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нищо не променя гордия и 
независим характер на наро-
дите в Дагестан. Вече през ХХ 
век опитът за нахлуване на 
чеченските бойци уахабити 
под ръководството на Шамил 

Басаев  и на арабския наемник Хотаб „за освобождаване на свеще-
ната дагестанска земя от окупацията на неверниците” е възпрян 
от местно опълчение и сетне отхвърлен с помощта на федералните 
войски. Планинците не  търпят  натрапници…

Съвременният Дагестан – това са над 30 народа кореняци, които 
говорят на повече от четиридесет наречия и диалекти. Никъде дру-
гаде по света не съществува подобно етническо разнообразие върху 

толкова малка терито-
рия! Тук липсва „основна 
нация”, но пък са нали-
це 14 държавни езика! И 
все пак не съществува 
открита вражда и кон-
фронтация на етниче-
ска основа: дагестанци-
те отдавна са осъзнали, 
че дори лошият мир е 
за предпочитане пред 
добрата крамола. Това 
естествено не изключ-
ва подмолната борба 
за влияние и за власт в 
републиката между най-

ази дивно живопис-
на земя е разположе-

на  в южната част на 
Русия, където свършват 
ногайските степи, между 

Черно и Каспийско море, по 
северните склонове на главния Кавказ-
ки хребет.  Древните гърци, подир тях и 
римляните, наричат страната „Албания” 
и разбират тази дума едновременно като 

„планина от езици” и „планинска страна”.  
Сега нейното име е – Дагестан.

За пръв път тук се настаняват хора още 
преди 1 500 000 години. Това личи от разкоп-
ките край аула Акуша. Не можем да твърдим, 
че тези милион и половина години са били 
мирни:  Дагестан се намира на единствено 
удобния път от Предна Азия за Източна Ев-
ропа. Орда подир орда, армия подир армия 
се точат по дагестанските пътища и пътеки 
и изковават от местните планинци  свирепи 
бойци, от чиито набези си патят още древ-
ните царства Шумер и Акад. Въоръжените 
дружини на кавказките албанци се споме-
нават като съюзници на Персия в битката 
при Гавгамелите, при което, за разлика от 
персите, тукашните планинци успяват на 
своя фланг да пробият редиците на македон-
ците и да разграбят лагера на Александър. И 

по-късно местните бойци защищават достойно  
свободата си, като устояват както пред нападе-
нията на партеняните, така и пред легионите на 
Помпей и Лукул.

През V-VII век тук живеят прабългарите, които 
населяват равнините на север от днешния Дер-
бент. Многобройните им селища и крепости са 
разположени така, че напълно преграждат про-
хода през долината на река Сулак откъм Каспий-
ско море. Те се занимават с поливно земеделие, 
отглеждат животни, грижат се за лозя. През VІІ 
век, след обединяването на българските племена 
от хан Кубрат, християнин монофизит, за кратко 
тук възниква държавата Велика България, която 
се разпада под ударите на хазарите след смъртта 
на Кубрат. От седми век следите на дагестанските 
българи се губят, ала техни потомци и до днес 
живеят в България: един от синовете на Кубрат – 
хан Аспарух, отвежда край Дунава своите хора и 
основава там Първото българско царство.

Примамливо кътче земя, даващо възможност 
за контрол върху извънредно важни търгов-
ски пътища, през цялата си история Дагестан 

е прицел на завоеватели. Мъчат се да 
го заграбят както татаро-монголите, 
така и арабите, и турците османлии;  
тук е стъпвал както „железният хром” 

– Тамерлан, така и „разлюлелият све-
товете” Надир шах. Вторият едва се 
измъква от Дагестан, разгромен на пух и прах от 
обединената войска на дагестанците. Не е чудно, 
че планинците винаги се стремят да строят сели-
щата си из най-мъчнодостъпни и дори напълно 
недостъпни места. Всеки планински аул е свое-
образна крепост; всеки род притежава една или 
няколко бойни кули, в които може да изчака в 
обсада вражеския набег. Тук винаги най-високо 
е ценено оръжието, особено изкусно изготвяното 
от местните майстори.

Относително спокойствие и мир настъпват в 
дагестанска земя едва през ХVIII век, след при-
ключването на кървавата кавказка война и след 
присъединяването й към Русия. След това събитие 
безопасността на селищата престава да бъде про-
блем, многобройните планински аули постепенно 
се оказват напуснати: обитателите им просто се 
преселват на по-удобни за живот места. Обаче 

  

 се среща 

рядко в планина-

та. Поради това 

се налага да се 

изграждат и да се 

укрепват тераси 

също както на 

остров Бали или в 

Перу, да се мъкне 

пръст буквално 

на ръце.

 През този ден по улиците на Махачкала 

се вихри фолклорен фестивал.

   се 

срещат много девойки в традиционно мюсюл-

манско облекло…

 

роднини и приятелки отвеж-

дат младоженката в дома на 

младоженеца.
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многобройните народи на Дагестан:  между авар-
ци, даргинци, лакци, кумици. Обикновено тук по 
традиция въртят търговия най-вече даргинците 
и лакците, в силовите структури, в милицията 
присъстват предимно аварците и даргинците, а 
творческата интелигенция е представена основно 
от кумици и от лезгинци. Заплетена ситуация!

Исторически преобладаващият брой дагестан-
ци са мюсюлмани сунити. Външният човек ведна-
га забелязва: ислямът тук е начин на живот, докато 
например в Москва ислямът е игра. В Дагестан 
мъчно се намира човек, който да се перчи с атеизма 
си, но пък постоянно можеш да се натъкнеш на 

човек, който искрено се моли. Особено високо в 
планината, при преминаването на мъчнодостъпен 
превал: при тежко пътуване е най-добре човек да 
си осигури подкрепата на Всевишния! Жените 
тук никога не са си закривали лицето, по улиците 
могат да се видят доста откровени тоалети. Обаче 
джамиите никога не остават полупразни и кога-
то потрябват пари за ремонта им, за три дена се 
събират по четирийсет – петдесет милиона, като 
се организира благотворителен маратон в теле-
визионен ефир на живо. Естествено и тук далеч 
не всичко е толкова просто и бляскаво: през по-
следните няколко десетки години в Дагестан все 

по-явно надига глава радикалният уахабизъм, ала 
последователите му не намират широка подкрепа 
нито у населението, нито у духовните лидери.

След двете чеченски войни в къщата на почти 
всеки дагестанец може да се намери калашник, 
пък и стрелбата във въздуха по време на семейни 
празници не е изключение, а установен стар оби-
чай. Суровите наглед местни старци се движат с 
бастун, който завършва с тристенен руски щик: 
тази опора по-бавно се изтрива из каменистите 
планински пътища, а при нужда се използва като 
оръжие. Независимо от това не съм срещал по-
гостоприемни и радушни хора от дагестанците!  

Странникът волно може да влезе във всеки дом 
– никой няма да му откаже подслон:  „Гостът 
е пратеник от  Аллаха!” Едва ли някъде край 
Москва, до някоя тиха рекичка напълно непозна-
ти рибари ще ви поканят да похапнете току-що 
уловен речен кефал, а шофьор от минаваща кола, 

 Някога представлява непристъпна 

крепост на имам Шамил; пак този аул е свидетел на 

пленяването му; тук е и мястото, където приключва 

кръвопролитната Кавказка война.
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зърнал пътник с тежка раница на гръб, ще спре и 
след традиционния поздрав „салам” ще предло-
жи да ви откара, без при това да ви поиска дори 
рубла! Европеецът може да възприеме местното 
гостоприемство дори като тягостно: например в 
кафенето спътниците ви напират да платят вместо 
вас, а отказа възприемат като лична обида. Какво 
да се прави: Кавказ!

През 1870 година петербургският фабрикант 
Лудвиг Нобел, роден брат на изобретателя на ди-
намита и основател на Нобеловата награда, се озо-

вава в Дагестан: издирва подходяща дървесина за 
приклад на пушките, изготвяни от неговия военен 
завод. Обаче намира петрол! Основава „Дружество 
за петролно производство бр. Нобел”, става най-
едрият снабдител с петролни продукти в Русия. И 
до днес в републиката добиват петрол и газ. Освен 
това отглеждат лозя и в град Кизляр от гроздето 
правят доста добро бренди, по съветска традиция 
наричано коняк. Грижат се и за овощни градини; 
напролет аулите тънат в бяло-розовите облаци на 
цъфналите кайсии и праскови. Тук расте и рядката 
черна фурма, чудно вкусна и както смятат, лечебна, 
чиито синкаво-черни плодове се берат след първи  
слани. В Каспийско море ловят есетри, най-вече 
заради черния хайвер. Вярно, след горбачовската 
перестройка това занимание се превърна в истин-
ски народно: бракониерството в Дагестан достигна 
чудовищни размери, направо се налага есетрата 
да бъде вписана в Червената книга!

 предпочитат да не хабят дърветата 

за подобни цели. Торът се суши и съдържа, налепен като 

стена върху дувара, ограждащ двора на къщата.

 Местните 

шегобийци наричат тези 

умни, макар и своенравни 

труженици „планински 

таксита”…
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Икономиката на Дагестан не преживява най-до-
брото си време: според статистиката републиката е 
сред най-бедните в Руската федерация. А по безра-
ботица сред младежта Дагестан заема първо място 
в Русия! Въпреки това обаче в столицата Махачкала 
се наблюдава строителен бум: строи се всичко – от 
съвременни жилищни блокове до солидни частни 
къщи. А нали „бедната сакла на планинеца” сега 
заема застроени сто, а дори и двеста квадратни 
метра, често изглежда като същински замък и 
струва куп пари! Дагестанецът не остава без дом: 
младежът може да си вземе жена едва когато вдигне 
своя къща!  Естествено на помощ се притичва це-
лият род: роднинските връзки тук са над всичко… 
Из пътищата на Дагестан сноват безброй чуждес-
транни коли: толкова лексуси на едно място не съм 
виждал никъде другаде! Местните джигити карат, 
както дал Господ, затова из доста свестните според 
руските представи пътища за година загиват пове-
че хора, отколкото стават жертва на терористите. 

Шофьорите в Ма-
хачкала дори си се 
шегуват: „Външен 
водач, който успее 
да пропътува по 
нашите улици без 
катастрофа, заслужава орден!”

Махачкала е млад град: само на 165 години! 
Основан е като руската Петровска крепост, наре-
чена така, понеже на същото място бил лагерът на 
Петър Велики по време на персийския поход през 
1722 година. Ала в Дагестан се намира и един от 
най-древните градове на Русия: разкопките сочат, 
че крепостните стени са се намирали на същото 
място още преди 5000 години! Този град се нарича 
Дербент.  Името е персийско, отнася се към VI век 
и означава „Ключ на врати”. Градът оправдава 
името си: разположен е така, че запушва тесния 
проход покрай брега на Каспийско море. В стари 
времена жителите са се заселвали между двете 

 Готви го устарът – 

стар, почитан майстор!

 

чешмата на мегдана е мястото, където 

можеш хем да си изпереш чергите, хем да 

поприказваш с комшиите.

 Тук човек може на практика да си купи 

всичко и няма да си тръгне гладен.

 

А в тежкия труд им помага магарето!  
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планински оркестър: 
тъпана, барабана. А 
се започва с това, че 
начеващият музи-
кант през далечната 
1968 година трябвало 
да избира: дали да си 
даде барабана на ре-

монт или за по-икономично сам да си го попра-
ви. „Няма сега страна, където да не използват 
моите барабани – смее се майсторът, – през 
тези четиридесет години с двете си ръце съм 
измайсторил хиляди! Отначало по стар оби-
чай използвах козя кожа; сега слагам изкуст-
вена, няма скъсване! По-рано сума време се 
трепех, сега – минат три дни – и ето ти нов 
барабан!” Майсторите, хората със сръчни ръце 
тук винаги са били на почит. Целият Дагестан 
знае за Балхар – за аула на грънчарите; Унцукул 
пък е прочут с най-хубавата инкрустация по 
дърво; потрябва ли ти красива лула или изящен 
бастун – иди там. Но най-известен е старинни-
ят аул Кубачи! Това означава „оръжейни май-

стори”, така е наречен от турците. Самите 
жители му викат аул Угбуг, а себе си смятат 
за угбуганци, което означава „погубващи 
хора”. От далечни времена тук майсторят 
саби, кинжали и ризници, които се ценят 
далеч извън пределите на Дагестан. Освен 
тях – и изискани украшения, медни съдини, 
катинари, метални кани. Тукашните кани 
са особени, чисто местни, приличат на два 
конуса със залепени основи. Наричат ги „му-
чали”. Формата им е дотолкова чудновата, че 
лесно се вярва на легендата: каните спасили 
аула – отдалеч враговете взели мучалите, 
наредени върху покривите на къщите, за 
топове и си отишли!...

Дагестан е древна страна, уникална във 

 

от неугледното парче 

желязо в умелите ръце на 

майстора възниква кинжал 

с най-съвършена форма!

крепостни стени, които начеват 
при цитаделата Нарин Кала на 
високия бряг, спускат се надолу и 
навлизат на 200 метра в морето! 
През многото векове градът се е 
разраснал, станал е съвременен, 
но тесните улички на „стария 
град”, старинните мавзолеи и 
джамии са запазили древния 
дух и източния му  чар.

В Дербент живее един от най-
известните дагестански майсто-
ри: Дамир Гая Мамедов. Вече че-
тиридесет години той ремонтира 
и изготвя „душата” на всеки 

 

– негова гордост и грижа. Делвите, каните и други-

те съдини се предават на дъщерите по време на 

сватбата, затова, както казват в Кубачи, който има 

повече дъщери, се перчи с по-богата колекция.

 Забравяш умората и напрежението 

от изминалия ден, ръката сама посяга за 

фотокамерата!

всяко отношение. Тук 
са преплетени ведно 
толкова истории на раз-
лични народи, толкова 
исторически противо-
речия, толкова култури, 
колкото едва ли биха се 

открили в което и да било друго 
място  на света! 

Неблагодарна работа е да 
разказваш за Дагестан! Не 
може да се опише с думи ху-
бостта на планините му, на 
клисурите и реките, красота-
та на човешките души у хора-
та, които го населяват! Както 
казват на Изток: „Колкото и 
да повтаряш „халва”, няма 
да си засладиш!” Дагестан 
трябва да се види, да се усети… 
В Дагестан трябва да 
поживееш! 

   Роденият в руското градче 
Малмиж на река Вятка АНДРЕЙ 
ШЛИКОВ е работил дълго като геолог. 
Така той обикаля половин Русия – Тян-
Шан, Полярния Урал, Колския полуостров, 
Тиман. Ала съдбата решава друго – той 
изоставя геологията и вече 20 години е 
професионален фотограф. Негови снимки 
са публикувани от Китай и Тайван до 
Истанбул и Париж. Мечтата му е да се 
върне с фотоапарата си по местата, 
където е работил като геолог, и да 
покаже красотата им на целия свят.  
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