


Потоп разделил 
цивилизациите
Варна и Шумер
Вавилонският астролаб
– календарът на Златната епоха
Румен Колев, снимки архив

5500 г. пр.Хр. Черно море е било люлката на ви-

соко развита цивилизация, чийто край настъпил 

след пропукването на Босфора. Оцелелите населили 

земите на днешна България и Румъния, а част са 

достигнали до Месопотамия. Тези предположения 

Румен Колев прави, след като със създадена от 

Румен Колев учи математика, ико-

номика и будизъм в Университета на 

Вашингтон, Сиатъл. Дипломира се 

през 92 г. и след това завършва док-

торска програма по икономика към 

Калифорнийския университет в Лос 

Анджелис. През 2000 г. става доктор 

по медицина в МУ, Варна. Известен 

е с компютърните си програми и 

публикации в областта на история 

на астрологията и астрономията. 

Владее акадски, древногръцки и ла-

тински. Румен Колев, Филип Филипов 

и Димитър Кожухаров създават 

Варненската астрологична школа. 

Статията е по доклад, предизвикал 

фурор на VI Международен симпозиум 

на Меламму, в София - IX. 2008 г. 

На снимката e със сина си в Исфахан.

32 Историческият
спор за 
вавилонската 
астрономия

Между 1907 г. и 1915 г. в Гер-
мания се разгаря яростен научен 
спор колко древна е вавилонска-

та астрономия. Опоненти са 
т.нар. панвавилонисти и друга 
група учени, главно йезуити. Пан-
вавилонистите, опирайки се на 
митологията, твърдят, че вави-
лонската астрономия датира от 
3000-4000 г. пр.Хр. Куглер, блес-
тящ астроном и главен техен 
противник, излиза с тезата, че 
по-развита астрономия в Месо-

потамия съществува едва от 
около VII век пр.Хр. Главното му 
оръжие е фактът, че панвави-
лонистите не разполагат със 
сериозно доказателство. В края 
на 7-годишния спор Куглер печели 
и в науката се приема неговата 
теза. 

През 2005 г. чрез строг мате-
матико-астрономически анализ 

него компютърна програма успява да датира из-

вестния текст, наречен Вавилонски астролаб. От 

това произтичат уникални паралели между култу-

рата Варна и Древен Шумер и се предлага добре 

мотивирано решение на световния научен спор за 

това колко древна е вавилонската астрономия. 

Мардук-Царя, 
Асирия, рисунка 
от печата на 
статуята на 
Мардук. Вляво 
са елементи 
от Варненския 
некропол. 
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известният вавилонски текст, 
наречен Вавилонският астролаб, 
бе датиран, при това от българ-
ски учен. Румен Колев доказа, че 
древният текст е от около 5500 
г. пр.Хр. – още по-стар дори от 
представите на панвавилонис-
тите. Тази датировка е шоки-
ращо сензационна, тъй като 
освен че запълва бели петна от 
историята на човечеството, тя 
изтрива досегашни постулати, 
приемани почти за непоклатими. 

Но най-странното е, че както 

повечето велики неща отгово-
рът към загадката за древност-
та на писмото се оказва доста 
елементарен.

Вавилонският
астролаб 

Има запазени поне дузина ва-
рианти на Вавилонския астро-
лаб, като най-важният е т. нар. 
Астролаб Б, намерен от Вайднер 
в Берлинския музей. Модерната 

наука го датира около 1500–1200 
г. пр.Хр. Вавилонският астро-
лаб има изключително проста 
структура. 

Неговата таблична версия 
представлява три колони с име-
ната на 12 звезди във всяка от 
тях, а в четвърта колона са име-
ната на 12-те месеца. Така все-
ки месец има по 3 звезди. Учени-
те са в съгласие, че текстът е 
календар, в който всеки месец се 
характеризира с хелиакалния из-
грев на 3 звезди (хелиакален из-
грев има, когато една звезда за 
първи път се вижда в короната 
на изгряващото Слънце след съв-
пада си с него). От Астролаб Б 
става ясно също, че трите коло-
ни съответстват на три пътя в 
небето. Вавилонците ги наричат 
на Енлил, на Ану и на Еа. 

Небесните пътища са из-
вестни от много текстове.  В 
известния Мул Апин се казва, че 
Слънцето е в пътя на Ану през 
трите месеца (Адар, Нисан и 
Айру), като пролетното равно-
денствие се пада по средата на 
месеца Нисан. Това дава период 
от 45-ия ден преди равноден-
ствието до 45-ия ден след него, 
когато Слънцето е в пътя на 
Ану. Слънцето прекарва по три 
месеца в северния път на Енлил 
и в южния на Еа. В средния път 
на Ану то стои два пъти по 3 ме-
сеца, или общо 6 месеца.

Изчислението на границите 
между пътищата се прави с по-
зицията на Слънцето +/-45 дни 
от равноденствието, като уче-
ните се разделят на два лагера 
(в зависимост от това дали се 
взема деклинацията на Слън-
цето, или неговият азимут при 
изгрев). Важното е, че анализът 
на текста е направен и по двете 
теории. 

Датировката
Поради прецесията звездите 

променят мястото си на хори-
зонта, откъдето изгряват, кое-

то променя и пътя, в който те 
се появяват. След всичко казано 
дотук вероятно се досещате 
как може да бъде датиран тек-
стът. Като изчислим кога звез-
дите са в пътищата, отредени 
им от астролаба. 

За целта бе написана спе-
циална компютърна програма 
(Вавилония 2.0), с която се ана-
лизира как една или няколко звез-
ди променят пътищата си. Мо-
жем да зададем кои звезди да се 
анализират, периодът от време, 
прозрачността на атмосфера-
та, географското място, а също 
и дали анализът да се направи по 
азимутната, или деклинационна-
та теория на пътищата. 

Един модул от програмата 
изчислява за звезда по наш из-
бор мястото є на хелиакален 
изгрев. Във фиг. 1 се вижда гра-
фиката за Полукс по азимутната 
теория на пътищата.  От –10 
000 г. до +10 000 г. се изчислява 
азимутът на хелиакален изгрев 
на Полукс.  После това се отбе-
лязва по вертикала, който може 
да се разглежда и като хоризонт.  
Според астролаба звездата По-
лукс се намира в централния път 
на Ану. Полукс е в този път само 
между 9600 и 3800 г. пр.Хр.

Моделът
на астролаба
с 8 ярки звезди

Следващият етап от анализа 
бе проведен с 8 ярки звезди, чи-

ято идентификация е сигурна. В 
този модул програмата изчисля-
ва пътя на 8-те звезди от -15 000 
до 0 г.

На вертикала се отбеляз-
ва колко от звездите са в пътя 
им според Вавилонския астро-
лаб.  Всички осем звезди са „на 
мястото си” само в периода 9500 

до 5200 г. пр.Хр. На фиг. 2 изчисле-
нията са по азимутната теория 
на пътищата за най-древния шу-
мерски град - Ериду. Ако променим 
мястото или прозрачността на 
атмосферата, периодът ще се 
измести само с 300 години. 

При изчисления по деклинаци-
онната теория (фиг. 3) период-
ът, когато всички звезди са в 
пътищата, отредени им от ас-
тролаба, е уот 7600 г. пр.Хр. до 
5800 г. пр.Хр.

Моделът
с 27  звезди

Последният етап от анализа 
е с 27 звезди, чиято идентифика-
ция е повече или по-малко сигур-
на. Виждаме, че в периода -5800-

 Астролаб ‘Б’ от музея в Берлин, 
Снимка: Флорентина Гелер
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5400 25 звезди (от общо 27) са в 
астролабния си път по азимут-
ните граници. 

По деклинационната теория 
периодът е от -5700 до -5900, 
като тогава 21 звезди са в „пра-
вилния” си път.

Датировката на Вавилонския 
астролаб към 5500 пр.Хр. е резул-
тат на границата на фантас-
тичното.  Едновременно с това 

методът на датировка е толко-
ва ясен и прост, че може да бъде 
повторен от всеки седмокласник 
с надеждна астрономическа про-
грама. Всичко това придава на 
откритието силата да разбие 
парадигмата на съвременната 
наука не само за вавилонската 
астрономия, но и за цялата чо-
вешка митология и праистория. 

Месопотамия
и Балканите

Около 5500 г. пр.Хр., когато се 
датира Вавилонският астролаб, 
са станали значителни съби-
тия.  Знаем ги от археологията 
и археометеорологията. В Месо-
потамия по това време са осно-
вани първият храм и първият шу-
мерски град - Ериду. По същото 
време в България, Румъния и Сър-
бия се появява ранната дунавска 
цивилизация – най-напредналата 
за момента, която има не само 
развито земеделие, но и писме-
ност под формата на система 
от знаци. Известните плочки от 
Тартария, Румъния, най-ранният 
засега писмен паметник на чове-
ка, също са датирани около 5300 
пр.Хр. Знаците по тези плочки са 
идентични с протошумерските. 
Много други находки от Бълга-
рия и Румъния от периода 5500 
пр.Хр.–4500 пр.Хр. доказват на-
личието на развит небесен култ 
и даже лунно-слънчев календар с 
12 или 13 лунни месеца (пантеона 
от Исая, Румъния) по подобие на 
много по-късния вавилонски. 

Археометеорологични изслед-
вания доказват, че в 5500 пр.Хр. 
е имало рязка промяна в климата, 
който е станал топъл и влажен 
– предпоставка за разцвет на 
тогавашните поселения както в 
Европа, така и в Месопотамия. 
Към същия период се датира и 
едно (все още дискутирано) дра-
матично събитие – Черномор-
ският потоп.

 Загадъчната  цивилизация, 
родила  шумерската  и  дунавска-
та. Промяната на климата и по-
явата на две сродни цивилизации 
на две различни места говори за 
евентуално катастрофално съ-
битие някъде по средата между 
Месопотамия и Дунав.  Това би 
могло да бъде все още търсена-
та изгубена и мистериозна пра-
цивилизация, за която някои уче-
ни предполагат, че се е намирала 
около огромното сладководно 

езеро на дъното на сегашното 
Черно море.  

Началото
на Златната
епоха

Според панвавилонистите 
доктрината за епохите е част 
от учението на най-древните 
шумери. Тя учи, че духовният лик 
на човечеството се върти в 
кръг (или спирала). Всеки голям 
цикъл започва със Златна епоха, 
когато хората са на изключи-
телно високо духовно ниво - като 
ангели. След златната идват ре-
дица други епохи и човек пада все 
по-надолу в мрака. Накрая се въз-
царява Тъмната епоха, когато 
хората приличат на демони.  То-
гава името на Бог е забравено и 
цари разврат, алчност и омраза. 
В най-долната точка, когато тъ-
мата е обгърнала всичко и няма 
никаква надежда, Бог се намесва 
директно. Изпраща лъч от самия 
себе си в лицето на човек – Спа-
сителя на времето. Тъмната 
епоха завършва с катастрофа, 
при която демоните загиват, а 
Спасителя заедно с малка група 
хора оцелява и полага началото 
на нова Златна епоха.

От всички неща дотук мо-
жем да направим една евен-
туална възстановка на дра-
матичните събития от 5500 
г. пр.Хр.  Силно земетресение 
(най-вероятно след пълно слън-
чево затъмнение)  разрушава 
тънката Босфорна преграда 
със Средиземно море.  Огромни 
водни маси от солена вода по-
митат най-старата цивилиза-
ция, изродила се в империя на 
мрака, намираща се на дъното 
на сегашното Черно море. От 
тази същата година датира и 
календарът, наречен Вавилон-
ски астролаб. Това ни дава въз-
можност да назовем Спасителя 
на времето  по име: ЕНМЕДУ-
РАНКИ. В акадските източници 

Възстановка на 
кръглия астролаб 
на акадски

Част от кръгъл астролаб в Британския музей, 
снимка: Флорентина Гелер

Асирия, Небесен 
ангел закрилник в 
Британския музей
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Енмедуранки (чието име в пре-
вод е Повелителят със знание-
то за единството на небето и 
земята) е първият човек, дарен 
от Бог със знанието за звезди-
те. Други негови имена са Енох 
и Хермес. Според легендата той 
е живял преди потопа в град, на-
речен Допотопния Сипар.

Може ли този допотопен Си-
пар да се намира сега на дъното 
на Черно море? И може ли Енме-
дуранки, спасил се от катастро-
фата, да се е заселил с оцеле-
лите по земите на съвременна 
България и Румъния, където да 
е положил началото на  новата 
Златна епоха? Богатството от 
писмени знаци с предимно астра-
лен характер, намерени в Бълга-
рия и Румъния точно от тази 
епоха, и липсата им в ранния Шу-
мер говори в полза на това пред-
положение. А именно, че носите-
лите на най-напреднало знание 
от допотопната цивилизация са 
се заселили по нашите земи. Така 
Енмедуранки може да се окаже 
родоначалник на първите засел-
ници на Балканите.

В Месопотамия явно са стиг-
нали други групи от оцелели. Там 
обаче няма това прекъсване на 
нишката около 3600 г. пр.Хр., ко-
ето е станало на Балканите, ко-
гато цивилизацията на Златна-
та епоха на Енмедуранки е била 
унищожена от връхлитащи орди 
от изток пак след глобална кли-

матична промяна, когато клима-
тът е станал много по-сух. 

Календарът
на Златната 
епоха

Вавилонския астролаб се 
оказва календарът на Злат-
ната епоха. Годината е имала 
12 месеца. Пролетното равно-
денствие е било в средата на 
първия месец – Нисан. Звез-
дите на небето са били  гру-
пирани в 36 съзвездия.   Всеки 
месец 3 съзвездия са изгрява-

ли в короната на изгряващото 
Слънце. Точно в периода около 
5500 пр.Хр. през първия и най-
важен месец – Нисан, в деня на 
пролетното равноденствие в 
короната на слънчевия изгрев 
се е виждало съзвездието Бик. 
Това обяснява култа към Бика, 
който се появява и в плочките 
от Тартария (5300 пр.Хр.), и в 
златните бичи рога на Варнен-
ската култура (4500 пр.Хр.). В 
пантеона от Исая, Румъния 
(4700 пр.Хр.), където имаме 13 
глинени стола (за 13 женски 
божества – персонификация 
на 13-те лунни месеца),  сто-
лът, запазен за богинята с 
вдигнати ръце, има бичи рога 
за облегалка. Това ясно показ-
ва първия месец на годината. 
По-късни текстове относно 
Вавилонския астролаб асоци-
ират божествата с всяко от 
36-те съзвездия. Така струк-
турата на астролаба може да 
ни разкрие:

Озарението
на Енмедуранки

Астролабът е една прашинка 
от Златната епоха. Той обаче е и 

съвършен фрактал на цялото уче-
ние на тогавашните хора.  Чрез 
него бихме могли да пресъздадем 
отново цялата Вселена, от която 
тази прашинка е дошла. В момен-
та сме в началните фази, но изу-
мителните контури на най-древ-
ното звездно откровение вече се 
появяват.

Египетският календар и ас-
трологическото учение за дека-
натите – частите на еклипти-
ката от по 10 градуса всяка, 
се разкриват като идващи ди-
ректно от астролаба. Части 
от учението на Златната епоха 
намираме оцелели в Корпус Хер-

метикум и у неоплатониците. 
Доктрината на Хермес за де-
канатите е точно описание на 
структурата и философията на 
Вавилонския астролаб. Тук 36-те 
деканата са обяснени от Хермес 
като 36-те управители на Все-
лената, наричани още Боговете 
(Божиите имена). Те се намират 
в сферата непосредствено под 
сферата на Всичкото (Бог) и 
са директна еманация от самия 
Бог. Според Хермес те, въртейки 
се, създават безчислен брой от 
звезди – тоест създават види-
мата Вселена. 

От Хермес и от съчиненията 

на неоплатониците става ясно, 
че те са свързани с 36 съзвез-
дия. От неоплатониците  знаем 
също, че духовете на звездите 
са от своя страна директна 
еманация на тези 36 деканата 
(които в религиите са извест-
ни като божествени имена). Ду-
шите на хората от своя стра-
на са еманация на светлина от 
духовете на звездите. И накрая 
това, че Исус най-вероятно 
идва от Еноховия юдаизъм, прак-
тикуван в общината Кумран, 
поставя и Спасителя Христос 
безусловно в традицията на 
учението на Златната епоха.

Зикурата от шумерския 
град Ур. Кула за небесен 

култ и наблюдение.

Мардук - Героя побеждава Хаоса - Тиамат

Компютърна 
възстановка на 
астролаба на 
оригинален акадски 
клинопис в кръгла 
форма.
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