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ПЕЙЗАЖНИ КАРТИ
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Meстността, където днес се разстила град Стара Загора 
Преди хилядолетия там, където потоците и реките се спускат от хълмовете, са образували 
разливни тераси, преминаващи през мочури, преди да се спуснат към голямата гора, 
която покривала цялото Тракийско поле.

The land where Stara Zagora is currently situated
Ages ago, streams and rivers descended from the hills and formed river beds, 
passing through marshes, before flowing to the great forest that covered the 
entire Thracian plain.
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Селищата, нарисувани на картата, са там, където днес са Неолитни жилиша, 
Берекетска могила, Азмашка могила, Шопова могила. Всички те, днес попаднали 
в рамките на града.

Исторически месттности: 
(а) На хълма днес известен като Аязмото, имало скално светилище и пещера. 
През бронзовата епоха знаем, че там разполагали с големи бронзови 
огледала, по които древните друиди, познавали времeто. (б) Цветни рид e 
кале от желязната епоха, възможно и по-ранно. Охранавало е преминаването 
по рида, по древен път. (в) историческата местност Потока и калето над 
него (г) Българското кале (д) местност Дервент - проходът, където през 
Средновековието са издигнати манастири в гората, скътани в дерето, известно 
днес като Боров дол (е) древен път

The settlements on the map with Neolithic dwellings which have remained within the 
borders of today’s city.

Historical sites:
(a) On the hill, today known as Ayazmoto, there was a rock sanctuary and a cave. 
During the Bronze Age, the ancient druids predicted the weather by looking at large 
bronze mirrors. (б) Tsvetni Rid – a fortress dating back to the Iron Age, or possibly 
earlier. It was used as a guarding point for the passage of an ancient road along the 
ridge. (в) Historical area Potoka and fortress (г) Balgarsko kale (bulgarian fortress) (д) 
Dervent – the passage where monasteries were built in the middle ages in the forest, 
hidden in the valley, known today as Borov Dol. (е) Ancient road



8 9

Местност Сечената скала
Древен път, изсечен в скалите, изкачва планинския склон над днешното с. Дълбоки. 
На отсрещната страна няколко скални хребета образуват пищни водопади с Кесикая 
река. Пътят е водел на север към долината на р. Тунджа. Над живописния водопад се 
издигало кале, от отбранителната система на древните траки. Пазещи един от подходите 
към лоното на системата от селища в Сърнена гора, разполагащи се по високите части, 
обградени с калета по всички стратегически пунктове.
Пътеката е с лека трудност и до Сечената скала се достига за 20 мин. от селото. Оттук е 
и единият от подходите към в. Морулей, който отстои на 2 ч. от с. Дълбоки.

Sechenata Skala (The Carved Rock) Area
An ancient road carved into the rocks, climbs the mountain slope above the present-day 
village of Dalboki. On the opposite side, several rock ridges form lush waterfalls of the 
Kesikaya River. The road was once built northwards reaching the Tundzha river val-
ley. Above the picturesque waterfall rises a fortress, part of the defense system of the 
ancient Thracians. The settlements in Sarnena Gora, located on the ridges, were used to 
guard the passages against invaders were surrounded by fortresses at high points.
The path is of moderate difficulty and takes 20 minutes from the village to reach Sech-
enata Skala. Here  lies one of the approaches to the Morulei peak, which can be reached in 
two hours from the village of Dalboki.
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Милкини скали
Вис се е наричало селище, разположено на височина – в лоното на планината. 
Виждало се е отдалече и във времена на бран хората се изтегляли натам. От три 
страни се охранявало с каменни калета, разположени на непристъпни места. 
Древният Бер* – тук в подножието на високото селище имало древно градище –  
укрепено селище, от където вероятно води и историята към древния Берое, Боруй, 
разположен между с. Колена и с. Дълбоки. 
Древна легенда разказва и за скалния феномен Милкини скали.

*бер означава и брънка, халка, венец - в Античността се е запазило наименованието 
“Берое – венец на градовете”.

Milkini Skali (Milka’s Rocks)
Vyis was a village located high in the mountains. It was seen from afar, and at war times 
people used to climb up there. It was guarded on three sides by stone fortresses located in 
inaccessible places.
The ancient Ber* – at the foot of the high dwelling there was an ancient fortified 
settlement, wich remained in history as a predecessor of the ancient Beroe, Boruy, located 
between the villages of Kolena and Dalboki.
An ancient legend also tells about the rock phenomenon Milkini Skali.

 
*ber also means ‘ring, wreath’ - in antiquity the name was preserved: “Beroe – garland of 
cities”.



12 13

Съвременният вид на местността между (а) с. Казанка и (б) с. Остра могила. 

Скални обекти: 
(в) кромлех (г) скално светилище на в. Пачовец (д) Казаните – природен феномен (е) 
скални тераси (ж) вулканични метаморфни скали  (з) пещера (и) варовикови утаечни 
образувания от дъното на праморето Тетис (й) скала с желязна руда

The modern view of the area between (a) the village of Kazanka and (б) the village of 
Ostra Mogila.

Rock objects:
(в) cromlech (г) rock sanctuary Pachovets (д) Kazanite - natural phenomenon (е) rock 
terraces (ж) volcanic metamorphic rocks (з) cave (и) limestone sedimentary formations 
from the bottom of the Tethys sea (й) rock with iron ore
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Калета около с. Казанка и с. Остра могила
(а) Казанско градище – височинно укрепено селище, на древния път през планината. 
По него захожда към два интересни скални феномена: Казаните на р. Казанка и в. Пачовец – 
светилище. (б) кале на в. Остра Могила (в) кале на в. Божанкиното

Fortress around the village of Kazanka and the village of Ostra Mogila
(a) Kazansko Gradishte – a high castle on the ancient road through the mountain.
It leads to two interesting rock phenomena: Kazanite on the Kazanka River and Pachovets – 
a rock sanctuary. (б) Ostra Mogila fortress (в) Bozhankina fortress
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Няколко интересни скални обекта има между Старозагорските минерални бани и с. Сулица.
Вероятно доста хора знаят за скалното светилище, познато днес от името Богородична стъпка, 
но знаете ли, че на 3 км пешеходно има друг такъв скален феномен. (а) Скала, в която 
през повечето време от годината се задържа локвичка вода. (б) До скалата – малък скален 
параклис. (в) На същата поляна доскоро имаше и още един каменен кръг кромлех – Гърмените 
камъни, наричани тъй, щото там, в гръмотевични бури, често бият светкавици. Днес този 
каменен кръг го няма, плодородните нивя бяха разширени и камъните изхвърлени настрани. 
От това място се открива гледка към в. Ботев и в.Триглав. 

(г) Кромлех има и на отсрещната височина, над реката и съвременното шосе, северозападно 
от светилището. Достига се по пътека от църквата на с. Сулица, водеща към хребета на 
билото, заобикаляйки (д) един голям болдър, подходящ за скално катерене, и стара кариера за 
варовик. По същата пътека преминавме поляна, излизаща на широк горски път, и тръгваме в 
източна посока. На върха на билото, вляво (където започва стръмнината надолу към речното 
корито) се намира кръгообразно разположени естествени скали, оформени от природата в 
скални ложи, естествен долменен кръг.

Интересен геологически обект е (е) огромна скала, в която любознателните, могат да видят 
жилки желязна руда. Скалата се намира там където при далекопровод се пресичат двете 
пътеки. По пътеката в източна посока се излиза край (ж) Обсерватория “Юрий Гагарин” и оттам 
по асфалтов път до централната част на Старозагорските минерални бани. (з) До Баненска река 
все още могат да се видят останки от стара пещ.

Interesting rock sites between the Starozagorski Mineral Baths and the village of Sulitsa.
Perhaps many people are familiar with the rock sanctuary, famous today as Bogorodichna 
stapka (Mother Mary’s Footprint), but did you know that at a 3 km walking distance there 
is another rock phenomenon, similar to it? (a) Rock in which puddled water is retained 
most of the year. (б) Next to the rock – a small rock shrine. (в) On the meadow, in the 
past, there was cromlech – ‘Garmenite kamani’ (Thunder rocks), so called because, during 
a storm, lightnings often strike there. Today, this stone circle is gone, the arable land 
was widened and the stones thrown sideways. From this place you can enjoy a view to 
the Botev and Triglav peaks.

(г) There is also a cromlech on the opposite height, above the river and the modern 
road, north-west of the sanctuary. It can be reached by a path from the church of the 
village of Sulica, leading to the top of the nearby ridge (д) a large boulder suitable for 
rock climbing and an old limestone quarry. On the same path, we can cross a meadow 
leading to a wide forest road, and go east, to the left (where the slope descends to the 
river bed) there are circular natural rocks formed naturally in the rock lodges, repre-
senting a natural dolmen circle.

An interesting geological object is (е) a huge rock in which the curious can see veins of 
iron ore. The rock is located where the two paths cross at the electricity lines. On the 
path in an eastern direction, are (ж) the Yuri Gagarin Observatory and from there the 
asphalt road leads to the center of Stara Zagora Mineral Baths. (з) Remains of an old 
furnace can still be seen next to the Banenska River.
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До асфалтовото шосе между с. Руда и с. Сулица, в най-високата част, до (а) заслон има 
останал един завой от (б) древен път с римска настилка. От него нагоре се вие пътека 
между (в) поляни и горички и излиза на билото – обширна ливада с разпръснати скали. 
Продължавайки по билото пътеката навлиза в (г) тунел от люлякови храсти, особено 
овладяващи с аромата си през пролетта по времето на цъфтежа. Това е и подход към 
кале на в. Кайлъбурун. Малко е останало от това съоръжение. Изглежда е било само 
наблюдателна кула, но там горе на склона има (д) скално светилище точно до изострения 
връх, гледащ в западна посока към долината.
Изкачването не е трудно и за 30 мин. се достига до панорамната гледка, разкриваща се 
от скалното светилище.
(е) Младата дъбова гора е приятна отбивка по шосето. (ж) от селищната могила край 
с. Руда към (з) Казанско градище е преминавал древен път, пресичащ планината и 
излизащ към долината на р. Тунджа.

Next to the asphalt road between the village of Ruda and the village of Sulitsa, in the 
highest part, next to (a) the shelter, there is turn of (б) an ancient road with a Roman stone 
pavement. A path winds up between (в) meadows and groves and emerges on the ridge – 
a wide meadow with scattered rocks. Continuing along the ridge, the path enters (г) in a 
tunnel of lilacs, overpowering with their aroma during the blossoming season. This is also an 
approach to the fortress of Kailaburnu. Little has remained of it nowdays, it appears to have 
been only a fort, but up there on the slope is (д) a rock sanctuary right next to the pointed 
peak, looking west to the valley.
The climb is not difficult and in 30 minutes you can reach the panoramic view, , revealing 
itself from the rock sanctuary.
(е) The young oak forest is a pleasant detour along the road. (ж) From the settlement 
mound near of village Ruda to (з) Kazansko Gradishte castle lead an ancient road crossing the 
mountain towards the valley of the Tundzha River.
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(а) Бялата скала е гладка като огледало скала, в близост до Стара Загора. Намира се на 
стария път за Старозагорските минерални бани, често използван от жителите на града до 
средата на миналия век. Днес оттук минава (б) туристическа пътека, спускаща се към 
местност Мечи кладенец по дерето на север от Черни връх. 
(в) парк Аязмото (г) кв. Дъбрава (д) древен път (е) обсерватория на в. Казлера
Преходът от Аязмото до скалата е около половинчасов с малка трудност.

(a) The White Rock is a mirror-smooth rock wall. It is located on the old road to the Stara 
Zagora Mineral Baths, often used by the city’s residents until the middle of the last century. 
Today, a tourist trail (б) passes from here, descending to the area of Mechi Kladenets along 
the ravine north of Cherni Vrah peak.
(в) The Ayazmoto park (d) Dabrava quarter (г) ancient road (д) observatory on Kazlera pеак
The walk from Ayazmoto to the rock takes about half an hour with little difficulty.
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(а) хълмът с медните рудници в местност Мечи кладенец (б) скално светилище и кале 
Градено градище (в) пътека подходяща за велосипед, свързваща асфалтовите пътища към 
Старозагорските минерални бани и Лясково (г) пешеходен мост от желязо 
(д) пътека води през горските хълмове към градище Чорлата, на панорамен склон

(a) The hill with the copper mines in the area of Mechi Kladenets (б) rock sanctuary and 
Gradeno Gradishte fortress (в) a path suitable for bicycles, connecting the asphalt roads 
to the Stara Zagora Mineral Baths and Lyaskovo (г) iron pedestrian bridge (д) a path leads 
through the forest hills to the Chorlata fortress, over a panoramic slope.
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Местността, където се 
е случила легендата за 
цар Парнар, във видео от 
птичи поглед. 
Карта на стр. 63
Легендата за цар Парнар
на стр. 51 и стр. 58

Халколитни медни рудници 
в местност Мечи кладенец, 
скално светилище и кале на 
в. Градено градище
Карта на стр. 21

Скално светилище и кале 
на в. Карабурну. 
Карта с екопътека на 
местността на стр. 17

Видео над скално 
светилище на в. Пачовец. 
Карти на местността
на стр. 11 и стр. 13

Скални кръгове и 
светилища между 
Старозагорски минерални 
бани и с. Сулица
Карта на стр. 15

Неолитно-халколитна селищна 
конгломерация в местността на 
днешна Стара Загора
Карта на стр. 3 и стр. 5

Местността на скален 
феномен Милкини скали 
Карта на стр. 9

Древният път през 
Сечената Скала, кале 
и природен феномен 
ждрелото Кесикая
Карта на стр. 6

Местността на скално 
светилище Бялата скала
на стр. 18

shorturl.at/kHKUX

shorturl.at/bjmtS

shorturl.at/jrzH2

(а) (б) (в)
(г)

(е) (ж) (з) (и)(д)

ПОКАЗАЛЕЦ ЗА КАРТНИТЕ ЛИСТИ

shorturl.at/vFO45

The area where the legend 
of Tsar Parnar was created  
Map on p. 63
in a video from 
a bird’s eye view.
The Legend of Tsar Parnar
p. 51 and 58

Chalcolithic copper mines in 
the Mechi Kladenets area, rock 
sanctuary and fortress on the 
Gradeno Gradishte peak
Map on p. 21

Rock sanctuary and for-
tress on Karaburnu peak.
Map with eco-trail of the 
area on p. 17

Video over the Rock 
Sanctuary on Pachovets peak.
Maps of the area оn
p. 11 and p. 13

Rock circles and sanctuar-
ies between Stara Zagora 
Mineral Baths and the 
village of Sulitsa
Map on p. 15

Neolithic-chalcolithic settlement 
conglomeration in the area of today’s 
Stara Zagora
Map on p. 3 and p. 5

The area of the rock phe-
nomenon Milkini Skali
Map on p. 9

The ancient route through 
the Sechena Skala, fortress 
and natural phenomenon of 
the Kesikaya gorge
Map on p. 6

The area of the rock 
sanctuary Byalata Skala
on p. 18

INDEX OF THE MAPS
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В течението на хилядолетията хора уседнали в земите около днешното Черно море. То 
било сладководно езеро, без връзка със Световния океан. Пълноводните реки са се 
вливали в него, а атмосферното му изпарение е поддържало нивото му еднакво. По 
онова време хората постепенно усвоили житните, бобовите и други земеделски култури, 
открили земеделието и овощарството. Опитомили някои животни, ходили с кучета на лов, 
занимавали са се с риболов и събирателство. Вече отделяли много време за изобразителни 
и приложни изкуства. Започнали да изработват все по-майсторски артефакти и украшения 
от различни материали. С усъвършенстването на приложното изкуство, се появили и 
занаятите, някои от които владени до съвършенство от демиурзите* на онази епоха, които 
били почитани като жреци и вождове.

МЕТАЛУРГИЯТА В ЕНОЕОЛИТНА СЪРНЕНА ГОРА

* майстори, които са владеели най-изкусно занаятите си. 

METALLURGY IN THE ENEOLITHIC SARNENA GORA

In the course of millennia, people settled in the lands around today’s Black Sea. It was a 
freshwater lake with no connection to the world’s ocean. High-water rivers flowed into it, 
and its atmospheric evaporation kept it at the same level. At that time, people gradually 
grew cereals, legumes and other agricultural crops, discovered agriculture and orchardry. 
They domesticated some animals, went hunting with dogs, and exercised fishing and gath-
ering. They were already devoting a lot of time to fine and applied arts, starting to make 
more and more masterful artifacts and ornaments made of different materials. With the 
improvement of applied art, crafts were born, some of which were perfected by the demi-
urges* of that era, who were revered as priests or chiefs. 

p. 26
The mines in Mechy Kladenets were not far from the furnaces, where the soil is hard-
baked and still bears their traces. 
In a furnace, the crushed ore is baked and the metal is separated through a chute where it 
turns into a a copper ingot.
The copper ingot is melted in a second furnace and cast in moulds of stone.
 
p.27
Colour the illustrations on the following pages.
Sketch what a mould for copper artifact would look like.

p.28
With copper tools, the craftsmen made different artifacts much easier and better, yet they 
did not abandon the old stone tools.
That’s why this epoch is called Stone Copper Age (Aeneolith).
Read more on the booklet page on the Internet: www.lab.libsz.org 
and download the board game “Aeneolithic Sarnena Gora” from www.lab.libsz.org/igra 

p. 29
Starting from the small whirlwinds, go through the entire spiral

* The masters of the subtleties of crafts and art.

The design they invented was so clever, that it remained in use to this day, unchanged in 
the Iron Age. Unlike the previous axes, hammers, and other tools, the master metallurgists 
from Sarnena Gora introduced a new type of casting. In the stone moulds, they placed a 
nut that formed an opening in which they then placed the handle. Until then, the metal tool 
was cut while in the wooden handle.

p.31
Gradually, copper was mixed with tin, arsenic or zinc obtained by heating iron ore.
That’s how the copper-bronze alloy came into being. The era is called the Bronze Age 
because of the use of bronze tools. When the furnace temperatures reached the necessary 
heat to melt the iron ore, the world transitioned into the Iron Age.

The metal tools with the new design appeared so beautiful that they were in great demand 
all over the world.
In the Iliad, Homer mentions a competition organized by Achilles. In it he instructed the 
competitors as follows:

And to the archers Achilles presented dark blue iron:
Ten double-edged axes and ten of the one-edged.

....
He who strikes the timid dove, let him take them all.

Two-edged axes for himself, and let him carry them home!
The one who misses the bird, but hits the string, the single ones

may take, as he is archer lower to the other.

p.30
Bronze Age Axes
Various copper designs of tools, which turned out to be imperfect and were abandoned by 
the industry
A more sophisticated bronze axe used in the Iron Age
Copper tools - diggers, picks and hammers, as they were produced by the  Aeneolithic 
craftsmen of Sarnena Gora
Stone scepters
The tool was cut, then adhered with resin glue and attached to the handle 
Copper tools cast according to a stone model 
Stone tools
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В пещ натрошената руда 
се изпича и металът се 
отделя през улей, където се 
превръща в меден слитък- 
отлята форма, която служи за 
транспортиране на метал.

Руниците в Мечи кладенец 
били недалеч от пещите.
Там земята е изпечена 
и все още си личи 
къде са били.

Медният слитък се претопява във втора 
пещ и се отлива в калъпи от камък.

Скицирайте как би изглеждал 
калъп за меден артефакт.

Оцветете 
илюстрациите 
на следващите 
страници.   
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С инструментите си от мед майсторите 
изработвали различни артефакти много 
по-лесно и по-добре, не забрававяйки и 
старите си каменни сечива. 
За това епохата се нарича каменно-медна 
епоха (енеолит).

Започвайки от малките въртопи, преминете през цялата спирала

Прочетете още на страницата на книжката в интернет:
www.lab.libsz.org 
и изтеглете бордовата игра “Енеолитна Сърнена гора”
от www.lab.libsz.org/igra
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Дизайнът, който измислили, бил толкова хитър, че останал в употреба и до днес - в 
желязната епоха, непроменен. За разлика от предишните брадви, чукове, топори и 
сечива, майсторите металурзи от Сърнена гора въвели нов вид леене. В каменните калъпи 
поставяли ядка, която образувала отвор. В него поставяли дръжката. Допреди това 
металното сечиво било вцепенявано в дървената дръжка.

По-сложна 
бронзова брадва 
с апликация от 
желязната епоха

Брадви от Бронзовата епоха

Каменни сечива

Медни 
сечива, 
лети по 
образец от 
каменните

Вцепенявано сечивото било прилепвано 
със смола и привързвано към дръжката

Медни сечива – копачки, кирки и 
чукове-тесли, такива каквито са били 
произвеждани от енеолитните майстори 
в Сърнена гора

Различни медни дизайни на сечиво, които 
се оказали по-несъвършени и изоставени 

от индустрията модели

Сечивата от метал с новия дизайн били толкова хубави, че станали много 
търсени по целия свят. 
В Илиада, Омир споменава за едно състезание, организирано от Ахил. 
В него той нарежа на състезателите така:

А на стрелците Ахил тъмносиньо желязо постави:
Десет двуостри секири и от едноострите десет.
….
Който улучи плахия гълъб, нека да вземе всичките
Двуостри брадви за себе си, и нека ги носи дома си!
Птицата пък комуто убегне, а пък уцели връвта, единичните
Нека да вземе, че от другия по-долен стрелец е.

Каменни 
скиптри

Постепенно медтта била смесена с калай, арсен 
или цинк, получен от нагряването на желязна руда. 
Така се получила сплавта на медта – бронз. 
Епохата е наречена bронзова епоха заради 
използването на бронзови сечива. Когато 
температурите в пещите достигнали необходимата 
топлина да се стопи желязната руда, светът 
преминал в желязната епоха.
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ВИКИНГИТЕ И БРАДВИТЕ 
Древна скална рисунка от Tanum, Швеция, 
от бронзовата ера разкрива карта 
към металургичните центрове 
на Балканите.

В близост са скицирали рудните тунели в хълма, пещ с леярски 
улей и харман, с последователно наредени калъпи и форми за 
слитъци, пити от мед.

Историята започва в горния десен ъгъл на картата от Танум (фиг. 1) със сцената на двама 
човека срещнали се на път. Единият със ски а другият изглежда че поправя колело от 
каруца. Тръгнал от юг, да разбере че е достигнал до земите на снега и викингите.

С каруца няма да можеш да стигнеш по-
северно. Ние тук използваме ски и шейни.

Виж какво ми даде този 
пътешественик – къс мед. 
Разказа ми от къде идва. 
Ще отидем да вземем 
още от метала.

фиг.2фиг. 1

Тук ще е пещта.

Ето от тук ще се 
лее метала и ще 
изпълва формите

Викингите, като големи любители на корабите и шейните, 
нарисували къде с какво се достига и по това можем да 
разберем как се нанася петроглифната рисунка* на глобуса. 

* вдълбана в камъка рисунка.

Пътешествениците от север достигнали до юг преминавайки през мост от потопени 
дървени лодки през блатистите низини в Източна Европа. И посетили Балканския 
полуостров, където научили технологията на металолеенето. Както се вижда във втората 
рисунка –  скица на петроглифите от Скандинавието (фиг. 2). 

VIKINGS AND THE AXES
An ancient rock painting from Tanum, Sweden, from 
the Bronze Age, reveals a map of the metallurgical 
centers of the Balkans.

The Vikings, as great ship builders, painted the 
ships’s journey and their destinations, and by this 
we can understand how the petroglyphic drawing 
was spread on the globe.

Close by, the rock was painted with an image of 
how the furnace was viewed with a foundry chute 
and casting floor, with sequentially arranged 
moulds and copper shapes for ingots.

The story begins in the top right corner of the map from Tanum (Figure 1) with the scene 
of two people meeting on the road, the one skiing, and the other who seems to be fixing 
a wheel of a wagon. The latter came from the South only to find out that he had reached 
the snowy lands of the Vikings.

“You won’t be able to get any further north in a wagon. We use skis and sleighs here.”
“Look what this traveler gave me - an alloy of copper. He told me where he was coming from, 
so we’ll depart to search for some more of this metal.”
“This is where the furnace will be.”
“This is where the metal will flow and fill the shapes.”

Travelers from the north reached the south, crossing a bridge of sunken wooden boats 
through the marshy lowlands of Eastern Europe. And they visited the Balkan Peninsula, 
where they learned the technology of metal casting. This can be seen in the second 
drawing - a sketch of the petroglyphs from Scandinavia (Figure 2).
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Как да сме сигурни, че тази история, съставена по карта, е вярна? 
Всъщност древните пътешественици са оставили маркер във времето и 
пространството – рисунка на шейна върху едно фреско от остров Тера в 
Средиземно море. 

Тук в южните морета правите 
много хубави кораби. Ние 
имаме шейни, които са като 
кораби в снега. Как изглеждат?

Това е голяма сага. Нарисувай 
пътешествието ни, за да 
разказваме илюстративно на 
нашите момци къде правят 
най-добрите брадви.

На петроглифа (фиг. 2) се вижда, че плавателна река води до металургичния център – 
(лодката на която се товарят медните пити е речна) – скица на някой от балканските 
медни рудници и леярни, защо не и на този в местността Мечи кладенец? 

Можете ли да нанесете очертанията 
на бреговете на Европа на фиг.1 
от стр. 32, за да разберете откъде 
викингът е взел брадвата си?

Мостът от потопени 
лодки в наводнените поля 
много ми хареса.

How do we know this story is true? In fact, the ancient travellers have left a mark 
in time and space - a drawing of a sleigh on a frescoe from the island of Terra.

The petroglyph (Fig. 2) shows that a navigable river leads to the metallurgical center (the 
boat on which the copper shapes are loaded is a river), a sketch of one of the
the Balkan copper mines and foundries, why not the one in the Mechi Kladenets area?

Can you draw the outline of the 
shores of Europe on page 32 to find 
out where the Viking got his axe?

“I loved the bridge of sunken boats in the flooded fields.”
“This is a big saga, draw our journey so we can recount to our boys 

where they make the best axes.”

“Here in the southern seas you build very nice ships. We 
have sleighs that are like ships in the snow.“

“What do they look like?”
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ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА МЕДТА
Медни слитъци и метални артефакти се отправяли и към Нил. 
В релеф от Тива, различаваме медни слитъци, колесници и ювелирни 
изделия от Балканския полуостров. В релеф са представни двама юнаци. 
Единия носи слитък а другият – загадъчен кратер. 
  

Благодарение на 
балканските металурзи 
вече ще имаме медни 
инструменти, с които 
ще построим по-големи 
пирамиди и ще заменим 
сърповете си от кост и 
кремък, за да ни е по-лесно 
на полето.

Медта се е отправила и отвъд Египет.  На юг пътешествениците достигнали до средата на 
Африка. А преданието за приключението им остава в легендите на Догоните.

THE JOURNEY OF COPPER
Copper ingots and metal artifacts headed for the Nile.
In a relief from Thebes, among the mysterious artifacts, we can discern 
copper ingots, chariots and jewellery from the Balkan Peninsula and two 
heroes: one carries an ingot and the other - a mysterious crater.

“Thanks to Balkan metallurgists, we 
will now have copper tools to build 
larger pyramids and replace our sickles 
of bone and flint to make it easier for us 
in the field.” Copper spreads beyond Egypt. In the south, travellers reach the middle of Africa. And the 

story of their adventure has remained in the legends of the Dogon tribe.
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В Сърнена гора има много естествени скални 
феномени, които за древните са се превърнали в 
светилища. 

Лабиринта показва каменните светилища 
нарисувани на картите.

The maze shows the stone 
sanctuaries painted on the maps.

In Sarnena Gora there are many natural 
rock phenomena that for the ancients have 
become sanctuaries. 
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Този мегалит е меанхир

Така поставени като 
катерушка – един 
камък върху два, се 
наричат “трилит”.

Някои каменни кръгове са от трилити, а други 
са от меанхири.

Тогава е нямало история – в праисторическите времена е 
нямало букви, с които да се запише историята, но древните 
оставили огромни камъни и каменни постройки, наречени 
“мегалити”.

МЕГАЛИТИ

меанхир – единичен камък, побит в земята.  От мен – 
хир, от брeтонски. men – камък, hir – висок.

кромлех – От crom – кръг и lech – камък – каменен 
кръг. Много такива каменни кръгове има из Сърнена 
Средна гора, някои с естествен произход, други –  
направени от човека през бронзовата епоха. 

трилит – камък, поставен връз два опорни камъка. От 
три – литос – три камъка.

There was no history then - in prehistoric times there 
were no letters to record history, but the ancients left 
huge stones and stone structures called “megaliths”.

MEGALITHS
Menhir: a single stone plunged into the ground. From 
‘menhir’ in Breton (men-stone and hir-high)

Cromlech: ‘stone circle’, from crom-circle and lech-stone. 
Many such stone circles were found throughout the Mid-
dle Ages, some of natural origin, others man-made in the 
Bronze Age.

Trilith: a stone placed on two supporting stones – from 
tri + lithos (gr.) “three stones”

This megalith is a meanhir.

“Thus placed as a climbing structure – one stone on top of two others – it is called “trilith”.
“Some stone circles are made by triliths and others from menhirs.”
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Други каменни постройки са 
долмените, наричани още “змейови 
колиби”, защото хората от по-нови 
времена мислели, че са къщи на 
митичните същества. 

“Other stone structures are the dolmens, also 
called ‘zmeyovi kolibi’ (dragon huts), because 
people of more recent times thought they were 
houses of these mythical beings.“
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Долмените съществуват по цял свят. Направени по един и същи начин, те показват една 
сходна култура, опасала света в пояса на пригодната за живеене суша. 

С тези ветрове идва зимата. В новия 
долмен, който построихме, ще 
е по-топло за дивите животни.

По сняг, върху ските 
много лесно се движат 
големите камъни.

Tied on the skis, sliding on the 
snow, the big stones can be moved 
very easily.

Dolmens exist all over the world, 
and are made in the same way 
which shows that a similar culture 
had girded the world in a belt of 
habitable land.

“With these winds comes winter, and 
the new dolmen we built will be a 
warmer home for wild animals.”
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Испания
Spain

Виж, спиралата на нашите гърнета е 
разплескана във вертикал, а на твоето 
се увива около него в хоризонтал.

Дойдох от запад при вас, 
вижте какво готино гърне

ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ МОТИВ          

Щом корабите станали достатъчно здрави да плават в океаните, хората 
започнали да пътуват между континентите. Успоредно се е предавал и един 
художествен мотив в керамиката - спиралната украса. В същото време в 
населените ширини са издигани долмени.

THE JOURNEY OF THE ARTISTIC MOTIF

I came here from the West, 
look what a nice pot!

Once the ships became strong enough to sail in the oceans, people began to 
travel between continents. On their travels, they carried an artistic motif 
painted on their ceramics - the spiral decoration.

Корея
Korea

Северна Америка
North America

Look, the spiral 
on our pots is 
stretched 
vertically, and 
on yours it 
extends 
horizontally.

Can you connect all the episodes of the 
journey of the spiral motif around the 
world with arrows?

Можете ли да свържете със стрелки 
епизодите от пътешествието на 
спиралния мотив по света?
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ЛЕГЕНДАТА ЗА ЦАР ПЪРНАР

култура Марица
Maritza Culture

култура 
Градешница
Gradeshnitsa 
Culture

култура Мисисипи
Mississippi Culture

Прочетете още на 
www.lab.libsz.org/legendi

Read more at   
www.lab.libsz.org/legendi  
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Трети век преди Христа

Римска робовладелска империя по земите на Траките

и в последствие по нашите земи

Чуйте легендата за 
цар Парнар, разказана от 
Димитър Куртев 
от с. Сърневец. 
Прочетете още на 
www.lab.libsz.org/legendi

shorturl.at/deBGW

La leyenda del Rey Parnar

Tres siglos antes de Señor
en las tierras del Imperio Romano y después fueron nuestras tierras 
El tin tin de una carroza

파르나르왕의 전설

기원전 3세기
트라키아 지대와 이후 우리 나라의 로마 노예제국가

The Legend of Tsar Parnar

Third century before Christ
Roman slaveholding empire on Thracian land and subsequently on our grounds 
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Управител на района - ПарнарAquí viene el Rey Parnar

Alderman of the region – Parnar 지역의 총독– 파르나르
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Звън на колесница 

Ето Парнар пристига

Там горе са неговите първенци

там е дамата горяща сърцата на младите копиеносци

По даден сигнал копиеносците тичат неспирно

от ноктите на краката им сълзи аленочервена кръв

Пристигат на върха при младата дама едновременно със вдигнати копия
      
Единият и другият хвърлят копията и младите левенти падат на земята

Младата дама пак свободна

Arriba están sus campeones
ahí está la dama quemando el corazón de los jóvenes lanceros
A una señal dada, los lanceros corren  sin cesar
sangre carmesí goteaba de sus uñas
Llegan a la cima junto a la joven al mismo tiempo, lanzas levantadas
Ambos arrojan sus lanzas y los jóvenes campeones caen al suelo
La joven princesa es libre de nuevo

Soplaba una brisa del sur
y levantó el delgado vestido de la joven y cubrió la mitad de la cima
La joven está llameante justo como el sol que acaba de salir

La gente está desconcertada
Bueno, esta mujer tracia podría ser una nueva Cleopatra

Clank of a chariot
Here comes Parnar
Up above are his best warriors
Over there is the Maiden kindling the hearts of young spearmen
At a given call they rush forward
And scarlet blood oozes from the nails of their toes
The moment they reach the top where the Maiden dwells, they raise their spears
And throw them at each other, then both fall on the ground
The Maiden is free once more  

The southern breeze whispered 
And lifted the light gown of the Maiden, which covered half of the ridge
The Maiden blushed as a rising sun

The people were perplexed –
Is this Thracian lady a new Cleopatra

병거의 소리
여기 파르나르왕이 온다
위에는 그의 최고의 전사들이 있고
저쪽에 젊은 창병들의 마음을 불태우는 처녀가 있다
주어진 부름에 그들은 앞으로 돌진한다
그리고 그들의 발가락 손톱에서 붉은 피가 흘러나온다
처녀가 사는 정상에 다다르자 창을 든다
그리고 서로에게 던진 다음 둘 다 땅에 떨어진다
처녀는 다시 한 번 자유롭다

남풍이 속삭이다
그리고 능선의 절반을 덮은 처녀의 가벼운 치마를 들어 올린다
처녀는 떠오르는 태양처럼 얼굴을 붉힌다

사람들은 당황한다-
이 트라키아 처녀는 새로운 클레오파트라입니까
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Повеял южен ветрец

и повдигнал тънката рокля на младата дама и тя покрила половината било на върха

Младата дама пламенее като току-що изгряващо слънце

Народа озадачен

Та тази тракийка да не би да е някоя нова Клеопатра
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Карта на местността, където са се развили случките в легендата.

Map of the lands related to the legend.
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