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Ключов мотив в кръга предания за смъртта на цар Иван Шишман 
в Самоковското поле е мотивът за сакралната кефалофория, поради 
ролята си на семиотизиращ код и интерпретативна рамка на събити-
ето (падането на Второто българско царство). Чрез него образът на 
владетеля и респ. българската държавност и българското минало се 
вписват в сакралната, Голямата история, тъй като мотивът кореспон-
дира с архетипния митологичен модел на Смъртта – Възкресение и 
християнизираното му канонично тълкувание като неунищожима ду-
ховна същност. В случая, разбира се, не става въпрос за митологична 
интерпретация на събитията, в смисъла на „чистата”, „класическа” 
митология на архаичните общества, а по-скоро за функционирането 
на архетипни сюжетни модели, запазили ролята си на интерпрета-
тивна рамка-код, чрез която събитията от реалната история могат да 
бъдат включени в сакралната и респ. помнени. Ако се доверим на Ян 
Вансина именно така функционира паметта – чрез закрепването на 
спомена за далечното минало в архетипни модели и сюжети, митоло-
гически по своя произход и същност (Vansina 1985: 23). 

В разглеждания случай с преданията за гибелта на българския 
цар в Самоковско се откроява актуализацията на архетипния модел в 
рамките на колективната памет, която се извършва в процеса на (ре-)
конструиране образа на българското минало в периода на национал-
но формиране (и по-специално в Следосвобожденския период). Тази 
актуализация се извършва чрез интензивното взаимодействие между 
устна и книжовна традиция, като е ясно откроима ролята на духовен-
ството като съсловие, както поради каноничността на мотива, така 
и поради принадлежността на село Доспей към културния ареал на 
Рилския манастир. Този процес е показателен и за механизмите, по 
които локалното усвоява националното, същевременно вписвайки 
се в него, тъй като чрез включването на топосите (лобното място и 
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гроба на „последния” български цар) в своето землище, селището се 
превръща в аксиологичен център на българското. 

Мотивът за сакралната кефалофория полага загубата на българ-
ската държавност в интерпретативната рамка на сюжета завладява-
не-възобнова и в този смисъл е типологично сходен с кръга предания 
за падане и възобнова на българското царство и свързаният с него 
мотив за прорасналата главня (като предзнаменование). Тъй като те 
се актуализират и получават широко разпространение в следосво-
божденския период (и при обявяване независимостта на Третото 
българско царство 1908 г.) (Арнаудов 1996: 154-204; Добрева 2006: 
88-111), т.е. период, който „знае” за възобновата, може да се предпо-
ложи, че и мотивът за сакралната кефалофория на българския цар е 
„прикрепен” към фабулата на преданието в същия период. Потвърж-
дение на това допускане е фактът, че мотивът се появява в писмено 
фиксирани текстове на преданието именно след Освобождението 
и то главно в текстове на местни автори и записвачи. Освен това е 
показателно и синонимичното заместване (или дублиране) на моти-
ва за сакралната кефалофория и този за прорасналата главня като 
предсказания за възобнова, установена при теренни записи през 
2005 и 2006 г. в селата Райово и Говедарци, Самоковско. Синонимия, 
която отсъства в ранните, „автентични” записи. Смятам, че това се 
дължи на факта, че и двата мотива получават писмена фиксация и 
широко разпространение в следосвобожденския период в пресата и 
книжовната продукция, което изиграва удържаща роля и провокира 
употребата им като наративен модел спрямо локалните исторически 
разкази. 

Фактът обаче, че те функционират (и са схващани) в наративите 
като взаимозаменяеми, показва активността им като културен и се-
мантичен код в колективните представи

Реализацията на тези колективни представи може да бъде поло-
жена в широк културен контекст, включващ със сигурност европей-
ския културен ареал, и в диахрония е плод на стадиално, религиозно 
и културно различни контексти: 
1. Субстратното влияние на древните, митологични магикорелигиоз-
ни комплекси като форма на религиозен опит, за който е характерен 
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„магическият полет”. Според Мирча Елиаде този мотив е „…универ-
сално вярване, широко разпространено в Европа, приписва на чаро-
деите и вещиците способността да летят в небесата… символи-
змът и митологиите на „магическия полет” надхвърлят шаманизма 
в sricto sensu и са преходни по отношение на него; те принадлежат 
към идеологията на универсалната магия и играят същностна роля 
в множество магикорелигиозни комплекси. При все това интеграци-
ята на този символизъм и всичките тези митологии в шаманизма е 
обяснима… „Магическият полет” на Суверените разкрива същата 
автономност и същата победа над Смъртта. Нека припомним по 
този повод, че левитацията на светците и магьосниците се среща 
и в християнските, и в мюсюлманските традиции.” (Елиаде 1996: 
514-516). Самата символика на главата в европейската култура като 
„пламенността на активния принцип…авторитета за управление, 
за заповед, за просветление”, а и „проявения дух спрямо тялото, 
което е проява на материята” (Шевалие, Геербрант 1995: 207-208), 
наред с представата (и практиката – главно сред галите/келтите и 
ирландците) за обезглавяването на врага, разбирано като присъеди-
няване на неговата бойна сила към своята, ясно говори за смисловия 
потенциал на мотива и предполага неговото развитие и устойчивост. 
Доказателство за това е усвояването и преинтерпретирането му от 
християнския канон и редицата кефалофорни статуи на обезглавени 
герои (в рамките на западната църква), каквато е и тази на св. Дьони 
в Нотр Дам, първият епископ, мъченик на Париж. Според интерпре-
тацията на Шевалие и Геербрант иконографията на св. Дьони „сим-
волизира поверието, че палачът не е взел живота на жертвата 
си, че Дьони продължава да живее и духовно да въздейства, че той 
превъзхожда духом силата, която го е убила. Духът на жертвата, 
който главата символизира, не само продължава да съществува, 
но продължава да се носи над самата земя, както от тялото на 
мъченика, така и от всички тези, които споделят същата вяра.” 
(Шевалие, Геербрант 1995: 207-208).

Мотивът е свързан и с т.нар. келтски светци, канонизирани през 
VI в. и почитани в областта Понтиви, Бретан. Култовите практики 
и съответните наративи смятам за особено интересни, както пора-
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ди сюжетната аналогия с разказите за Иван Шишман в Самоковско, 
така и с ролята им за поддържане и конструиране на локална/регио-
нална идентичност – в случая – келтска, в съвременен Бретан, Фран-
ция. Разказите включват мотива за преследването, бягството (от Уелс 
в Бретан), обезглавяването им, сакралната кефалофория и чудесното 
избликване на свещени извори, на местата, където е капнала тяхна 
кръв или където са оставили отрязаната си глава, както и изграж-
дането на храмове на местата, където според преданието са преда-
ли Богу дух. Въпреки че в житийните текстове те не са обвързани 
помежду си, фолклорните разкази в Бретан ги обединяват в група 
от водач и неговите последователи. Водачът е св. Мериадек/Мейри-
адог, честван в неделята преди Света Троица (обичайно през март), 
а неговите спътници св. Guigner/Fingar (според латинското житие), 
ирландски принц, покръстен от св. Патрик (почитан на 24.06) и св. 
Noyala, почитана на 06.07 (Hulse 1994: 7-8). Всеки от тях има храм, 
а св. Мериадек дори четири, които бележат пътя му по време на бяг-
ството му, и свещен извор, които са обект на почит. На празници-
те им преди и след литургията е изпяван посветеният им химн на 
келтски език. Явно е, че фолклорните разкази и култови практики 
обслужват регионалната келтска идентичност чрез сакрализирането 
на историята, интерпретирайки преселението и усвояването на но-
вото пространство чрез каноничния модел на бягството на светците 
от Уелс в Бретан. 

Разказът за св. Нюела в гр. Сейнт Нойала в Бретан гласи, че била 
обезглавена от местния владетел, защото отказала да отиде в дво-
реца му и предпочела да запази девството си на Христова невеста. 
Тя ходела, носейки главата си под мишница. Видели я хора обаче и 
стресната от гласовете им, тя паднала и умряла. Там, където паднала 
главата й обаче, изврял извор 1. Днес на мястото, където се смята, че 
е починала светицата има параклис, а там, където е паднала главата 
– аязмо (Hulse 1995: 1-2). Аналогията със сюжета за смъртта на Иван 
Шишман е очевидна, но заслужава да се отбележи, че той е сюжет, 
свързван със сакрални персонажи (и то мъченици) 2. Освен това е 
явно, че фолклорните разкази и култови практики обслужват регио-
налната келтска идентичност чрез сакрализиране на историята, ин-
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терпретирайки преселението и усвояването на новото пространство 
чрез каноничния модел на бягството на светците от Уелс в Бретан.
2. Що се отнася до православната средновековна традиция, влияние 
за устойчивостта на мотива оказват и сотериологичните и есхатоло-
гични концепции за смъртта на Героя (владетел) – Избавител, който 
в последните дни ще се надигне от гроба си и ще влезе в последна 
битка с Антихриста (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 65). Библей-
ският сюжет за обезглавяването на св. Йоан Кръстител пък изиграва 
ролята на свещен първообраз 3, наред с редица светци кефалофори в 
агиографията и иконографията на православната църква, каквито са 
Йоан Владимир, Цар български, княз Лазар, Стефан Дечански, Сте-
фан Милутин, Меркурий Смоленски, вмчк. Георги Победоносец и 
др. В тази връзка интерес представлява и фолклорният сюжетен тип 
на мотива, свързан със св. Иван Рилски и неговия демоничен „двой-
ник” „самодиван Йован” в райони, част от културното землище на 
Чипровския манастир „Св. Иван Рилски” (Малчев 2000: 52-62; 2002: 
163-167; 2005: 229-234).
3. Фолклорната традиция, която космологизира християнските ес-
хатологични и сотериологични модели, вписвайки ги в цикличната 
представа за времето и вечно повтарящата се смърт и възобнова на 
света (Елиаде 1998: 116-117).
4. Традициите на каноничния, хетеродоксния и фолклорния ислям. 
Очевидна е близостта със суфийското учение за светостта или евли-
ята (уилийат). Сред чудесата на светите хора (евлии, като понятието 
не съвпада напълно с християнската концепция за светец) са прид-
вижването по въздуха и водата, преодоляването на огромни разстоя-
ния за кратко време и безсмъртие (Лозанова 1999: 28-39). Интересен 
в това отношение е фолклорният разказ за мохамеданския светец (от 
суфийски орден) Бали Ефенди, чието тюрбе е в дн. кв. Княжево в 
София, в който той е представен като светец кефалофор 4. Със същия 
светец е свързан и мотивът „Среща на цар и светец” в пътеписа на 
Евлия Челеби от ХVІІ в., типологично идентичен с този на срещата 
между св. Иван Рилски и св. цар Петър от Народното (безименно) 
житие и Евтимиевото житие на Рилския отшелник. Когато на път 
за Централна Европа султан Сюлейман Великолепни минава с вой-
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ската си покрай тюрбето на светеца, поискал да се срещне с него. 
Бали Ефенди обаче му предрекъл, че ще умре, взел молитвеното си 
килимче и избягал в гората, отказвайки срещата. 

Що се отнася до мотива за отрязана глава, податки за идентично-
то му смислово значение и респ. практика като по-горе разгледаните 
са стихотворната творба „Кесик баш” на анонимен рапсод, описал 
странстванията на главата в ада, заедно с Мохамедовия зет Али, кои-
то функционират в съвременния български фолклор 5. 

В заключение би могло да се каже, че:
1. Мотивът за сакралната кефалофория в диахрония има устойчиво 
битие в европейския културен ареал (а вероятно и не само в него) и 
висок символен капитал. 
2. В различните културно-исторически контексти той функционира 
във връзка със сакрализацията на историята и нейните герои като 
колективен субект на паметта.
3. В рамките на християнския канон и доктрина той символизира 
непобедимата духовна същност и се свързва със светци мъченици.
4. „Прикрепянето” му към образа на цар Иван Шишман, вероятно в 
следосвобожденския период, е опит на локалната (фолклорна) кул-
тура (писмена и устна) да изгради фигура на спомена за мъчениче-
ската смърт на царя, сакрализирайки го. Тази фигура на спомена и 
място на колективна памет са своеобразно противодействие на офи-
циалната версия за падането на Второто българско царство в следо-
свобожденска историография, а и на сръбския героичен Косовски 
мит. Българският е този на мъченичеството.

БЕЛЕЖКИ

1. Според мотив-индекса на Stith Thompson F933.4 (239 – 3) water falling 
on h. death man J; J2311.1.3 Вода извира от главата на мъртъв човек. – Irish 
myth: *Cross; Извори, избликнали от невинна кръв. (Springs from innocent 
k. Blood) A941.5.8 [Icel. Boberg].
2. Подобен е и песенният текст за „Света Яна” от с. Пелатиково (с. Страда-
лово), общ. Невестино, Кюстендилско, Софийска област; зап. А. Георгиева; 
инф. Йорданка Давидкова Бумбарска, 1924, ІV кл., земеделие – АИФ І № 
87, с. 29. Сходен е и мотивът от българския юнашки епос 302, с. 944, т. 53, 
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СбНУ, С., 1971. Немци опиват Марко и вземат сестра му. Като изтрезня-
ва, той настига „немчаньете”. Изплашени, те избягват и оставят сестра му. 
Марко я убива. На мястото, гдето пада главата й, се издига манастир (...) 
– публикуван в СбНУ, ХLIV, 5-7-508, с. Житен, Соф., зап. Г. п. Иванов. При-
лагам тази част от текста, тъй като в нея е очевидна близостта с песента за 
цар Ясен и царица Елена. Докато царят пирувал в Урвичкото кале, турците 
завзели град Герман и отвлекли царица Елена. Той ги настигнал и погубил, 
а те оставили царицата му. „Дека е коньо прерипнал,/три са кладенци из-
врели”. Тъй като тя не се оказва невинна като Марковата сестра, цар Ясен 
я обезглавява. „Дека са кърви потекли,/бела е трева изникнала” (Каранов 
1991: 147-148).
3. Както за православната, така и за римокатолическата църква, а вероятно 
и за ислямската традиция.
4. Най-вероятно под влияние на култовете към св. Иван Рилски (Малчев 
2000).
5. Grzegorzewski, Jan, Grób Warńenczyka. Badania autentycznośći grobu, przy 
4-tym kilometrze pobojowiska Warneńskiego z. d. 10-tego listopada 1444. r. – 
Kraków, Nakladem Akademji Umiejętnośći, 1911; СбНУ, т. 50, стр. 339, № 
29 (Фолклор от Западните Родопи), „Ламята, отсечената глава и пайгамбер 
Али”.
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THE MOTIF OF SACRAL CEPHALOFORY IN THE LEGENDS 
ABOUT TSAR IVAN SHISHMAN’S DEATH

IN REGION OF SAMOKOV
Tzvetelina Dimitrova

Institute of Folklore – BAS
Abstract

The article examines the motif of sacral cephalofory in the doctrinal 
context of Christian ideology and his role in the legends about the death 
of the „last” mediaeval Bulgarian ruler. Interest represents the „use” of 
motif for sacralization of Ivan Shishman’s fi gure from the point of view 
of national constructive dynamics during 19th Century. „The attachment” 
of the motif to narratives about tsar’s death it’s signifi cant for his function 
of interpretative code toward the events of the past. The analysis shows 
the active interaction between oral and written tradition and also the infl u-
ence of the 19th century literature and press for updating, formatting and 
deducting of the collective notions.
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