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Микенски реминисцении в пространството Самотраки – Хемус 

Валерия Фол 

 

Микенските традиции, към които принадлежи и Тракия, се поддържат в 

топоси на вяра от предполисната древност, които, попаднали в елинската културно-

езикова среда през първите 2-3 столетия на І хил. пр.Хр., окончателно приемат 

класическия си елински характер към V в. пр.Хр. В Тракия микенските традиции в 

политическото устройство и религиозността продължават своя живот и след V в. 

пр.Хр.  

Процесът на културно-историческа и на духовна приемственост, 

осъществяван чрез елинизация между микенската, субмикенската, геометричната, 

архаическата и класическата епоха, не се прекъсва и през следващите периоди. В 

Югоизточна Европа те могат да бъдат проследени със сравнително достатъчен 

писмен, археологически, изобразителен и епиграфски изворов материал за дълги 

отрязъци от време в едни от най-важните топоси на вяра, в които се извършва 

преходът от космогонично-абстрактната вяра към персонифицираната религиозност. 

Тези най-важни топоси на вяра са Делфи, Самотраки и Елевсина, всеки от които 

обогатява мозайката на посочения преход със специфичните си отлики. Докато 

пророческата комуникация вероятно образува продуктивната изходна 

изследователска позиция при разглеждането на Делфийското светилище [1], 

посветително-мистериалните отношения между вярващите и повярваните от тях 

визии за божественото обуславят функционирането на Самотракийското и на 

Елевсинското.  

Изказаните хипотези за културни и икономически взаимодействия на 

минойския Крит и на микенските центрове със североегейските територии, Тракия и 

Троада се потвърждават от откритите при редовни разкопки керамични фрагменти и 

текстове на линеар А писменост по течението на р. Тунджа, в Троада и на о-в 

Самотраки [2]. Връзките на траките, обитавали течението на р. Места, с микенския 

свят също е доказана и археологически [3]. Диахронното развитие на Тракия спрямо 

Елада се доказва и при проучванията на керамичнотото производство – стари форми 

и украси са произвеждани с култови цели до VІІІ в. пр.Хр.[4]. 

Археологическите проучвания на Самотраки и по долното течение на р. 

Тунджа над водосборния район над Едирне през последните две десетилетия на ХХ 

в. отчетливо очертаха връзките между Тракия и Самотраки още през минойския 



2 

 

период [5]. Откритите на самотракийския бряг при Микро Вуни и при с. Драма, 

Ямболско, изделия с линейно А писмо показват, че още през късноеладския  период 

(IIIB/C) с колебания за по-ранно датиране се очертава североегейска зона на контакти 

и с Европейска Тракия, и с Троя–Троада, както и с други малоазийски приморски 

средища [6]. Скалноизсечените и мегалитни паметници по североегейските острови и 

в Тракия са типологически сходни с малоазийските и оформят етнокултурна зона, в 

която до началото на І хил. пр.Хр. вярата и обредността, свързана със свещеността на 

камъка и скалата в този голям регион, е сходна и дори еднотипна [7]. Връзката 

Тракия – Троя – Североегейски район е митологизирана чрез Самотраки с историята 

за преселването на Дардан [8]. 

Самотракийското светилище е запазило до сравнително късен период 

характера си на скален топос на вяра с обредност около свещени скали и олтари [9]. 

Островът няма добро естествено пристанище, негостоприемен е, но заема средищно 

положение между Троада с планината Ида, Дарданелите, тракийското крайбрежие 

срещу устието на р. Марица и планината Атон в Халкидическия полуостров [10]. K. 

Lehmann, първият ръководител на систематични разкопки на острова от 1938 г. 

насам, свързва местната керамика, най-ранните структури в светилището, скалните 

олтари, изсечените в скалите улеи и останките от „циклопската” стена с "pre-Greek 

population”. K. Lehmann смята, че „предгръцкото” население на острова от края на ІІ 

и началото на І хил. пр.Хр. „seems to have belonging to the large family of the Thracian 

people which at the dawn of history dominated the southeastern part of the Balkan 

peninsula” [11]. Скални олтари с различни размери са открити във всички райони на 

Самотраки. Това са големи, естествено оголени порфирни скали, чиито цвят е зелен, 

червен и син до сив. Според K. Lehmann, около и върху тях е извършвана обредност 

в чест на Великата богиня, наричана от него Mother of the Rock, тъй като тя 

демонстрира силата, която иманентно се съдържа в скалите  [12]. Тази Велика 

богиня-майка от Самотраки е почитана под много имена и показва близост с 

Анатолийската Велика богиня (Планинска Майка) Кибела, с Афродита Зеринтия, с 

Лемноската Велика богиня [13]. Най-близките паралели на скалноизсечените 

паметници се намират в Родопите [14]. Обсъжданите в литературата скални олтари 

са тези, които се откриват на територията на самото светилище и са включени в по-

късните градежи, но най-известните от тях са четири: един в основите на теменоса, 

два в района на ротондата на Арсиноя и един в големия олтарен двор. Тук само ще 

спомена, че функциите на свещени огнища – от глина, градени от кирпич и камък 

(кръгли и правоъгълни), есхарите (в теменоса и хиерона), обредните ями [15] – все 

още са предмет на чести реинтерпретации, особено за времето, през което са 

престанали да имат значение за обредната активност и за срещата на местното 

население и новодошлите. 
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Усилията на проучвателите позволяват да се определи обредната активност 

край различните олтари. Прието е, че на скалния олтар, предхождащ олтарния двор, е 

жертвопринасяно на Великите богове, а на олтара в теменоса – на "Great Goddess–

Kybele–Axieros in the form of Aphrodite Zerinthia” [16]. K. Lehmann вярва, че олтарът в 

теменоса е посветен на Хеката, дори го нарича “the cave” на Хеката, тълкувайки 

стръмната грунтова скала и стъпаловидната ù обработка като полуестествена-

полуизкуствена пещера с извор край нея [17]. Той използва писмените свидетелства 

за връзката на светилището с пещерата на Хеката Зеринтия край устието на Марица. 

Според K. Lehmann, Хеката е почитана на това място в аниконичен образ, какъвто 

той вижда в пирамидален мраморен къс, открит край олтара [18]. Предположението 

му е отхвърлено по-късно, когато мраморният къс е разпознат като парче от 

строителен блок. Хипотезата за почитането на Хеката в светилището е обаче отново 

актуализирана, заради откритата при разкопките, макар и не край олтара, мраморна 

глава от елинистическия период, идентифицирана като глава на Хеката [19]. 

В опита си да направи “concordia discors” между литературните и 

археологическите свидетелства за Самотракийското светилище W. Burkert отбелязва, 

че според митологическите сведения Самотраки принадлежи на не-гръцкия свят и че 

островът е със специално значение, тъй като там боговете се срещат с хората и го 

правят сакрален център, по-късно известен с мистериите си [20]. Археологията на 

“sacred center established by Zeus within the non-Greek world”, както W. Burkert 

определя Самотракийското светилище, не може да помогне много за изясняването на 

ранната обредна активност към времето на срещата между местното население и 

заселниците. Той споделя също така, виждането си, че до V в. пр.Хр., когато са 

издигнати първите монументални градежи, обредността е протичала около и по 

откритите скални олтари и в олтарния двор [21]. Тъй като W. Burkert не познава 

литературата върху Древна Тракия и не борави с материала на север от острова, той 

няма сравнителни данни и не може да прецени важността на обредността на открито. 

По тази причина той търси архитектурно усвоено пространство, за да види “нещо 

специално” в обредността и вярата. 

W. Burkert свързва началото на тайните мистериални обреди на Самотраки с 

монументалната кръгла структура от втората половина на V в. пр.Хр., получена от  

изкачващи се стъпала, вероятно с олтар в центъра, и с театрално оформено 

пространство пред входа. Анализирайки сведението на Херодот от кого гърците 

научили да славят итифалическия Хермес [22], и мястото му в Самотракийските 

мистерии, W. Burkert не го допълва със сведението за тракийските царе, които 

отделно от „останалите граждани” почитали Хермес и се кълнели в него като в свой 

родоначалник [23]. 
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Този проблем е пряко свързан с тълкуването на т.нар. Кабири, т.е. на 

тракийската тетрада от богове по Херодот и на Самотраки, а именно Артемида-

Аксиокерса, Дионис-Аксиерос, Арес-Аксиокерсос и Хермес/Кадмилос/Касмилос 

[24], и с въпроса за характера на мистериалната визия [25]. 

Самотраки представлява функциониращ скален топос на вяра, тъй като 

локалният тракийски характер на скалната обредност се запазва и може да бъде 

проследен и през класическата епоха [26]. В светилището се изповядва онази вяра-

обредност, която е придружавана и скрепявана от мистериалните визии и от 

формулите на свещения логос, както „под открито небе”, така и в естествени и 

полуобработени пещерни светилища. Те възпроизвеждат „мястото на видението”, т.е. 

утробата на Великата богиня-майка, в която се поражда и затвърдява представата за 

свещения брак чрез проникването на оплождащата светлина/слънчев лъч. Най-ярките 

паралели на скалния период на светилището са на юг от Хемус, като най-ранните 

скални топоси са в Родопите [27]. Самотраки е средище на устната орфическа 

мистериално-посветителна вяра, формирана през микенския период в 

Средиземноморското културно простроство. Тя се модифицира и осъвременява през 

и след класическата епоха в елинска културно-езикова среда, но със силно съхранени 

следи от изповядването ù в Тракия. Това значение на островното светилище се 

засилва от централното му разположение, за което стана дума по-горе. То се намира 

между Ида във Фригия и Атон на Халкидическия полуостров, но същевременно и 

точно срещу „вратата” на Европейска Тракия – устието на Марица. Поради това 

разположение Самотраки може да бъде характеризиран като средищен ключов 

център на устната орфическа мистериална вяра и царска идеология с въздействие 

върху широки кръгове от вярващи до ранната християнска епоха. 
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Резюме 

Статията предлага хипотезата за Самотраки като средище в пространството 

между Ида във Фригия, Атон и Тракия на устната орфическа мистериално-

посветителна вяра, формирана през микенския период в Средиземноморското 

културно пространство. Обредност в най-ранния период е извършвана в скално 

оформени топоси на вяра, модифицира се и се осъвременява през и след класическата 

епоха в елинска културно-езикова среда. Диахронно в Тракия се запазват ярки следи 

от микенския ù период заради социално-политическото устройство на царствата. 

Поради разположението на Самотраки срещу устието на р. Марица – „вратата“ от 

Средиземноморието към Европейска Тракия, то той може да бъде характеризиран 

още в микенския период като средищен ключов център на устната орфическа 

мистериална вяра и царска идеология с въздействие върху широки кръгове от 

вярващи до ранната християнска епоха. 

 


