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Abstract: To the Identification of the Proto-Bulgarian Balvans: In Old Bulgarian literature “bluvan” 

means statue of a man while in the Turkic languages balbal > balban > balvan has the meaning of “stone 

column”, erected by the khan to represent the enemies killed by him. Similar to the Turkic balvans are found 

in Bulgaria – in the region of Pliska. They are called devtashi – “stone-ghosts” and stone “babas” – stone 

warriors found east of Tzarev brod village. The devtashi and the stone “babas” must be considered as part of 

the pagan period of Bulgaria, not as ancient megaliths or Scythian tombstones as they greatly differ from the 

late. Most likely the stone “babas” from Tzarev brod represent Bulgarian rulers-warriors. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В старобългарската литература блъванъ означава статуя на човек а в 

тюркските езици като *balbal > balban > balvan ‘каменен стълб’, издигнат от ханът за 

представяне на убитите от него врагове. Подобни на тюркските балвани са 

засвидетелствани в района на Плиска – напр. девташите (тюрк. „камъни-духове“) и 

каменните баби (от тюрк. „баща, войн“) в комплекса източно от село Царев брод. 

Девташите и каменните баби би трябвало да се свържат с езическия период на 

България, а не с древните мегалити и скитски надгробния, от които последните се 

отличават иконографски. Комплексът балвани при село Царев брод от две каменни 

баби и група девташи насочва към прабългарските погребални обреди. По всяка 

вероятност каменните баби от Царев брод са образи на български владетели войни. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Известни са няколко имена на селища, възникнали от старобългарското 

блъванъ ‘статуя, стълп, камък’. Те се срещат в Горната и Долната земя на 

Българското царство - Балван и Балванци (за мн. ч.) в Търновско и  Горно и Долно 

Балван край река Брегалница в Македония [1], както и в Италия, в областта 

Базиликата, северно от планината Булгериа, наречена на името на заселените през 

V век в района хуно-българи [2] - Балвано (Лук. диал. Balvane с ударение на второто 

а).  

В старобългарската литература блъванъ означава статуя на човек (1Цар. 

19:13), солен стълб (Бит. 19:26) и е преминала от персийското пехливан (герой, 

боец, атлет) в монголския като barimal, а в тюркските езици като *balbal > balban > 

balvan ‘каменен стълб’, издигнат от ханът за представяне на убитите от него врагове 

[3]. Подобни на тюркските балвани са засвидетелствани в района на Плиска – напр. 

девташите (тюрк. „камъни-духове“) и каменните баби (от тюрк. „баща, войн“, срв. 

бабаит, бабанко) в комплекса източно от село Царев брод, където са намерени 

много прабългарски надписи върху камък [4].  

Девташите в района на Плиска са разположени източно, западно и южно 

(липсват на север от столицата) в духа на българо-тюркската държавна идеология, 

инспирирана от китайската, според която тронът на Небесния император се намира 

под Полярната звезда – срв. северното ориентиране на тронната абсида на Големия 

(Омуртагов) дворец [5]. Не случайно един китайски император изпратил майстори, 

които да направят статуя и надпис върху стълб, прославящ делата на покойния хан 

в храма, наречен „зала на прадедите” [6]. 
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Девташлари при с. Златна нива Девташлари при с. Златна нива 

 

Комплексът балвани при село Царев брод от две каменни баби и група 

девташи насочва към прабългарските погребални обреди: 

1) Той е ситуиран западно от Плиска във връзка с представата за 

залязващия живот. За отбелязване е, че столицата се намира между 

четири големи антични могили, които означават посоките на света – 

източната могила (може би селищна) се намира по пътя за Варна, 

северната е при село Войвода, а южната е при село Могила. 

2) Каменните баби са били поставени при една скитска могила във връзка с 

култа към предците [7]. Известно е, че прабългарите в Черноморските 

степи устройвали вторични погребения при скитските могили, тъй като 

хуните възприели согдийската (скитска) погребална традиция в Азия. 

3)  Девташите са разположени източно от гробните могили в плана на К. 

Шкорпил, според тюркската традиция, начело с „главния“ камък и лица 

обърнати на изток, върху които понякога има рисунки и рунически знаци 

[8]. Това би означавало, че каменните баби са били също обърнати към 

изгрева на слънцето, според тюркската традиция и пред тях са стоели 

симулакрите на убитите врагове [9]. 

 

 

Каменни баби, НИМ Шумен 

 

Каменни баби, НИМ Шумен 
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По всяка вероятност каменните баби от Царев брод са образи на български 

владетели войни (а не на мъж и жена, засвидетелствано при куманите) със 

схематично предадени лица и облекло, както са в Алтай [10]. В поставените пред 

корема ръце те вероятно държат чаши, каквито примери има, както в Алтай, така и в 

Черноморските степи. Тази иконография вероятно отразява будисткия ритуал за 

събиране на милостиня в чаша, оказал влияние на името на Табак хан (Ханът с 

чаша) от Първия тюркски хаганат [11]. Масивното тяло със силно подчертани гърди и 

корем и кръглата глава с нисък врат и разширена челюст напомнят за ботхисатвите. 

Краката са масивни без стъпала – вероятно знак за пребиваване в отвъдното. 

Владетелите са облечени в дълги до коленете препасани ризници без ръкави с 

кръстосани на гърдите ремъци, украсени с розети (видно при едната фигура). На 

главата войните носят шлем с хоризонтален и два вертикални обръчи пресечени на 

кръст при върха и шапка (?). Косите на единият са сплетени в три плитки падащи 

отзад, според тюркската владетелска традиция, докато на другият падат отзад 

свободно, както при златния медальон на хан Омуртаг. 

Най-вероятно пред образите на българските владетели (каменни баби) са 

стоели симулакрите на убитите от тях врагове (девташи), както е в тюркската 

традиция - напр. Истеми хан е погребан през 576 година с четирима съпровождащи 

го военнопленници [12]. Грано цитира китайски извор, според който при източните 

тюрки имало обичай да се поставят след погребението камъни пред гроба, като 

тяхната бройка съответствала на броя хора, които погребаният е убил приживе в 

сражения [13]. За същото свидетелства и арабският пътешественик Ибн Фадлан 

през Х век, който съобщава за подобен случай при огузите: Ако един герой убиел 

човек, издялквали се статуи от дърво на брой колкото убите врагове, за да 

бъдат слуги на героя в отвъдното [14]. Девташите пред една триметрова могила, 

издигната над разрушена кръгла кула на крепостта в Балчик разкриват няй-ясно тази 

практика [15]. По всяка вероятност те са поставени от хан Аспарух след разгрома на 

византийците край Варна и уникалното е, че най-вероятно представят избитите 

защитници на кулата. 

Девташлари, Балчик 

 

Наред с каменните балвани, съществували и дървени – срв. споменатите от 

Ибн Фадлан дървени статуи върху гробни могили при торките (узи) в началото на Х 

век [16]. Такъв един дървен балван у нас се е съхранил във връзка с 

възпроизведеното надгробие на св. Климент Охридски. Това е прочутата Охридска 

релефна икона на светеца, която предава много точно азиатските черти на големия 

български книжовник от ІХ век.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Девташите и каменните баби би трябвало да се свържат с езическия период на 

България [17], а не с древните мегалити [18] и скитски надгробния, от които 

последните се отличават иконографски – напр. надгробният каменен паметник от 

Варна повтаря разположението на тялото от гроб № 46 в халколитния некропол с 

оръжие в дясната ръка и лявата пред гърдите. Неправомерно е приписването на 

каменните баби и на покръстените южно от Дунав късни номади (печенеги и кумани) 

[19], още повече, че на територията на България са намерени четири подобни статуи 

(две при местността Манастир, при с. Езерово и при с. Световрачене), определени 

като много по-ранни [20].  
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