ТРАКИТЕ, КОИТО СЪЗДАДОХА
ХРИСТИЯНСТВОТО

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

„Траките, които създадоха християнството“ © 2014
София
© Петър Георгиев, автор
© Васил Койнарев, коректор
© Издателска къща Булга Медиа
Печат: Булгед ООД
ISBN: 978-954-9670-11-0

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Тракийският Херос, Господарят на Живота
11
2. Змията, Дървото на Живота
27
3. Раждането на Загрей, Дионис
47
4. Сабазий, жеста на Сабазий; тракийската Света Троица 59
5. Лъвът, Змията, Кратерът
81
6. Мистериите на Митра
93
7. Херос, Хрестос, Христос
119

Старeцът Рафаил вярваше в нещо, което другите не разбираха:
- Бог е в тревата, в пипера, в дървото….
Погребаха го до селското гробище,
леха с табелка: „Рафаил”.
После и тя изчезна.
Трабваше да стигна годините на Стареца, за да разбера казаното.

В началото на втори век след Христа странна епидемия залива тракийските земи на Балканите и Mала Азия. В земите от двете страни на
днешния Босфор започва създаване на хиляди каменни релефи с изображенията на конник, които днес наричаме релефи на Тракийския конник 1 . И преди тези събития е имало религия по тези земи, но вероятно
някакъв външен импулс е предизвикал създаването на липсващите преди
това каменни икони. До този момент са открити над 5000 релефа на
Тракийския конник. 2

Тракийски конник, археологически музей Истанбул

Обикновено в дясно пред конника са изобразени олтар и змия, увита
около дърво. Конникът определено демонстрира почит, уважение и преклонение пред змията. Тези символи са изобразени на стотици плочки, ние
можем да ги докоснем с ръце, но не знаем какво означават змията и дървото, наричаме конника бог. А може би, без да подозираме, самите ние
непрекъснато и възторжено възпроизвеждаме тази древна символика в нашето ежедневие?

Тракийски конник, археологически музей Истанбул

Тракийски конник, Музей Пловдив
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Тракийски конник, България

Често конникът е с вдигнати три пръста – жест, известен като жест на
Сабазий. А какво означава жестът на Сабазий?

Тракийски конник, Македония
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Тракийски конник, България

Пред конника е дърво с увита около него змия. А какво означава змията?
И змията, и дървото, и вдигнатите три пръста са символи. „Мисленето
чрез символи не би могло да бъде заменено от друг тип мислене”. С това
Мирча Елиаде е искал да ни каже - езикът на символите казва повече от
езика на думите.
Ако го познаваме.
Символите са рожба на въображението.
Въображение е и способността на ума да вижда скритото, но Гьоте ни
казва: „Човек вижда толкова, колкото знае”.
В древността зад езика на символите стои познание, предназначено за
хора, които не са могли да четат. Ние четем повече, но знаем по-малко.
Ние не познаваме не само писмото на древната символика, но не познаваме и самата религия на траките, които са представлявали голяма част от
народите на Балканите и западните части на Мала Азия.
Тракийският конник не е израз на култ. Вдигнатите три пръста и змията, увита около дърво, са израз на представа за света, преминала в религия, наследена още от неолита.
Тази студия е опит за систематизиране на образите и представите на
тракийската иконография, опит за разгадаване скритото в релефите на
Тракийския конник, на релефите на Дионис от Мала Азия, на Сабазий и
римския Митра. Изводът е – те имат обща иконография и изразни средства, обща философия във виждането за света.
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Релефите казват това, което вече е изгубено като описание, което е
останало неразбрано от древните автори, външни наблюдатели за тракийските народи.
Изложението е изградено от самостоятелни блокове, да кажем бележки
за статии, което води до повторения, за което надявам се, ще бъда извинен.
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БЕЛЕЖКИ
1

Втори век след Христа е най-често срещаната датировка. В последно време се смята,
че първите плочки на Тракийски конник се появяват в края на втори век преди
Христа. Александър Минчев, специалист по антична археология, Археологически
музей, Варна, http://www.moreto.net/s.php?n=172247 : „Култът към Тракийския
конник има своите дълбоки корени още в зората на консолидирането на тракийската
нация и на одриската царска династия през V в. пр.Хр., но като иконография в този
си вид в два основни варианта се появява именно в Одесос (Варна) и неговите найблизки околности – квартал Галата. Тук са намерени най-старите паметници на
Тракийския конник, това са релефи, които са от края на II или с по-голяма сигурност
от I в. пр.Хр. Всъщност от тук към вътрешността на България, а след това по
цялото Черноморие и Балканите, включващи съседна Гърция, Европейска Турция и
най-източните части на Сърбия и Македония, както и Северна Добруджа, той
става най-разпространеното божество.“
2
Ал. Фол, Самотният пешеходец. София, 2006, с. 407.
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Тракийският Херос, Господарят на Живота

„На Господаря Бога Херос”. Изразът е един от многобройните надписи с име Херос от релеф на Тракийския конник. Тези надписи дават
името на конника - Херос. Няколкото хиляди релефи из цяла Тракия би
трябвало да ни заставят да помислим – за култ към бог ли става въпрос,
или за учение, религия? За религия ли говорят тракийските релефи? Потърсете думата „религия” в цитираните становища по-долу.
Коментирайки релефите на Тракийския конник Иван Венедиков е удивен – „Това е най-странното и загадъчно божество, което всъщност науката
познава.” 1 Как може божеството да носи едновременно имената и на
Хигия, и на Асклепий, и на Арес, и на Аполон, и на Силван, и на Зевс, и
Хера, как може да е едновременно и млад юноша и брадат мъж? Тракийският Загрей е дете, тракийският Дионис е голобрад юноша, тракийският
Сабазий е брадат възрастен мъж, тракийският конник е всякакъв.
Цветан Костурков 2 вижда в конника въздигнала се до „всебог” личност,
бог на всички и всичко. Този всебог се издига толкова, че е приел в себе си

ГЛАВА ПЪРВА

всички външни богове, които „идват от външния за траките свят, но
въпреки всичко биват не само добре посрещнати, а нещо повече, биват
асимилирани и „използвани”.
Златозара Гочева го вижда „като съвсем подчертано изконно тракийско
божество в римската епоха”, „конно божество”, култ към божество. Ето и
мнението и относно етимологията на името: „Би трябвало да обърнем
внимание на съществуващото в научната литература тълкуване на това
название от гледна точка на тракийския език и преди всичко на връзката с
най-древните езикови остатъци, свързващи се с „хето-лувийски представи
и корени, означаващи „покровител” и „защитник”. 3 Тя го определя като
„върховно божество”, „върховен покровител”, „бог създател на живота”,
бог „покровител и защитник.
Определянето на конника като „върховен бог” и „всебог” обаче контрастира рязко с изобразеното на релефите. Очевиден е фактът, че конникът поднася дарове пред олтар или жертвеник. Дарове се поднасят пред
олтара на бог, което контрастира с определенията за конника като всебог,
върховен бог. Боговете не принасят жертви нито на други богове, нито на
себе си. Определянето на конника като „върховен бог” и „всебог” обаче
контрастира рязко с изобразеното на релефите
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Тезата за бог, поднасящ дар, е несъстоятелна. Случаите на обожествяване на личности от траките (Залмоксис, Резос) нямат нищо общо с
разглеждания проблем, актът е ясен – човек на кон поднася дарове пред
бог.
Друг случай на даряване от релефите е поднасяне на жертвено
животно. Актът е наречен от траколозите „ловни сцени”. Неприемливо, неубедително, нелогично и непростително е пред жертвеник да се разиграва
ловна сцена, както се определя в отделни разработки тази група от релефи 4 .
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От показаното е очевидно, че релефите не представят конника като „бог
на боговете, всебог”, създателя на живота, всепроникващ и всеобхватен
първичен, надбожествен свети дух, който е във всяко живо същество и
всеки бог”. Конникът не е бог, богът е зад олтара. Кой е този бог, за религия ли става въпрос? Нещата се проясняват, макар и не съвсем със
следващата група релефи. Една немалка част от релефите имат съществена
особеност. Конникът е вдигнал ръка в жест с три пръста – палецът, показалецът, средният са изправени, последните два са свити. Жестът с три
пръста е узаконен от папската институция с указ на римския папа Инокентий III, завземащ римската катедра от 1198 г. до 1216 г.: „Следва да се
кръстим с три пръста, защото с това се прави призоваване на троицата.”
Според папската институция кръстенето с три пръста е свързано с понятието „света троица” или идеята за триединен бог. 5
Жестът на конника днес е наричан „жест на Сабазий” по аналогия с
жеста изобразяван от вотивните фигури, наричани „ръце на Сабазий”.
Може да се предположи, че релефите на тракийския конник изразяват
една сложна религия с един триединен бог, аналогичен с християнския,
който обединява в себе си светата троица – отец, син и Свети Дух. Ако
трябва да бъдем точни, християнската религия е тази, която е приела в себе си идеите на предшестващи религии, включително тракийската, в които
е господствала идеята за триединството, макар и в по-различен аспект.
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Последният релеф с „жеста на Сабазий” е от Месемврия, втори век преди Христа от т.н. „Релефи на стратезите”. Над олтара е изобразено дърво в
короната на което е вплетен храм, около дървото има змия по подобие на
релефите на конника.
На всеки един от разгледаните релефи в дясно, зад жертвеника също е
изобразено зелено дърво с увита около него змия. Изображенията на змия
и Дърво на Живота се повтаря многократно на релефите, но съществени
коментари за тях засега не са направени.
Фигурата на змията е знак, символ. Змията е най-често срещаният
символ в тракийската иконография. Образът на змията е дори пред изображенията на богините, които обикновено са зад нея. В случаите, в които е
представена жена (богиня) при олтара, в надписите се говори само за богазакрилник, Херос, не и за богинята.
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След изследването на 665 паметника на Херос, Диляна Ботева прави
смелото заключение: „От гледна точка на божествената йерархия богът
змия стои по-високо от Херос, но и от жената...“ 6 . Ботева не само
определя по-високия статут на змията, но я нарича и Бог.
Името Херос съществува на релефите в следните форми:
Ηρως
Ήρωα, Ήρωνα, Ήρω[ι], Ήρ[ωνος]”, Ηρως
Ηρωι Μανιμαζωι, Ηρωι Καραβασβω, Ηρωα.
Днешният прочит на Ηρως е Херос. Значението на думата Ηρως според
А.Д. Вейсман, е: „Название на богатирите и витязите в древни времена
например царете и войните на Троянската война; хората, произхождащи от
бога и след смъртта причислени към бога.” 7 По Вейсман нямаме превод,
преводът е заменен с описание.
Гаврил Кацаров 8 като описва, систематизира и анализира 1128 релефа
на Тракийския конник в частта „Богове и техните псевдоними” дава
следните данни за употребата на Ηρως за първите 528 релефа:
Самостоятелна употреба – 8 пъти
С епитета „епикос” – 2 пъти
С θεос (бог) 1 път.
С обикновени имена 69 пъти.
Употребен с имена на божества:
Асклепий –1
Дионис –1
Епона – 2
Нимфи – 1
Нимфо, Зевс, Хера –1.
С други богове – 2.
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Въпреки факта на съществуване на записи Херос Асклепий, Херос Аполон, Херос Дионис, Херос е наричан самият конник. Но какъв е смисълът
на употребеното Херос? Известни са надгробни надписи на гръцки, на
които след името на покойника е изписвана стандартната фраза „Ηρως
Χρηστε Χαιρε” (Херос, Хресте, Хаире):
Милет и Мармара
9

Тесалия
ΒΙΣΟΝΑΣΙΜΒΡΟχΟΥ
ΗΡΠΣΧΡΗΣΤΕΧΑΙΡΕ

Άβίς Όνασιμβρότου
Ήρως χρήστε, χαίρε.

Лариса
Υαχινθε Λαρισαιω Δημοσιε Ηρως Χρηστε Χαιρε

10

Χρηστε или Χρηστος (Хресте или Хрестос) е традиционно поставян
епитет с най-общия превод добрия, ласкавия; χαίρε освен „здравей” се
употребява и като „прощавай”. Начинът на употреба на Ηρως (Херос),
редом с Χρηστε Χαιρε, показва, че не става въпрос за име на бог, а за
прилагателно, епитет, прилаган и спрямо мъже, и спрямо жени. Тази
употреба поставя въпроса за прецизиране на смисъла на дума Херос в
тракийския език. Владимир Георгиев приравнява Херос (Ηρως) с „герой,
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юнак, войн”. 11 Но Херос-Асклепий може да звучи добре като Бог Асклепий, но никак като герой Асклепий, юнак Асклепий, войн Асклепий, както
и същото за Епона, Хера, Нимфо.
Спорът около значението на Херос съществува повече от 2300 години.
Най-старият коментар относно значението на Херос е този на Сократ от
360 г. пр. Хр. В „Диалози” на Платон (Кратилус) Сократ обяснява на Хермогенес: „Всички те се раждат или от любовта на някой Бог към смъртна
жена, или на смъртен мъж към Богиня; замислете се за думата на стария
атически диалект и ясно ще видите, че Херос се различава съвсем малко от
Ерос, от когото произлизат героите: това е значението, а ако не е, то те би
трябвало да са били умели оратори и диалектици, които са можели да
задават въпроси, тъй като eirein (казвам, използвам думи) е същото като
legein (говоря). Следователно, както казах, на атическия диалект героите са
също оратори и хора, способни да задават въпроси. Всичко това е доста
лесно; благородните герои са софисти и оратори.”
Всъщност, Сократ търси произхода на думата Херос, която не е с
гръцки произход. Вейсман не я превежда, а казва – название на царете и
войните от Троянската война.
Нека да се върнем към казаното от Златозара Гочева за Херос – „защитник”, „покровител”.
В източните религии понятието пазител, защитник, е натоварено с божествени функции. В юдейската религия под закрилник, пазител, са
означени божествени същества с име херувими. В ранния период у израилтяните херувимите са приемани като същества, които пребивават в
Божията близост и като пазители на свещените места, херувим е пазачът и
на райската врата; 12 херувимите са разположени на изток от Едемската
градина, за да пазят пътя към Дървото на Живота (Битие 3:24). В Стария
завет многократно и веднъж в Новия завет е употребено наименованието
cherub (cherubim), на иврит כְּרוּב, pl. כְּרוּבִים, в превод на английски kərūv, pl.
kərūvîm, на латински cherub[us], cherubi[m] (керувим, херубим). 13
Идеята за крилатия „бог защитник” съответства на асирийския вариант
на „духа защитник” (рrotective spirit). Асирийският термин за фигуратазащитник е karabu, акадският – kuribu, 14 вавилонският – karabu. Асирийският термин означава „велик, могъщ" 15 , но на акадски и вавилонски
значението е „благоприятен, благословен". 16
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Асирия, Египет и Урарту, крилати херувими „дух-защитник” бдят над
Дървото на Живота

И в юдейската религия, и в Асирия, и във Вавилон херувимите изпълняват функции на защитник, пазител на Дървото на Живота, имат близко
произношение cherub, kərūv, karabu, kuribu – близки до Херу или Херос.
Същите функции притежават и изображенията на крилатите грифони. В
иранската митология като защитник на рода и човека е изобразявано крилатото същество Сенмург. В зороастрийските текстове се казва, че Сенмург седи под Световното дърво, дори е отъждествяван с него 17 .
Но не само крилати същества пазят Дървото на Живота. Шумерското божество, Ningizida, се придружава от два грифона Mushussu,
то е най-старият известен образ на две змии
навити около аксиален прът, датиращ от преди
2000 г. пр. Хр., преди змията на Асклепий и
Кадуцея, които са по-късният аналог. Името
Ningizzida в шумерски се превежда като „господар на доброто дърво”. В случая шумер-
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ската иконография е съчетание както на идеята за защита на дървото от
земни духове (змията), така и от крилатите духове – (хероними).

Шумерската статуетка с изображенията на Ningizida и Mushussu от преди 2100
години пр. Хр.

Вероятно най-ранното известно изображение на
Дървото на Живота защитавано от въздушни и земни
духове е от преди 9 – 12000 години от неолитния
Гьобеклитепе, Мала Азия.
На релефа са изобразени змия и птица, между тях
дърво. Символиката в по-широк смисъл означава: Дървото на Живота, закриляно от Земята (змия) и Небето
(птица). Закрилата е подчертана от разполагането на
дървото между змията и птицата, шумерската представа
за земните и въздушни духове, закрилящи дървото.
Разполагането на змията и орела под клоните на дървото определят доминиращата роля на символа на живота.
На тази втора полочка от Гьобекли тепе Дървото
на Живота е между две змии.
Змията Визон при маите е в централната ос на
Световното дърво и е медиатор между горния и
долния свят.
В индийската митология Змията Мукалинда
също седи с Буда под Дървото на Живота, а когато
възникне буря ги пази.
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В най-общия случай под днешното херувим в древността се е разбирало
„защитници”, „покровители”, „божества защитници” на Дървото на Живота. Тук е разбираема и близка аналогията между cherub, kərūv, karabu,
kuribu, пазещи Дървото на Живота, и змията, пазеща Дървото на Живота от
релефите на Тракийския конник. Но змията ли е Херосът? Близостта на
имената, преклонението като пред божество и отношението на змията към
Дървото на Живота са красноречиви доказателства за това. В тракийската
иконография змията има особена, значима роля; крилатите персонажи –
грифони – крилати божества – са източна традиция – Египет, Асирия,
Персия, средна Азия.
Определението на Херос като „защитник”, „покровител” „херувим”
съответства и на общоприетото тълкуване на произхода на думата –
произход от и.е. корен „ser” – „да бди над, да защити”, кореспондиращо с
латинското „servare” – „да спаси, да опази, да защити”, санскрит sarvah,
авест. haurva, староперс. haruva – покровител, защитник 18 . Л. А. Гиндин
също определя Херос като защитник, покровител, позовавайки се на Фиск,
Бествил и Покорни. 19 От същия корен се извежда и името на планината
Harā Bərəzaitī в средна Азия – защитник, пазител 20 .
Приемането на значението „защитник” и „покровител” съответстващо
на Херос дава ново значение на обръщението Херос Асклепий, Херос Аполон – покровителя Асклепий, покровителя Аполон, а също така на фразата
„На господаря бог Херос” – „На господаря бог покровителя”.
Змия увита около вечно зелено дърво – това е добър начин да се изрази
определението към змията като „закрилник и защитник на живота” или
Херос. Тракийският конник поставя дарове пред вечно зеленото Дървото
на Живота обвито от змия. Това ние правим в коледната вечер пред също
така вечно зеленото дърво, увито с гирляндите змии. Трудно е също така
да се оцени значението на факта, че думите за земя и змия в българския
език са близки: земля 21 – zyml (диал. „зъмя”, ст. б. –“змья”) 22 .
Другият съществен проблем за настоящата тема е значението на вдигнатите три пръста на конника пред змията зад олтара. Вдигнатите три
пръста от релефите на Тракийския конник е добър начин да се изрази съпричастност към религия, съдържаща сложен мироглед и философия за
света, съдържаща три знакови компонента. За какво става въпрос?
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Едно от най-старите изображения на Дървото на Живота е от Шумер.
Релефът изразяват отново идеята за
Дърво на Живота, Земята (жена и
змия зад нея), и Небе (птица под
него). Протегнатите ръце на двамата
към
дървото
обаче
показват
доминираща роля на Дървото на
Живота (Дух на живота) над Земята и
Небето.
На този релеф от Константинопол
(намира се в Бритиш музеум) на Дървото на Живота са орелът и змията.
Релефът означава не само защита на
Дървото от въздушни и земни духове.
Конникът държи в ръката си привързани
три клонки, символ на триединството,
което е пред него – Живота, Земята и
Небето. Релефите на Тракийския конник
и посланията от фигурите „ръце на
Сабазий”
демонстрират
вяра
в
триединството, формулирано като Свети
дух и неговите защитници Земя и Небе.
За да разберем преклонението на конника пред Дървото на Живота
трябва да разберем смисъла на тракийското разбиране за душата, според
което душата е безсмъртна, а само тялото умира. Това е изразено и в
описаното от Херодот 23 за пратениците на траките в отвъдния свят
(душите им), и в действията на Залмоксис, който ги напуска за четири
години и се връща отново при тях „след смъртта”. Така че, безсмъртната
душа на всеки човек или бог символично е винаги на Дървото на Живота
(Духа на живота, Божия дух) и обръщението към Духа на живота е обръщение и към душата на близък или тази на бог.
Духът или Богът на живота в източните религии е формулиран като всепроникващ и всеобземащ дух във всичко живо; в християнството този дух
е наречен свети дух, от когото зачеват и македонската царица Олимпия, и
простосмъртната Дева Мария. В посветителските надписи на релефите на
конника се посочват имената на различни богове, но в дясно на релефите
зад олтара е образът на всебога, всепроникващият, богът на боговете,
Духът на живота, съдържащ в себе си всеки бог и всяка душа. Змията в
Дървото на Живота е образ на душата както на бога, така и на човека.
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Поздравът на Тракийския конник с три пръста е израз на религия,
философия за света. Образът на змията в Дървото на Живота е уникалност
за Балканите в късната античност, тази уникалност съществува и в
днешното християнство.
След казаното:
1. Конникът не е бог Херос; конникът поднася дар или отправя молба.
2. Змията като част от Дървото на Живота е негов „защитник”, „покровител”, „господар”, Херос, Херувим.
3. Наименованието Херос е епитет с най-вероятен смисъл покровител в
обръщение към бог.
4. В обръщение към лице възможният смисъл е покровител, защитник,
свързано с обръщение към обожествено посмъртно лице, по подобие на
днешните светии, притежаващи функции на покровители.
5. Херос, защитник, в личен аспект е възможно обръщение към
загиналите по фронтовете на империята, незавърнали се у дома тракийци.
6. Вдигнатите три пръста и змията, увита около Дървото на Живота са
белег на религия, със сложна символика и смисъл: върховенство на Светия
дух и одухотворените от Духа негови защитници Земя и Небе.
Разбирането за върховенството на Духа над неживата природа Земя –
Небе и тяхното одухотворяване от Всепроникващия дух е основата на
тракийската религиозна доктрина. Одухотворяването на Земята като велика Майка, Раждането на Сина – Слънцето, символизирано с трите ипостази
– Загрей, Дионис и Сабазий, е ритуалният израз на слънчевата религия в
тракийския регион Мала Азия – Балкани.
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Уважаеми читателю, нека не се заблуждаваме – не смятам, че изложената в тази глава теза ще бъде приета дори от едно минимално малцинство. Ние всички добре знаем какво означава думата Херос сега – „герой,
юнак”, бог. И смятаме, че е имала същото значение за всички народи през
3-4 век сл. Хр. Най-ясно против тезата за божественост на конника застават
самите релефи. Ако конникът е бог, какво означават двамата конника пред
змията и дървото, някакъв колективен бог? Това, което можем и трябва да
направим сега, е да минем от другата страна на жертвеника, при змията и
дървото и да видим какво са означавали те за древния свят. И тогава ще
видим, че те са нещо повече от бог; те са тези, които създадоха боговете и
без които природата щеше да е мъртва.
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Змията, Дървото на Живота

В най-общия случай за повечето народи днес змията е символ на отрицателните сили, на злото. В недалечното минало в исторически аспект това не
е било така.
Змията е най-изобразяваният образ в най-стария неолитен храм, Гьо-бекли
тепе, Мала Азия, 9 - 12 000 години пр. Хр.
Изображението на глава на човек със знака на змията – змия или сперматозоид? - е почти толкова старо (артефакта от Невали Кор, гр. Урфа, Мала
Азия).

Гьобекли тепе

Невали Кор

Тешуб

Змията над хетския бог Тешуб демонстрира
надбожественост. Или знак за бог?
Над змията е изобразена глава на човек. Змията,
идентична с душата на човека?
Змията от финикийската монета се свързва със
светлина и огън, наричана е Огнена и Царска.
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Същата змия ще видим и увита около човешко
тяло в различни култове и религии, но винаги под
знака на защитник и пазител.
Символично изображение на земята като защитник на
живота.

В началото на трети век жителите на тракийските градове свързват
змията със слънцето, a образът и от тракийски монети и релефите на
Тракийския конник ясно говори за мястото и в балканската религия.

Монети от Сердика, Августа Траяна, Пауталия, Марцианополот I - III в сл. Хр.

И как е възможно образът на едно земно, хтонично същество да бъде
свързван със слънцето? Освен ако то не изразява себе си, а е знак за нещо
друго.
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При шумерите богът на живота Тамуз е свързан с образа на змията,
майка му носи титлата Майка Празмия .
И от Гюбели тепе, и от Египет изображенията показват, че „от гледна
точка на божествената йерархия” змията е над бога, символизира надбожественост.
Със знака на змията е изобразяван младият бог Озирис, тя е и над египетските богове и фараони.

Богът на плодородието Амон Ра (Амон – невидим, тайствен, безграничен, Ра - живот, слънце) е върховн египетски бог. Амон Ра често е
изобразяван държащ символа анкх кръст с кръг на върха, който означава
безсмъртие. Той е представян като човек с глава на овен или като овен със
спираловидни рога – символ на плодовитостта, а жената му е носела името
„Мут, блестящата змия”. Амон Ра е изобразяван и като овен със слънце над
главата, но пред слънцето е змията.

Слънцето, змията, овенът, символи на Амон Ра
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Апис със слънцето и змията пред него

Апис, богът на плодородието, е продължението на Амон Ра. Змията е
над бога, пред знака на слънцето. Всяка пролет бикът Апис е ритуално
убиван, за да се възроди от калта на надигащите се води на Нил отново в
образа на младия Озирис, символизиращ началото
Овенът и бикът са два от етапите, през които минава годишният цикъл –
раждане (Озирис), Овен (плодовитост), Апис (бик, плодородие). Богът
слънце има знак – змия, и тя е обща и за Озирис, и за овена, и за бика. Би
могло да се каже, че змията е знак, означаващ нещо повече от Бог, което се
потвърждава от следващите релефи.
Съществен момент от древната иконография е изобразяването на
змията при Дървото на Живота.
На тази плочка от Гьобекли тепе
(изображението в ляво, 12 000 г. пр. Хр.)
Дървото на Живота е поставено между две
змии, факт, реализиран по-късно и в
статуетката от Шумер (фиг. 1) със значение на земен дух, пазител на дървото.
Интересно е и по-следващото развитие на
мотива в Египет (фиг.2), а и в по-късната,
християнска среда (фиг.3), където идеята
за вечно зеленото дърво е представена със
шишарката, носителя на семето на
живота.
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Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Изобразяването на Дървото на живота с два елемента от двете му страни
е запомнящ се феномен, който ще срещнем и в други знакови бал-кански
изображения, съкратеният израз на които е и знакът .
Картина от Помпей също изобразява змията като пазител на Дървото на
Живота.

Подобни изображения са били масово явление в домовете, изображенията се наричали Ларариуми. Вдясно, змията като пазител на Дървото на
Живота, символизирано с шишарка, продукт на вечно зелено дърво.
Възприемащи всяка религия като култ, римляните и придават свой облик и
трактовка.
Определението Дърво на Живота се свързва с изначалната идея за Дух
на Живота и има същите характеристики, с които е натоварена религията
на източните народи за Всепроникващ и Всеобхватен Дух на Живота,
създател на Живата Природа 1 . В този смисъл Дърво на Живота е символ,
олицетворяващ идеята Дух на Живота. Приемана като част от Духа на
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Живота змията заема особена роля. Змията като един от пазителите на
Дървото е описана и изобразена в древността, но змията не е само пазител,
защитник. Изображението Дърво на Живота със змията е известно на
Балканите в релефи
от пети век пр. Хр., но особено широко
разпространение получава в периода I-IV век. Змия върху Дървото на
Живота в рамките на I-IV век е балкански феномен, изобразяван масово
само тук.
Известни са няколко хиляди релефа, наричани релефи на Тракийския
конник, голяма част от тях са с изображения на дърво, обвито от змия.

Постепенно балканските релефи разкриват и очертават широките
граници на смъсъла на присъствието на змията в контекста на Дървото на
Живота.
На релефа който следва е изобразен пиедестал над който е Дървото на
Живота. На същия пиедестал е и змията, факт, подчертаващ равнопоставеност. Релефът ясно привързва змията като знак и лице на Дървото.
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На изображенията по-горе - Хигия и Адонис, Терме, Гърция, V в. пр. Хр.

Следващият релеф от Македония още по-ясно изразява идеята за
единство на Дървото и змията. Слуги носят носилка с болен човек. Той е
протегнал ръка към змията, която е на Дървото на Живота. Змията излиза
от самото Дърво, тя е част от него. Релефът демонстрира и една друга идея
- душата на човека е част от Дървото. Една вечна душа не би могла да се
намира другаде, болният човек се моли на Своята вечна душа от Дървото
на Живота. Идеята за изначалната, вечна същност на Духа на Живота, без
начало и без край, приема тялото като нещо земно, тленно, а душата като
вечна част от Духа. Земята, небето и човешкото тяло са материя,
останалото е дух, който ги одухотворява и създава живот.

Македония, 420 пр. Хр.
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Следващите два релефа също свързват змията с човешкия живот. На
стената, зад лежащия на легло войн са окачени доспехите му: щит, по
периферията на който личат удари от меч, ризница; пред него в ляво долу е
изобразена фигура на лечител. През прозореца наднича коня на война, до
него е Дървото на Живота със змията. Вероятно става въпрос за живота на
война, и змията е неговото олицетворение.

На втория релеф отново са змията и Дървото; в ъгъла е изправена погребална урна на пиедестал, което говори за смърт. Змията е ниско, в
основата на Дървото. Оръжията са отново на стената, прислужникът поднася шлем. Вероятно предстои сражение и авторите на изображението
отново свързват живота и смъртта на война със змията на Дървото.

Такъв е и случаят на надгробната плоча на римски легионер, на която
змията е изобразена наполовина на земята (снимката в ляво). Войнът си е
отишъл, останала е змията (душата) на Дървото на Живота. На изображението в дясно са показани мъж и Дървото на Живота със змия. Авторът
34
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безспорно свързва човека със змията от Дървото. Под човека е крилат
грифон. В Асирия и Персия крилати (небесни) духове (херувими) и
грифони са пазители на Дървото на Живота.

Релеф от Ференц музей, Сопрон, Унгария; седящ мъж със змия, 75. г.
пр. Хр., Гети музей

Идеята за змията като „символ на живота” е изразена ясно от известните релефи на Асклепий, по чиято тояга (дърво) пълзи змия. Образ на
Дървото на Живота със змия е и днешният символ на медицината.

Модификации на Дървото на Живота; на монета от Августа Траяна, вероятно
първото изображение на „знака на медицината”

Без съмнение змията от дървото, от тоягата на Асклепий, е изобразявана като символ на живота.
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Дървото на Живота е обединяващ символ за всичко живо, Дървото и
Змията са общ символ на Духа на Живота, в частност, змията е и закрилник
на Духа на Живота. Тази трактовка обяснява нейния надбо-жествен
характер в доминиращото и положение над Тешуб, Озирис, Амон Ра, Апис
и всеки друг бог.

Дървото на Живота със змията, която пълзи нагоре.
Дионис пие от рога на Изобилието, Антични барелеф
(Латеранския музей, Рим).

Цезар казва за келтите: „Друидите учат хората, че душите не се загубват, а преминават от едно тяло в друго.” Подобно казва за траките и Херодот, говорейки за обожествения Замлоксис (Залмоксис). За траките тялото
е временно, душата може да пътува в задгробния свят. Според древния
автор гетите мислят, че не умират, а че починалият отива при бога
Замлоксис. Питагорейската философско-религиозна доктрина за метемпсихозата е по-различна, тя допуска прераждане на душите, сходна с нея е

36

ЗМИЯТА, ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

елинската орфическа представа за душата 2 . Релефите показват змията като
образ на душата, неразличима от Духа на живота. Най-добре това е
илюстрирано в следващия релеф от музея в Бургас.

Тракийският конник, Археологичен музей Бургас

Пред Духа на живота е конника, змията пред жертвеника изобразява
душата на конника, неразличима от змията от Дървото. Човекът и
неговата душа отправят молитва:
Дух от Духа !
Ако бъде волята ти,
дай ми повече в безсмъртието животи,
така, че да мога да се родя отново
и твоя свещен дух да диша в мен! 3

Следвайки казаното, змията се явява „Дух от Духа”, Дух от Всепроникващия дух на живота. Или змията от Дървото на живота в релефите на
Тракийския конник се явява и част от Духа, и негов пазител.
Общоизвестна е тезата – змията, символ на мъдрост. Разбирана като
част от Духа на Живота и образ на човешката душа, представляваща
разумната част на живата природа, това е едно обосновано твърдение.
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Тук възниква въпросът – защо човешката душа е олицетворена с образа
на змия? Разбирането в древността за змията (човека) като пазител на
живата природа е феномен с общочовешки смисъл и може би в това разбиране се крие и отговорът.
Според Плутарх Александър Македонски е бил заченат от бог (Зевс или
Дионис), преобразен в змия 4 , според Нон 5 богът слънце Загрей също е
заченат от Зевс, преобразен в змей. И в двата антични случая християнският Свети Дух, от който зачева Дева Мария, е в образ на змей, змия;
змията, неотменна част от Духа.
Изразът „изпусна богу духа” би трябвало да има смисъл като „тяло,
което го напусна божият дух”, „духът на живота”. Тези понятия съществуват и в други религии, но на балканите те са обединени под знака на
Духа на живота символизиран чрез Дървото и Змията.
Християнството използва формулата, Бог от Бога, което е темата за
Сина от бога.
Идеята за душата на човека като част от Дървото на Живота е изразена
добре в разгледания вече релеф от Македония, на който болният се моли
на своята душа от Дървото на Живота. Изображението от днешна гледна
точка е дори комична – човекът е болен, защото душата му в Дървото на
Живота е задрямала на клона, излязла едва на половина от ствола на
Дървото; придружаващите се опитват да я разбудят, като я заплашват.

Павзаний описва светилищата в Елада като разположени в свещени
дъбрави от най-различни видове дървета – дъбови, кипарисови, черна върба, включително плодни. За траките вероятно свещеното дърво е било
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дъбовото, дъб е било дървото на светилището на Зевс в Додона, описано
още от Хизихий:
„Дойде той в Додона и при дъба, седалище на пеласгите.”
Дъбово дърво е и Свещеното Дърво при келтските друиди. При
налагане на християнството похвално е било да се отсече свещеният дъб,
на който се покланяли местните. Един свещен дъб близо до Гайсмар в
Хесен, Бонифаций отсякъл в VIII век, епископ Израел заповядва да изгорят
огромния свещен дъб, посветен на „скверния идол” Ашандиат в Кавказ, а
от изсечените дървета на свещената гора нарежда да направят „прекрасен
кръст”. На връщане от хазарската си мисия през 860-861 г. св. Кирил
Философ пристига в кримския град Фула, където живеят т.н. “черни българи”, подчинени на хазарите. Там св. Кирил Философ премахва култ към
дъб като го отсича. С така наречената „була от Риети” папа Грегор IX дава
права на Тевтонския орден да премахне езичеството в пруските земи и
долното течение на Висла. Войниците на ордена окачват непокорните по
клоните на свещените дъбове.

Картина от 1633 г. на френския художник и пътешественик Жан Кало. 6
Тевтонският орден налага християнството в Прусия.

Остатък от преклонението пред дъба в народните традиции е коледният
бъдник – дърво, което се отсича от гората в навечерието на Бъдни вечер и
заровено в пепелта на огнището трябва да подържа жаравата до сутринта,
да пребъде, да пренесе огъня в бъдната, следващата година. В българския
герб също е вплетена клонка от дъб.
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Дървото на Живота е световна
идея,
съществува
във
всички
цивилизации, но най-популярният
образ е на две змии навити около
аксиален
прът,
вероятно
символизиращи Дървото на Живота,
датиращ от преди 2000 г. пр. Хр.
Шумерскотo божество, Ningizzida,
бог на плодородието, свързан с
Дървото на Живота” 7 . То се
придружава от два грифони Mushussu. В случая шумер-ската иконография
е съчетание както на идеята за защита на Дървото от змията при траките,
така и на асирийската идея за крилатите „херувими”. Тя е повторение на
по-високо художествено ниво на плочката от Гюбекли тепе, изобразяваща
Дървото на Живота със символите на змия и птица от двете му страни,
изработена преди 9 – 12 000 години пр. Хр..

В Египет змии увити около прът с царската змията
е атрибут на Тот, богът на науките и писането. На
релефа от параклис на Озирис в храма на Сети I (12911278 г. пр.н.е.) богът държи два пръта със змии – този
на лотоса на Горен Египет с кобра, увенчан с Бяла
корона, и друг, на цветето папирус на Долен Египет с
кобра, коронован с Бяла корона.

Релефът вляво (Бритиш музеум), изразява
пред-ставата на хетите за Дървото на Живота.
В норвежката митология корените на
космическата "дърво на света", Ygdrassil, tree of
life ygdrassil, се спускат до подземния свят, а
клоните му – до небесата – жива връзка между
горния и долния свят. Еги-петското Свещено
Дърво се намира на прага между живота и
смъртта, свързвайки двата свята. В митологията

40

ЗМИЯТА, ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

на маите Свещеното Дърво носи името Yaxche и клоните му стигат до
небесата.
По време на медитация в сянката на Свещено Дърво Bodhi Буда
получава своето просветление; норвежкият бог Один получава дар слово,
висейки на Световното Дърво. Свещеното Дърво на Боговете е друг често
срещан атрибут в митологията на много народи; в някои дори Дървото
символизира самия Бог. Древният шумерски бог Dammuzi е представен във
вид на дърво, така както и индуския Brahman.
Други формати на Дървото са Дървото на плодородието и Дървото на
удоволствието и насладите при шумери и асирийци.
В ляво и дясно от владетелите (снимката долу), покланящи се на Дървото на Живота, са т.н. дух защитник (spirit protect), които ръсят символично
със семе (вода от съда, който носят) от шишарката от Дървото на Живота.
Шишарката е принадлежност на вечно зеленото дърво. В днешно време
ритуалът е същият, свещеникът напръсква с помощта на клонче от вечно
зелено дърво, чемшир, със света вода, като го потапя в съда, който носи.
Над Дървото на Живота е изобразяван и друг вид на „херувим-защитник",
диск с крила и човешка фигура, в някои случаи човешката фигура
отсъства.

Дух Закрилник и Свещено дърво, вероятно изображение на Дървото на
насладите и удоволствията, в короната му вместо цвят или плод са макови
семена - Асирия.
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Дървото на Живота в храма на Карнак, Египет

Дървото на Живота от Урарту, IX век пр. Хр. днешна Армения, Асирия

В митологията на маите Свещеното Дърво носи името Иахше (Yaxche) и
клоните му стигат до небесата; Дървото Изапа.
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Въздушна снимка на изображение на Дърво на Живота на платото Наска.
Ипатуро, божественото Дърво на Живота, охранявано от митичните същества
Кинара и Кинар в храм Пауон, VIII век, Ява, Индонезия.

Трон на Буда пред Дървото на Живoта (Бодхи дървото).

В юдейската и християнската митология
Дървото на Живота се намира в центъра на
Райската градина – на небето, и на земята. В
християнската митология от корените на
небесното Дърво извират най-древните реки,
захранващи и даващи живот на земята,
аналогично е Дърво Tooba в Корана, от чиито
корени извират мляко, мед и вино 8 .
Християнството приема Дървото на Живота
във варианта „Дърво на познанието”, а на
змията дава роля на лошата изкусителка,
заради която Адам и Ева биват изгонени от Рая.
Като наследство от балканското Дърво на
Живота, Духът на живота в християн-ството
остава евфемизма „свети дух” в състава на
триединния бог.
Нотр-дам, Париж, Адам, Ева, змията и ябълката.
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Показвайки интерпретациите на Дървото на Живота от различни
краища на света, виждаме, че изобразяваният на Балканите вариант, дърво
със змия в клоните, в късната античност няма паралел. Единственият
откриваем паралел е в по-късното християнство – т.н. Дърво на познанието със змията, Адам и Ева. Най-приемливият вариант на интерпретация е
Дървото на Живота със змия – образ на Дух на Живота; самата змия се
впива в древната формула – Дух от Духа.
В стария завет думата „дух” е използвана над 400 пъти, употребена в
смисъл като „трети начин да се изрази съзидателната роля на бога”.
Осмият член от Никейско-цариградския символ на вярата гласи „Вярвам и
в Светия Дух, Господа, Животворящия”.
В Никейския символ понятието „душа” не се използва, но индиректно е
явно тракийското разбиране, че душите са безсмъртни и отиват в друг свят
и един ден като Залмоксис ще се завърнат: „Очакваме възкресение на
мъртвите и живот в бъдещия век”.
Интерпретацията – змията като част от Дървото на Живота Дух от
Духа, дава отговор на проблема с определянето на конника като „бог на
боговете, всебог”. Конникът не е бог, всебогът е зад олтара, „създателя на
живота, всепроникващ и всеобхватен първичен надбожествен свети дух,
който е във всяко живо същество и всеки бог”.
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БЕЛЕЖКИ
В монотеистичните религии Дървото на Живота е с второстепенна роля, където се
приема, че не Духът, а Бог е създател на всичко. Според първата книга от
Петокнижието - Битие, Дървото на Живота е отъждествявано с Тилията, посадено от
Бог на средата на Едемската градина.
2
Енциклопедия древна Тракия, Залмоксис
http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=106
3
The “Mithras” Liturgy from the Paris Codex Edited and Translated by Marvin W. Meyer
1

http://hermetic.com/pgm/mithras-liturgy.htm
Spirit of Spirit,
if it be your will,
give me over to immortal birth
so that I may be born again –
and the sacred spirit may breathe in me!
4

Плутарх, Биографии, Животът на Александър, I, 1-3.
Nonnus, Nonn, Dion, VI, 155 – 223
6
По Юлия Хаджи Димитрова, Готи, сиреч Гети.
7
Encyclopedia Mythica, http://pantheon.org/articles/n/ningizzida.html
5

8

За езика на символите, http://astrosite.org/forum/index.php?topic=1359.25;wap2
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Раждането на Загрей, Дионис

Непоследователна и противоречива, все пак египетската митология позволява разчитането на една устойчива последователност от символи. Богът
слънце, богът на плодородието Амон Ра често е изобразяван като човек с глава
на овен или като овен със спираловидни рога — символ на плодови-тостта;

Озирис

Амон Ра

Апис

ГЛАВА ТРЕТА
Апис, богът на плодородието, е продължението на Амон Ра. Всяка пролет
бикът Апис е ритуално убиван, за да се възроди от калта на надигащите се
води на Нил отново в образа на младия Озирис. Озирис е разкъсан от Сет и
неговите седемдесет и двама съзаклятници на четиринайсет части и разпръснат по Египет. Ритуалната смърт на Апис и новото възкресение се празнуват всяка пролет в Египет, очертавайки слънчевата годишна цикличност.
Озирис, Амон Ра и Апис; змия, овен, бик, това са символите на три различни
състояния на слънцето – раждане, зенит, старост.
Мита за Озирис съществува на тракийска земя в доста по изчистен вариант
в божествените Загрей - Дионис - Сабазий. В тракийската митология Загрей е
бог на слънцето, роден от съюза между Зевс и Персефона. Разгневената Хера
изпраща титаните, които разкъсват Загрей на седем части. Зевс поръчал на
Семела да погълне сърцето на Загрей, след което се родил Дионис, два пъти
роденият. В риторичен въпрос Плутарх идентифицира Озирис с Дионис: „А че
Озирис и Дионис са едно и също нещо, кой знае това по-добре от теб, Клей.” 1
Отново Плутарх прокарва паралел между Озирис, Дионис и богът слънце
Аполон: „Преданията за титаните и нощните тържества в чест на Дионисий
съответстват на разказите за разкъсването, възкресението и въз-раждането на
Озирис… и „чистите” поднасят тайно жертва в храма на Аполон” 2 .
Орфическите химни свързват Дионис със слънцето: „Слънцето е наричано
Panes (Пан) и Dionyso, не споменавайки за множество други дадени му имена,
основани на неговите качества и на годишните сезони“. 3 Софокъл в “Терей”
пише: „Хелиос, ти най-почитано божество у конелюбивите траки”. 4
Тракийската ритуална религия чрез честванията на слънцето, „на неговите
качества и на годишните сезони“ очертава различните фази на годишния
цикъл като раждане на новото слънце (Загрей), възмъжаването на оплодителя
Дионис (овен) и неговото продължение Сабазий като бог на плодородието,
идентифициран и чрез жертвения бик. Казаното по-горе няма да го срещнете в
източниците, но е пределно ясно разказано в релефите както на Дионис и
Сабазий, така и в релефите на една друга религия, привидно нямаща нищо
общо с тракийската, а именно – Римския митраизъм.
Нон 5 описва сътворяването на Загрей от Зевс, „преобразен като змей”:
„Съединението с небесния змей оплоди утробата на Персефона. Тя забременя и роди Загрей, рогатата рожба“.
Или Загрей е роден като рогата змия от съвладетелката на подземното
царство (Земя), оплодена от Зевс.
Източниците не казват, че рогата рожба означава рогата змия, но още
през 1889 г С. Рейнак написа „Загрей, рогатата змия” 6 , а релефите многократно показват – Загрей, роден като змия е с гребен на петел, символ на
слънцето.
Змийското начало или символизирането на раждането със змия е устойчив
образ в древната иконография.
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Змия, овен, бик – това са символичните знаци, през които преминава
разказът за ритуалния годишен цикъл в лицето на божествените Загрей,
Дионисий, Сабазий.
При Нон интерпретацията „Персефона” не е идентичност със Земята, но в
гръцкия мит е загатнато - владетелка на подземното царство. Беотийската
версия на раждането на Загрей допълва - Загрей се ражда от съюза между Зевс
и Семела (Semele от фригийски Zemelo, земята; старобългарски - земля. 7 ) Бог,
роден в Тива, Семела, дъщерята на Кадъм и Хармония.

Замъчи се Божа майка
От Игнажден до Коледа,
Че си роди Боже чедо,
Боже чедо – сур елена,
Сур елена – златни рога.

Слънцето, родено от съюза между Земята (Семеле) и Небето (Зевс)

В гръцкия език думата Загрей няма смисъл. Загрей (Ζαγρεύς, Zagreus,
Zagrej) в днешния български език е близо до думите ‘грея’, ‘изгрев’, ‘зора’.
Текстът на Нон е пречупване през хаоса на гръцките митове на една негръцка
религия, за характера на която обаче ясна представа ни дават изображенията
от древните релефи.
Гръцката литературна версия на тракийския Зи (Зевс) е като Бог на
боговете, гръмовержец, и е обичайно отъждествяването му на символно
ниво с Небе и Небе със птица, орел.
Идентифицирането на раждането на Загрей (слънцето) като раждането
на Сина е ключов момент в разбирането на тракийската религия, в която
религия като изначални дадености са дефинирани Богинята майка – Земята
и Небето като закрилник, Отец, символизиран с Орел. Античните релефи
показват отношението Орел – змия именно като закрилник, в показното
по-долу орелът защитава, обгрижва змията, рожбата Загрей.
Съвременната историография представя долните релефи като символи на
борбата със злото поради наслоената християнска представа за змията като
символ на злото. За показаните релефи от различни региони на Европа по
никакъв начин не може да се каже, че Змията и Орела са във враждебни отно-
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шения; напротив, мотивът Небето като закрилник е изразен чрез Орела,
обгрижващ Змията, респсктивно Загрей, новороденият.

Помпей

Торонто, Музей

Истанбул

Лондон

Вознесенск

Хърватия

На релефите на Дионисиевите шествия ясно са изразени следните повтарящи се символи: кошница, от която излиза змия (раждане), малко дете (Загрей), овен (плодовитост), лъв (войн, защита), жезъл с шишарка (семе),
обърнат съд с изтичаща вода (утроба, Майка, раждане). На великолепния
саркофаг от Metropolitan Museum, Дионис е стъпил върху кошницата, от
която излиза змията (раждането). Кракът на Дионис върху кошницата
означава: това е отминало.
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Шествие на Дионисий 8

Десетки са монетите от Пергам, изобразяващи символа на раждането
на бога 9

Овенът или агнето отразяват детската възраст на Дионисий; лъвът, на
който е седнал Дионисий, възмъжалият юноша Дионисий.
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Тази градация – Змия, Овен, Лъв, се повтаря във всички останали
дионисиеви изображения показани тук. Изобразяването на змията, овена
(агне) и лъва на релефите на Дунавските конници носи същият възрастов
смисъл, същият похват е използван и във фигурите „ръце на Сабазий”.
Разглежданите релефи, а повечето са с известен произход от Мала Азия,
отразяват картината на една завършена религия, в която Дионис е богът,
носител на семето, оплодителят, твърде различен от гръцкия литературен мит
за Дионис, където той е статичен бог на виното и веселието.
Следващият релеф изобразява със символни образи подобно на пред-йероглифно писмо едно и също нещо – времето от раждането до възмъжаването на
Дионис.
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Саркофаг с изображение на Дионисий (190-200) 10 ; 2.Саркофаг с изображение
шествие на Дионисий (215-225AD) 11 Ликнон и фалос, змия, дете, овен, млад
лъв - характерни атрибути на дионисиевите шествия.
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Триумф на Дионисий. 12 И тук имаме стабилно: змия, дете, лъв

Три от показаните релефи са от Мала Азия, четвъртият е от Флоренция, но
изобразяват развитието на образа на Дионис с една и съща символна градация.
В случая има смисъл разглеждането на символните фигури не всяка отделно за
себе си, а като разказ от една история, когато са употребени заедно, пре-махва
недоумението от привидното означение на един и същи обект с раз-лични
символни средства (змия – земя; змия – дух; змия – раждане).
Празници на зачеването и бъдещето плодородие, това са Дионисиите,
провеждани след 22 март, деня на пролетното равноденствие. Девет месеца
преди Рождество, раждането на следващия Загрей. При траките изявата е
чисто ритуална, кошници със змии и фалоси, кратери с вино, „опиянение“,
„орфически танци и оргии”, „диви, безумни оргии“ – така са описвани Дионисиевите шествия. В „безумно опиянение“ вакханките разкъсват бикове по
ливадите, Агаве във „Вакханки“ на Еврипид убива сина си Пентей и отнася
главата му у дома, без да разбира смисъла на извършеното (Еврипид описва
празненствата в Македония).
Овенът, змиите и силените, символите на оплождането, са неизменните
участници в шествията на Дионис. Мъже с кошници-ликнони носят изображения на фалоси. Плутарх пише: „Според Памилий, празненството, както
казвах, е фалическо, те го поставят най-отпред и носят навсякъде статуя,
фалосът на която е увеличен три пъти, тъй като богът е начало, а всяко начало,
благодарение на плодовитостта, увеличава това, което изхожда от него.” 13
Същите фалически шествия описва и Херодот при тържествата в чест на
Озирис в Египет, където фалосите са били изобразявани като подвижни
механични устройства, монтирани на дървени кукли, управлявани с конци.
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Кошницата (ликнон), в която са били носени фалосите представлява
изплетено от върбови клони приспособление, използвано при ръчното
веене на зърно. Същото приспособление е служело и за кош-люлка, която е
спасила не едно „божествено бебе“, носено по реката и намерено в
тръстиките.

Кукерът, който излиза от кошницата, е фигура и в българските кукерски
шествия. Когато Белият кукер (без маска) сее, актът е равносилен на
оплождане 14 .

Шумните кукерски шествия в България са наследство от дионисиевите
празненства, където младежите също ходели облечени в кожи

Плутарх, който, пишейки за майката на Александър и дионисиевите
шествия, казва: „Олимпиада по-ревностно от всичките е била привърженик на тайнствата и буйстваше съвсем по варварски; във времето на
тържествените шествия тя носеше големи опитомени змии, които често
всявали страх у мъжете, когато, изпълзявайки изпод плюша и от свещените кошници, те обвиваха скиптрите и венците на жените“.
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Малко преди този текст Плутарх цитира народите, почитащи по един и
същи начин Дионис: „От древността всички жители на тази страна (Македония) участват в орфическите тайнства и в оргиите в чест на Дионис, а
действията им са много сходни с обредите на едонките, а също така на
тракийките, живеещи в подножието на Хемус.”
Градацията змия-овен-лъв е широко използвана символна възрастова
градация в древността. Младият Дионис е изобразяван с рога на младо
животно, символ на младежкото време на Дионис.

Според известен мит Александър Македонски, „първият велик на Балканите“, е носил диадема с рога на овен, защото „бил станал син на Амон
Ра“, когато посетил храма на Амон Ра в Египет. Тръгвайки да завладява
Индия, Александър казал: „Аз съм новият Дионис“. Това също е мит, но
Александър е изобразяван с рога на овен, защото тогава е бил на възрастта
на младия Дионис, а не защото е посетил храма на Амон Ра. По-старите
негови генерали (Селевк, Деметриус) са изобразявани на монетите с рога
на бик.

Александър е изобразяван и с диадема на лъв. Освен плодоносен, възмъжалият
Александър е и войн. Змия, овен, лъв.
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В „Тракийският Дионис“ Александър Фол практически разглеждайки
всички известни източници, със забележителна ерудиция и последователност доказва, че когато се говори за Дионис и Загрей, за Дионис и
Сабазий, трябва да се разбират различни ипостази на един и същ тракийски бог.
Но кой е Сабазий?
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Сабазий, жеста на Сабазий, тракийската Света
Троица

Кой е Сабазий и продължение ли е на Дионис така, както Дионис е
продължение на Загрей. Според Аристофан, Лукиан, Хизихий, Климент
Александрийски и Арнобий, Сабазий е чужд на гърците фригийски бог.
Диодор 1 посочва, че Дионис е наричан от някои Сабазий, според него
Сабазий е по-стар от Дионис. Схолистът на „Оси” 2 твърди, че траките наричат жреците на Дионис „сабои”, а схолистът на „Птици” 3 твърди, че
Сабазий и Дионис са един и същи бог.
Много по-късно гръцката енциклопедия Sudas (Х век) също категорично заявява, че Сабазий „...е същото като Дионис”. Той придобил тази
форма „от ритуала, отнасящ се до него”. Страбон също твърди, че Дионис е
получил своите ритуали от Сабазий, 4 а Сабазий „в известен смисъл” е детето
на Майката, която е „и Рея, и Кибела или Кибебе, или Диндимене, според
местата, където е била почитана”. 5
Гръцката литературна версия на тракийския Дионис – Διόνυσος е
известна – бог на реколтата от грозде, производството на вино, на ритуална лудост и изобразяван най-често с гроздове на главата.
Това, което не казват източниците, изразяват ясно релефите от I век пр.
Хр. до IV в. сл. Хр. А то е – тракийският бог слънце Дионис е младежът,
оплодителят, тракийският бог слънце, символизиращ първата половина на
годишния цикъл. Сабазий е неговото продължение като бог на плодородието, обозначаващ плодородната част на годината. Вечно раждащите се
и вечно умиращи Загрей-Дионис-Сабазий. Според Аристофан Дионис е постар от Сабазий, и той е прав – по-рано роденият е Дионис. 6 Сабазий е
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цикличният ритуален бог, който бидейки Дионисий, преминава в Сабазий,
предава своите ритуали на следващия Дионисий от безкрайния, повтарящ
се годишен цикъл. Предаването на ритуалите е традиция, изразена в камък
още при хетите и продължила с подобни изображения и в наши дни.
За първи път името Сабазий е фиксирано върху скален релеф във Фригия като Sabaz. Много често богът е наричан „тракофригийски”. Според Л.
А. Гиндин Кречмер е съвършено прав, когато казва, че Сабазий има изконно балкански произход и култа е пренесен в Мала Азия от фригите бриги в
1200 г. пр. Хр. 7
През 370 г.пр.Хр. управителят на Лидия (част от тогавашна Персия)
забранява на жреците да участват в тържествата в чест на Сабазий, където
се танцува върху огън и жреците „носят нещо в ръце“, защото обичаят осквернявал култа към Ахура Мазда, чийто основен елемент е преклонението пред огъня.
Страбон (68 г.пр.Хр.–24 г.сл.Хр.) казва, че фригийската Кибела (едно от
имената на Майката) „в известен смисъл е майка на Сабазий“; а също така,
че жриците в храма на Артемида в Кастабала, планината Тавър, танцуват
върху огън.
4 април 204 г.пр.Хр. – Рим „купува“ култа на фригийската богиня
Кибела.
139 г.пр.Хр. – преторът на Рим изгонва халдеи, защото развращавали
римските нрави с култа към Юпитер Сабазий, който проповядвали, а на
следващата година, според Тит Ливий, Рим въвежда култа на Сабазий в
Рим.
135–134 г.пр.Хр. – според пергамски надпис, царят на Пергам Атал
официално въвежда култа на Сабазий в царството. Атал е наричан „син на
бика”, „носещ бичи рога”. 8
133 г.пр.Хр. – малоазийското царство Пергам доброволно се присъединява към Римската империя. От този момент над двеста и пет-десет
години, до възникването на Римския митраизъм, в Рим и империята ще се
строят храмове и ще се издигат релефи на „култа към Сабазий“, обикновено обслужвани от жреци от храмовете, от които е „внесен“ култът (Мала
Азия, Балканите).
След всичко това Макробий 9 твърди, че в Тракия слънцето се нарича
Сабазий и траките го честват с великолепна религиозност: „Знаем, че в
Тракия слънцето се смята също като Либер. Траките го наричат Сабазий и го почитали много тържествено, както пише Александър Полихистор. Нему е посветен храм върху хълма Зилмисос, един околчест храм,
чийто покрив е отворен в средата. Кръглостта на храма показва природата на тая звезда. Светлината влиза през върха на покрива, за да се покаже, че слънцето осветява всичко с лъчите, които пуска от върха на небето и че с неговото огряване се открива всичко...”
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В света съществуват и четири релефа, които ясно изобразяват Раждането, Живота и Края на „слънцето“, пресъздавайки връзката ДионисСабазий. Най-добре тази последователност е представена върху релефа от
Ампуриас (днешна Югоизточна Испания).

Релефът от Ампуриас

В центъра на композицията е богът слънце Сабазий. Зад гърба му (вдясно) е неговото минало – пещерата с Майката (пещера, „раждане от земята”), младенеца и гарвана вестител; над пещерата се издига Дървото на
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Живота, по което се издига коронована („рогата, с гребен“) змия, Духът на
Живота, вселен в младенеца Загрей.
Нон 10 описва как Зевс, „преобразен като змей”, сътворява Загрей:
„Съединението с небесния змей оплоди утробата на Персефона. Тя
забременя и роди Загрей, рогатата рожба“.
Коронованата змия с гребен на петел е знакът на изгряващото слънце.
Гребен на петел наподобява и трако-фригийската шапка на главата на
Сабазий. Приложената карта очертава ареалът не само на носителите на
трако-фригийската шапка, но и ареалът на Религията на Слънцето, чийто
бог носи различни имена – Баал в древен Вавилон, Загрей, Сабазий на
Балканите и Мала Азия, Митрасил при хетите, Митра Бата при фригите,
Михр Яшт в Ригведа, Митра в късна Персия, обожествен е и Сйявуш в
древния Хорезъм. Със същата шапка са далечните юеджи, обитаващи
Синцаян в Китай, по-късно основали империята на кушаните и изписващи
името на бога слънце като Мииро. Религията няма граници.

Коронованата змия от скулптура „ръка на Сабазий”; древният ареал на
Религията на Слънцето, белязан с „шапката на петела”

Змията с корона е наричана и царска (βασιλίσκος). Гръцката интерпретация на змията βασιλίσκος е крайно негативна, тя е изобразявана като змия
с глава на петел, способна да убива дори с поглед и миризма.
Вдясно (върху релефа от Ампуриас) е човекът с брадвата - лабрис, която
ще разкъса детето Загрей, за да се роди юношата Дионис. Детето трябва да
умре, разкъсано от титаните, за да се роди Дионис. За „малкия Загрей”
говорят и Фирмиций Матерний, римски писател от IV век, който в „За
заблужденията на езическите религии” описва критския Дионис – Загрей,
убит от титаните и ежегодно отбелязваното събитие от критяните, с
мистерийна драма за страданията на „малкия Загрей”. 11 Плутарх пише, че
на пеласгийския остров Тенедос имало крава, за която се полагали
специални грижи и когато раждала мъжко теле, го съсичали с либрис,
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сякаш то е „Загрей, малкият Дионис”. 12 В древния Хорезъм в определени
дни на годината се извършва ритуала на търсене на тялото на изгубеното
божествено дете. 13 Ритуалната смърт на детето и „предаването на
ритуалите” от „по-стария” е изобразено и на плочките наречени „Дунавски
конници”.
След смъртта на детето Загрей „се ражда” юношата Дионис и змията
продължава своя път по дървото на живота. Дървото не дава плод, а само
семена, затворени в шишарки. Шишарка (семе) е изобразена и на върха на
жезъла на Дионис, която е и „падащата шишарка” от „ръцете на Сабазий”,
и шишарката на асирийския „Дух-покровител”, означаваща благословия за
плодородие и живот.
Пътуването по дървото на живота завършва със семената на шишарката.
Сабазий е възрастният мъж с брада, обърнал гръб на дървото на живота,
на дионисиевото си минало. Дървото на живота е Дионис, останалото е
Сабазий. Жезълът на Дионис завършва с шишарка, на жезъла на Сабазий
символът на семето липсва.
Пред Сабазий на релефа от Ампуриас е дървото с плодове,
плодоносният период на годината. Боговете на плодородието (при хетите е
Телепин, в Мала Азия и Тракия – Сабазий, Баал във Вавилон) са
изобразявани като възрастни мъже, последните двама изобразявани или с
бичи рога, или със знака на отиващата си луна. Луната, символ на отминаващото време, е над Сабазий, обгърнала отслабващото през втората
половина на годината слънце. Кадуцеят с крила и същите крила на човека
със затворени очи са символи на отиващия си в подземното царство.
Изправената урна е символ на смърт, трите изправени урни под Сабазий са
символи на смъртта на Загрей, Дионис и самия Сабазий, края на годината.
В пещерата под земята (там са тракийските храмове) отново е Майката,
която извършва възлияние пред огъня на олтара, в помен за Сина. Цикълът
е завършил, за да се роди отново с раждането на новия Загрей.
Сабазий е стъпил на глава на овен. Овенът е символ на времето на Дионис, символиката на жеста е: стъпваме на това, което е преодоляно, което
е отминало във времето. Същият символ е използван и в т.н. „ръце на
Сабазий”.
Релефът от Хасково (България) повтаря символиката и метода на
изображение приложен в релефа от Ампуриас. Но на релефа е все още
младият Дионис или Дионис-Сабазий, жезълът все още е с шишарка. До
него е слънцето, подминало своя зенит, зад него е Дървото на живота със
змията, колоната с гроздове, символ на виното, изливано по шествията;
кошницата със змии, съдът с фалоси. Съдът, с който се загребват семена, е
обърнат, семето е посято. Раждането е означено с кошницата в основата на
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дървото. Кошница, с излизаща от нея змия, е символ на раждане. Зад
Донис-Сабазий е миналото.

Релеф на Дионис-Сабазий археологически музей Хасково

Пред Сабазий, в ликнона, в който по време на шествията носят фалоси,
вместо фалос е силèн с набръчкано от старост лице. Сабазий е протегнал
дясната си ръка над жертвеника, където поставя носителите на семето –
шишарките. Това е, което Дионис-Сабазий ще остави след себе си.
В краката на Сабазий е костенурката, символът на старостта; завръщането при майката земя.
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Релефът от Копенхаген повтаря сюжета на релефите от Ампуриас и
Хасково.

Релеф на Сабазий – Копенхаген

На дървото на живота отново са змията и орелът (Земя, Небе); на жезъла вместо шишарка е поставена „ръка на Сабазий”. В ляво са предмети
символизиращи изобилие – пчела, бут, шишарка със семе, която Сабазий
поставя на жертвеника. И тук Сабазий е стъпил с крак върху главата на
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овена, своето минало, в края е жертвеният бик, символ на края на земния
му път – жертвеникът. Митрите от двете страни на Сабазий са украсени с
рога, сабазиеви символи и вероятен атрибут на жреците при сабазиевите
тайнства. Сабазий е и жертвеният бик, символично убиван от жреца, символ на края на старата година (релефът от Пергам). Като бик е изобразяван
и аналогът на Сабазий, вавилонския бог на плодородието Баал. Началото
бик е загатнато още при Загрей. Последното превъплъщение на Загрей,
преди да бъде разкъсан от титаните, е бик. С рога на млад бик е изобразяван и Дионис. Възрастовата градацията и самото използване на символа
на бика в трите образа демонстрират естествената връзка между тях.
В гръцката митология няма литературен мит за Сабазий, освен случайни споменавания на името. Копирайки тракийските обредности и не
познавайки Сабазий (аналог на Апис при египтяните), гърците смесват
обредностите при Дионис и Сабазий, за което свидетелства Плутарх:
„...действията на жреците по времето на погребението на Апис, когато
превозват тялото му на сал, ни най-малко не отстъпват на вакхическите
ликувания: те обличат кожи от елен, носят тирсове и издават викове и
правят движения подобно на тези, които издава завладеният от дионисов
екстаз. Поради тази причина много гърци правят изображения на Дионис
във вид на бик” 14 .

Релеф на Сабазий.

На това изображение на Сабазий от Разград бикът е пред конника. Над
него е Змията, Духът на живота, склонила глава; музикантът зад Сабазий е
замлъкнал, брадвата е вдигната.
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Релефът от Националния археологически музей Албания повтаря и
утвърждава всичко казано по-горе като устойчива традиция в
иконографията.

67

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Тракийската света троица, жестът на Сабазий
„Жестът на Сабазий” от релефите на Тракийския конник е идентичен с
този от фигурите „ръце на Сабазий”, но какво означава и има ли същото
значение?

Тракийски конници от България, Македония и остров Тасос с жеста на Сабазий

„Ръцете на Сабазий” са метални фигури, които вероятно са участвали в
ритуални шествия, и отразяват предимно основния моменти от ритуалната
слънчевата религия – Рождество, а също така основните персонажи на тази
религия – Светия Дух, Богинята Майк, Отец и Сина.
Гръцката литературна форма казва, че Сина се ражда от съюза между
Зевс и Земята.
Релефите и изображенията разказват една по-различна история за
Началото, която би звучала така:

68

САБАЗИЙ, ЖЕСТА НА САБАЗИЙ, ТРАКИЙСКАТА СВЕТА ТРОИЦА

В Началото беше Духът. Земята и Небето бяха мъртви. Светият Дух
одухотвори Земята и я превърна в Майка. (При траките по-често
безименна, Майката на боговете, Μητρι θεῶν). Светият дух одухотвори
Небето и създаде Бащата-Отец, богът гръмовержец, изобразяван в
образа на орел с разперени криле, държащ мълнии. (Наричан и Збелсурд, и Перкон, и Плейстор, и с много други имена).
Съюзът между Земята и Небето роди Сина. Загрей, Слънцето.
Подробно релефно изобразяване на казаното е ръката на Сабазий, на
която са изобразени традиционно Сабазий стъпил върху знака на своето
Дионисиево минало, главата на овен; аналог от релефите на Сабазий.
Сабазий е вдигнал пръст нагоре и показва тях, двамата, Отец и Майка:
орел, държащ мълнии, с жаба на гърба. Земноводното жаба и орелът са
символи, означаващи Земя и Небе. Композицията е разположена върху
двата вдигнати пръста на ръката. В случая е използван образът на жабата
за означаване на земята, тъй като на същата фигура змията означава душа
(Сабазий). 15
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На палеца на ръката традиционно е разположена шишарка, означаваща
Дървото на живота, символ на Духа на живота, Светия дух, Създателя.
Вдигнатите три пръста отразяват единството между Свети Дух, Отец и
Майка.
В долната част на скулптурите често е изобразявана Майката в пещера,
прегърнала „младенеца“, новородения бог, гарванът – повторение на сцената на Рождество от Ампуриас.
Символично Богинята Майка (Земята), или нейното присъствие, е представяна на фигурите „Ръце на Сабазий” от земни животни – костенурка,
гущер, жаба.
Вотивните фигури „Ръце на Сабазий” вероятно са използвани в годишните празненства за посрещане на новото слънце, Рождество, придружени
с изпращането бога на плодородието, Сабазий, при ритуалната му смърт.
Тази идея ясно е показана на изображението по-долу. 16

Фигури на Ръце на Сабазий от Помпей
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В пещерата е майката с младенеца. Трапезата и младенецът с майката в
пещерата отразяват предхристиянско разбиране за Рождество, не много
различно от днешното.
На софрата са поставени трапеза с три хляба, хлябовете на светата
троица, аналог на българската Бъдни вечер.

Обредни хлябове от “ръката на Сабазий” с кръст и четири топки;
обредни хлябове от България със същите орнаменти

Сабазий е стъпил върху главата на овен. В преносен смисъл – Сабазий е
над времето на овена, той е близо до луната, символа на „другия свят“.
„Рогатата“ змия отдясно на Сабазий е изминала пътя от раждането до
кратера (погребална урна) – символично представяне на живота от
раждането до смъртта. Раждане, юношество, Сабазий, тази последователност е известна и от разгледаните релефи на Сабазий.
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Показаната по-долу скулптура е намерена в руините на Помпей,
погълнат от огнената пепел 79 г. след Христа, което указва вероятност
скулптурните композиции „ръце на Сабазий” да са значително по-ранни от
I век. сл. Хр. На нея освен идеята за Рождество ясно е показана и змията с
гребен на петел – символ на духа на Загрей-Дионис-Сабазий. На ръката
отсъства изображението на Сабазий, централен образ е овенът.

Ръка на Сабазий от British Museum, Cat Bronzes 876
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Майката държи в скута си дете с глава и крака на овен. Над пещерата е
трикрака софра с крака изработени като крака на овен, три хляба с
изобразени кръстове върху тях.

Ръката е използвана вероятно в ритуалните чествания на ранните пролетни слънчеви празници, отразяващи ранната пролет, „раждането” на
младия Дионис, оплодителя. Сцени, в които се празнуват преходи детствоюношество, юношество-възмъжаване са често срещани в тракийската
иконография (Дунавските конници), чествани като раждане на ново
същество.
На следващата показана „ръка на Сабазий” са изобразени поредицата от
характерните символи на превъплъщенията на бога змия, овен, лъв и бик. 17
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Честванията на Сабазий не са култ към бог. Ритуалният характер на годишните чествания на слънчевите празници е причината те да се предават
и запазят като устойчива религия, една от най-древните, религията на
Слънцето.
Най-често повтаряният елементи от изображенията, вплетен в идеята за
Рождество е образът на Сина, показван в различните етапи на неговото
развитие – от младенец до Сабазий. Вторият елемент е образът на Майката
в сцените на Рождество. Третият, неизменно присъстващ елемент, симво-
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лизиран със шишарката е образът на вечно зеленото дърво, символ на
Светия дух, Създател или Отец.
Изображенията върху ръката с вдигнати три пръста са израз на смисъла
на една цялостна древна ритуална религия в контекста на разбирането за
произхода на света и живота; свят, одухотворен от Светия дух, на Богинята
Майка (Земя) и Небето. Древната Света Троица на народите от Мала Азия
и Балканите, означена с вдигнати три пръста.
Идеята за Света троица в християнството е приета три века след
раждането на Христос.
Цитат от книгата „Тайната на Троицата” 18 : „Навсякъде в Стария Завет
на Библията се говори за Отеца, за единния и единствен бог, но никъде не
откриваме думата „троица“, да не говорим за концепцията на триединния
бог. Самата дума „троица“ се появява за първи път в християнската
теология някъде около 170 г. Теофил Антиохийски, който става патриарх
или епископ на Антиохия през 168 г., говори за троица, макар и не в
контекста на християнската вяра. Вместо това той я свързва с Господ,
Неговото Слово и с Мъдростта му...“.
Светата троица в християнството беше създадена по-късно и приета в
325 г в Никея от тези, които преди това изповядваха вярата в Тракийската
света троица – Свети дух, Богинята Майка (Земя) и Отец с вдигнати три
пръста.
Духът на Живота, Zi, Ζεύς.
Уважаеми читателю, aко отворите справочниците и потърсите името
Зевс всред тракйиските богове, няма да го намерите. Въпреки Омир,
въпреки Херодот, въпреки Страбон.
Омир пръв споменава Зевс като пелазгийски бог:
„Зевсе додонски, царю пеласгийски, живеещ далеко, властно царуващ в
студена Додона! Жреците ти дружно с тебе живеят и спят на земята с
нозе неумити.” 19
Вероятно на възраженията, че „Зевс е гръцки бог”, би трябвало да си
спомним казаното от Страбон: „Също, както във всички други отношения
атиняните продължават да бъдат гостоприемни към чужди неща, така
е и в почитанието им към боговете; защото те са приемали радушно
толкова много чужди култове, че били осмивани заради това от
комиците; и между тях са тракийските и фригийските ритуали.” 20
Или пък казаното от „гръцкия историк” Херодот: „Жреците на Зевс в
Тива (Египет) ми разказаха, че две жени, жрици от Тива, били отвлечени
от финикийци и едната била продадена в Либия, а другата в Елада.
Тогава Елада все още се наричала Пелазгия.” Едната жрица основала
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прорицалището в Додона, „това прорицалище се счита най-древното в
Елада, казва Херодот, и в това време било единственото.” Така
пелазгите приели имената на боговете от Египет (до това време ги
наричали υεοί). „(….) пелазгите започнали при жертвоприношения да
употребяват имената на боговете. А от пелазгите впоследствие ги
приели елините. За родословието на отделните богове, от векове ли
съществуват те, и за това, какъв образ има този или онзи бог, елините
узнали това-онова, така да се каже, от завчерашния ден.” 21
Херодот лично продължава разследването – в Додона жриците,
описани поименно, му потвърждават версията на египетските жреци.
Което е и потвърждение за „египетска версия” в балканския религиозен
свят.
Храмът на Зевс в Додона е под свещения дъб на пеласгите, тракийското
Дърво на Живота. За това най-древно население на Балканите се казва, че
са рожба на Зевс. „От Зевс и Ниоба, първата смъртна жена, с която се
съединил Зевс, се родил Аргос, а също така, както съобщава Акусилай, и
Пелгас, по името на когото жителите на Пелопонес били наречени
Пеласги“ 22 . „Пеласги, най-древното население на Гърция, потомци на
митичния Пеласг, син на Зевс, роден в Аркадия“ 23 .
Зевс е бил на особена почит у траките и това е видно от случая с Ксеркс,
който превземайки Македония е поискал да му бъде докарана свещената
колесница на Зевс. За да я спасят обаче, пеоните я предали „на траките”. 24
Нека не се заблуждаваме – тракийският Зевс няма нищо общо с Зевс на
гърците.
Наименованието на Бога при траките в най-общия случай е Zi (Ziα, Ziο)
така го приемат и Вл. Георгиев 25 , и Дуриданов 26 . Всепроникващият,
всеобхватен, без начало и без край, Богът на всичко живо във вселената,
Духа на Живота.
От казаното от Омир, Херодот и Страбон Ζεύς или Διός (Зевс) е гръцкия превод на Zi (Ziα, Ziο).
При хетите Богът е Siu, при лидийците Ziva, при германите Zio, Ziu,
Tiu, англосаксонците го наричат Tiw, келтите Duv; „халдеите обаче
употребявали думата Zi, която е коренът на живота и означава у тях
дух; така Зи-ана обикновено се приема за дух небесен, във ведите:
живин-атман (жива душа)”. 27
При поляците Zycie е живот, при русите Жизн, при латвийците dzīve,
при беларусите Жыццё, при чехите život, на санскрит българското Жив е
Ziva.
При гърците знакът Z замества знака Ж, буквално Zi, името на
тракийският Бог би звучало като Жи, Жиа, Жиу.
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Случайна ли е близоста на името на Духа на живота Zi със съществителното Живот? A също така графичното изображение на знака Ж с
графичното изображение на Дървото на Живота и неговите защитници:

Тук ще оставим без коментар и съответствието на посочените знаци от
розетата от Плиска и знаците от Критската писменост Линеар А и Линеар
Б. 28

Zi, Ziа, Ziu е името на Духа на живота при траките, той е и Богът.
Вероятно, на религиозната категория, Бог на боговете, съответства формата
Zi e Zi, или Зиези.
Името Зиези е близко на народите на Балканите.
Име, близко до името Ziezi срещаме на оброчна плочка от с. Чомаковци
Врачанско, като Zieisi (в музея във Враца).
Г. Михайлов публикува надпис от Кунино Врачанско, от трети век, в
който е изписано името Zeizeis.
Надгробен надпис от Рим на царица Зиаис (Ziais), дъщеря на Тиатус,
дакийка по произход и съпруга на царя на костобиките Пиепорус,
погребана от внуците си Натопорус и Дрилгиса.
На стела от гръцкия остров Лемнос съществува името ζιαζι – Ziazi.
Учените идентифицират плочата като продукт на предгръцкото население
на острова от шести век пр. Хр.
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Тези факти означават най-малко, че това име или много близко на него е
известно по нашите земи и Егейския регион, а изписването му има
варианнти.
Зиези е родоначалника на българите според надпис от Латински
хронограф от 354 г.: Ziezi ex quo Vulgares – Богът на боговете, от който
са българите.
Предхристиянските тракийски категории Свети Дух, Отец, Син,
Рождество, Трима вестители (влъхви) показват източниците, формирали
по-късно християнската религии. Нека напомним, че подобни категории
отсъстват както в юдаизма, така и в по-късния ислям, където съществуват
единствено Бог и неговия Пророк, който е простосмъртен. Изложеното
показва пряката религиозно-културна връзка, съществуваща между
предхристиянското балканско население и населяващите днешните български земи.
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Лъвът, змията, кратерът

На една немалка част от релефите на Тракийския конник освен змията и
лъва е изобразен и съд (кратер). В показаните по-долу релефи съдът е
обърнат и от него изтича вода. Обърнатият съд с изтичаща вода символизира извор, но символизира и утроба, източник на живот, майка.
Съдът с вода в орфическата традиция се свързва като символ с особена
мистична роля, асоцииран е с идеята за „животворната вода“, „извор на
живота“ (и свързаната с тях идея за безсмъртие), представян е като
„свещен очистителен символ“, „източник на душите на всички живи
същества“. Елементи от релефите – змия, лъв и съд (урна) съществуват
устойчиво в тракийската иконография. Същата комбинация ще срещнем и
в релефите на т.н. Дунавски конници, в някои релефи на митраизма. Не
само по начина, но и по смисъла на използване тези елементи носят и
демонстрират ясно тракийско начало.
Според Платон – скитници гадатели “предлагат цял куп от книги на
Мусей и Орфей”, реконструкцията на тяхното учение показва идеята за
отвъден живот и безсмъртие на душата. На така наречените златни
орфически пластини 1 обръщението към подземните богове, преди всичко
към Персефона, е, че душата на мъртвия, на миста и бакха идва “чиста
от средата на чистите” 2 ; Платон в своите диалози пише за същите, че
имат чиста душа, затова са знаещи, познават светия път нататък.
Тук, във връзка с живата вода от извора на Мнемозина, 3 в подземното
царство (според златните орфически текстове) и очистението, трябва да
търсим и мястото на изобразявания по релефите съдове с изливаща се вода.
На показаните по-долу релефи на Тракийския конник е изобразена
картина на поднасяне дарове от конника. Обикновено на тези сцени дарът
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е животно, което конникът държи. Ако погледнем внимателно позицията
на двете кучета, придружаващи конника, ще видим, че те не дърпат
плячката към себе си, напротив, наклонът на тялото на жертвата е към
лъва, т.е., те помагат на конника.
На релефите по-долу лъвът е сложил лапа върху обърнат съд с изливаща се вода. Лъвът се явява като пазител на изора, пазител на „извора на
живота”.
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Глава Панега

Разград

Пловдив

Перник

Сцената вероятно означава поднасяне дар на светилището до извора,
символ на майката; лъвът е традиционният пазител на светилището. Изобразяването на лъв или бик (букраниони), изображения, свързани със Сина
като пазител, пред или над храмове или светилища, най-вече на Майката
(Кибела), е практика от древността.
Най-забележителен от тази поредица релефи на Тракийския конник е
Мадарският конник, най-крупният релеф на конник на Балканите от античността.
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Изображението е с възстановка на разрушените елементи от монумента
– лъва и змията. Релефът под конника изразява стандартния тракийски
мотив - лъв с лапа над обърнат съд, символ на извор 4 . Под самия релеф
действително има голяма пещера с извор и тракийско светилище. Под лъва
е изобразена змия, над лъва – двурог жезъл. Цялостно сцената изобразява
идеята за Майката (извор, обърнат съд) и Сина, Бога Слънце в неговите три
ипостази – Загрей (змия, раждане), Дионис (лъва), Сабазий (двурогият
скиптър – луна, бик).
Паметникът е изграден вероятно през II век преди Христа. Основание за
датировката е съответствието на конника с изображенията от известни
скитски монети от II в пр. Хр. – владетел с камшик в едната ръка, с тежко
облекло на партски катафракт; съответствието на жезъла от паметника с
този на един от скитските царе в региона, царувал по това време 5 .
Релефът всъщност е първообраз на оброчните плочки на тракийския
конник, появили се непосредствено за първи път след неговото построяване в същия регион. 6
Името на селището, до което е построен монументът, е Мадара, в превод от ирански Майка, и потвърждава идеята за релефа като паметник на
Майката. Конникът е вероятно образ на обожествения владетел, построил
паметника.
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Релефи на Дунавските конници.
В друг тип тракийски релефи също устойчиво се повтаря
символиката на Богинята Майка, лъв, змия и кратер. Ето две от найтипичните изображения.
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Известни са няколко стотици релефа от този вид под името релефи на
Дунавските конници. Централен мотив в тях е Великата Майка между два
конника. Под конниците са изобразени тела на дете (юноша) или момиче.
В случая става въпрос за сцена изобразяваща ритуал – ритуалната смърт на
детето или юношата при преминаване в следващата възраст. При ритуалните чествания раждането на мъжа е означавано със символичната смърт
на юношата. Преминаването на юношата в мъж съответства на известния
стереотип Дионисий „става” Сабазий.
В тракийската иконография, най-вече в релефите на Дионисий, ясно е
изразена последователността раждане-детство-възмъжаване-старост чрез
последователността змия, овен, лъв, бик.
В долния край на релефите неизменно присъстват лъв, съд (кратер) и
царската змия. Но този път съдът е изправен. В древната иконография
изправеният съд е символ и на скръб, загуба, погребална урна (трите кратера под Сабазий от релефа от Ампуриас). Скръбта на змията и лъва
(символично изразяващи детство-юношество) пред изправената урна е знак
за ритуална смърт на юношата. В по-тесен смисъл змията симво-лизира
детето Загрей, лъвът – юношата Дионис.
Мъжете вляво от празничната трапеза изпълняват ритуал с жертване на
овен (агне); при ритуалната смърт на Сабазий жертвеното животно е бик.
Когато умира възрастният Сабазий, скърбящи са символите на неговото
минало, детство и юношество, Загрей и Дионис. Най-ясно е изразен този
момент в следващите релефи:
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В случая сцената изобразява акт на „оплакване” – змията (Загрей) и
лъвът (Дионис) скърбят за смъртта на бика (Сабазий) над изправения съд,
погребална урна. Последните релефи са от т.н. релефи на Митра, която
тема е предмет на следващата глава.
Идеята за ритуалната смърт и идеята за предаването на ритуалите е
също ясно показана на следващия релеф:

Дунавски конници, Лом, България

87

ГЛАВА ПЕТА

На релефа отново е изобразена Майката между конници, ездачът от
лявата страна на релефа е млад. Под неговия кон е фигурата на дете,
символът бележи ритуалната смърт на детето (възрастта на Загрей) и
преминаване във възрастта на Дионис. Отляво е фигура на мъж – ритуално
преминаване във възрастта на Сабазий. В късната енциклопедия Suda
(десети век) този ритуал е интерпретиран така: “Сабазий е също като
Дионис, той получава тази форма на името вследствие на определени
ритуали; за варварите това е вакхалния вик „sabazien”. Така Дионис става
Сабазий” 7 Т.е., Дионис става Сабазий след определени ритуали – юношата
става мъж, а според Страбон, Дионис получава своите (дионисиеви) ритуали от по-възрастния Сабазий.
Над конниците са две змии, ритуален символ на душите „на отиващите
си” в ритуала.
Разликата във времето на изработване на показания релеф и следващия
хетски релеф е 1600 години, но той вероятно е във връзка със същия ритуал.

Релеф на конници, Археологически музей Анкара

Релефът е намерен в земята на хетите, но изразява същия мотив.
Учудващо добре запазена традиция. Още по-учудващо е, че тази традиция
продължава и сега. Изображения на мотива върху шевици в Русия. 8
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На металната плочка на Дунавски конници (по-долу) към известната
сцена на майката и конниците са добавена и три фигури; интерпретацията
би могла да бъде връзка с тримата влъхви, сходно с изображението на т.н.
„Банкет на Митра” от музея Лувър (виж следващата глава).

Ритуалното убийство на юношата и иницииране на неговото
възмъжаване е изобразено и на следващия релеф на Тракийския конник.
Тук отново е показан принципът – това, което е под краката на конника, е
отминало – т.е., неговото юношество. Присъствието на агнето и лъва
(детство и юношеството на конника) пред празничната трапеза е своеобразен израз на почит към отминалото. Вероятно изображението вдясно
от трапезата на петел и кокошка е също така своеобразен израз на поже-
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лание за бъдещо семейство. Ритуалът се извършва под Дървото (Духа) на
живота, изобразено традиционно вдясно на релефа.

Примерите показват устойчивия характер на изображенията на
обърнатия съд и изправената урна. Начинът на употреба на символите на
змията, агнето и лъва е уникален начина за изобразяване раждането,
детството и юношеството. Изображенията показват както религиозните
представи за света в региона на балканите, така и богата ритуалност под
знака на Великата Майка и Дървото на живота.
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Бележки:
1

Златни пластини (таблички) от Южна Италия, Сицилия, Крит и Тесалия с орфически
текстове. Виж Ваня Лознова – Станчева, „На изток от рая”

2

Текст според орфическите пластини, текста според Богдан Богданов,”Орфей и древната
митология на Балканите”. стр.33
3
„Изворът на Мнемозина метаморфозира в мистичния небесен Мнемузинес кратер, кратер
на познанието, „изворът на живота като индикация на света Отвъд”, съдбата на поелите
пътя на отвъдното в зависимост от тяхната посветеност” – пак там, В. Лозанова, „На
изток от рая”.
4
Виж П.Георгиев, Мадарският конник
5
Пак там
6
Виж бележка 1, http://www.moreto.net/s.php?n=172247
7

8

Енциклопедия Sudas, under 'Sabazios,' 'saboi'. ("Sabazios... is the same as Dionysos. He
acquired this form of address from the rite pertaining to him; for the barbarians call the
bacchic cry 'sabazein'. ....thereby Dionysos [becomes] Sabazios.”
В. А. Городцов, Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном
творчестве.
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Мистериите на Митра

Франц Кумон и Римския Митра
През 1903 г. (преди 130 години) Франц Кумон издава своя труд
„Мистериите на Митра”. 1 Франц Кумон едва ли случайно е използвал
този израз, но едва ли е предполагал дълбочината на мистериозност на
римския вариант на религията към бог Митра. А че този римски Митра
няма нищо общо с персийския ни убеждава и самият Кумон. С
персийския Митра нямат нищо общо нито философията, нито символиката, а иконография изобщо липсва. Познатата ни иконография
митраизмът се получава (според Кумон) от наслоенията на „малокултурния регион на Понта, който му придал своята образност”.
Действително, персийският Митра няма собствена иконография, ако
изключим няколко бактрийски монети и един образ свързан с релеф на
Ардашир II. Откъде тогава римският Митра получава своята?

Вдясно, висшият бог Ахурамазда, Ардашир II, вляво, фигура, приемана за
персийски образ на Митра

ГЛАВА ШЕСТА

Очевидно горният релеф няма нищо общо с типичните релефи на Римския митраизъм, пример за които е този от Лувър.

Релеф „Митра жертва бик”, Лувър

На релефа Непобедимият Митра, Sol Invictоs, е забил нож в бика;
изобразени са още змия, куче, скорпион и гарван. В двата горни ъгъла са
изобразени мъж и жена, символизиращи действителните слънце и луна.
Обикновено се смята, че този релеф е „имитация на мотива на
класическата гръцка група Нике жертва бик – изобразяваща всички
характеристики на епохата на диадохите – оригиналът на всичките
изображения от този тип е бил предоставен от един художник от
Пергам” 2 ; „тази фамозна артистична група се основава на оригинал от
Атика от един художник в Пергам във втори век преди Христа.
Оригиналът на релефа, орнамент в балюстрадата от храма на Атина –
Нике от Акропола – познатата фигура „Победата жертва бик” 3 ; „първи
идентифицираха с бога на слънцето Хелиос гърците, синкретичен
Митра-Хелиос се трансформира в този релеф на Митра през втори век
пр. Хр., вероятно в Пергам.” 4 ; „това беше в Пергам, през II в. пр. Хр.,
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гръцките скулптори започват да произвеждат барелеф-изображения на
Митра Бикоубиецът”. 5

Скулптурата Нике жертва бик

Но скулптурата на Нике едва ли би могла да е единственият следван модел
на изобразяване на жертвоприношение, от IV пр. Хр. е и златният гетодакийски шлем от Поиана Котофенещи, в който е застъпена същата идея за
иконография, тук жертвата е овен.

Гетодакийски шлем, жертвоприношение

Но нека да видим споменаваната скулптура от Пергам. Единствената
известна пергамска скулптура е показана по-долу, в каталозите на митраизма
няма да срещнете не само друга от Пергам, но и същата идея. Първата изненада е, че в съвременната литература релефът се датира от II век сл. Хр.,
вместо във II в. пр. Хр., според цитираното по-горе.
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Изненада е и фактът: освен стандартните фигури Митра – бик, куче,
скорпион и гарван, вместо змия е изобразена жена с кошница, пълна с
плодове; фигура, която не присъства на нито един друг релеф от иконографията на митраизъм. Пълната кошница с плодове е символ на
бременност, както показва и самата фигура на жената.
И третата изненада е тази, че въпреки обширните разнопосочни коментари по всички останали изображения, за това изображение коментари
липсват, то е невидимо за иначе многословните коментатори на митраизма.
В този релеф темите са две: предстояща смърт и раждане – ножът още
не е забит в бика, младенецът не е роден. Но кой умира и кой се ражда?
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Сабазий
В Древен Египет Апис, богът на плодородието, е продължението на
Амон Ра. Всяка пролет бикът Апис е ритуално убиван, за да се възроди от
калта на надигащите се води на Нил отново в образа на младия Озирис.
Ритуалната смърт на Апис и новото възкресение се празнуват всяка пролет
в Египет, очертавайки слънчевата годишна цикличност. Периодичното
повтаряне на ритуала е свързало трайно образа на бика с бога на плодородието и Апис е изобразяван така – със слънце и змия между рогата,
наподобяващи луна:

Има много елементи в митраистките релефи, които показват, че става
въпрос наистина за изобразяване на подобно жертвоприношение, в което
бикът олицетворява бог на плодородието.
1. В повечето случай бикът е изобразяван с опашка от житни класове,
което ясно говори за характера на изображението – бикът е свързван с
плодородието подобно на египетския Апис.
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2. Какво остава от старата година? Семена, които ще употребим през
новата. Именно това прави скорпионът: откъсвайки тестисите на бика –
запазва семето.

98

МИСТЕРИИТЕ НА МИТРА

3. Изобразяването на изгряващото слънце и отиващата си луна в горните два ъгъла указват, че става въпрос за времеви цикъл – смяна на сезоните. Често слънцето е на слънчева колесница, теглена от коне, а залязващата луна, символ на дългата зимна нощ, е с кола теглена от бикове.

Двете фигури с факли, лявата, до изгряващото слънце е изправена, дясната е
наведена; вляво е петелът, символ на изгряващото слънце, вдясно совата,
символ на нощта. Смяната на сезоните е ясно подчертана.

В римския митраизъм Митра не е слънцето, а човекът с нож. В почти
всички изображения жрецът, поднасящ жертва, е вперил поглед в изгряващото слънце, нещо нехарактерно за „Непобедимото Слънце Митра”. В
изображенията Митра е негов наставник и попечител.
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Две слънца в една икона. Слънцето подава храна на „Непобедимото
слънце Митра”, Слънцето се заклева пред Митра, „Непобедимото слънце”
„посвещава“ Слънцето в новата вяра.
Другите елементи от релефа: гарванът, символ на вестител в древността
ще разнесе новината за раждането на новото слънце, кучето е символ на
придружител в отвъдния свят.
Боговете на плодородието (при хетите е Телепин, в Мала Азия и Тракия
– Сабазий, Баал във Вавилон) са изобразявани като възрастни мъже,
последните двама изобразявани или с бичи рога, или със знака на отиващата си луна.
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За първи път името Сабазий е фиксирано върху скален релеф във
Фригия като Sabaz. Много често богът е наричан „тракофригийски”.
През 370 г.пр.Хр. управителят на Лидия (част от тогавашна Персия)
забранява на жреците да участват в тържествата в чест на Сабазий, където
се танцува върху огън и жреците „носят нещо в ръце“, защото обичаят
осквернявал култа към Ахура Мазда, чийто основен елемент е преклонението пред огъня.
Страбон (68 г.пр.Хр.–24 г.сл.Хр.) казва, че фригийската Кибела (едно от
имената на Майката) „в известен смисъл е майка на Сабазий“; а също така,
че жриците в храма на Артемида в Кастабала, планината Тавър, танцуват
върху огън.
4 април 204 г.пр.Хр. – Рим „купува“ култа на фригийската богиня
Кибела.
139 г.пр.Хр. – преторът на Рим изгонва халдеи, защото развращавали
римските нрави с култа към Юпитер Сабазий, който проповядвали, а на
следващата година, според Тит Ливий, Рим въвежда култа на Сабазий в
Рим.
135–134 г.пр.Хр. – според пергамски надпис, царят на Пергам Атал
официално въвежда култа на Сабазий в царството. Атал е наричан „син на
бика”, „носещ бичи рога”. 6
133 г.пр.Хр. – малоазийското царство Пергам доброволно се
присъединява към Римската империя. От този момент над двеста и
петдесет години, до възникването на Римския митраизъм, в Рим и империята ще се строят храмове и ще се издигат релефи на „култа към
Сабазий“, обикновено обслужвани от жреци от храмовете, от които е
„внесен“ култът (Мала Азия, Балканите).
Ритуалните чествания на смяната на сезоните е традиция и на Балканите. Според Макробий 7 „в Тракия слънцето се нарича Сабазий и траките го честват с великолепна религиозност“. Сабазий е честван и сега –
Етрополе 8 , Странджа 9 ; десетки са релефите на Тракийския конник с
вдигнати два пръста – жест, известен като „жестът на Сабазий”.
Има ли елемент от митра изображенията, който да посочва пряко, че
бикът е символ на отиващия си цикличен бог на плодородието, вечно умиращият и раждащ се. Има, и това е надпис на една от най-добре изработени фигури намерена на Капитолия в Рим, сега в музея Нов Лувър,
Ланс, Франция. Под Митра е изписано: DEO SOLINVICTO MITRHE
(непобедимото слънце Митра); до ножа на Митра върху бика е изписано:
NAMA SEBESIO (име Себесио).
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Релефът в Новия Лувър в гр. Ланс

Надписът Nama Sebesio (Сабазий) 10

По особено впечатляващ начин е представена идеята за раждането на
новото слънце на изображението, направено на обратната страна на плочата на първото изображение на Митра и бика от това експозе – релефът от
музея Лувър. Релефът е наричан „банкет на Митра”.
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На небето е луна с лице обърнато встрани от сцената, слънцето е слязло
при облечените в топли зимни дрехи хора, жертвата бик е повалена.
Слънцето слиза най-ниско на земния хоризонт, при хората, на 22
декември; на 25 започва да се възкачва отново. Това е времето на зимното
слънцестоене, когато денят започва да расте, а нощта намалява. Зима е,
хората са в зимните си дрехи. За българите това е Бъдни вечер, вечерта
срещу Рождество. По обичая на трапезата се оставя едно празно място.
След молитвата най-възрастният от семейството казвал три пъти: „Слез,
Боже, да вечеряме” 11 ! И богът е слизал.
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Тези български мъже, които празнуват Коледа, раждането на новото
слънце, носят същите дрехи, наричани ямурлуци със същите гугли, и двете
групи носят тояги в ръце. Идентични са и изображенията от гръцка ваза с
Орфей - V в пр. Хр. 12 - същите дрехи със същите хоризонтални ивици в
десена.

Загрей
В средата на релефа от Лувъра е жертвеникът, по който пълзи „рогата“
змия, във връзка с която Нон 13 описва как Зевс, „преобразен като змей”,
сътворява Загрей:
„Съединението с небесния змей оплоди утробата на Персефона. Тя
забременя и роди Загрей, рогатата рожба“.
Персефона е жена на Хадес, владетелят на подземното царство.
Беотийската версия на раждането на Загрей обяснява - Загрей се ражда
от съюза между Зевс и Семела (Semele от фригийски Zemelo, земята;
старобългарски - земля 14 ). Загрей, роден от съюза между небето и Земята.
Змията не е Загрей, тя е символ на духа на Загрей.
Името Загрей няма смисъл на гръцки, (превежда се приблизително като
ловец), но има прекрасен смисъл на български – „грея”, „изгрявам”, което
описва превъзходно ритуалната слънчева религия с изгряването, раждането на Загрей и завършваща с жертвата на Сабазий, бога слънце, когото
„траките чествали с великолепна религиозност”. А там, между Загрей и
Сабазий в годишния цикъл, е и времето на тракийския Дионис, оплодителят. Змията е символът дух и на Загрей, и на Дионис, и на Сабазий. И
днес съществува еднозначна идентичност между дух и живот, и днес е
жива представата, че душата е нещо отделно от тялото.
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„Рогата змия” от фигура „ръка на Сабазий”, същата от Митраизображения.

Траките са вярвали в безсмъртието на душата: тялото Сабазий умира, но
остава безсмъртният, светият дух, древният символ на здравето, жи-вота,
раждането, вселена отново в тялото на Загрей.
На Дионисиевите празници, празниците на зачеването, жените танцували и носели в ръцете си кошници със змии. В 370 г. пр. Хр. в Лидия в
тържествата в чест на Сабазий се танцува върху огън и жреците „носят
нещо в ръце“. По същия начин и днес българските жени танцуват върху
огън.

Българка танцува върху жарава, ритуалът, описан преди 2500 години.В ръцете
си носи икона на св.св. Константин и Елена
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Тримата влъхви - вестители
Същата змия с гребен е изобразена и на жертвеника от втората страна в
релефа от Лувър.

Предметът в ръцете на мъжа вдясно от жертвеника е древният кадуцей,
жезълът на вестителя. Какво известяват тримата мъже? Това, което известиха и тримата влъхви, раждането на младенеца. Тримата жреци от
релефа са тримата древни влъхви, 15 заимствани по-късно от християнската
религия. 16 В древността кадуцеят е жезъл на вестителя от маслиново или
лаврово дърво, украсен с увити в осморка клонки. 17 Той е идентичен с
ползваната и днес от българските деца традиционна българска сурвачка,
единствено и само на Коледа, в деня на зимното слънцестоене. „Сурва,
сурва Нова година“ – пожелават българските деца. Сура 18 е тракийска
дума, която означава здрав, юначен, герой. Индо-иранска дума suria се
превежда като блестящ, светещ; светило, слънце. Здраве за новороденото
слънце!
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В края на сурвачката често се закачат ленти, които се виждат и на
релефа. Вероятно имитация на огън, с който траките са опалвали (прочиствали) сакрални места.

Български сурвачки

Римският митраизмът възниква в границите на Римската империя като
третия опит след този на Ехнатон (Египет) и израилтяните (Йехова) за
създаване на монотеистична религия. Империята се нуждае от една
религия и един бог, за да контролира огромните завладени територии.
Новият бог, който убива SEBESIO, Сабазий или символа на тракийското
слънце, e с името „Непобедимото слънце Митра”. Не Митра, а „Непобедимото слънце Митра”, което означава, че става въпрос за две различни
божества. Не става въпрос за игра на думи, а за реалност – новият бог,
“Непобедимото Слънце Митра” е антитеза както на персийския Митра и
Сабазий, така и на римския Сол. Той е богът войн, честван най-често в
граничните легиони на римската армия.
Върху храмовете на Сабазий се изграждат храмовете на митраизма 19 ,
върху балканомалоазийската иконографията се изгражда религията на
„Непобедимото слънце”. На жреца, принасящ в жертва бика, е дадено име
– „Sol invictos Mithra”. Това е причината за „светкавичната поява” на една
религия със завършена, „готова иконография” и обреди. Днес е трудно да
отличим истинските релефи на тракийската религия, съществували някога
преди митраизма, от тези, величаещи римския Митра. Те са неразличими.

Тракийско изкуство в Германия….
На територия на Германия (Хадерхайм, Карслруе Остербрукен) са
открити едни от най-значимите релефи определяни като релефи на
римския митраизъм. Те се отличават значително от известните релефи с
присъствието на една особена група разположена до умиращия бик – лъв,
змия и изправена урна. Тази група е известна от повечето релефи на т.н.
Дунавски конници.
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Един такъв релеф е релефът от Хедернхайм, Германия. Горе вдясно, в
ъгъла, са изобразени Дървото на живота и змията от релефите на Тракийския конник.

Митра, релеф от Хедернхаим

Под бика е известната група от релефите на Дунавските конници – лъв,
змия и изправен съд (кратер). Тази група, на скърбящите лъв и змия над
погребалната урна, е репродуцирана на една значителна част от релефите.
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Присъствието на лъва, змията и кратера на митраистки релефи е необяснимо и необяснено с представите за митраизма; по този въпрос също
има крещящо... премълчаване. Змията (Загрей) и Лъвът (Дионис) очевидно
скърбят и оплакват бика, изправената урна символизира смърт. Но
символично „се ражда” новият Загрей и цикълът се повтаря. Нека да
припомним – според Херодот траките вярвали в безсмъртието. Анализът
на A. Фол добавя – в безсмъртието на душата. 20 Обезсмъртяване посредством Безсмъртния дух, Духа на живота.

Релеф от Карлсруе, Badisches Landesmuseum

В долната част на релефа от Карлсруе отново са
скърбящите Лъв и Змия с изправения кратер. На
картината вляво е представена уголемена част от
релефа, която представя една тракийска картина,
описана от Херодот 21 :
„ …някои тракийски племена през време на
буря, когато святкат мълнии, пускат стрели в
небето и заплашват бога, тъй като не признават друг бог, освен своя”. 22
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Следващият релеф е от Остербуркен, забележителен с изобразените
сцени:

От общо седемнайсет само на една виждаме римляни;
повечето от изображенията са на неримски народи,
осно-вно в тракийско облекло, на една от сцените
виждаме обичаен релеф на Тракийския конник с лъв;
фигурата зад конника е известна от тракийските
релефи; по начина от известни тракийски релефи е
изобразен и Херакъл. Горе, в лявата и в дясната част и
на релефа от Карлсруе, и на релефа от Остербуркен, е
изобразена ясно тракийската представа за вечната душа – вляво човекът се
изкачва на дървото на живота, вдясно, той е паднал от него.
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…и Митреуми и Сабазиуми в Италия
Прилики или еднаквост има не само в изображенията, а и в така наречените
митреуми – сгради за служене.

Фиг.1

Фаиг.2

Фиг.3

На фигури 1, 2 и 3 са показани три сгради, и трите в Остия, Италия.
Очевидна е общата идея – удължена конструкция с алея (проход) в средата, постлан с мозайка с изображения или надпис и по-високи полета отстрани.
Първата конструкция е наречена Митреум, тъй като в нея е открит
надпис включващ фразата DEO INVICTO MITHRAE:
(DEO INVICTO MITHRAE DIOCLES OB HONOREMC.
Втората конструкция е наречена Сабазиум, тъй като в нея има надпис,
упоменаващ Сабазий.
(L.AEMILIV[s ---] ‹F=E›VSC(us) EX IMPERIO IOV IS SABAZI VOTVM FECIT 23 )

На третата конструкция отсъства всякакъв надпис, но тя също е
наречена Митреум, въпреки изображенията, голяма част от които
съответстват на иконографията на Сабазий – гарванът вестител, кадуцеят
на вестителите.
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Посочените помещения представляват сгради за посвещаване и пиршества – от двете страни на прохода са посветените пред които са
сервирани ястия. Повечето от помещенията са подземни.

Митраеуми, възстановки

В основата на двата култа лежат елементи от тракийски и малоазийски
религиозни практики. Голяма част от тракийските храмове на Балканите са
подмогилни или пещерни светилища. Релефите на Тракийския конник
отразяват този факт чрез сводестата арка на релефа; римските митраистки
релефи – също. Тракиецът Замолксис проповядва вярата си в безсмъртието
на душата сред своите сътрапезници чрез посветителски пиршества в
специални помещения („Замолксис заповяда да се направят стаи за мъже,
където канеше на угощение знатните граждани“ 24 ; залите за пиршества,
строени от тракийските владетели Котис, Дромихет, Диегилис са наричани
андреони, хестиаториони). Орфиците също проповядват своето учение
сред заможните граждани на специално организирани пиршества. И двете
общества – последователите на Замолксис в Тракия, и Римския митраизъм
са тайни общества на посветени. И в двете не участват жени. Пирът на
посветените е знаков и за тракийските религии, и за митраизма, и за християнството:

Тайната вечеря при митраизма и християнството
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Дионис в Италия.
Змията и лъвът са иконографски образ на Загрей-Дионис, който не може
да бъде сбъркан, като съвместен символ той съществува само в религията
на Дионис. Не друг, а тракийският бог слънце е изобразен през втори век
на стелата от Модена:

Релефът от Модена

Богът е изобразен във възраст под знака на овена, времето на честване
на Големите Дионисии; на гърдите му са изобразени и овенът, и лъвът, и
бикът, символите на житейския му път. Копитата на бик в Дионис загатват
за Сабазий. Описвайки Дионис, Плутарх пише - „елейските жени по време
на молитва призовават бога, „ела при нас с биче копито.” 25
Ореол от слънчеви лъчи и огън, около тялото - змията, духа на бога.
Съществува версия, че на стелата той се ражда от яйце. По-скоро версията
е – богът съществува от обърнатия съд над него, началото, до изправения
съд, погребалната урна, където копитата вече напомнят за бика Сабазий.
Богът носи на гърба своето „бъдеще”, луната, символ на неговата циклична
преходност.
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Наистина няма друг релеф на Дионис с крила, но няма и друг слънчев
бог освен тракийския Дионис.
Стелата от Модена (в ляво), аналог на горния релеф е
определяна като изображение на божеството Фанес. А причината е проста – през шестнайсети век художникът Франческо ди Роси я изобразява в съвременен вариант и дава име на
произведението си Фанес.
Освен присвояването на иконографията на тракийската
религия към слънцето чрез надписа DEO SOLI INVICTO
MITHRHE, друг похват на митраизма е сатирата, демонизацията на образа на Дионис с чудовищната човешка фигура, обвита от
змия, с ужасяваща лъвска глава, намирана в митраистките храмове. В
някои олтари до същата фигура се чете името Ариман, бога на злото –
факт, равностоен на присъствие на фигурата на дявола в днешните християнски олтари. Фигурата е явна сатира, демонизиране на тракийската
религия, в която устойчиво присъстват символите змия, лъв и обърнат съд
(кратер).

Релеф, музей Ватикана
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Персийският Митра няма своя иконография. Иконографията на
римския митраизъм е заимствана, това казва и Франц Кюмон, според
когото излизането на религията извън пределите на древна Персия
малокултурния регион Понта (по Кюмон), и „придал своята образност”;
„неотчетливите персонификации, изградени във въображението на Изтока
заимствали и приели конкретните форми, дадени от гръцките майстори по
подобие на олимпийските богове.” 26 Ако изключим момента, че Кумон е
неточен относно произхода на формите, можем да кажем, че римският
митраизъм „заимства“ и повтаря от релефите на Сабазий, от релефите на
Тракийския конник и на Дунавски конници множество елементи:
- цялостната постановка за ритуалното убийство на бика (Пергам);
- развитие на действието в пещера (Тракийският конник);
- змията;
- тракийското облекло;
- кучето (тракийските релефи);
- гарвана-вестител (ръцете на Сабазий, Ампуриас, Пергам);
- петела (от Дунавските конници);
- ритуалната сцена на скръб пред изправената урна (Дунавските
конници).
Митра от Рим не е Митра на Персия. Историците на XIX век създадоха
(реконструираха, възстановиха) от късни християнски критики към Римския митрaизъм, от римския Митра, „непобедимото слънце”, един измислен ирански Митра.
Релефите на митраизма, на Дунавските и на Тракийските конници, се
появяват и изчезват в един и същ исторически период – II– IV век. Агресията на Римския митраизъм във II век стимулира разпространението на
релефите с иконография на Тракийския конник и Дунавските конници.
Като акт на реакция. В земите на Мизия и Тракия митраизмът е бил изповядван изключително в легионите и провинциалната администрация; известен е само един посветителски надпис (в Мизия), в който името е тракийско. 27 Хилядите релефи на Тракийския конник показват, че тезата за
„романизиране“ на тракийското население на Балканите е измислена, поскоро разгледаните изображения, а по-късно и християнството са факти,
показващи износ на тракийски мироглед и религия на Запад. Технологията
на римската империя и войнишките балкански легиони дислоцирани на
Запад създадоха селища и градове, в които не само живееха, но и създадоха условия за изява на иконографските изображения на балканската
ритуална обредност към слънцето Загрей-Дионис-Сабазий, набедени за
изображения на Митра. В никои случаи не може да се твърди, че изображенията „жертване на бик” са ползвани само от митраизма – релефите с
надписи, касаещи Митра, са незначителен брой.
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Култът към Митра е имперски, военен култ, разпространяван из римските легиони, в определени моменти подкрепян директно от римските
императори. Когато „вторият велик на Балканите“ след Александър,
тракиецът Константин Велики 28 изтегля войските на изток и фактически
разделя империята, митраизмът рухва. Именно Константин Велики налага
Сердикийския едикт на толерантността, издаден от император Галерий
през 311 г., с което дава път на Християнството.
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Херос, Хрестос, Христос

Информацията от разгледаните в изложението релефи е неоценима. Тя
дефинира една религия с уникално виждане за света, в която върховенството принадлежи на идеята, която може да се нарече и Дух на живота, и
Свети дух. Земята и Небето са неживата природа, но осветени от Светия
дух те са богинята Майка и богът Отец, родили слънцето, Сина. В иконографията на тази религия Духът е изобразен чрез Дървото на живота;
змията, като част от него е и образ на Господар-пазител на дървото
(Господар на живота), и образ на душата на човека.
Изразните форми на тази религия са били цикличните годишни ритуали,
като основен и най-главен празник и ритуал е раждането на слънцето.
Идеята за Майката и Раждането на Слънцето, ритуалното честване на
Троицата с трите хляба на новогодишната софра, е отразено ясно в ръцете
на Сабазий, впечатляващ е и начина на изобразяване духа на рожбата
слънце като коронована змия, изкачваща се по Дървото на Живота. „Рогата змия” с гребен на петел.
Релефите показват и обвързването на религиозната ритуалност не само с
промените в годишния календарен цикъл, но и с лични чествания –
раждания, преминаването от едно възрастово състояние в друго, изразено
много ясно в релефите на Дунавския конник. В тези релефи неизменен
иконографски спътник е образът на Великата майка.
В релефите на Тракийския конник идеята за върховенството на Духа на
живота е подчертана многократно, обръщението на конника е винаги към
Духа (Дървото) на живота, респективно Господаря на Живота (Херос).
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Обръщението към други богове, изписвано на същите плочки е обръщение
и пряко, и обръщение чрез Хероса, Покровителя.
Понятията Свети Дух, Света Троица навлизат много по-късно в християнската религия. Всъщност нейните основни елементи се дефинират от
същите народи, които вярваха и в Светия дух, и в Светата Троица, постепенно те преобразяват християнството по образ и подобие на древната
религия. Цената на промените в новата религия е съществена и знакова,
Великата Майка от тракийската Света Троица (Свети дух, Отец и Велика
Майка) е заменена от Сина. Но много от образите на тракийската религия
успяват да проникнат в иконите на новата религия. Създателите на
четирите евангелия, Матей, Марко, Лука, Йоан са изобразявани в образи на
лъв, бик, орел и ангел. Тълкуването на този факт се свежда до позо-ваване
на забраните през времето на иконоборството да се изобразяват човешки
фигури. Наивно обяснение – четвъртата фигура от иконите, както и в
дърворезбата, показана по-долу, е човек. И кой би трябвало да бъде
изобразен като иконографски образ вместо човека? От известните и коментирани в книгата образи – змия, лъв, бик и орел на паното отсъства само
змията. Змията, изобразяваща и човешката душа. Липсата е знакова.

Светият кръст с образите на авторите на евангелията. Резба върху слонова
кост, Метрополитен музей, Ню Йорк.
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Но голямото отсъствие е това на Майката. А дали отсъства, или е
изобразена като простосмъртна „божия овца” в центъра на кръста? Овца с
ореол на светица. Така че старите символи не са забравени, те присъстват
ярко в много от разпятията по света. Нещо повече, не без сарказъм на тях е
възложена задачата да опишат историята на християнството.

Манастир Сан Мигел де Ескалада. Четиримата „евангелисти” се прекланят
пред Христос на Трона, миниатюра 926-968 г.

Пред кметството в Мюнхен в средновековието (XII век) като врагове на
християнската религия освен символите лъв и змия е изобразен и знакът на
слънцето – слънчевата религия – петел. Като четвърти елемент от
композицията е изобразен символът на „скитските заблуждения” – драконът.

Змията и лъвът пред кметството в Мюнхен – като главните врагове на
християнството

Като всяка монотеистична диктатура християнството поема пътя на
нетолерантност, отричане. Стенопис от Равена, Архиепископски параклис,
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V в.сл. Хр., на който Вечният бог Христос е победил, стъпил върху змията
и лъва. В ръката си Исус държи книга с надпис: „Аз съм пътят, истината и
животът“. Единственият. Стенописът е от времето, когато все още добре са
помнели кои са лъвът и змията.

Мозайка, Равена, параклис св. Андрей

Образът на Тракийския конник и преклонението пред Дървото на
Живота е основен мотив в периода I-IV на Балканите. Интересно е покъсното развитие на думата Херос. Проследяването на развитието би
помогнало да се види и смисълът, влаган по това време в наименованието
Херос от релефите. Нека в този анализ не забравяме, че в надписите от
Балканите и западна Мала Азия непосредствено след епитета Херос се
изписваше и епитета Хрестос.
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Чавдар Бонев пише за името Херос следното: „Гръцкият вариант на
името ХАР(А) предава праславянско (тракийско) название, идващо от
корена HAR(A). Поради наличието на звука Ä се е получило изясняване на
E: HÄR(OS) > HER(OS). Коренът HAR(A) се съдържа в думи, запазени в
български и в руски език със значение ‘добър, благ’: бълг. харен, харно;
старо-харо; рус. хороший, хорошо, при преход Â > O и наставка -OŠ.” 1
Според Бонев в Дакия през І в.пр.Хр. – І в.сл.Хр. последователите на
Дакийската църква са почитали божеството ХАРС(А), т.е. добрия, благия,
милосърдния бог. Сред шестте божества от езическия пантеон по времето
на руския княз Владимир, според ‘Повесть временных лет’ бил и ХОРС.”
Според казаното ХЕРОС може да се преведе и като ДОБРИЯ БОГ,
което не противоречи на „светъл”, „закрилник” в смисъл на възхвала на
бога. Вероятно близък смисъл е имала думата в надписите „Ηρως Χρηστε
Χαιρε” (Херос, Хресте, Хаире).
От същия корен са имената в България – Хърсово, в Добруджа, Румъния
– Хърсовича, Хорьсова, Хърсово Разградско, Хърсово Шуменско, Хърсово
Мелнишко, Хърсово Шуменско, Хърсово Търновско, етническата група
хърцои в северна България 2 . Йордан Заимов 3 посочва, че личното име
Хърсо е известно от 15 век, а Хръс - от 13-14 век.
Споменаването от Заимов на Хръс наред с Хърсо е причина да посочим
и думи с основа Хр последвано от а-и-е с еквивалент добър: украинското
краще – добър, хрисим – добър, кротък, хрестос (крестос) – добър,
употребявана и от гърци, и от траки. Думи със същата основа и неустановено значение на балканите са и Хрус и Хрусан, многократно документирани в османски регистри след ХV в. от Беленско, Свищовско. 4
Трансформацията херо/хрео е подобна на трансформациите връх – върхове, кръв - кървене, трън – Търново, Хърсово – Хръсово, Хърсулград –
Хръсград (име на Разград) 5 . Примерите показват обща основа и произход
на херос-хрестос, Но ако херос-хрестос идват от един корен, то хрестос
също не идва от Гърция, тъй като херос е „внесена” в гръцкия език дума.
В Александровската и Казанлъшката гробница (IV пр. Хр.) съществува
надписа ХРНСТОС (в надписа Кодзимакис Хрeстос). Този обичай, поставяне на крестос след името на покойник, е съществувал и във втори век в
Тесалия. В „Описание на Елада” Павзаний казва: „Малко по-нататък има
земна могила, която е гробът на Аристодем, който. въпреки че е бил
тиранин, не могли да се въздържат и го нарекли Хрестос (добрия).”
Преводът в скоби на гръцки е на самия Павзаний. В същият смисъл е и
казаното от Плутарх (четвърти век пр. Хр.), който се чуди как такъв груб и
скучен човек като Фокион може да бъде почетен с името Хрестос.
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При гърците смисълът на Херос има значението на герой, полубог;
хрестос има смисъл на служител на храм, обясняващ оракули, пророк,
степен на инициация при религиозно обучение, както и добър.
Фактът за едновременната употреба на херос и хрестос в посветителските надписи говори за близост по смисъл, показва както древни
корени и последващо раздалечаване, така и разлика в смислената натовареност при траки и гърци. При траките той е плод на религия с дълбоко
минало и философия, при гърците и двете думи притежават героичномистериен смисъл, резултат от микса от всевъзможни божества, обединени
под знака на т.н. гръцка митология.
Тук възниква проблемът, който внася името Хрестос и неговата връзка с
термина християни. В първото послание на Петър към римляните
употребената дума е именно „хрестиянин" (хрестос, хрестияни, добрите), а
не „християнин”. Корекцията „хрестияни” в „християнин", което има друг
смисъл, е по-късна. 6 (В старогръцкия Н (ΧΡΗΣΤΕ) се е произнасяло като е,
в новогръцкия като и.) 7
Казаното по-горе определя Херос и Хрестос като синоним на добрия
бог, следствие на което е и идеята за добрия пастир. Това е епитет на
ранния християнски бог - „добрият пастир”, Good Shepherd, Ὀρφεύς βούκολος, (Орфей боколос, сравни с по-късното боколобър), които са ранна
християнска представа. В първите хрестиянски храмове, катакомбите
Домицила например, 200 – 225 г. сл. Хр., изобразяват не Христос, а Орфей
като „добрият пастир”. Името Христос и фигурата Христос се появява покъсно като естествено следствие от хрестос-добрия.

Хрестиянски изображения на ”добрия пастир” в катакомбите Присцила и
Домицила, Рим; Патриаршеската базилика на Санта Мария Асунта, Аквилея 9
IV-Vв.

Формулата „добрият пастир” по аналогия с „добрия бог” остава трайни
следи в историята на ранното християнството. На снимката по-долу е
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фризът от първата ранна черква Света София в Константинопол, съществувала на мястото на днешната Света София и изгорена в шести век при
въстанието Нике.

Черквата е изградена в четвърти век. Вероятно във фриза е съществувал и
образа на „добрия пастир”, така както е и в стенописите на следващата по време черква, Сан Аполинер в Равена, (края на пети – началото на шести век),
която повтаря мотива на добрия пастир.

Епитетът добрият обаче в началото на първото хилядолетие не е присвояван само от религиите на Херос и Хрестос, според Realencyclopaedie
надписа сhrestos (добрият) може да се види на релеф на Митра във
Ватикана. 8 Християнството, митраизма и релефите на Хероса се появяват и
съществуват по едно и също време.
В началото на новото летоброене, след римската инвазия на Балканите,
особено след въстанията на бесите с Вологез, пазители на прорицалището
на Дионис, ролята на жреческото съсловие намалява. На базата на тракийските религиозни представи в границите на империята се проявяват
религиозни движения:
- митраизъм, тайно религиозно движение възникнало в многонационалните римски легиони, по-късно подкрепено от западните императори;
- християнство, издигащо идеята за монотеистичен бог;
- движение, защитаващо идеите на традиционната религия на Балканите, чийто материален израз са релефите на Тракийския конник.
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Митраизмът не допусна изобщо жената в своята религия. Християнството и даде роля на майката, родила Христос. Тракийският конник казва:
аз съм този, който приема върховенството на Божия дух.
И трите религии са религии не на жречеството, а на войника, на конника, на обикновения, „добрия човек”. За целите на империята западните
римските императори през втори век употребиха за своите имперски цели
религията на Митра.
Изглежда невероятно, но тракийските народи от Балканите и западна
Мала Азия налагат на християнството категориите Света троица, Свети
дух, Отец, Син, трипръстия жест на кръстене. Тракийски са и идеята за
Тримата влъхви, Рождество в деня на зимното слънцестоене, името Христос. В границите на римската империя тракийските народи оставят изкуство, възторжено коментирано и сега, но с неразбиране за произхода и
предназначението му.
Роденият на Балканите Константин Велики в четвърти век не само
обърна гръб на Рим, премествайки столицата в географския център на
траките, Бизантиум, но подкрепи Светата троица в лицето на Отец, Син и
Свети дух. Името на Майката вече беше употребено: Христос, Сина вече
беше роден от простосмъртната Мария и Великата Майка трябваше да
потъне в небитието. В 325 г. 9 Никейският събор утвърди окончателно
символа на християнската Света Троица – Отец, Син и Свети дух. Новият
триединен бог замени съществуващите по-рано Свети дух, Отец и Син.
Рождество Христово също се въвежда значително по-късно: празнуването на 25 декември в Рим е въведено през втората четвърт на 4четвърти
век, в Антиохия в 375 г., в Констатинопол в 379 г. В 430 г. започват да го
празнуват в Александрия, в Палестина около VII век. Арменската църква и
сега празнува Рождество Христово на 6 януари. Тези факти определят
християнството като продукт максимално близък до религията на народите от Балканите и западна Мала Азия, в които царстваха Свeтия дух и
Сина-Слънце, роден от съюза между одухотворените от Духа Земя
(Великата Майка) и Небе (Отец).
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