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СВАСТИКИ И ДРУГИ ЗНАЦИ ЗА ВЪРТЕНЕ И ДВИЖЕНИЕ В 

РЪКАВИТЕ НА ДРЕХИ ОТ СОФИЙСКО 

 

д-р изк. Юлия Боева, София 

 

Свастиките изразяват идеята за въртенето като основен вид движение 

в света – което поражда всички останали. Те притежават кръгова 

симетрия, а при нея центърът е ос, около която могат да се проектират 

безкрайно число еднакви сегменти. Традиционно със санскритската 

дума свастика наричаме кръстовидна фигура с четиричастна кръгова 

симетрия.  

Думата „свастика“ означава щастие, благо, и се състои от корена su – 

„щастие“ и глаголната форма за трето лице единствено число asti на 

глагола as (съм) със смисъл „да бъде“. Умалителната наставката ka 

превръща пожеланието svasti („да бъде щастие“) в съществително.  

Свастиките могат да показват въртене наляво или надясно. За едната 

от двете посоки в европейската литература от средата на ХIX век е 

добило популярност названието сувастика/суавастика. То е погрешно 

въведено от Южен Бурнуф (Burnouf) през 1852 като название за 

свастиката с подгънати наляво рамене. Погрешно, защото думата 

сувастика/суавастика е прилагателно, а не съществително. В Индия 

думата свастика се отнася и за двете ѝ посоки. 

В литературата за свастиките има два начина за определяне посоката 

на въртенето им. Единият е въведен през XIX в. от първите 

западноевропейски автори. В него свастиката е лява, когато раменете са 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Eug%25C3%25A8ne_Burnouf&usg=ALkJrhjvz_nSvDH4AZbXQWHh6oW2xiNYgA
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подвити наляво и дясна – когато са надясно. Другият начин се е появил 

се през ХХ век във връзка с изучаването на археологическите и 

фолклорните свастики или представи за въртене. Той е според 

физическите свойства на въртенето, при което краищата на въртящият 

се обект се подгъват или извиват в посока, обратна на движението. 

Представете си например как изостават струите на въртящ се фонтан.  

Поради двата начина за определяне на посоката, в наше време става 

объркване.  

В западната християнска традиция дясното е мъжкото начало – 

слънчево, активно, градивно, добро и свято, а лявото е женското – 

лунно, пасивно, разрушително и зло. Според учените от XIX век, 

надясно подгънатите свастики са знак за светлина, живот, святост и 

благополучие, и се свързват с пролетното увеличаващо се Слънце, 

докато наляво подгънатите изразяват тъмнина, гибел, зло и разрушение 

и съответстват на есенното намаляващо Слънце.  
 

             
Дясна и лява свастика според западноевропейските автори 

 

В народната култура, включително индийската, липсват етични 

представи за добро и зло в движението на свастиките. Посоката им се 

определя според наблюдението върху естествените природни 

свастикоподобни форми. Например въртенето на нощното небе.  
 

                       
Годишното въртене (наляво) на Голямата и Малката мечка в наше време и 

през IV хилядолетие пр.н.е. 
 

Или галактиките, които оформят въртяща се наляво свастика с 

изоставане на краищата надясно спрямо центъра, тъй като космическите 

тела се въртят наляво, обратно на часовниковата стрелка. (По подобен 

начин изостават струите на воден въртоп или есенните листа, 

повдигнати от въздушен вихър.)  
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Снимка на галактика с въртене наляво; Алегорична фигура на вятър от 

романска миниатюра с движение надясно  

(Багдасаров, 2001, с. 213 Рис. 64) 

 

За мен смислоопределяща е посоката на въртене, а не посоката на 

подгъване на раменете. Затова ще наричам първата от свастиките 

„дясна“, надясно въртяща се, или по посока на часовниковата стрелка. 

Тя има подгънати наляво следи от въртенето. А втората свастика ще 

наричам „лява“, наляво въртяща се, или обратно на часовниковата 

стрелка. 
 

                 
Надясно въртяща се и наляво въртяща се свастика 

 

В народната култура надясно се преде, а наляво се пресукват два 

конеца (мартеницата). Надясно се играе обикновеното хоро, а лявото 

хоро е за Задушница. Лявата вода е магическа и лековита. „Лява пчела“ 

се нарича особено работлив човек. Наляво язди тракийският конник към 

посвещение, а надясно се връща в света на хората като богочовек. 

Левият път в приказките води към изпитания, геройство и възцаряване 

на юнака. Най-общо и грубо казано, дясното е човешкото, 

обикновеното, културното начало, а лявото е свещеното, магическото и 

природното. Има обаче и един проблем. Надясно върви дневното 

Слънце, а наляво – Луната, звездите и невидимото нощно Слънце. 

Топлото и светлото е надясно, а студеното и тъмното наляво. Но 

преместването на изгрева по хоризонта от зима към лято между Коледа 

и Еньовден става наляво, от югоизток към североизток. Дневното и 

годишното движение са в противоположни посоки! Това е 

„естественото объркване“, което трябва да осъзнаваме. 

За начало на свастиките се смята орнаментиката върху една гривна от 

кост на мамут от късния палеолит, но всъщност тук няма нито една 

истинска правилна свастика.  
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Гривната от Мезин XVIII-XV хил. пр.н.е.(Gimbutas 2006 с. 26) 

 

Най-старите свастики в света са намерени по нашите земи от VІ хил. 

пр.н.е. – ранния неолит. Още от тогава свастиката съществува като 

самостоятелен знак и като начин за оформяне на изобразителни кръгови 

композиции, а също и в двата си варианта – с въртене наляво и надясно.  
 

                       
Изобразителни свастики от Кърджали (Николов 2006, с. 73), Слатина и 

Мурсалево, ранен неолит (сн. Ю. Боева) 
 

Като въртящ се кръст свастиката у нас през неолита се поставя в кръг. 

Той е преди всичко знак за цялост. 
 

                     
Амулет от Кратовско-Светиниколско, неолит; Дъно от Алтимир, неолит; 

Съд от Алтимир, ранен халколит (сн. интернет) 
 

В праисторическата епоха свастиката може да бъде изградена и от 

кръстосване на два еднотипни S-овидни знака, а също и като свастичен 

квадарт или ромб – с „израстъци“, които показват въртене. 
 

                          
Криводол (Praistorija jugoslovenskih zemalja III s. 498); Караново (Тодорова 

1986, с. 101); Мала Азия, неолит (Голан 1994, ил. 83) 
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Самата идеята за въртенето на кръста е заложена в обемния кръст – 

защото праисторическите обемни кръстове са пробити така, че могат да 

бъдат окачени и въртяни.  
 

 
Винча, ок 5000 (Neolitik Hrvatske 3 s. 118, детайл) 

 

Шестораменният обемен кръст е най-абстрактният знак за света като 

цялост и за пространството и времето в него. При завъртането му 

хоризонталният кръст се превръща в свастика, а оста, по-точно дупката, 

която пронизва вертикалната ос, е знак за неподвижния център, за 

непроявеното начало на творението, което тайно присъства в проявения 

свят. На това ниво свастиката е знак за основния „двигател“ в света. 

На „по-ниско“ ниво свастиката може да обозначи всяко въртене и 

цикличност – Слънцето, Луната, годишното въртене на звездното небе, 

изобщо всички въртящи се макро- или микро- обекти.  

Върху купа от Деветашката пещера, от VI хил. пр.н.е., свастиките 

показват въртене на кръглите червени кръгове-слънца и така 

предизвикват появата на двойните спирали и свързването им в 

спираломеандър. Това е най-ранният пример за употреба на свастиката 

със смисъл слънце. 
 

 
 

Съд от Деветашка пещера, неолит (сн. Й. Детев) 

Всички неолитни съдове със спираломеандри съдържат 

свастиковидно движение, което става очевидно при поглед отгоре.  
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Съд, гледан отгоре, Триполие (Рыбаков 1965, с. 34); Чиния от селищна могила 

Русе, халколит (Тодорова 1986, с. 44) 
 

Самите двойни спирали, (S-овидните знаци), от които се изграждат 

спираломеандрите, също са вид свастика – с две рамене. Затова ще се 

спра на всички останали знаци, които показват въртене. Това са: 

спирала, двойна спирала и произлизащият от тях спираломеандър.  

В неолитната култура спиралата има няколко значения: 1) въртенето 

на елементите, от които е изградена Вселената; 2) енергията за 

разрастване и трансформация в утробата; 3) Слънцето 4) Луната; 5) 

„пътят на развитието“, в смисъл на посвещение: отдалечаване от 

Центъра – и завръщане към и в него. 

1           2             3    

4            5  
1.Съд от Египет, неолит (Müller-Karpe 1968, Tafel 13-49); 2.Статуетка от 

Винча (Gimbutas 2006 р. 12); 3. Съд от Австрия ІІІ хил.пр.н.е. (Голан 1994, ил. 

28-4); 4. Бордюрен камък от Наут, Ирландия,неолит (Гимбутас 2006, с 331); 5. 

Малка каменна топка от Шотландия, късен неолит, (Gimbutas 2006, p. 124)  

 

В свилениците спиралите са поставени в червен лъчист ромб и 

вероятно имат смисъл на Слънце. Комбинирани са с огледално сдвоени 

фигури на Богинята, чийто предшественик можем да видим в плочката 

от Градешница. 
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Свиленици от Драгалевци (Петева 1935, Табло IХ; Маслинков ил. 21); 

Плочката от Градешница, халколит (Merlini 2006, fig. 3) 
 

Двойната спирала или S-овидният знак е основният неолитен знак 

за взаимодействието в света. Тя е единство на две спирали, разгъваща се 

и свиваща се, предаваща и приемаща. Има две посоки –  лява и  

дясна. Двойната спирала е символ на взаимовръзката и 

взаимодействието между две въртящи се „точки“ или „слънца“. 

Двойността ѝ често се представя като двуглава змия.  
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Съд от Триполската култура, халколит (Рыбаков 1981, с. 195); Чиния от 

Телиш-Редутите, халколит (Gergov 2007, S. 136)  
 

Като самостоятелен знак двойната спирала в свилениците винаги се 

намира в кръг/осмоъгълник (а той е знак за цялост). Представя 

основният принцип на взаимодействието между въртящите се елементи 

в света.  
 

               
 

Недоизвезана свиленица (МИС
1
 № 570); Елбетица (МИС № 467); Връзка в 

ромбовидната схема (частна собственост, сн. Ю. Боева) 
 

Знакът е винаги обграден от назъбена (лъчиста?) рамка, понякога 

черна, но най-често двуцветна – черна и жълта. Така противоречието в 

двойната спирала се превръща във „въртележка“, в борба на два змея. А 

смяната на черно и жълто в кръга около тях подчертава идеята за 

многослойност на въртенето. 

Редичките от еднакви двойни спирали се откриват върху под-

ладжиците (така се нарича шевицата в долният край) на ръкавите. Те 

като че ли служат за магическа ограда между човека=ризата и външния 

свят.
2
  

     .....  
 

Подладжици (ИЕФЕМ № 34625; Маслинков 1973, ил. 64; МИС № 1555) 
 

                      
 

                                                 
1
 Съкращението МИС означава Музей за история на София, а ИЕФЕМ – Институт за 

етнография и фолклор с музей.  
2
 За функцията на шевиците да служат за „ограда“, граница между личното и външното 

пространство на човека виж Дечева 2000, с. 82 
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Подладжици (Маслинков 1973, ил. 67; МИС № 1548; Маслинков 1973, ил. 80); 

Поли на риза (Музей на Петко и Пенчо Славейкови) 
 

В основната композиция на свилениците редички от S-овидни знаци 

се поставят в рамките на елбетиците. Така се потвърждава 

впечатлението, създавано и от подладжиците, че знакът е свързан с 

идеята за граница. Той наистина е граничен за човешкото разбиране на 

принципите в света, защото отбелязва като че ли най-крайния и невидим 

за очите тип движение, който е само интуитивно достъпен за човешкото 

знание. Елбетицата, оградена по този начин, се представя като образ на 

целия свят. В първия пример в лявата горна и дясната долна рамка на 

ромба се изреждат двойни спирали, обозначаващи посоката на 

Слънцето, на деня, докато в горната дясна и долната лява движението е 

свързано с нощта. 
 

 
 

Рамка на елбетица от МИС № 1143 

       
 

Рамки на елбетици (Частна собственост, сн. Ю. Боева; Петева1935 т. IV с. 

Дръмша; Музей на Петко и Пенчо Славейкови)  
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Когато двата вида S-овидни знаци се противопоставят в двойни 

редици, външната (по отношение на ромба) редичка е в „правилната“ 

посока – според принципа, описан току-що, а вътрешният е в обратната. 

Противопоставянето на S-овидни знаци в свилениците става по 

няколко начина. В примера от ИЕФЕМ № 24061 S-овидните знаци са 

добавка към елбетицата от птици. Тук те са еднакви – с 

движение/въртене наляво, и се противопоставят само чрез цвят. От ляво 

горе надясно долу (отляво надясно, като движението на дневното 

Слънце) знаците са жълти, докато от дясно горе наляво долу (в посоката 

на „нощното слънце“) те са черни.  

 

 
 

Добавки към елбетица (ИЕФЕМ № 24061)  

Противопоставени по цвят, но и по посока на движение, са двойните 

спирали във вертикалната ивица между две елбетици в свиленица от 

типа „сръбка“.  
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Вертикално противопоставяне (Традиционни български костюми и народно 

изкуство 1994, с. 45, детайл) 
 

Тук посоката на горния знак и белият цвят се свързват с деня и 

движението на Слънцето надясно, в посоката на Червената богиня на 

тукашния свят. Докато по-тъмният S-овиден знак е обърнат и е по-долу, 

защото принадлежи към нощта и света на Бялата богиня.  

Когато двата вида двойни спирали се противопоставят хоризонтално, 

разположението им е същото, както в неолитната керамика. 

 

        
 

Хоризонтално противопоставяне (Маслинков 1973, ил. 25 с. Бистрица 1890; 

ИЕФЕМ № 2548 с. Биримирци); Погребална купа от Унгария, неолит (Müller-

Karpe 1968, Tafel 192 – А-1) 
Спираломеандър се получава при свързване на двойните спирали. 

Той показва безкрайност на взаимодействието между въртящите се 

елементи.  

                            
 

Неолитна керамика от България (Тодорова, Вайсов 1993, с 108); 

Къснохалколитна керамика от Триполската култура (Рыбаков 1981, с. 195) 
 

В свилениците спираломеандрите се намират в изобилие върху 

подладжиците – долният край на ръкава. Там те изпълняват ролята на 

граница – безкрайна, защото обхваща ръкава изцяло. Както и в 

праисторическата керамика, спираломеандрите биват два вида – със 

завихряне около невидим въртящ се обект, и с видими „слънца“. 
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Спираломеандри със завихряне (Слатина, нач. на ХХ в., сн. интернет; МИС № 

1082; ИЕФЕМ № 12979 и № 26639) 

 

            
 

Спираломеандри със „слънца“ (МИС № 1371; Маслинков 1973, ил.43, с. 

Гниляне 1917 г.) 

Самите „слънца“ понякога се превръщат в различни кръстовидни 

геометрични фигури със собствен по-сложен смисъл. (Във втория 

пример слънцата са заместени от пет квадрата – централен малък и 

излизащи от ъглите му големи. Тук квадратите заместват кръгова-

слънца, а цялата фигура представя началото на творението, когато от 

централното Изначално слънце в четирите посоки на света се раждат 

слънца).  

Особено често обаче, поради забравения смисъл, спираломеандрите 

се превръщат в лъкатушна линия с излизащи от нея завъртулки – 

растения. 
 

          
 

Спираломеандри с растения (ИЕФЕМ № 29415; МИС № 4148) 
 

Друг важен вариант на двойните спирали може да бъде наречен 

полусвастика. Тя се получава, когато S-овидният знак се пресече 

кръстовидно от линия или друга по-сложна фигура. В праисторическата 

култура най-често това е фигурата на Богинята. Самият S-овиден знак 

показва идеята за взаимовръзката, превръщането и единството на 
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противоположностите. Когато влиза в изображението на Богинята, тя 

самата става израз тези идеи.  
 

                           
 

Антропоморфна фигура от Караново (Gimbutas 2006, p. 263) и от Топлница, 

късен неолит (Тодорова, Вайсов 1993, с. 198; 

В шевиците от Софийско се срещат и двата типа изображения на 

Богинята като полусвастика – с S-овидни ръце (рядко) и с S в долната 

част на тялото. 
 

              
 

Богинята като полусвастика (Свиленица от Британския музей, сн. интернет; 

ИЕФЕМ № 26639)  

 

Абстрактният знак за Богинята-полусвастика е S-овидният знак, 

пресечен от права черта. Пресичането сочи точката на въртене, която се 

намира при мястото на усукване и смяна на движението вътре в знака. 

Така точката на въртене се превръща в ос.  

Има само една свиленица с полусвастики върху ромбовидната мрежа. 

Тук те придават динамика на композицията, защото показват въртене 

наляво на всеки от ромбовете.  
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Частна собственост ( сн. eВay) 
В подладжиците полусвастиките са единични, редичкаили 

спираломеандър, а фигурата, която пресича двойната спирала, може да 

бъде права линия, но по-често е маказ – знакът за раждащата същност на 

двойната Богиня, който в случая замества изображението ѝ. Тази 

комбинация от маказ и двойна спирала съществува в неолитната 

култура. 
 

 

                
 

Подладжици (МИС № 233; Частна собственост, сн. интернет; Маслинков 

1973, ил. 79 Обрадовци 1910 г.); Печат от Италия, VІ хил. пр.н.е. (Gimbutas 

2006. p. 123)  

В подладжицата от свиленица от Музея на Славейкови „слънцето“ е 

квадрат с излизащи от него ъгли – знакът за раждане в четирите посоки 

на света.А фигурите които пресичат спираломеандъра, представляват 

сдвоени и силно стилизирани изображения на Богинята с вдигнати ръце. 

Следващите два примера също показват полусвастики от S-овиден знак, 

пресечен от двойно изображение на Богинята. 
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Подладжица (Музей на Петко и Пенчо Славейкови, сн. Ю.Боева) 
 

                
 

Подладжици (Маслинков 1973 ил. 45 Обрадовци 1910 г.; МИС № 1549) 

Нерядко полусвастиките в подладжиците са по-скоро несиметрични 

свастики, в които единият от кръстосаните S-овидни знаци е по-голям 

от другия. Те нямат кръгова симетрия като същинските свастики, а 

показват идеята за въртенето заедно с двойността на света, като се 

подчертава неолитната представа за светлинната Бяла майка като по-

малка в сравнение с веществената Червена.  
 

                    
 

                      
 

Подладжици (ИЕФЕМ № 2575 Мировяне 1910г.; МИС № 724;  

Частна собственост, сн. Светослав Петров; ИЕФЕМ № 29423) 
 

Срещат се и спираломеандри с полусвастики на мястото на слънцата. 

Като основен мотив свастики с четири еднакви рамене и пълна 

кръгова симетрия в свилениците се срещат рядко. От достигналите до 

нас има две вариантни свиленици от типа „сръбка“. Тук свастиката е 

неизвезана, бяла, и се оформя от телата на четири птици в кръгова 

симетрия. Самите птици са неолитен символ на способността на 

Богинята да поддържа космическия ред, като част от него е и 

преминаването на душите от живот в тяло в живот без тяло – и 

прераждането.  
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Слънчева колесница от бронзовата епоха със свастики върху птицеподобна 

фигура. Култура Дубовац, Сърбия, ок. ХV в. пр.н.е. 

В свиленицата от ИЕФЕМ е почертана двойната природа на света, 

понеже двете свастики се вътят в различна посока. Лявата кръгова 

елбетица съдържа въртяща се надясно свастика, а отдясно фигурите на 

птиците са обърнати и оформят движение наляво. Двете свастики се 

движат една срещу друга. В свиленицата от Сеславци обаче птиците и 

свастиките се вътят само наляво. 

Трудно е да се прецени накъде се въртят самите птици. 
 

     
 

Свастики от птици (ИЕФЕМ № 3210; Петева 1935, т. ХХ-1 Сеславци)  
 

Върху кръговата симетрия в тези две свиленици е наслоен и един 

огледално-симетричен (неподвижен) наклонен кръст. Върху краищата 

му, като върху жезъл, стоят четири силно трансформирани изображения 

на Богинята. 
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Сред свилениците има и една почти изцяло геометрична, изградена от 

елбетици със свастика (ИЕФЕМ № 26709) 

Свастиката тук е съставена от два кръстосани S-овидни знака, като 

хоризонталният е по-широк от вертикалния. Не мога да преценя дали 

това е случаен дефект – или е начин да се покаже връзката между 

хоризонтала и тукашният свят на (по голямата) Червена богиня – и 

вертикала и невидимият свят на „безплътната“ Бяла. 

 
Геометрични кръгови елбетици със свастика (ИЕФЕМ № 26709) 

 

Свастиката тук също е бяла, неизвезана, има черна точка за ос на 

въртенето, а раменете ѝ са подредени с леко разместване – по принципа 

на свастиките около квадрат. Четири големи червени ъгъла я обграждат 

и оформят равнораменен наклонен кръст около нея. Вътре в тях 

въртеливото движение е подчертано чрез ъгли, съставени от 

изреждането на жълта, синя и черна точки.  

По-често свастики се намират в рамките на ромбовете, които 

ограждат елбетици. Там те са черни и се изреждат в бели или двуцветни 

квадратни полета.  
 

       
Свастики в рамките на елбетици (Софийски край 1993 с. 140; Музей на Петко 

и Пенчо Славейкови; Свиленица от с. Брезе, сн. А. Комитска) 
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Както и при S-овидните знаци, когато свастиките се изреждат в 

рамките на елбетиците, те са с противоположна посока на въртене. 

В последния пример - свиленицата от с. Брезе, с елбетицата от 

изображения на Раждащата богиня от VI хилядолетие пр.н.е., от Чатал-

Хьоюк, редичките от свастики в рамката са удвоени. Тук, както и при S-

овидните знаци, противопоставянето на посоката им става не само 

между отделните страни на ромба, но и между външния и вътрешния 

ред на ромбовидната рамка. 

Още през 1932 г., в изследването „Шевични паралели“, Евдокия 

Петева обръща внимание върху една свиленица, в която ясно, чрез 

оцветяване в черно и жълто, са наслоени две свастики. Жълтата е с 

въртене надясно, в посоката на дневното слънце, а черната – наляво, в 

посоката на нощното невидимо движение на Слънцето от залез към 

изгрев. Резултатът от това наслояване е взаимното неутрализиране на 

двете противоположни движения. Получава се в кръст със завъртяни 

краища – знак за жизненост, за живот. 
 

       
 

Свиленица с наслоени свастики (ИЕФЕМ, Изложба за Евдокия Петева, сн. Ю. 

Боева) 

Същевременно частичното оцветяване на свастиките привлича 

вниманието към четири кръстовидно поставени изображения на 

Раждащата богиня. Тя е с рогата глава и с полуочертан и двуцветен 

ромб–утроба. Тук свастиката, като част от изображението на Богинята, 
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се оказва белег за диалектичната ѝ същност. А размяната на цветовете 

между ромба и краката напомня за принципа на оцветяване в източния 

символ Ин-Ян. Този тип наслоени свастики се среща и в други 

етнографски области на България. Но само еднократно – в достигналите 

до наши дни свиленици от Софийско. 
 

Заключение 

Основната композиционна единица в свилениците са елбетиците. Те 

са кръстовидно подредени системи от знаци, геометрични или 

изобразителни, които най-често имат своите праисторически варианти 

или прешественици. Чрез елбетиците се изказват две основни идеи: 

идеята за раждането и плодородието и идеята за Сътворението, 

представено също като раждане и намножаване в четирите посоки на 

света.  

Свастиката е знак преди всичко за причината, предизвикала 

Сътворението. И може би поради своята изключителна динамичност, тя 

се среща в елбетиците сравнително рядко. Там тя е знак за Двигателя на 

света, за първото и централното движение, от което произлиза всичко. 

Тя е и знак за полюс, за динамичния център на света. 

Когато е поставена в рамките на елбетиците, свастиката има 

значение, сходно с това на двойните спирали, които в крайна сметка са 

също вид свастики – двураменни. Тогава особено важен се оказва 

принципът за уравновесяване на посоките.  

И накрая, искам да се върна към проблема за посоките на движение. 

При геометричните свастики е възможно посоката им да бъде 

определяна само според физическите закони за въртенето. Най-често 

допълнителните белези (например оцветяване) потвърждават 

правилността на физическия начин за осмислянето на посоките.  

При изобразителните свастики обаче това не винаги е така. Когато се 

изобразяват цели фигури, най-често посоката е според физическите 

закони. 
 

             
Изобразителни свастики от цели фигури (Голан1994, ил. 208-12; Шумер 5000 

г. пр.н.е, сн. интернет) 
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Когато обаче свастиките са изградени от изреждане на глави, 

посоката се оказва обратна. Защото главите естествено са подгънати 

напред, те не са следа, а причина за въртенето. 

 

                 
Изобразителни свастики от глави (Слатина, ранен неолит, сн. Ю. Боева; 

Брошка от V-VI в., остроготи; Римска брошка от ІІІ в. (сн. eBay) 
 

Изобразителните свастики от глави не се подчиняват на физическия 

закон за центробежното изоставане на следата от въртенето. Те се 

оказват подобни на изключението за което вече споменах – 

преместването на мястото на изгрева на Слънцето в годишния му ход. За 

това при мен се появи въпросът дали тези две изключения не могат да 

бъдат свързани? За съжаление едва ли могат да се открият сигурни 

доказателства за това.  

В крайна сметка проблемът с посоките няма единствено решение в 

рамките на историческия материал. Затова предлагам да продължим да 

го обсъждаме. 
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