
Science & Technologies 

 Volume IV, Number 7, 2014 

 Social studies 85 

ПРАВИЛНОТО РАЗЧИТАНЕ НА РИСУНКАТА ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО НА 

ПОП МИНЧО ОТ С. ДЪБЕНЕ КАРЛОВСКО 

 

Т. Танев, А. Манев, В. Ташев 

Институт за Космически Изследвания , Българска Академия на Наукитe 

Филиал Стара Загора,ПК 73, 6000 Стара Загора, България; e-mail: amanev@abv.bg 

 

PROPERLY READING OF DRAWINGS FROM THE GOSPEL 

POP MINCHO FROM VILLAGE DABENE TO KARLOVO 

 

T. Tanev, A. Manev, V. Tashev 

Space Research and Technology   Institute, Bulgarian Academy of Sciences 

Stara  Zagora Department, P.O.Box 73, 6000 Stara Zagora, Bulgaria; e-mail:amanev@abv.bg 

 

ABSTRACT 
The study shows the mistakes that previous researchers have done in the process of  

reading scheme in the gospel of pop Mincho from Dabene. Has been demonstrated their 

inadequate. Outdoor is a special period of 143 years, associated with the nodes that Mars makes 

the background of the trajectory of Jupiter. 
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Многобройни са въпросите, които ни вълнуват за това как българите са датирали 

събитията във времето, какъв календар са имали, каква е била неговата точност. Веднага след 

Освобождението от турско робство се появяват  българи, които  се мъчат да докажат наличието 

на Български календар. За съжаление, историята не ни е оставила никакви материални записи за 

естеството на този митичен Български календар. Останали са само някои бледи спомени, 

графични символи, предания и песни, говорещи за него. И много малко не унищожени писмени 

паметници, посочващи точните датировки на минали събития. Много хора и сега разсъждават 

върху така наречения „Български календар”. Много автори  в това число и Петър Добрев [1], 

Георги Кръстев [2], Васил Умленски [3],  Иван Богданов [4], Борис Рогев [5] и други са правили 

опити да „възстановят” Българския календар, но с не особено голям успех. Причините са в това, 

че можещите да боравят с тази сложна материя се броят на пръсти. 

За да се говори за календар задължително трябва да са налице три елемента : Първо да е 

ясно посочена стартовата дата на календара. Второ да е ясна календарната формула, 

гарантираща точността на календара и трето да е изградена ясна методика за синхронно смятане 

с други календари за хронографски  съвпад на реално съществуващи събития. До сега никой от 

изследвачите на календара не демонстрира познания в тази област. Следователно всички 

интерпретации на каквито и да са графични символи не могат да се използват за доказване на 

съществуването на някакъв календар.  

През 1986 година писателят Йордан Вълчев публикува книгата си „Календар и слово”, 

издадена от издателство „Български писател” – София [6].  Там на страница 113 Вълчев 

съобщава,  че  върху първия празен лист от евангелието на свещеника Минчо Хаджипопнедев от 

село Дъбене, Карловско, е нарисувана и начертана с пергел особената рисунка, показана на 

фигура 1. Това Евангелие е открито от писателя Георги Тахов. 

Ние не сме сигурни, че тази рисунка е дело на поп Минчо, тъй като не сме направили 

анализ на  мастилото на рисунката дали съответства на мастилата, които са използвани по 

времето когато е живял на поп Минчо. Имаме основания да смятаме, че този който е направил 

тази рисунка е разполагал със знания, които не се вместват в общодостъпните такива по времето 

на поп Минчо от село Дъбене, Карловско. Но тъй като нямаме доказателства за друго авторство 

на рисунката, приемаме работното название „Рисунката на поп Минчо”. За поп Минчо и днес се 
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говорят интересни неща в Карловско. Той е съратник на Левски, организатор на Априлското 

въстание, човек с характеристики далеч надвишаващи средните характеристики на българина по 

това време. При нашето посещение в село Дъбене с учудване се сблъскахме с живата народна 

памет – имаше доста хора които с желание  разказваха за „поп Мина”. 

 
Фигура 1 

 

Върху Рисунката са записани по определен начин датировки и символи на години от 

някаква календарна система.  Имайки предвид датировката на Евангелието предполагаме, че 

изписаните там години са години от Юлианския календар. Под годините, записани кръгово, се 

намират пет концентрични кръга, изчертани с пергел. В централния кръг е позиционирано 

изображение на човешко лице, обградено с 12 зъбеца и лъчи зад тях.  В концентричните кръгове 

са поставени символи и надписи, които са предмет на нашия анали. 

Според нас първият, който прави опит за интерпретация на изобразената  рисунка върху 

Евангелието на поп Минчо от село Дъбене е писателят Йордан Вълчев. След него всички 

изследвачи на рисунката повтарят безкритично неговите интерпретации и градят своите теории 

за календар и календарна система. Ние не сме съгласни с направените от Вълчев тълкувания  и 

считаме, че разчитането не е направено правилно. При внимателния разчет на надписите и 

символите от рисунката виждаме, че са налице сериозни грешки и неправилни обяснения.  

Йордан Вълчев в книгата си „Календар и слово” пише, че Земята и Юпитер-Янкул са 

„вързани заедно” при обиколките им около Слънцето. За това, според Вълчев, те са изобразени 

като едно двулико лице, съставено от половинките от лицата на жена-Земята-анфас и на мъж-

Юпитер-Янкул - в ляв профил. Двуликото лице е поместено в малък вътрешен кръг на „зъбчато 

колело” с 12 броя зъби / или лъчи /. Дясното око на жената косо гледа към лявото, също косо 

гледащо око на мъжа от двуликия образ, който, заедно с малкия вътрешен кръг и дванадесетте 

броя зъби-лъчи на  „зъбчатото” колело, според Вълчев, точно съответствува на  12 - годишните 

календарни цикли. През тези цикли трябва да преминат Земята и Юпитер-Янкул-, за да опишат 

своите звездни кръгове около Слънцето. Връзката, която Вълчев прави между „дванадесетте 

зъби”  около двуликото изображение с дванадесет годишен Юпитеров цикъл е недоказуема 

защото принципът на дванадесетичността изобщо не е свързан с планетата  Юпитер. 

 На стр.185 от същата книга обаче Вълчев посочва, че върху една от стените на черквата в 

Лесновския манастир, се казва: „да се разпознава Луната по левия отвор на нейния сърп, а 
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Юпитер да се разпознава по десния отвор на неговия сърп и по трите пламъка, които буйно 

излитат от него”. Следователно двуликото изображение в центъра не е изображение на Юпитер 

и Земята, защото сърпът е обърнат на дясно. Това според нас е двулико изображение на Земята и 

Луната ( в първа четвърт). 

Вторият външен кръг от фигурата с почти два пъти по-голяма ширина и е „празен”. След 

него следва трети външен кръг, върху който има символите на гребен на петел и змия, според 

тълкуванието на Йордан Вълчев.  Защо Вълчев приема, че символът, приличащ по-скоро на 

хартиена лодка, е гребен на петел не е ясно докато рисунката на навитата змия е 

непротиворечива и ясна. Според нас художникът съвсем не е искал да изобрази петел в горната 

част на третия кръг, още повече да загатва за част от тялото на петела - неговия гребен.  

Следва  четвърти  външен  кръг, според Вълчев,   с „осем  колелца, хармонично 

разпределени върху този кръг”. Писателя Йордан Вълчев продължава : „осемте колелца върху 

четвъртия кръг от фигурата са четирите посоки и четирите посоки на света, които се разпознават 

по Слънцето”. Първо тези колелца съвсем не са осем а са седем и интерпретацията за връзката 

им с посоките на света е необоснована. Второ тези колелца правилно идентифицират планетата 

Юпитер с дясно ориентиран сърп. В горната част на четвъртия кръг е изобразена  и буквата „А” 

– това е безспорно и според нас. 

След четвъртия кръг следва пети, най-външен кръг, върху който над буквата „А” е 

записано според Вълчев „петел”, а под символа на змията е записано „змия”. Този прочит 

Вълчев тиражира и в следващите си книги и публикации [7]. Следователно той не се съмнява в 

прочита си и не допуска друго тълкувание на записа освен „петел”. ВСИЧКИ изследвачи след 

Вълчев приемат това разчитане и продължават в абсолютно погрешна посока да градят версии за 

някакъв календар и календарна система. В долната част на кръга е записано „змия” и това е 

безспорно и според нас. Още повече, че и изображението в третия кръг е змия. 

Нашият прочит на надписа „петел” показва, че разчитането, направено от Вълчев, е 

изключително погрешно и неправилно. На фигура 2 е показан самият запис в горната част на 

петия кръг на рисунката. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2 

 

Истинският прочит на записа е „пелквъ”! Това е много различно от прибързаното 

тълкуване на думата като „петел”.  Третата, четвъртата и петата букви „л”, „к” и „в” от думата 

„пелквъ” в никакъв случай не могат да се объркат с буквите „т”, „е” и „л” от думата „петел”. 

Следователно налице е много съществена грешка в прочита. Не се наемаме да гадаем дали това е 

умишлено или е плод на небрежност от страна  на Вълчев но едно е ясно – ВСИЧКИ изследвачи 

след него дори не се вглеждат в оригиналния запис на рисунката преди да започнат да градят 

невероятните си хипотези. След като записът в петия кръг не е „петел” то не съществува никаква 

логическа възможност символът от третия кръг да е гребен на петел. Очевидно цялата 

конструкция, базирана на животното петел е несъстоятелна. От тук нататък не могат и не бива да 

се правят никакви връзки и със зодията „петел” от някакъв български календар.  

До тук е ясно, че изображенията  в концентричните кръгове не се използват от 

официалната наука за доказване на наличието на Български календар. Разсъжденията на Вълчев 

на страница 148 от книгата му „Българският календар” [7] са абсолютно необосновани, неверни 

и граничат с писателската измислица. 
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Сега да видим какъв е правилния прочит на записите в концентричните кръгове.  Какво 

означава думата „пелквъ” или „пелка”? Според тълковния  речник на български език  [8] и 

Старогръцко-българския речник[9] тази дума като пелка, пелке, пелкъ означава двойна секира, 

която от едната страна е брадва за сечене на дърва, а от другата – топор за окастряне и дялане на 

дървени трупи. Иначе казано пелквъ-та е двойна секира, в която чрез обща работна дръжка – 

сап са съединени в една две отделни по вид и предназначение секири – брадва и топор. На 

фигура 3 е показано факсимиле от речника на Найден Геров, издаден през 1901 година. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3 

От дълбока древност се знае, че брадвата е символ на царска власт и достолепие. Още 

древните египтяни са означавали Бог или богопомазан владетел с йероглиф, подобен на брадва, 

знаме или перо. И по нашите земи са открити множество царски погребения в които 

присъствуват единична или двойна брадва като владетелски символи. На фигура 4 е показана 

двуострата брадва от гроб № 53 от Варненския некропол и на фигура 5 разположението и в 

ръката на погребания. 

  
Фигура 3 Фигура 4 

Изследователският подход, който ние прилагаме в нашите търсения се базира на 

постановката, че всички събития преди да се реализират на Земята първо стават на Небето. 

Първо се реализират в Духовен план, след това на физическото Небе и чак след това на 

физическата Земя.  Този подход изисква много внимателен анализ на събитията, които се 

реализират на видимото небе, за да бъде верен прочита на това, което е станало на Земята.  

Според Археометъра на Д’Алведр [10] на планетата Юпитер съответства ватанската 

планетарна буква „Да”, чието общо сакрално значение е деленето и отдаването, разпределението 

и разпръскването, провидението и материалното опазване на съществата. Буквата „Да” в 

свещената  дума  Ша-Да-Й  означава  Бог.  Пак според Археометъра отворената царска 

корона  символизира планетата Марс. На тази планета Марс съответствува ватанската 

планетарна буква „Ка”, чието общо сакрално значение е Царят, Князът. На рисунката от 

евангелието на поп Минчо ние виждаме изобразени символите на Юпитер и Марс съответно на 

техните орбитални кръгове в последователност  - в четвъртия кръг са изобразени фази на 

планетата Юпитер а в третия отворената царска корона на планетата Марс.  

Според нас изобразеното съответствие на графичните символи и планетите Юпитер и 

Марс е безспорно и точно. 

Поради изброените причини анализирахме особени разположения на тези две планети. 

Технологията, която използвахме се прилага за първи път. Анализирахме движението на 

планетата Марс спрямо „неподвижно” застаналия Юпитер. Или – какво е движението на Марс, 

гледано от повърхността на Юпитер. Като начало разгледахме указаната от поп Минчо година 
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1837г. Още повече, че под тази година е поставена буквата „а” – началото! През тази година на 

18 март на небето се наблюдава уникално явление -  особено движение (възел) на планета Марс 

около Юпитер, наподобяващо танц.  

    Танцът на пристигащия цар около неподвижно стоящия Бог. Това движение е показано 

на следващата фигура 5. 

 В точката, когато Марс е най-близко до Юпитер става съединяването на двете брадви – 

символите на Марс и Юпитер. И се получава небесната пелква!  

 
Фигура 5 

 

Такива събития на небето се случват на небето на всеки 143-144 години. За такава 

периодичност в литературата няма данни  и  никой до сега не е анализирал това събитие във 

времето. Ние за първи път достигнахме до това знание благодарение на отправната точка, дадена 

в рисунката от Евангелието на поп Минчо. Предстои да се направи анализ какви събития се 

реализират на материалното поле и в исторически аспект, свързани с периоди от по 143-144 

години и останалите години в кръговия запис около концентричните кръгове. 

Кръговата подредба на годините около концентричните кръгове на рисунката не е предмет 

на настоящото изследване. Ние приемаме разсъжденията на писателя Йордан Вълчев и на 

другите изследвачи като чисто литературно упражнение, нямащо нищо общо с реални 

хронологически или астрономически събития. От тук и опитите да се търсят някакви календарни 

белези в рисунката са несъстоятелни ако не се има пред вид правилното  разчитане на 

графичното изображение. 
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