ в извороведската „стратегия“. Разнообразието от 
занаяти и професии на изследваните членове на рода 
естествено се отразява на разнообразието от документи, 
отлагани от тях, или за тяхната дейност.20 По-специфичен е 
подходът, когато потомъкът е представител на творческа 
област. В подобни случаи обект на анализ са и 
обнародваните резултати от личния творчески процес.21 
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Съобразно с българската архивна и извороведска 
практика и като се има предвид, че долната граница на 
родословното дърво у нас е от Възраждането, новото и най-
новото време (с малки изключения по-назад), най-общата 
класификация  на основните видове извори както за 
историческите, така и за генеалогичните изследвания може 
да се представят по следния начин: 

- документи от личен произход; 
- документи от официален произход; 
- публикации с научна, изворова или по-общ вид 

информация за изследвания обект; 
- документи, създадени от генеалога.22 

Съобразно с българската архивна и извороведска 
практика и като се има предвид, че долната граница на 
родословното дърво е от Възраждането, новото и най-новото 
време (с малки изключения по-назад), най-общата 
класификация  на основни видове извори както за 
историческите, така и за генеалогичните изследвания  може 
да се представят по следния начин: 

- документи от личен произход; 
- документи от официален произход; 
- публикации с научна, изворова или по-общ вид 

информация за изследвания обект; 
- документи, създадени от генеалога. 

Казано образно, документът е следа от миналото към 
настоящето. Веднаж създаден предметът – оръдие на труда, 
легенда, лично или административно писмо, публикация…, 
започва да играе „отредената му“ от съвремието роля на 
средство за производство, потребление, общуване, 
нравствено въздействие, естетическо възприятие, съхранение 
на родова памет и пр., и пр. Ако по един или друг начин 
предметът е надживял своето време и е достигнал до нас, той 
приема ролята на документална следа, на историческо 
свидетелство за конкретна дейност, факт, събитие. 
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Следата може да бъде обяснение, потвърждаване, 
описание на конкретни явления, процеси или просто 
веществен факт от миналото. „Координатите“, в които тя 
може да се постави, са толкова разнообразни, колкото е 
разнообразен общественият живот. Защото човешкото 
възприятие и преобразуваща дейност са отражение на реални 
неща или на обективни представи за нещата, но те биват и 
резултат на въображението, интуицията, фантазията. Всичко 
зависи от жизнения опит, професионалните способности, 
служебното положение на автора на документа, но 
въздействие оказва и неговото физиологично състояние, 
темперамент, идеологическа нагласа и пр. 

Споделените проблеми имат характер на абстракция, 
но те са обект на дисциплината “теоретично изворознание”,23 
те са и необходимата предпоставка за методологическата 
подготвеност на генеалога. Не случайно А. Вагнер определя 
границата между генеалозите-професионалисти и аматьорите 
в зависимост от „изкуството“ да четат документите.24 
Проблемът е водещ в теоретичното изворознание, където 
процесът на превръщането на документа в извор на 
историческа информация се нарича външна и вътрешна 
критика на документите. Понятията са въведени от 
методолозите на ХІХ в. Ланглуа и Сеньобос.25  

Оттогава до съвременността почти няма спор, че 
приложена обективно в анализа на документите критиката 
постига отговор на въпросите от кого, къде, кога, за какво и 
при какви обстоятелства е създаден конкретния документ, 
останала е документална следа, от която ще черпим 
информация за нашето изследване. 

Писменият документ винаги е отражение на своето 
време, независимо дали пряко или косвено отразява конкретна 
действителност, социални потребности, обществена практика 
или индивидуално въображение. И не само писменото 
материализиране на мисловната дейност, а всеки продукт на 
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човешката дейност е породен от нуждата за удовлетворяване 
на определени практически – духовни или материални цели. 
Тъкмо като такъв продуктът остава и „приема“ ролята на 
документална информираща следа за тази дейност. 

Многобройни са определенията за критичния анализ 
в извороведската литература. В обобщен вид стъпките на 
познанието са следните: 

• Установяване произхода на документа – автор, 
време и място на неговото създаване, 
обстоятелства при неговото появяване; 

• Разграничаване на възможни етапи при 
създаването на документа –  

• по-късни натрупвания върху първоначалния 
текст, авторски бележки, редакторски или 
цензурни поправки, изменения; 

• Разшифроване на неясни места, обозначения, 
термини, характерни за съответното време; 

• Установяване и поправяне на грешки в текста, 
допуснати от самия автор, или при преписване, 
или при издаване, или при устно препредаване; 

• Изясняване на външните белези на документа, 
оръдия и материали за изписването; 

• Уточняване на достоверността на целия текст, 
разкриване на поправки, фалшификации; 

• Тълкуване на съдържанието, потвърждаване на 
неговата автентичност, фактологична ценност и 
насоченост, обективност на отразеното в доку-
мента; 

• Разкриване и подредба на фактите, които ще се 
използват в изследването на конкретния 
потомък, рода и родния край. 

Постигането на отговорите на въпросите кога, къде, от 
кого и защо е създаден документа събира като във фокус и 
субективното, и обективното, и сетивното, и рационалното, и 
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емпиричното, и теоретичното. Това е безспорно сложен и 
отговорен процес на превръщане - от потенциална към 
действителна, фактологична информация в документа. 
Разбира се, за изследователя е трудно, понякога и 
невъзможно да открие напълно субективните измерения на 
съзнанието на този, който е написал/разказал/ сътворил 
нещото. Онова, което е реалното, измеримото е самият 
документ. Стъпка по стъпка критиката на документа открива 
неговия произход, автентичност, достоверност, вид, 
целеопределеност. Това е път на познание, но по 
Херодотовски: „без гняв и пристрастие“, не като уверение, а 
като доказателство за нещото, което е отразено върху 
документите. В този „път“ голяма роля играе интуицията на 
родоизследователя, но резултатите ще останат в границите на 
фантазията, ако не са изградени върху научната методология 
на историята, генеалогията и ред още науки за човека. 

От 70-те години на миналия век световната гносеологична 
мисъл насочи вниманието към фундаменталната роля на т. 
нар. интердисциплинарна методология – валидна за всички 
области на познанието. В края на ХХ в. и списанието отрази 
важния проблем.26 Трябва да се подчертае, че между-
дисциплинните „контакти” също са разнообразни – с 
биографиката,27 сфрагистиката,28 хералдиката,29 диплома-
тиката,30 ономастиката и топонимията,31 историческата 
география,32 историческата метрология,33 историческата 
хронология.34 
Специално внимание заслужава методологичната интеграция 
на проучванията на род и роден край с археографията - 
науката, която се занимава с методите за публикуване на 
архивни материали – теорията и практиката на издаване на 
писмените извори, а това включва методиката по 
организацията на работата за публикуването на изворите, 
идентифициране и събиране на исторически паметници, 
правилата на вътрешната и външната критика на 
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документите и пр. За посочената интеграция важи 
латинският постулат” Conditio sine qua non”. За ползата от 
диалога „археография – генеалогия“ говори и простичкият 
факт, че изследователят ще ползва наготово изворите, без да 
се налага да ги издирва в конкретното архивно хранилище, 
подчертава М. Веков,35 но посочва и правилният път при 
обнародване на родословията.  

Тонът на автора е деликатен. Може да се каже дори, 
че е подчинен на позитивната „култура на премълчаното“, 
когато посочва, че голям процент от обнародваните 
родословия не са подчинени на археографските изисквания, 
включително и за цитиранията на ползваните документи, че 
все още няма практика на обнародване на документи, които 
съдържат информация – пряка или косвена, за родословия, 
родова памет, селища, „дали“ живот на родовите корени. В 
същия тон препоръчва: „В това отношение „генеалогия – 
археография“ се откроява значимата роля на печатния орган 
на Българската генеалогична информация – списание 
„Родознание/Genealogia“. Най-общо изразено тази роля би 
трябвало да включва изпълнението на задачи като:  

• Привличане на специалисти, които да 
публикуват студии или статии по специфичните 
проблеми на обнародването на исторически 
документи, които пряко или косвено съдържат 
генеалогична информация. Необходим е обаче 
предварителен етап – изясняване на 
потребностите от археографската методология на 
специализирания кръг от родоизследователи чрез 
анкети или интервюта;  

• Обнародване съобразно правилата на архео-
графията на отделни или на група от документи, 
съдържащи генеалогична информация. Досега – 
за 20-годишния период на списанието, подобни 
публикации са изключително малко на брой;  
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• За целите на библиографското информиране на 
потребителите е редно списанието да отделя 
повече внимание на рецензии и отзиви за 
обнародвани документални сборници, както и за 
научни изследвания, които съдържат пряка или 
косвена информация за българската генеалогия и 
нейната „диаспора“ в чужбина”.36 

Разбира се, примери за публикации в списанието, 
които освен с научно-информационната си стойност 
отговарят на археографските изисквания, не са малко.37 

Археографски познания са необходими и при 
привличането на устни извори, наричани още наративни. В 
класификацията на Л. Николова изследванията, основани на 
изворите, „създадени“ от генеалога чрез интервюта и пр., 
определят отделен тип – „креативна (наративна) генеало-
гия“.38 Добър пример от нашата практика за използване на 
устни документи е статията на З. Начева, посветена на 
легендарния Петко войвода. За да разкрие потомците на 
капитан Петко тя проучва стотици публикации, очерци, 
сценарии, сборници, животописни бележки, песни и 
документи за него. На две места обаче бегло се споменава, че 
освен син, Петко войвода е имал и дъщеря. Подробна 
информация за нея получава от правнука му в Стерлиос, 
който живее в Ксанти. Освен житейския разказ той показва и 
снимката на баба си Стелияни, дъщерята на Петко войвода 
„и наистина видяхме, че тя удивително прилича на 
войводата. Гледахме грижливо подредените в албумите 
снимки и не можехме да повярваме на предоставилата ни се 
възможност да научим повече за тази част от живота на 
войводата, да попълним липсващите страници от личното му 
битие“ споделя З. Начева.39  

Към наративните извори се отнасят легендите и 
преданията. Тяхната евристичност се вижда от поредицата 
статии, които списанието публикува. Към теоретичните 
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аспекти внимание насочват М. Любенова,40 Б. 
Станимиров,41 М. Левкова-Мучинова.42 Резултати от 
конкретни проучвания – с познавателна стойност, са 
например статиите на Ал. Лавров,43 А. Пеев,44 Н. 
Кръстева,45 Ч. Ветов,46 Св. Дяконова,47 Б. Балкански,48 Д. 
Церовски49 и др. 

В споменатата по-горе класификация на 
генеалогичните изследвания на Л. Николова се откроява и 
генетичната генеалогия, която „свързва индивиди и родове 
въз основа на ДНК анализи. Тя е особено важна в случаи на 
осиновяване и отсъствието на писмени извори“.50 Похвално, 
но и любопитно е, че преди още да се заговори у нас за 
новата интердисциплинарна област В. Капушев приложи в 
генеалогичната си методология и генетиката.51 По-късно 
излиза първата информираща статията за генетичната 
генеалогия.52 Последва поредица от статии на Ев. Делев.53 А 
обнародваните негови книги дават основание на Й. Табов за 
позитивни размисли.54 

Историографският поглед може да „се простре“ и 
върху други публикации, които показват стремежа на 
българските генеалози към постоянно усъвършенстване на 
методологията.55 И още – все по-видима става тенденцията 
при изследванията на род и роден край за разкриване на 
типичното и специфичното, закономерното и случайното, 
историческата логика в развитието на проучвания обект. 
Положителното е, че към личната си мотивация българските 
генеалози прибавят и стремежа за научност – преминаване от 
родословие само за себе си към родознание за научната и 
социалната потребност, от обикновеното регистриране на 
генеалогични факти към тяхното научно-историческо 
осмисляне и обяснение. Това означава научен подход, 
изграден на социалната мярка в оценката на личното, 
семейното, родовото проявление в живота на обществото – 
от миналото към настоящето, за да остане поука за бъдещето. 
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Това означава и осъзнатост на „интимната” страна на този 
вид познание – генеалозите са единствени в гилдията на 
хуманитаристите, които градят и оставят духовни мостове 
между поколенията. 
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