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НЕОЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

В СВИЛЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЙСКО  

Юлия Боева, София 

 
 

През неолита и халколита (у нас това е VІ и V хил.пр.н.е.) по цялата 

голяма територия на неолитната култура единственото божество е Вели-

ката богиня-майка. Тя обаче не е някакво отделно висше същество на 

фона на останалия свят. Тя е самият свят в неговата цялост, с негови-

те видими и невидими страни. (До този извод се стига поради анализа 

на съвкупността от артефакти, но особено на керамиката със спираломе-

андри). При този начин на мислене хората, заедно с всичко живо и не-

живо, се оказват част от Богинята-свят. Богинята – това всъщност е 

Природата и Вселената. (Обърнете внимание на тези думи – те съдър-

жат идеята за при-раждане, т.е. повтарящо се раждане, майчинство, и за 

вселяване, т.е. за живост, одушевеност на макрокосмоса). Затова всички 

изображения и знаци от неолитната и халколитната епоха в крайна 

сметка са образ на Богинята. Те служат да осмислят и да представят 

света като Природа и Вселена.  

Самите антропоморфни изображения на Богинята от епохата на 

неолита и халколита у нас, а и в целия ареал на неолитната култура, могат 

да бъдат рисунки, релефи, статуетки и съдове, и в тях Богинята може да 

бъде изправена, полуседяща, седнала или раждаща.  
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І ред – изправени изображения; ІІ ред полуседнали и седнали; ІІІ ред – седнали 

 

От тях до наши дни чрез шевиците са достигнали изображенията на 

изправените и раждащите женски фигури – най-вероятно защото са най-

четливи и по-лесни за схематизиране. 

Изображенията на Богинята в шевиците от Софийско са много разно-

образни. Но те винаги, както и в праисторическите времена, са силно 

стилизирани и дори понякога пределно схематизирани. Затова и един от 

проблемите е да се научим да ги виждаме. Разликата с неолитните 

изображения е, че в шевиците фигурите много по-често имат поли (с 

триъгълна форма). 
 

                
 

Варианти на Богинята в свилениците от Софийско 
 

Изображенията (а и геометричните знаци) в свилениците от Софий-

ско са най-често кръстовидно учетворени – т.е. те са елбетици, кръс-

товидно симетрични системи от четири изображения или знака.  

          
 

                    
 

Елбетици от халколита и бронзовата епоха; елбетици от свилениците 
 

Така преди всичко се изказва идеята за подредеността, т.е. за 

космичността на Цялото и за единството на четирите посоки в света-

Майка. Когато елбетицата е изградена от изображения на Богинята, се 

изказва идеята, че всичко е изпълнено с Нея, но освен това и че тя, 

освен като макрокосмос, съществува в изчерпателен вид и във всеки 

възможен микрокосмос. 

През неолита елбетиците по-често са обемни. Примерът по-горе за 

рисунка на плоскостна елбетица е от бронзовата епоха – това е 

петроглиф от Таджикистан. Тя е и сложна по два начина – защото е 
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удвоена чрез наслояване на голяма външна и малка вътрешна, и защото 

във вътрешната елбетица кръстът е сложен, осмораменен. 

Сложните елбетици се появяват заради неолитната представа, че 

светът има видима и невидима страни. Затова и Богинята-свят е една 

и цялостна, но е и двойна. Тя може да бъде възприета по два начина – 

обикновен и в състояние на просветление, и затова в праисторическите 

изображения тя понякога има две тела или две „лица“. Когато светът 

трябва да бъде представен откъм неговата веществена страна, в 

пространството и времето, неговият антропоморфен образ е Червената 

богиня на тукашния свят. (В наши дни това е Баба Марта). А светът на 

невидимите същности, възприеман в състоянията на просветление като 

Светлина и Съзнание и като свръхбърза взаимовръзка на въртящи се 

елементи, се символизира чрез образа на Бялата богиня. (Селският 

традиционен вариант на Хелоуин е празникът за посрещането на 

богинята на невидимия свят, наричана в Ирландия Бялата дама). 
 

                    
             Хоризонтално изредени фигури;                    Хоризонтално сдвоени фигури  

                                   
Хоризонтално противопоставени; Вертикално противопоставени; Вертикално наслоени 
 

Двойността на Богинята през неолита е представена по много начини, 

включително и чрез двойни изображения – чрез изреждане, съединява-

не, противопоставяне или наслояване. 

В свилениците са се запазили само някои от начините за изобразител-

но представяне на двойността на Богинята. Това преди всичко е из-

реждането на два вида различни женски фигури – голяма и малка, или 

дебела и тънка, права и обърната.  

                       
Изреждане в една посока; Изреждане в две посоки; Голяма и малка в две посоки 
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В особените двустранни елбетици два вида изображения на 

Богинята се удвояват, а двойките са кръстосани. Първият пример е 

често срещана двустранна елбетица от свързани изображения. Двете 

хоризонтални са на Богинята с вдигнати ръце, свързани откъм полите си 

(ромб с точка). Вертикално се виждат изображения на Раждащата боги-

ня с подгънати надолу крака. Във втория пример вертикално е Раждаща-

та богиня, а хоризонтално има едно особено стълбообразно изображе-

ние на Богинята със слънце в долния край.  

                              
Двустранни елбетици от два вида силно стилизирани изображения 

 

Следващите два примера съдържат по два варианта на Раждаща боги-

ня. А в третия пример двустранната елбетица е съставена от изправени 

фигури по вертикала и силно деформирани трудни за тълкуване изобра-

жения по хоризонтала. 

В класическите четворно-симетрични елбетици по-долу двата вида 

изображения се наслояват по принципа на сложния осмораменен кръст. 

Вторият от примерите може да бъде видян по два начина: като единична 

елбетица от четири изображения на Раждащата богиня със застъпени 

(свързани) крака – или като двойна елбетица от колонообразни фигури в 

посоките на изправения кръст и раждащи – в посоките на наклонения.  
 

                        
Сложни (осморни) елбетици – от два вида изображения 

 

В последния пример изображенията на Раждащата богиня са с 

главите навътре, а в посоката на изправения кръст има съчетание от 

ъгли – знакът за раждане. 

В свилениците има един впечатляващ принцип за правене на сложни 

елбетици – чрез „магически“ свързани извезани и неизвезани изображе-

ния на Богинята, червени и бели, които имат един и същи общ контур. Те 

произлизат от тъкаческия начин на мислене, по-точно от желанието да се 

създава двулицева тъкан. Понякога изображения с общ контур се срещат и 
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върху полите на ризите (третият пример представлява редуване на 

Червената и Бялата в противоположни посоки).  

                  
 

Изображения с общи очертания 

 

Освен единична и двойна, неолитната Богиня е и тройна. Представата 

за тройността ѝ се изгражда като осмисляне на три функции на света. 

Първата е движението, космическия ред и прераждането като особен 

вид движение между видимия и невидимия свят. Представя се чрез Бо-

гинята като Птица. Втората функция е майчинската – раждането и жи-

вотът в тяло, отграничен от раждането и умирането. Включва също 

отглеждането заедно със земеделието и скотовъдството. Неин животин-

ски символ е рогатата кошута, т.е. Еленицата. Но тъй като образът на 

еленицата идва в неолитната култура от предната епоха, палеолита, той 

често се замества с други рогати животни, а също и с човешки изобра-

жения. А третата функция на Богинята се отнася до познанието, мъд-

ростта и посвещението, т.е. до Богинята в човешкото съзнание. Неин 

зооморфен символ е Змията. 

В по-късните епохи тези три типа същества се изобразяват заедно с 

Дървото на живота, Световното дърво (което е по-късен образ на 

Богинята). Прието е да се смята, че те представят три нива от света – 

небесен, земен и подземен. В неолитната представа обаче няма подземен 

свят. Трите функции се отнасят до цялата същност на Двойната богиня.  

 
Сцената от Овчарово 

 

В култовата сцена от Овчарово има три големи фигурки, три олтара, 

три маси с три съдчета, три барабана и три големи кресла. Върху единия 



6 

 

от олтарите има слънце. Затова той е посветен на Богинята-птица – на 

космическото движение и реда в света. Върху другия олтар има маказ 

от ъгли, което е символ на Богинята като Майка-еленица. Ъгълът (и 

триъгълникът) с връх надолу е знакът за естественото раждане в нашия 

свят, докато ъгълът или триъгълникът с връх нагоре е знак за обратното 

движение, за „раждането“ от нашия свят към невидимия. Съединени, те 

са изчерпателен знак за Живота. Върху последния олтар има зигзаго-

видна змия, тя е знак за третата функция – за способността на 

човешкото съзнание да намери в своята неосъзната, подсъзнателна част 

достъп до същността на света.  

Споменът за трите функции се запазва и в по-късните времена. В 

украшението от Егина от бронзовата епоха има птици и змии, а 

функцията „живот“ е жена с рокля като маказ.  

Тройната богиня Хеката (която има предгръцки произход) има три 

главни функции: да поддържа връзките на Космоса, да помага при раж-

дане и да води към посвещение и тайни знания. Тя държи факел (огънят е 

земният символ на слънцето и Светлинния свят), змия и сърп, с който се 

отрязва началото и края на въже – което обозначава самия живот с 

неговите два края.  

                 
Минойска висулка от Егина, 1800 – 1700 г. пр. н. е.; Хеката;  

Медуза VI в. пр.н.е. от Корфу; Скитската змиенога богиня, IV в. пр.н.е. 
 

Друга предгръцка „троица“ са Горгоните. Техният образ е демонизи-

ран в гръцката култура. Ако се съди по имената им, Евриала (дошла от-

далеч) е може би неолитната Богиня-птица, Стено (устойчивата) – е 

Майката, а смъртната Медуза може да бъде свързана с посветителската 

функция на Богинята-змия.  

Изображенията на скитската змиенога богиня Табити я представят 

като жена с криле и змийски крака.  

В нашето т.н. „арианско“ ранно християнство се почитат три философ-

ски понятия – София, Динамис и Ирини – Мъдростта, Движението и 

Мирът, като мирът съответства на раждащата функция. А дори и 

евангелската фраза „Аз съм Пътят, Истината и Живота“ може да 

бъде свързана с функциите Движение, Мъдрост и Майчинство. 
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В келтската митологична традиция трите функции имат възрастова 

характеристика: девойка, зряла бременна жена и старица. 

В шевиците от Софийско могат да бъдат намерени изображения или 

знаци, свързани и с трите функции на Богинята.  

В неолитната култура има голямо количество изображения на 

Богинята-птица – женски статуетки с птиче лице или човешки фигури 

с криле. Традицията продължава и през бронзовата епоха.  
 

                  
Богинята-птица от епохата на халколита и от бронзова епоха 

 

В шевиците от Софийско птиците са много. Причината най-вероятно 

е, че в неолитните представи за космическия ред е било включено и пре-

раждането – „прелитането“ на душите от единия свят в другия. Затова 

птиците стават толкова важен мотив в женските ризи. 

Функциите Птица, Еленица, Змия, се отнасят както до Бялата богиня, 

така и до Червената. Може би затова в шевиците има много елбетици с 

два вида птици, подредени по принципа на сложния осмораменен кръст.  
 

                       
               Елбетици от два вида птици.                Елбетици от птици и Богинята 
 

Други елбетици са от птици и изображения на Богинята. В първия 

пример тя е с рогата глава и ръце надолу. Във втория в полупосоките 

има силно стилизирани фигури на Раждащата богиня. 

Особено важна група представляват елбетиците от „роджета“ и пти-

ци по-долу. Именно за тях първоначално се отнася самото название 

„елбетица“, така както Евдокия Петева го е открила в софийските села. 

Роджетата може би са вариант на рогатите глави, които пък са символ 

на утробата.  
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Елбетици от роджета и птици                               Наслояване на елбетици 

В друга голяма група свиленици елбетиците са двуслойни, малка 

върху по-голяма. Външната елбетица винаги съдържа роджета, птици и 

силно стилизирани изображения на Богинята, които приличат на колона 

с три израстъка – глава и вдигнати ръце.  

Функцията Родителка е по-трудно различима. Защото Великата 

богиня е преди всичко Майка. 
 

                 
Триполие-Кукутени, късен халколит; Изображения на Богинята от свилениците  

 

Когато Богинята е представена с тяло от триъгълници, като маказ, 

това символизира преди всичко света като Живот – като единство на 

раждане и умиране.  

Функцията да бъде майка е специално подчертана, когато Богинята е 

в поза на родилка. Този вид изображения са се запазили в шевиците осо-

бено добре, но понякога са твърде схематизирани. 

            
Раждащата богиня от неолита, халколита и бронзовата епоха 

 

            
Раждащата богиня от свилениците 

 

Най-вероятно към функцията родителка трябва да причислим и 

неолитния символ на утробата – рогатите глави. Той показва завидни 

знания по анатомия и служи да акцентира върху чудото на въплъщение-

то, върху магическия процес за придобиване на тяло от „нищото“.  
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Женската полова система; Рогати глави от халколита 

 

                           
Рогати глави в шевиците 

 

„Роджетата“ също са рогати – всъщност са многороги глави. 

Понякога те приличат и на схематизиран човек. 
 

                   
Елбетици от роджета 

 

Самата Майка от епохата на неолита, нерядко има рога – извити 

нагоре или пък надолу. В шевиците също. 

                   
Богинята с рогата глава от неолита, халколита и от свилениците 

 

Функцията родителка се проявява и в образа на еленицата, рогатата 

кошута. Тя е изключително стар образ, още от времето на палеолита.  

         
 

Елени и еленови глави от неолита и халколита 

Сред свилениците има само единични шевици с еленови глави. Те по-

някога имат повече рога от възможното, може би като знак за по-голяма 

плодовитост. Трирогите се свързват и с неолитната идея за противопо-

ложностите и за тяхното единство, изразено чрез третия рог. Засега 
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предполагам, че еленските глави са вариант на рогатите глави. Но и на 

многорогите. 
 

               
Еленови глави и еленоподобни същества от свилениците 

Еленски фигури също се срещат в свилениците, но рядко, като 

винаги са много деформирани.  

В праисторическата култура изображенията на Змията, символът на 

Богинята като Мъдрост, се свързват главно с S-овидния знак – двойната 

спирала. Защото цялото Знание тръгва именно от този основен принцип 

на Вселената – въртенето и взаимодействието между въртящи се 

елементи.  

Борис Рибаков нарича двойната спирала и спираломеандрите „змий-

ски знаци“. В свилениците те се намират по краищата на ръкавите. 

Двойната спирала и спираломеандъра са знаци за крайното знание, а в 

шевиците те служат за „ограда“ в края на дрехата – намират се по поли-

те и в долния край на ръкавите. 

              
 

Змийският мотив през халколита 

 

                  
Спираломеандри от подладжиците 

 

       
 

Двуглави змии и/или S-овидни знаци  

Освен това самите шевици, поне в по-старите времена, са били 

начин за записване на знание. Така те всъщност в най-голяма степен 

са изпълнявали функцията, символизирана от Змията.  

 


