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Неизвестната древна България
Тази изложба от 26 табла с фотоси от древна България се опитва да ни върне към корените на нашето
далечно минало. Снимките в нея са плод на многократни обиколки от снимачния екип на Мая Вапцарова –
режисьор, и Евгени Коевски – оператор, в областите на Източните Родопи, Тракия, Средна гора и
Черноморието. Първоначалното любопитство на екипа към древните мегалити беше провокирано и обогатено
с множество легенди и разкази на местни хора за тези невероятни обекти, които за съжаление не
представляват особен интерес за археологията. Плод от тези странствания на екипа са 9 документални филма,
няколко книги и настоящата експозиция.
В днешното объркано време се опитваме да подскажем, че моралните ценности на човека трябва
отново да се преоткрият. За да оцелее човечеството, за да стигнем до някакаво решение за самите нас, може би
най-добре ще бъде да се обърнем към онази най-далечна древност, за която толкова малко знаем. Коя е
загадката за произхода на човечеството и дали тя е свързана с пришълци от други светове? Възможно ли е да
сме плод на еволюцията на случайно зародил се живот върху нашата планета, или сме плод на творческо
вдъхновение от СЪЗДАТЕЛЯ?
Каква е приемствеността между цивилизациите, оставили знака на присъствие по земята и как ние се
докосваме до тях? Съществували ли са Атлантите и какви са били техните суперкачества или това е плод на
нашето въображение? Защо в епосите на много нации или в детските приказки, непрекъснато се сблъскваме с
образите на добрите гиганти? А какво ще кажете за книгите на Джонатан Суифт, за „Гъливер в страната на
лилипутите“ и „Гъливер в страната на Гигантите“? Дали ние сме техните наследници?
Още първите описатели на древността, като Хекатей и Херодот, са се стъписвали пред величието на
природата и нейното влияние върху живота на простосмъртните. Търсенето на пътища към това проникване в
съдбите на хората не е от вчера. Може би самото споменаване на пътешественици-летописци като Страбон и
Тукидит, ще подскажe зараждането на един по-нов, по-любопитен поглед и интерес към непреодолимото,
неразгаданото.
„Непознатата древна България“ не е само пореден опит за осмислянето на един природен феномен или
просто някаква мистичност на Родопите, Средна гора и Черноморието. Разстоянията и времето са по-скоро
преградата пред непознатото и непостижимото и винаги ще са зависими от нашето отношение към тях. Реални
и нереални, те понякога объркват, но носят послания и тайни, въртят те в своя хилядолетен маратон, за да ти
покажат колко безпомощно е желанието ни да ги опознаем. В експозицията витаят въпроси, които вечно
интересуват човечеството: ВРЕМЕ и ПРОСТРАНСТВО.
Тайнствата на древните общности са изписани по високите скали, издълбани под формата на ниши,
подредени като долмени, пирамиди, мистични портали. Каменни календари ни подсказват за хода на времето.
Като че ли скалите се стремят да споделят с нас тайните, които ни очакват, за препятствията по пътя, който са
изминали нашите предшественици и положили основите на днешните цивилизации.
Част от мегалитите са проучвани от унгарски археолози и историци.
Експонирането на тайнствата може да се сторят пресилени или недоказуеми за някои професионалисти,
потънали в собствената си непогрешимост. Но в историята абсолютна истина няма и именно в това се таи
нейната романтика, която ни прави съпричастни на нещо, което Алексанър Фол наричаше „Родопа Магика“…

Az ismeretlen és ősi Bulgária
A 26 fényképtablóból álló tárlat kísérletet tesz arra, hogy visszavezessen az ősrégi bolgár gyökerekhez. A fotók Maja
Vapcarova filmrendező és Evgeni Koevszki operatőr stábja többszörös országjárásának eredményeképpen készültek a
Rodope-hegység keleti részében, Trákiában, a Szredna Gora-hegységben és a Fekete-tenger partvidékén. Az ősi
megalit kőtömbök iránti kezdeti kíváncsiság váltotta ki és gazdagította a rengeteg mondát és a helyi lakosság

elbeszéléseit a rendkívüli objektumokról, amelyek mostanáig nem vívták ki a régészet érdeklődését. A filmstáb
terepbejárásának eredményeképp 9 dokumentumfilm született, valamint néhány könyv és a jelen tárlat.
A mai zavaros időkben azt szeretnénk sugalmazni, hogy az emberiség fennmaradásához meg kell találnunk a megoldás
kulcsát, újra fel kell fedeznünk az erkölcsi értékeket; ennek talán az a legjobb módja, ha visszatérünk legősibb
múltunkhoz, amelyről oly keveset tudunk. Vajon mi az emberiség eredetének rejtélye, és kapcsolódik-e más
világegyetemről származó lényekhez? Lehetséges-e, hogy a bolygónkon az élet véletlenül fogant meg? Az evolúció
vagy a Teremtő alkotói ihletének gyümölcseként jöttünk világra?
Mit jelent a folytonosság azok között a civilizációk között, amelyek jelenlétüket földünkön hagyott jegyeivel
bizonyítják, és hogyan viszonyulunk mi hozzájuk? Vajon léteztek-e az atlanták, és, ha igen, milyen rendkívüli
tulajdonságokkal rendelkeztek, vagy ők csak a mi képzeletünk szüleményei? Miért találjuk szemben magunkat léptennyomon több nemzeti eposzban és gyermekmesékben a jóságos óriások képeivel? És mi történik Jonathan Swift
Gulliver utazásai című művében, amikor a főhős a lilliputiak vagy az óriások országába érkezik?
Már az őstörténet megírói, Hekataiosz és Hérodotosz ámulatba estek a természet nagyszerűsége és az egyszerű
halandók életére gyakorolt hatása előtt. Az emberek sorsához vezető útkeresés hosszú múltra tekint vissza. Talán
Sztrabón és Thuküdidész krónikaírók nevének említése önmagában is utal a leküzdhetetlen, megfejthetetlen iránti
érdeklődés újabb és nagyobb kíváncsisággal bíró megszületésére.
Az ismeretlen és ősi Bulgária című projekt nemcsak egy természeti megfigyelés, és nem is csupán a Rodope- és a
Szredna gora-hegységben, valamint a Fekete-tenger partvonalán fekvő misztikus jelenség értelmezésének újabb
kísérlete. A távolság és az idő inkább akadálya a leküzdhetetlennek, megfejthetetlennek, és mindig az érdeklődésünk
függvénye marad. Akár valóságosak, akár nem, ezek a jelképek üzeneteikkel és titokzatosságukkal zavarba hoznak, és
évezredes létükben emlékztetnek arra, milyen tehetetlen a megismerésükre irányuló vágyunk. A tárlatban az
emberiség örök érdeklődéséről tanúskodó, az időről és a térről szóló kérdések lebegnek.
Az ősi közösségek rejtélyei a magasba igyekvő sziklákba vannak vájva bemélyedések, dolmen-kőtömbök, piramisok,
misztikus kapuk formájában. Kőnaptárak emlékeztetnek az időszámításra; mintha a sziklatömbök meg akarnák osztani
velünk a ránk váró titkokat, az utunkon lévő akadályokat, amelyeken a mai civilizációk alapjait lerakó őseink mentek át.
A megalit kőtömbök egy része magyar régészek és történészek kutatásaiban is szerepelnek.
Lehet, hogy a rejtélyek exponálása erőltetettnek vagy bebizonyíthatatlannak tűnik egyes, a saját tévedhetetlenségükbe
süllyedt szakemberek számára. A történelemben azonban nincs abszolút igazság, és éppen ebben rejlik annak a
romantikája, amit Alekszandar Fol bolgár történész professzor szavaival „Rodope-mágiá”-nak nevezünk.

