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За произхода на името Дуло
/Размисли/
Хубаво е един народ да има памет и история, да бъде силен и да кове съдбата си.
Да бъде добър и храбър, да познава себе си и Родовото име! А то е винаги
предопредялящо за човека и народа, за личността и нейните наследници.
Предопределящо ли е за нас, българите, родовото име на династията Дуло, чиито
наследници днес неистово искаме да сме?!
Навярно! Защото в етимологията на родовото име Дуло от векове насам ние
продължаваме да търсим чертите на българския характер. Опитваме се да гадаем
личния си произход, търсим причините за историческата ни орис, за българския ни
манталитет и за бъдещите ни действия; откриваме поводите за гордост, пътищата към
запазване на народностното ни достоинство, срамът и славата ни като народ.
Извикваме името Дуло в съзнанието си, помнейки, че
това е име на династия – наша, българска, основополагаща! Че
това е родовото име на 7-те прабългарски князе - Авитохол,
Ирник, Курт, Безмер, Исперих, Тервел и Север, разпръснали се
по всички посоки на Земята и посяли българското семе, та
после „и крале, и царе им давали своите дъщери за съпруги, за
да има мир и любов с българските царе“/Паисий/.
От векове историци и езиковеди търсят в името Дуло
останките от хуно-алтайския ни произход, защото „дул“
означова „силен, голям, великан“. Склонни са да приемат славянизирания вариант на
името Дуло, като „народа на конете“, „конниците“, „народа на Белия конник“ – Аспарух.
Виждат в миналото облика на племето, което се движи, образа на „пълен, изобилен“
народ, който „храни, кърми, дава мляко“ и сигурност за племената, заварени на
Балканите!
И днес учените разпознават във водения от ювиги кан Тервел „народ дули“
европейския народ от Западния океан. Спасителна е мисията, възложена на
наследниците на рода Дуло - да опазят Стария континент от нашествениците-араби още
в онази далечна епоха. Свети Тривелий от рода Дуло се оказва озареният от сиянието на
Небесата български владетел, пред когото един горд ромей коленичи, за да откупи
независимостта си със злато и го дари с титлата „кесар“, а съвременна Европа днес го
зове „Спасителят“.
Днес се питаме: „Не съдържа ли името Дуло онази мистика и тайнственост на
езическите времена, намерили своята сакралност в ранно християнската епоха чрез
образа на Света Дула - Девицата от град Никомидия, Мала Азия, загинала мъченически
в отстояване на своята чистота и нравственост?! Бихме ли открили силата и волята на
Покръстителя Борис в преведеното родово име Дуло, като „Дула – син на Трифон“ и
„Фазий – син на Дула“ – и двамата членове на силната през I–III век жреческа колегия,
ръководена от „Пап – син на Хрест“?! И пак същата сила и мощ не четем ли в образа на

изгорения на кладата поп Богомил, който отрече официалната религия, за да даде на
страдащите надежда за справедливост с еретическите си проповеди?!“
Отговорите на тези и други въпроси ще ни даде представа за нас самите – като
наследници на древен народ, като характер и манталитет, като съдба и бъдеще. Защото
историята ни учи, че „Дуло“ става най-популярното родово име на север от Дунав, в
Беломорска Тракия, в Македония, в Киевска и Донска Русия... Защото името „Дуло“ се
свързва с небесно-слънчевия култ и става родово име за територията и етнокултурата на
Стара Велика България и на основателите на Нова Аспарухова България. Защото около
старата столица Плиска са „плиснати“ множество каменни доказателства за
принадлежността ни към тази
родова династия, а найграндиозното доказателство е
разположено в култовия център
Мадара.
Камъните,
скалата,
пръстта на България съдържат
най-сакралното за родовата
същност на българите име –
Дуло! Името „Дуло“ е символ на
вечното
движение,
на
необхватност и бъдност.
Независимо от географските посоки, които поемат князете от рода Дуло, те
изпълняват своята историческа и човешка мисия: основават нови държави, закрилят
народи от вражески нашествия, градят културна Европа...
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