
ЗВИНИЦА 

Беше мартенско утро през 825 година. Звиница излезе бързичко от двореца и с 
присъщата си енергична походка се запъти към портите на града Плиска. След 
последния разговор с баща му изведнъж му просветна една точна и ясна мисъл – 
Омуртаг не обичаше славяните. Нещо повече – ненавиждаше ги заедно с 
леността им, мечтателната им натура и с новия им Бог Исус. Макар да им 
правеше символични реверанси, да ядеше и да пиеше с техните старейшини, 
баща му беше българин до последната си клетка и от Тангра нямаше да се отрече 
никога. Звиница спря за миг стремителния си ход – имената! Най-голямото дете 
на Омуртаг, дъщерята Махира, носеше прабългарско име. Първият син имаше две 
имена , славянско и българско – Воин Енравота. Имената на последните две деца 
– Звиница и Маламир – бяха откровено славянски. Звиница не успя да се сдържи 
и се плесна по челото. Баща му правеше поклони пред славяните, за да ги 
заблуди и да прикрие голямата си ненавист към тях. По-добре имената да са 
славянски, а не душата и сърцето на децата му! Омуртаг бавно и постепенно беше 
узрявал за тази идея. 
И сега в двореца Омуртаг пак му беше говорил да се пази от новия брадат и 
слабоволев Бог на славяните, защото той е за бедните и за жените, не за мъже и 
за войни. Като премисляше разговора с баща си, Звиница прекоси града 
и излезе през масивната порта извън третата крепостна стена на Плиска. 
От четирите Омуртагови чеда Звиница беше най-красивият на външен вид и най-
обърканият по душа. Имаше хармонична фигура с дълги крайници, мека черна 
коса, спускаща се по раменете и привлекателни черти на мургавото лице. Беше 
закърмен от дете със старата вяра в Тангра, но затвореше ли очи, виждаше 
благия Исус на кръста и плачещата му майка. Освен това Звиница се луташе 
между съпругата си, която отглеждаше невръстния му син Пресиян в двореца и 
любимата си Северина в колибата и на знахарка извън стените на града.Той 
ходеше и на капището с баща си и сестра си 
Махира, и на среднощните тайни служби на християните край завоя на реката. 
А бързаше той сега към колибата на Северина, за да сподели с нея тревогите си. 
Знахарката – нежна, бяла, русокоса славянка, го посрещна с познатото вълнение 
и постави пред него две дебели порязаници, намазани с прясно избито масло. 
Звиница се нахвърли върху хляба като изгладнял лъв. Като обра накрая и 
трохичките, той и се усмихна: 
-При тебе всичко е сладко като мед. В двореца тия порязаници с масло нямаше и 
да ги погледна. 
-Енравота беше тук сутринта – започна направо тя, – донесе ми нова книга, виж. 
И тя приглади полите на ризата си, приседна до него и положи на коленете си 
книга с резбована дървена подвързия. Звиница отвори на първата страница и 
зачете гръцките букви. 
-Хераклит Ефески. Откъде съм чувал за Ефес? – попита той. 
-От посланието към ефесяните на апостол Павел, пък и аз съм ти разказвала за 
мраморния град. 
Звиница бавно разгръщаше пожълтелите страници. Енравота често правеше така 
– носеше книги на Северина с тайната убеденост, че брат му ще ги прочете. 
Енравота беше християнин вече от пет години.Омуртаг го беше отписал от своята 
кауза и просто го търпеше, докато с все още колебаещия се Звиница провеждаше 
множество сериозни и предупредителни разговори, за да го спаси от 
християнската зараза. 
-Ханът ме вика днес при себе си – вдигна очи младият мъж и погледна любимата 
си тревожно. – Мисля, че е решен на крайности в преследването на 
християните.Този път е сериозно. И знаеш ли какво, Северина, той лицемерничи 
със славяните. Гощава ги и им се усмихва, но всъщност ги мрази, най-вече защото 
те донесоха новия Бог в България. 



-Знам това и чаках да се досетиш сам. 
-Така ли? И какво друго знаеш, за което чакаш да се досетя сам? – той я 
прегърна през раменете и настойчиво я притисна, като се усмихваше. 
-Ами например това, че на баща ти му се зловиди дето славяните все по-често се 
стремят към властта. Това също го настройва срещу тях. 
-Друго? 
-Езикът ни. По-благозвучен е, по-лесен е от вашия. Ще видиш, Звиница, няма да е 
много далеч времето, когато всички в държавата ще говорят и пишат на 
славянски. 
-Е, чак пък да пишат….. – смееше се младежът. 
-Ти само почакай…..-сериозно додаде Северина. 
-Когато стана хан, ще прекратя преследването на християните и ще дам власт на 
славяните толкова, колкото и на българите – насериозно ли, на смях ли, 
твърдеше Звиница. 
-Ти никога няма да бъдеш хан, любими – погали го Северина. – Нито Енравота ще 
бъде, нито ти.Хан ще бъде Маламир. 
-Така ли? Затова ли Махира бди над него като орлица? 
-Затова.За да не кривне от старата вяра. 
-Много знаеш ти! Откъде знаеш толкова много? – смееше се той и уж и вярваше, 
но не съвсем. 
-Господ отваря очите ми…. – започна тя, но Звиница съвсем я стисна в 
прегръдките си, зацелува клепачите и, устните, гушката и накрая я повали на 
рогозката.Над тях висяха навързани на снопчета билките, които знахарката беше 
брала през лятото, за да лекува болните българи и славяни. 
Билките и книгите бяха заниманието на Северина.Освен гръцкото писмо, тя 
разчиташе също и древните рунически писмена, запазени от прастарата родина 
на българите Балхара.Навити на рулца пергаменти, изписани с руни, висяха 
завързани между билките, спускащи се на снопчета от тавана на колибата.Между 
всички пергаменти най-ценен за Северина бе един – на него бе записана древна 
рецепта за мазило, което затваряше раните само за ден. Много пъти знахарката 
бе използвала този лек, за да спасява войни, боляри, няколко пъти дори самия 
Омуртаг. Сега тази рецепта висеше завързана на рулце над главите на двамата 
любовници. 
На другата сутрин четирима глашатаи излязоха вкупом от прекрасния Омуртагов 
дворец и се разделиха на четири страни. До обяд те викаха из града новата 
наредба на хана: поради настъпващите за християните Велики пости на всички се 
заповядва всеки ден да ядат месо.Който не яде месо, ще мине под ножа. 
Забъркаха се християните – кое да спасяват по напред, душата си или тялото си? 
Същата нощ на обичайното място при завоя на реката се събраха около двеста 
души християни, разтревожени и подплашени, както на служба преди Великите 
пости, така и да обсъдят какво да правят. Имаше сред тях и българи, макар 
повечето да бяха славяни. Имаше обаче и издайници. 
Мястото беше обсадено още от пладне, ханските хора, въоръжени с мечове и 
лъкове, чакаха невидими из горичките и храсталаците. Когато християните 
запяха своите бавни, тъжни песни, иззад дърветата полетяха стрели, чуха се 
викове, изскочиха войниците и наченаха да секат, да убиват. Християните се 
скупчиха един към друг и продължиха да пеят, сякаш песните им даваха сила да 
посрещнат съдбата си. Малцина се отделиха от групата и хукнаха да бягат, да се 
спасяват. 
Между тези малцина бе и Звиница.По следите му се втурнаха 
преследвачи.Младият Омуртагов син отначало тичаше на зиг-заг между 
дърветата, уж да заблуди преследващите го, но после, като набра преднина, се 
втурна направо към колибата на знахарката. 
„Дано да е жива, дано не е отишла на службата.Ще избягаме далече оттука 
двамата.“-мислеше трескаво той и дишаше с широко отворена, пресъхнала уста. 



Звиница се втурна през вратата на колибата, за миг видя, че е празна, и понечи 
да избяга пак през вратата. Но насреща му изсвистя меч и младият мъж падна на 
пода окървавен.Не им стигаше това, преследвачите подпалиха колибата и чак 
след това си тръгнаха. 
Секунди след тях дотича Северина, задъхана и неспособна да издаде звук, влезе 
в горящата колиба с мисълта, че непременно трябва да спаси ценната рецепта, 
написана с рунически писмена, но пламъците и попречиха да достигне толкова 
навътре в колибата. Зърна тялото на любимия си, прекръсти го, грабна в 
паниката една дреха и една книга от полицата край вратата и избяга. Дрехата 
беше един дълъг кафтан,а книгата – от философа Хераклит от Ефес. Само това 
можа да спаси Северина от пожара.И разбира се – себе си и детето на Звиница, 
което носеше под сърцето си. Тя избяга далече, чак в Армения и роди там 
Омуртаговия внук Слав, който никога не видя нито дядо си, нито баща си, но 
знаеше много за тях от разказите на Северина. Книгата на философа от Ефес 
пазеше като светиня, защото баща му я бе държал в ръцете си ден преди да 
загине. 
След години синът на Слав се върна в България и дълго време работи в 
скрипториите на цар Симеон под името презвитер Григорий. 

	


