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С огромна признателност за цялостния им принос като общественици и най-вече за образованието, културата, спорта на
Бяла на Черно море
Първи сведения. Писмени и археологически извори. Археологическите
разкопки на нос Свети Атанас край Бяла,
област Варна започнаха в средата на месец
юли 2009 г. Вече бях си припомнил първите сведения за късноантичната крепост на
носа, които дължим на основателите на българската археология братята Хермингилд и
Карел Шкорпил. През 1892 г. в статия за археологическите обекти по Североизточното
Българско Черноморие те описват накратко
района (обр. 1) около тогавашното село Ак
дере / Аспро / Бяла така1:
По-нататъшните следи на стария
път са унищожени; види се, че пътят се е
извивал до близкия нос Ак-бурун (Акь-дере-бурун), който се вдава в морето във вид
на клин, на юг от с. Бяла. Носът образува
най-югоизточното отклонение на Камчийската планина; на него личат основите на
една стара крепост, наречена Манастир
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(one trip through the
centuries in Byala on the
Black Sea)
(Summary)
Assoc. Prof. Valeri Yotov, PhD
The author stop attention to a
response in a 1914 poll that in
the Cape St. Athanas near Byala
on May 2, local population is is
gathering at feast.
The feast connect with of St.
Athanasius the Great – the day
of his death on 2 May.
In addition to the written papers, the author has discovered pictures from the end of
the first half of the 20th century
that illustrate the tradition of
the holiday.

1
К. и Х. Шкорпил. Североизточна България
в географическо и археологическо отношение. – СбНУНК, VІІ (= Паметници из Българско). София, 1892,
с. 42–43, фиг. 22. Кратки бележки за укреплението на
носа има в едно популярно четиво за Българското
Черноморие: – Кр. Кънчев. Българското Черноморие
(пътеводител). Варна, 1961, с. 63.
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свети Атанас, защото близо до нея се намира една
стара съборена черквица „Свети Атанас”. Носът
представлява удобно място
за защита; на юг и североизток той се спуща стръмно
и скалисто в морето, а само
откъм запад има един силен
дебел зид с дълбок прокоп,
който е пазел крепостта....
Едновременно с напредването на археологическите разкопки и инвентирането на многото находки си
задавах въпроси за името на Обр. 1. План на археологическите обекти
носа. В различни източници между Бяла и Обзор (по братя Шкорпил)
открих следните три имена
за носа през вековете – Лариса, Вича и Свети Атанас.
Лариса. Споменавайки няколкото селища с името Лариса в Гърция и
Крит, античният географ и историк Страбон сочи, че ... на лявата страна на
Понта има село, наречено Лариса, между Навлохос [Обзор ?] и ... [името тук
липсва, но се предполага, че е Одесос] близо до края на планината Хемус2.
Известният варненски изследовател и ръководител на подводни археологически проучвания в залива М. Лазаров е единственият, който отбелязва, че
„на върха на носа Свети Атанас... би могло да се търси мястото на Лариса”3.
Доколкото в текста на Страбон за селищата на север от Навлохос името Одесос (= Варна) е възстановено, то идентификацията на Лариса на нос Свети
Атанас не може да се приеме със сигурност, дори следва да отпадне като
въпрос.
Вича. В научната литература са изказани хипотези за локализирането
на носа на средновековна крепост или пристанище с името Вича или Виза.
Пак в тази връзка са изказани предположения и за други локализации – при

2
Страбон. География, книги ХІІ–ХІV. – В: Антични автори към изворите за Тракия и траките. Том ІХ. София, 2008, с. 73–74. Според някои автори Навлохос е при Обзор, а според други
– тази локализация е несигурна.
3
М. Лазаров. Древното корабоплаване по Западното Черноморие. Варна, 2009, с. 110
(ръкописът е бил готов преди две десетилетия). Не открихме данни, но е възможно в петдесетте години, по аналогия с героинята Лариса в пиесата „Чайка“ на А. П. Чехов, да се е възприело,
че преведено от гръцки „Лариса” е птицата чайка и така да се е стигнало до едно от съвременните имена на носа, на залива и района над залива.
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устието на р. Камчия4, при Иракли5, Галата6.
Наистина Вича, наред със сигурно локализираните Емона и Козяк се
споменава в известната поема на Мануил Фил в частта, която описва похода
на „чутовния“ византийски пълководец Михаил Глава Тарханиот срещу Ивайло (1277–1278). Както е известно, този извор се подлага на доста сериозна
критика до степен да се отхвърля убедителността на цели негови пасажи.7
Локализирането на Виза/Вича (с формите Lauica, Lauiza, Viza, Visa, Vica
на носа се основава освен това и на изписването на това име в гръцки и италиански портулани / средновековни морски карти от Късното средновековие, където най-често е поставена над нос Емине8.
Хипотезата за името Виза/Вича също следва да отпадне. Вече след 11
археологически сезона проучвания няма свидетелства за съществуването
на укрепление и активен живот на нос Свети Атанас през Средновековието.
Свети Атанас. Свети Атанас е най-разпространеното име на носа и на
местността. В местна легенда се споменава, че това име идва от избавлението на селото през ХVІІ в. Събитието станало на Атанасовден. Населението се
разбунтувало и тогава била изпратена турска войска с кораби, но бурята ги
разбила. Според мен, тази многократно повтаряна в разни писания9 легенда
по-скоро трябва да се свърже с някое от казашките нападения през ХVІІ в.10
Несъмнено, в случая, не може да става дума за Атанасовден, който се
отбелязва на 18 януари по нов стил / 31 януари по стар стил. В това време на
годината е невъзможно каботажното плаване с големи или малки кораби и
лодки.
При търсенето на отговор каква е връзката с това най-разпространено
име на носа ми помогна проф. Иван Русев от Икономическия университет
4
В. Златарски. История на българската държава през средните векове, III. София,
1972, с. 560, бел. 3.
5
Б. Димитров. Българските пристанища в XIII–XIV в. според два средновековни портулана. – Археология, 1, 1979, с. 23.
6
В. Герасимова-Томова. Карабизия – тракийско селище при с. Галата, Варненски окръг. – Археология, 4, 1972, с. 29–32.
7
П. Петров. Българо-византийските отношения през втората половина на XIII в., отразени в поемата на Мануил Фил „За военните подвизи на известния чутовен протостратор“.
– ИИБИ, 6, 1956, с. 549, 564.
8
Б. Димитров. Малки пристанищни крепости. – В: Ал. Кузев, В. Гюзелев. Български
средновековни градове и крепости, І. Градове и крепости по Дунав и Черно море. София,
1981, с. 427–429. Б. Димитров, Ат. Орачев. Пристанищната система по западнопонтийското
крайбрежие (средата на ІІ–І хил. пр.н.е.). – Археология, 1, 1982, с. 3, бел. 24; Ат. Орачев, В. Русинов. Средновековен гръцки портулан за Българското Черноморие. – Paleobulgarica, 4. 1988,
с. 78. Вж. още: Б. Димитров. Градът се нарича Виза. – В: Космос, 1, 1981.
9
Така е описана – с датите 15 май и 22 май – легендата в: Кр. Кънчев. Българското
Черноморие..., с. 63; Т. Трифонов. 700 наименования..., с. 12; Хр. Стратиева. Електронна „Енциклопедия – Бяла“.
10
За тях вж.: И. Тютюнджиев. Казашки военни акции по Българското Черноморие през
първата половина на XVII в. – В: Сб. „Българите в Северното причерноморие. Изследвания и
материали”, ІІІ. В. Търново, 1994, с. 113. По-подробно у: И. Русев. Бяла и районът през Османската епоха (XV–XIX в.). – В: История на Бяла.
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във Варна, който вече беше ангажиран с написването на историята на Бяла
през Оманския период. И. Русев бе издирил документи, които се съхраняват
в отдел „Възраждане“ в РИМ – Варна.
Въпросните документи са попълнени от главната учителка през първата
третина на ХХ в. в тогавашното село Бяла
– Рада Черковска (обр. 2)11. След като получила изготвени от Министерството на
просвещението (Окръжната училищна инспекция – Варна) въпросници за „историческата и етнографска“ картина в селото и
района (обр. 3), на 20 април 1914 г. беленската учителка – между отговорите по разни теми, е написала: … На южната страна
[от селото] на около един километър се намира една мера, наречена „Свети Атанас”.
Едно време е имало манастир, а сега няма
и следа от него, но на 2 май [подчертано
от мен] женският пол ходи на поклонение с
Обр. 2. Дългогодишната беленядене и пиене, като прекарва деня с песни
ска учителка Рада Черковска
и хора... (обр. 4).
– автор на първото писмено
Защо 02 май и връзката със Свети
свидетелство за празненства
Атанас? Така, благодарение на този отгона нос Свети Атанас на 2 май
вор, един от въпросите бе изяснен. Празненствата на носа са били на 2 май – един от двата установени от църквата
дни на честване на Свети Атанасий Велики (обр. 5).
Свети Атанасий Велики (293–373), патриарх Александрийски (служенето му е от 328-а до 373 година), е един от най-видните богослови и радетели
за чистотата на вярата. Той се приема за първи разпространител в Европа
на възникналото в Египет монашество. Паметта му се чества на две дати: 18
януари, когато е датата на последното му завръщане като водач на църквата
в Александрия, след като е бил гонен пет пъти от арианите от епископския си
пост, също и на споменатия вече 2 май – деня на неговата смърт.
Днес, повечето от нас – дори и вярващите, които познават и отбелязват християнските църковни празници, свързват Свети Атанас / Атанасовден
с 18 януари / 31 януари по стар стил – т.нар. „зимен Атанасовден“, на който
светеца си съблича кожуха, отива на планината да гони зимата и да вика лятото. Атанасовден с дата 2 май / 15 май по стар стил е малко известен, съответно – малко празнуван. Нещо повече, дори в научни статии погрешно се
сочи, че на 2 май се отбелязва „летния Атанасовден“ когато по църковния ка11
Рада Черковска е родена в гр. Добрич през 1877 г. Установява се в Бяла през 1904 г.,
където се задомява и учителства тук в продължение на 33 години. – Вж: Хр. Стратиева. Бяла.
Електронна енциклопедия.
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Обр. 3. Въпросник на Окръжната училищна инспекция – Варна от февруари 1914 г.

лендар е също така и Свети
Цар Борис12. Всъщност, така
нар. „летен Атанасовден“ –
наричан още „Жътвар“ е в
чест на Свети Атанас Атонски, отбелязва се на 5 юли
и е свързан с началото на
жътвата.
От
Античността
до…, началото на ХХ в.
Можем само да предполагаме откога води началото
си името на носа – Свети
Атанас. Още в първите месеци (юли – септември 2019
г.) на археологическите разкопки бе разкрит църковен
комплекс (обр. 6), който
е изграден в IV – началото на VII в. и се състои от
трикорабна базилика, три
баптистерии, жилище на
главния местен свещеник13.
Въпреки гореизброените
архитектурни археологически структури и стотици-

Обр. 4. Отговор на Рада Черковска на въпрос 5: какви исторически имена
има дадени на местности
те находки не може да се направят изводи за връзка с определена личност от
списъка на раннохристиянските светци.
Не са известни данни в писмените и други извори от Средните векове.
12
13
73.

Ж. Стаменова и др. Гагаузите в България. Записки от терена. София, 2007, с. 243.
В. Йотов, А. Минчев. Късноантична крепост на нос Свети Атанас. Варна, 2013, с. 51-
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В едно описание на Българското Черноморско крайбрежие от австрийския
офицер Венцел фон Броняр в 1786 г.
пише: … Величествената равнина
Ак-дере [греши – рекичката е на 4 км на
север], в средата на която има една
едноименна скеля и която се простира
от предградието до носа Ак-Бурну…14.
Не само от това описание, но и в морските карти на Черноморското крайбрежие до края на XIX в. името на носа
е обозначено като „Ак бурун“ (Бял нос).
Едва в първите руски военни и български топографски карти за района от
края на ХIХ – началото на ХХ в. името е
Свети Атанас.
В споменатото от братя Шкорпил
описание от 1892 г. е отбелязано, че на
носа има останки от … стара съборе- Обр. 5. Свети Атанасий Велики
на черквица „Свети Атанас”... която (Александрийски патриарх от 328
се намирала близо до средата на укре- до 373 г.)
пителния зид…15. При археологическите разкопки бяха разкрити повече от
дузина късносредновековни гробове, но дали този силно разрушен некропол с дата от ХIV-ХV в. има връзка с черквица-та (обр. 7) в текста на братята
Шкорпил, засега е неясно.
Спомените. Ентусиазирано споделях с хората в Бяла уточнението на
датата на празника, но за учудване, повечето мои събеседници не знаеха
нищо. Вече бях станал, така да се каже – наполовина беленец и с всеки изминал месец откривах нови добри познати, по-възрастни жители на Бяла и
в отделни разговори, някои от тях споделиха спомени за празненствата на 2
май на нос Свети Атанас.
Коста Щерев Стефанов (роден 1922 г.)
В началото на месец май (споменът е за 30-те години на ХХ в.), цялото
училище отивахме на полянките на нос Свети Атанас. Учителите ни караха да кажем някое стихотворение, а след това ние се спускахме по пътеките
към плажа и се връщахме сами в селото.
Тридесетте години на ХIХ в. Отбелязването на 2 май на поляните на
нос Свети Атанас, несъмнено е продължило и през следващите неспокойни
десетилетия в първата половина на ХХ в. До този момент не съм открил писмени свидетелства за това, но събирайки документи за третата част на „Исто14
П. Ников. Едно неизвестно описание на българския черноморски бряг от ХVIII век. –
ГСУ, ХХVIII-3, 1931-1932.
15
К. и Х. Шкорпил. Североизточна България в географическо и археологическо отношение..., с. 42.
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Обр. 6. Пристанищния град на нос Свети Атанас (IV–VI в.); в кръга – църковният комплекс
рията на Бяла“ попаднах на доста снимки, които са свързани с този празник.
Най-ценен за темата се оказа албумът, който ми показа Снежана Радулова
– дъщеря на Евтимия и Ангел Радулови (обр. 8). В случая, връзката с първия
документ (въпросника от 1914 г.) за празника 2 май на нос Свети Атанас бе
пряка. Евтимия Черковска – вече по-късно, по мъж / Радулова е осиновена
дъщеря в семейството на един от кметовете на селото от началото на ХХ в.
Илия Черковски и учителката Рада Черковска.
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Обр. 7. План на частично разрушен некропол от ХIV–ХVII в

Обр. 8. Евтимия и Ангел Радулови – учители, общественици със значим принос
за Бяла

Ангел Радулов идва да работи в Бяла като учител в 1934
г. Само около десетина години
преди това училището в тогавашното село е преживяло промени свързани със заселилите
се след 1924-1925 г. бежанци –
основно от Гръцка Македония,
Южна Тракия и Добруджа. Според данните, които има, в края
на ХIХ – началото на ХХ в. децата
са от гръцки семейства – не говорят български, а какво остава за
четмо и писмо16. Вече след 1925
г. броят на децата ученици в Бяла
се увеличава в пъти. Необходими са и повече учители.
На новия учител са поверени деца от първите класове,
както прочее и на Евтимия Черковска, неговата възлюбена и съпруга от 1936 г. Освен съвестен и
ентусиазиран учител17 Ангел Радулов е изкушен от фотографията и за няколко десетилетия е основен документалист за селото.
Снежана Радулова (дъщеря; родена 1937 г.)
Татко беше много запален
по фотографията. Имаше си
фотоапарат и лаборатория и
сам си обработваше лентите и
снимките. Правеше по няколко
копия и раздаваше на близки, на
приятели и на колеги.
Повечето снимки, които
събрах за нос Свети Атанас през
втората третина на ХХ в. бяха от
архива на училището в Бяла18 и

16
Тук е мястото да се спомене, че според публични регистри и изследвания, Бяла до
масовото настаняване в Царство България на бежанци към 1924-1925 г. е била населена с
гръцко население.
17
През 30-те години на ХХ в. А. Радулов е водач и организатор в Бяла на популярното
движение „Въздържател“.
18
Предадени от преподаватели и обучавани в училището през годините.
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от средно голям формат фотоалбум, който Снежана Радулова ми показа на
нашата среща през пролетта на 2019 г. Повечето от снимките са свързани с
училището или са семейни, но на някои има надписи (или информация), че
мястото е нос Свети Атанас и предполагам, че са свързани с кратки екскурзии (табло I-II) на местните учители – повечето от които все още са разпознавани от техните ученици. В други снимки, които несъмнено са правени отново на носа се разпознава учителката Цена Желева с нейни ученици (табло III).
Снимките вероятно са правени с единствения апарат в селото тогава – този
на Ангел Радулов. Най-близкото приятелско семейство на Радулови са техните съседи – също учители, Цена и Тодор Желеви.
След войната. Промените в края на четиридесетте и началото на петдесетте години на ХХ в. повлияват не само на обществения и стопанския
живот в Бяла, но и на празниците. Повечето от традиционните се запазват,
макар и в духа на новото време, но възникват и нови.
Д-р Хр. Димов (роден 1940 г.; дългогодишен председател на земеделското кооперативно стопанство в Бяла):
Спомням си за различни събирания на полянките на носа. Вече след
войната (има предвид Втората световна), там в първите дни на май месец
се събираха нашите родители. Нас, децата, на 1 май ни водеха да събираме цветчета [възможно – свързано с „флоралиите“; празник на богинята на
пролетта и цветята от римския Пантеон – Флора]. След началото на 50-те
години на носа бе изградена военна база, а в околността бяха насадени лозови масиви. В следващите десетилетия, селските празненства бяха вече на
други места.
Този спомен подсказва, че някъде в тези години започва – така да се
каже, съединяването на дългогодишната традиция за празника на 2 май нос
Свети Атанас с Празника на труда – 1 май. И наистина – това също е документирано със снимки от края на 40-те години на ХХ в. (табло IV).
Д-р Хр. Димов:
След началото на 50-те години на носа бе изградена военна база, а в
околността бяха насадени лозови масиви. В следващите десетилетия, селските празненства бяха вече на други места.
Така, за половин столетие празненствата на 2 май на нос Свети Атанас
били забравени, но природната забележителност на района си остава един
от разпознаваемите символи на Бяла (обр. 9). След първите по-значими резултати от археологическите разкопки (юли – септември 2009 г.) и „преоткриването“ на отговора на беленската учителка Рада Черковска, че на 2 май женският пол ходи на поклонение с ядене и пиене, като прекарва деня с песни и
хора.... бе поставен отново въпроса за възстановяването на празника. Идеята
не само получи подкрепата на ръководството на общината, но бе и енергично развита. Дарители от Бяла, която носят името на светеца осигуриха лични
средства за икона, начело с която от 2014 г. редовно се провежда литийно
шествие (табло V) до реставрираната раннохристиянска базилика в „Късноантичния пристанищен град“, който вече е действащ музей под открито небе.
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Обр. 9. Рекламна картичка за Бяла (80-те години на ХХ в.); вдясно – изгледи
към нос Свети Атанас и към залива
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Табло I. Учители от беленското училище в подножието на
нос Свети Атанас
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Табло II. Учители от беленското училище на нос Свети Атанас:
разходка с лодка в едноименния залив;
празник на поляна на носа
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Табло III. Учителката Цена Желева с нейни ученици;
Евтимия Радулова, Цена и Тодор Желеви
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Табло V. Литийно шествие през 2014 г. (вляво) и през 2019 г. (вдясно)
на възобновения празник на 2 май на нос Свети Аатанас
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