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В тракийските гробници се откриват погребални съоръжения, наричани 
традиционно “погребално легло/ложе”, с подразбиращата се функция да носят 
тленните останки на погребаното лице. Тази интерпретация се възприема с 
презумпцията че предметите в погребението служат битово в отвъдния живот на 
починалия. Един опит за иконографски и семантичен анализ в контекста на 
древните религиозни вярвания и практики би формулирал по-ясно проблема за 
функцията на тази реалия в погребалните практики на траките и други древни 
народи.

“Погребално легло/ложе” се среща често в тракийските, македонски и 
етруски градени гробници – Оструша1, Мезек2, Голяма Арсеналка3, Ивански4, 

                                                
1 Първа половина на IV в пр. Хр. В помещението оформено като саркофаг от монолитен блок, е 
издялано легло (с маркирани крака) от същия блок, заемащо почти цялото пространство. Фол 
1994:225, 2002:312. 
2 Втора половина на IV в. пр. Хр. Каменно легло срещу входа, фланкирано с две урни от 
монолитни каменни блокове, покрити с плочи. Нагръдникът от първото погребение е поставен 
върху урната в ляво при следващото погребение (Огненова,1993).
3 IV в. пр. Хр. Каменно легло пред стената срещу входа, конструирано от каменен блок, 
поставен върху – L-образни масивни каменни поставки.
4 IV в. пр. Хр. Цялостен каменен блок е оформен по стените като клине, с всички подробности 
на реалното дървено легло, предадени във висок релеф над запазената форма на каменния блок.
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Хелвеция и могилата на Грифоните5, Свещари6, Мъглиж7, вероятно в 
Александрово8, Вергина9, Потидея10, Неапол11, етруски саркофази12 и урни13; 
както и в скалните гробници в Тракия14. Запазените легла са каменни, но 
наличието и на дървени може да се предполага. Подобни изображения 
съществуват и в гробничната стенопис. Регистрирането на този елемент в 
гробничния ансамбъл в целия период от къснобронзовата (или ранножелязна) 
епоха до края на античността показва, че погребалното легло играе съществена 
структурираща роля в погребалните ритуали и съответно означава основен 
елемент от вярванията, свързани с човека в отвъдния свят.

Малкото легло в гробницата от Свещари, Разградско, ІІІ в. пр. Хр.

Леглата в скалните гробници представляват изсечени в стената срещу 
входа хоризонтални повърхности. Интересно е да се отбележи, че немалко от 
тях са твърде тесни (30-40 см ширина и 170 см дължина) или са в засводена 

                                                
5 Легло и седалки, според Китов 2002:55.
6 Втора четвърт на III в. пр. Хр. Две каменни легла. Голямото е разположено на стената срещу 
входа, а малкото - на съседната североизточна стена. Пред голямото легло е била издигната 
едикула, представляваща храмоподобна сграда. Останки от съдове, дървена масичка, жезъл, 
мъниста (Чичикова 1993).
7Трета четвърт на III в. пр. Хр. Две погребални легла в камерата със следи от украса (Вълева 
1993). 
8 Китов 2002:55.
9 Andronicos 1988, p. 122-124.
10 Солунски археологически музей, Погребално легло от Потидея. В: Steingräber, 1999:57
11 Неапол, Хипогей Кристалини, рисувано погребално клине с функция на саркофаг. В: 
Steingräber, 1999:57.
12 Саркофаг от Черветери. Маразов 2003: 94.
13 Релеф със сцена на симпозиум върху етруска урна. Маразов 2003: 234.
14 Венедиков, Ив. 1976, с. 82-127 - Гробница 5 Странджево, с. 87- 90, обр. 157-158, размери на 
леглото 0.85/0.75 на 1.70 м; гробница ІІ Овчево обр. 171, размери на леглото в засводена ниша 
0.43/0.34 на 1.73 м.
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ниша, за да може върху тях да лежи мъртво човешко тяло (освен може би на 
дете). Тази особеност събужда подозрение, че функцията на съоръженията 
вероятно не е била непременно свързана с трупополагане15. Възможно е това да 
са били поставки за предмети, пейки, тронове16 или нещо друго. Липсата на 
украса и находки, свързани с “леглата” в скалните гробници не дава 
възможности за аргументирането на възможна хипотеза, но размерите им 
подлагат на съмнение традиционната представа за “погребално легло”.

Клине от гробницата край с. Ивански, Шуменско, ІV в. пр. Хр.

Леглата в градените гробници предоставят повече възможности за 
анализ, тъй като понякога са разработени пластично във форма на известното 
гръцко “клине” – леглото, на което са полягали пируващите по време на 
симпозиум. Изборът на тази популярна форма с ясна функция насочва към 
работна хипотеза за създаване на ритуалната ситуация “пир”. Освен 
недвусмислената функция на клинето, известна от изобразителни и писмени 
извори, формата на това легло не предполага лесно и удобно полагане на 
мъртво тяло. Върху високо издигнатата част на клинето пируващият подпира 
горната част на тялото си - обикновено е полегнал настрани или е извил горната 
част на тялото си. Малко вероятно е (понеже е и практически трудно) такива 
сложни пози да са били постигани с мъртвите.

Някои от находките в посочените гробници могат да се интерпретират в 
контекста на леглото-клине. В гробницата от Свещари са намерени останки от 
дървена масичка, която би могла да подкрепи хипотезата за създаване на 
ритуална ситуация “пир”. В гробницата от Мезек останките на погребаните са 
намерени под подовото ниво, а фланкиращите леглото урни вероятно също са 
имали функцията да съдържат кости. Възможно е на леглото в Мезек да не е 

                                                
15 Фол 1997:352, 355, за интерпретацията на скалните гробници като светилища.
16 Пируващите в централния фриз на каничката от Борово седят върху скали, според някои 
интерпретации действието се развива в пещера (Венедиков 1992:240-241).
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лежал труп. Погребаният владетел във Вергина е изгорен и останките са 
положени в бронзов съд. Леглото от Вергина най-вероятно е било празно. 
Погребалното клине от Неапол със сигурност не е носело мъртво тяло, понеже 
има функцията на саркофаг – останките на мъртвия следва да са били в 
саркофага под клинето.

Може ли да има някакъв смисъл създаването на ритуална ситуация “пир” 
в гробница и за кого?

Широко известни са сцените наречени “погребално угощение” (много от 
които представят по-скоро симпозиум, заради изобразеното клине) върху 
надгробни стели. Традиционно се смята, че се възпроизвежда угощението на 
близките на починалия (с него, изобразен върху стелата) на неговото 
погребение или при поменалните ритуали. Подобна сцена вътре в гробница 
обаче, прави интерпретацията много малко вероятна17. Ще се въздържа да я 
възприема и при анализа на “гробничното клине”. Пространството в гробницата 
конструира сакрално отвъдно пространство. В него битовият свят на живите 
няма определяща роля (дори в случаите на ритуално посещаваните гробници). 
Клинето наистина може да е за погребания, но не в битов смисъл – за да 
почива/спи на него - а за да отбележи извършването на отвъден пир. В същата 
иконографска схема - полегнал на клине по време на пир - традиционно се 
изобразява Хадес, най-често в компанията на Персефона. Мястото на 
действието може да бъде само подземното царство на Хадес, понеже той 
пребивава там и го напуска само по изключение (да грабне Персефона).

Свидетелство за представата “отвъден пир” ни дава Платон в 
“Държавата”(Plato, Rep. II, 363D)18. Адимант, събеседник на Сократ, говори за 
популярните представи за съдбата на справедливия и несправедливия човек в 
отвъдното, като се позовава на “мнението на народа и поетите”. След цитати от 
Хезиод и Омир, той представя следния преразказ на текст:

“Музей и неговият син твърдят, че боговете дават на справедливите 
още по-ценни блага от споменатите. В своя разказ те отвеждат 
благочестивите в подземното царство (при Хадес – пр. мой), приготвят им 
гощавки и пирове, окичват ги с венци и ги заставят да прекарват цялото си 
време в пиене, като смятат вечното пиене (пиянство- пр. мой) за най-добра 
награда на добродетелния живот. Други пък отиват още по-далеч при 
изброяването на определените награди от боговете. Те твърдят, че боговете 
ще запазят децата и цялото следващо поколение на благочестивите и на 
верния на клетвата си човек. С това и други подобни неща те превъзнасят 
справедливостта. А нечестивите и несправедливите закопават в някаква тиня 
в подземното царство и ги принуждават да носят вода с решето.”

Традиционната Омирова представа за отвъдния свят и съдбата на душите 
на мъртвите като безжизнени сенки, без каквато и да е разлика в зависимост от 
статуса им в земния живот, не си схожда с изразените в този пасаж вярвания. 
Подигравателният тон на Платон се усеща и извън контекста. Представата с 
много голяма степен на сигурност се отнася до орфическите вярвания за 
отвъдния свят и безсмъртието. Музей е митичен пиерийски певец, ученик (или 
брат) на Орфей. Нему се приписва основаването на орфическите мистерии в 
Атина. Носенето на вода с решето е алюзия за съдбата на Данаидите, които 
винаги присъстват в отвъдните орфически сцени от Южноиталийските вази. 

                                                
17 Маразов 1978а:21-25; 1978б:367-378.
18 Превод Ал. Милев.
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Според описанието на Павзаний (Paus. Х, 31,9) на прочутата сцена от отвъдния 
свят на Полигнот в Делфи, наказанието на Данаидите е определено за 
непосветените.

Наградите за посветените са описани и от Пиндар (Pind. Olymp. II, 62), 
който използва митологемата за Острова на Блажените (Елисейските полета), но 
без да споменава вечното пиянство като една от тях или като състоянието на 
блаженстващите. Според него, “онези, които са верни на клетвите си ще 
живеят без сълзи заедно с боговете”. Платон във Федон (Plat. Phaedon, 69c )19

също се позовава на представата за живот с боговете: “И изглежда не са били 
прости хора тия, които са въвели сред нас посвещаването в мистериите, ами 
още от древно време това всъщност е казано в загадката, че който иде при 
Хадес непосветен и невъведен в мистериите, ще лежи в калта, а който иде 
там очистен и посветен, ще живее с боговете. Обаче по думите на 
участниците в мистериите, “мнозина носят тирс, ала малцина изпитват 
божието вдъхновение (са вакхи)”. Тези пасажи насочват към една представа за 
хероизация20, докато някои орфико-бакхически пластинки говорят направо за 
обожествяване - “щастлив и блажен, ти си бог, а не смъртен. (“вместо 
смъртен” –пр. Ал. Фол) Козлето падна в млякото” 21, “сега си умрял, и сега си 
роден, трижди щастливецо, в един и същи ден”22, “Бог станах от човек. 
Козлето падна в млякото.”23

Сцената “симпозиум” или “угощение” е много популярна в погребалното 
изкуство, но не е допускано, че в определени случаи може да се интерпретира в 
орфико-бакхически контекст, какъвто този пасаж предполага. В орфическата 
златна пластинка от Пелина се споменава вино, като блажена 
(щастливодемонна, обезсмъртяваща) награда за посветените под земята24, а в 
пластинка от Турии - венец25. Венецът е един от стандартните атрибути не само 
на симпозиума, но и на тракийското погребение. Многобройните съдове 
(скъпоценни и нескъпоценни) в тракийските погребения също би следвало да 

                                                
19 Превод Б. Богданов.
20 Както в орфическата пластинка от Петелия (В1 по Zunts), ст. 11: kai\ to/t' e)/peit' a)/[lloisi
meq'] h(rw\essin a)na/cei[j], Janko 1984:97.
21 Пластинка от Турии, Тимпоне Пиколо(А1 по Zuntz) , ст. 8: o)/lbie kai\ makariste/, qeo\j d
¹e)/shi a)nti\ brotoi=o. e(/rifoj e)j ga/l e/)peton Cole 1980:234 and note 36. Фол 2002:193-198.
22 Пластинка от Пелина (Segal 1990; Graff 1993), ст.1: Nu=n e)/qanej kai\ nu=n e)ge/nou, 
triso/lbie, a)/mati t%=de.
23 Пластинка от Турии, Тимпоне Гранде (А4 по Zuntz), ст. 4: qeo\j e)ge/nou e)c a)nqrw/pou: 
e)/rifoj e)j ga/la e)/peij.
24 v.6-7. oiånon e)/xeij eu)dai¿mona timh¿n / kapime/nei s' u(po/ gh=n te/lea a(/s<s>aper o)/lbio 
a)/lloi. - “имаш блаженото вино като почест (“имаш вино като блажена почест” или “вино 
имаш, щастливодемонни, като награда”). И под земята ме очакват същите тайнства, каквито 
очакват и другите щастливци” Segal 1990:411. Ср. с анализите на Ал. Фол (2002:180-183) и с 

орфическия контекст на eu)dai¿mwn – “щастливодемонен”, в смисъл на “антроподемон”, 
“безсмъртен”. Понятието е употребено от Херодот при описанието на тракийските погребални 
обичаи Hdt. II, V,8. В случая “блаженото (щастливодемонно) вино” следва да се разбира като 
“обезсмъртяващото вино”. За интерпретацията на виното в пластинката от Пелина като 

позоваване на вярване за отвъден симпозиум вж. Graff 1993:246. Подходящи преводи на timh¿ са 
още “отличие, награда, достойнство, сан (особено царско или владетелско достойнство), 
почетна длъжност, почетен дар”.
25 v.6. i(mertou= d' e)pe\ban stefa\nou posi\ karpali/moisi. Segal 1990:416, note 19.
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допуснат подобна интерпретация, тъй като предполагат освен всичко друго, 
най-напред пир26.

Засега нямаме убедителни сведения, гръцките орфици и бакхици да са 
строили гробници или да са поставяли в гробовете си клинета. Имаме ли 
основания да свързваме тези представи с вярванията и практиките на 
тракийските аристократи? Освен хипотезата на Ал. Фол за тракийския 
орфизъм27, която можем да използваме, пасажът на Платон от “Държавата” дава 
една възможна връзка – синът на Музей е легендарният певец Евмполп28, който 
в повечето варианти на митичната си биография идва в Елевсина от Тракия29. 
Анализирайки вярванията за отвъдните награди и наказания, Нилсън 
убедително показва, че много от тях не са “запазена марка” за гръцките орфици, 
но са популярни както в други мистериални учения (специално за отвъдните 
награди), така и във фолклорните вярвания и представи30.

Централна сцена на отвъден пир в Казанлъшката гробница, ІV в. пр. Хр.

Отвъден пир/угощение в Тракия е засвидетелстван в централната сцена 
от Казанлъшката гробница, макар че изобразената двойка не е полегнала на 
клине. Седящите на столове фигури може да показват по-специален контекст на 

                                                
26 За пира вж. Маразов 2000, а за кратера в орфическите космогонии - West 1983:, Фол 1994:82-
83 с литература.
27 Фол 1986; 1991; 1994; 2002.
28 Nilsson 1952:659-660 and note 103.
29 Проблемът за тракийските връзки в Елевсинските мистерии е извън проблематиката на 
статията, поради което тук е без значение съществуването на варианти на мита за елински 
произход на Евмолп (Рабаджиев 2001:475-488.). Наличието на митове, в които Евмолп има 
тракийски произход дава възможност да се допусне и тракийски контекст на посочването 
“Музей и неговият син”. Представа за отвъден пир, разбира се, може да се предположи и за 
Елевзинските вярвания, независимо дали ще се постави във или извън тракийски или орфически
контекст.
30 Nilsson 1952:662-663.
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този отвъден пир/угощение, а именно сватбен31. Допустимо е за траките пирът 
да е бил възможен и на клине и на стол. Фиалата в ръката на седналата мъжка 
фигура е централен атрибут, представящ именно “пиенето” като едно от най-
важните ритуални действия. Синият цвят показва вероятно среброто, като 
скъпоценен материал, кодиращ божествената сфера. Пируващият е увенчан със 
(златен?) венец. Виночерпецът, държащ в ръцете си още една фиала и ойнохое, 
подсказва обстановката на продължително пиене на вино.

Сцена на пир върху каничката-ритон от Борово, Русенско, ІV в. пр. Хр.

Отвъден пир с увенчани участници представя и сцената от централния 
фриз на каничката от Борово, също без клине. Съдът е част от съкровище, 
поради което съвсем коректно следва да се тълкува на първо място в
мистериален и брачен контекст32, и едва след това може евентуално да се 
свърже и с погребалния контекст на отвъдния пир, който се анализира тук33. 
Съкратен вариант на отвъден пир, отново на първо място в мистериален 
контекст, е изобразен върху единия набузник на шлема от съкровището от 
Бъйчени. Отвъден погребален пир е изобразен може би в долния фигурален 
фриз от централната камера на гробницата от Александрово34.

                                                
31 Маразов 1978а:21-25; 1978б:367-378.
32 Маразов 1986:46-52.
33 Тези смисли са обединявани и в самите традиционни вярвания и представи – с te/loj и 
производните думи (на старогръцки и новогръцки) може да се означи всеки преходен или 
инициационен ритуал (смърт, брак или мистериално посвещение), както и завършеност и 
съвършенство. 
34 Китов 2002:15-17.
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Етруски саркофаг от Перуджа, VІ в. пр. Хр.

Паралели на отвъдния пир, изобразен като гръцки симпозиум намираме в 
релефи на етруски саркофази, като този от Перуджа от VІ в. пр. Хр. и в 
стенописи от гробницата на гмуркача в Пестум, Южна Италия от V в. пр. Хр. 

Стенопис от гробницата на гмуркача, Пестум, V в. пр. Хр.

Подробното описание на Платон в “Държавата” подсказва какъв може да 
е бил смисъла за практикуването на тези погребални обичаи – една от наградите 
на справедливите е божествената закрилата над децата и внуците им. Вярването 
дава мотив на живите да хероизират чрез погребалния ритуал починалите си 
родители, тъй като това носи привилегията на потомците да бъдат пазени от 
боговете. Силата на тази традиция може донякъде да обясни сравнително 
големия брой на могилните некрополи в земите на Древна Тракия през цялата 
античност.
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Дали тракийските аристократи са пирували полегнали на клине в земния 
си живот35? Възможни са и положителния и отрицателния отговор.

От една страна е напълно възможно клинето да не е било използвано в 
реалния живот36. Тази форма може да е била употребена в гробниците 
единствено като знак на пира, както са заемани архитектурни елементи от 
външната украса на гръцкия храм и са поставяни без никаква практическа 
функция във вътрешността на гробниците (например в Свещари, Шушманец, 
Старосел)37. Възможно е тленни останки изобщо да не са били полагани на 
леглото38, както е например в гробниците от Мезек, Вергина, Неапол и не малко 
други етруски гробници. 

От друга страна клинето може да е било използвано в реалния живот 
като гръцка заемка. Една възможност предоставят мистериите на Кабирите, 
които са много популярни както в Елада, така и в Тракия39. В изображенията 
свързани с този култ в Елада пирът е основна сцена40, а клинето - чест атрибут41. 
По всяка вероятност те са били част от мистериалното посвещение, чрез който 
обред клинето може да е станало познато в Тракия и да е било използвано в 
реалните мистериални пирове42.

Сцена на пир в релеф от палата на асирийския цар Ашурбанипал, VІІ в. пр. Хр.

                                                
35 За македонските имаме изрични сведения Athen. I, 31,18.
36 Седналото пируване преобладава в изображенията, а обикновените погребални легла са 
повече от клинетата.
37 Клинето от гробницата при Ивански е изпълнено като декорация на каменния блок, а не като 
реална конструкция.
38 За възможността някои гробници да са хероони-кенотафи вж. Фол 1994:224.
39 Маразов 1992:123-157.
40 Маразов 1992:142-143.
41 Хидрията от Башова могила (Маразов 1997:14-29); фрагменти от Тиванския Кабирион 
(Маразов 1986:46-52). Кабирът на клине е представен в около 50 теракоти и множество 
изображения върху фрагменти от вази (Brown 1981: N 74-1, 302-2, 369-3, 358; Wolters 1940: p. 
14-fig. 6, taf. 6, 7, 50-7). Полегналият Мегас Теос от Одесос по монетни изображения (Венедиков 
1992:231-238). В гръцката традиция така са представяни Хадес и Персефона – и двамата 
идентифицирани в четворката Самотракийски Велики богове (Mnas. fr. 27).
42 По епиграфски данни, жрецът на самотракийските богове в Томи има задължение да осигури 
вино за мистите (Фол 1994:224).
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Съществува и трета възможност (може би най-вероятна). Полегналото 
пируване не е собствено елински обичай, а е заето от изтока43. Както елините са 
го възприели, вероятно чрез контактите си с финикийците през омировата и 
архаичната епоха, така биха могли независимо от тях да са го възприели и 
траките44. Последната възможност се подкрепя от многобройните паралели в 
етруските погребални практики. Източните влияния в етруските ритуали и 
изкуство са много силни и по всяка вероятност се дължат на преките им 
контакти с финикийските колонии в западното Средиземноморие45. Клинето 
присъства в етруските гробници както като реален предмет46, така и в 
изобразените сцени на отвъдни симпозиуми47. Традицията е продължена в 
етруските погребални саркофази и урни48, чийто капак (ако не и целият 
саркофаг или урна) задължително представя клине, на което е изобразен 
полегналия починал (или починалите мъж и жена). Постоянни атрибути на 
фигурите са чашата и венецът, които заедно с позата категорично потвърждават 
извършваното действие.

Етруски саркофаг с капак-клине, на който е изобразена полегнала починалата

                                                
43 Burkert 19973:19, лит. в бел. 28. Пир на Ашурбанипал в асирийски релеф от Кюйюкджик 
(Маразов 2003:233). Съществува хипотеза за финикийски произход на култа на Кабирите 
(Astour 1967:155-156; Silver 1992:142), включително и на Самотраки. Ако хипотезата е 
основателна (както изглежда), именно този мистериален кръг е контекста, в който източният 
обичай за пируването на легло може да е навлязъл, в Тракия, както и в Етрурия.
44 Във всеки случай изглежда че седящото пируване е било практикувано, тъй като се среща 
неведнъж в изображения – каничка Борово, шлем от Бъйчени, стенопис от Казанлъшката 
гробница.
45 Burkert 19973:17-19 с лит.; Маразов 2003:92-95.
46 Неапол, Хипогей Кристалини, рисувано погребално клине с функция на саркофаг. В: 
Steingräber 1999:57.
47 Гробницата на леопардите, Маразов 2003:256; Релеф върху етруска урна, Маразов 2003:234; 
“Гробница на погребалното легло” от Тарквиния, Steingräber 1986:319, по 82.
48 Етруски саркофази и урни, Маразов 2003:94, 255.
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Точното съответствие на реалиите и действието в сцените на отвъден пир 
с тези от описанието у Платон и орфическите пластинки от Пелина и Турии 
дава основание да се предположи сходство, дори тъждественост, в изразената 
религиозна представа – посветените са почетени в отвъдния подземен свят с 
вечен пир заедно с боговете или като богове. Като паралели на представата за 
отвъден пир могат да се приведат семитските митове за пировете на боговете49, 
както и гръцката представа за Олимпийците, прекарващи времето си в пир, 
приемащи храна и напитка, които ги правят безсмъртни - амброзия и нектар. В 
отвъдния свят на тракийските аристократи (както и в подземното царство на 
Персефона при орфиците) ролята на обезсмъртяващата напитка вероятно е 
играло виното50, без да се изключват и други възможности51. Погребалното 
клине в тракийските гробници може би създава именно ритуалната ситуация на 
отвъдния пир на хероизирания или обожествен владетел или аристократ52.

Пирът е широко засвидетелстван за тракийската аристократична култура, 
както като битов и политически, така и като мистериален акт53. Според Херодот 
(IV, 96), именно по време на пир в специална зала Залмоксис излага своето 
учение, че нито той, нито неговите сътрапезници, нито техните потомци някога 
ще умрат, но че ще отидат на едно такова място, където ще живеят вечно и ще 
имат всякакви блага54 (ср. сведенията за подземното жилище на Залмоксис, в 
което той се скрил за три години, и подмогилната гробница). Изглежда логично, 
мистериалното посвещение да е ставало точно по време на пир, подобен на 
пира, в който посветените ще прекарват времето си в отвъдния свят55 в 
компанията на боговете (или като богове). Съвместното пиене с боговете е един 
от ритуалните знаци (може би дори най-важният) на новото състояние на 
приобщеност към тях – хероизацията, антроподемонизацията, обезсмъртяването 
или обожествяването. Именно то е било практикувано по време на 
мистериалния пир и пресъздавано в гробниците на тракийските аристократи 
чрез погребалното клине, масичките, съдовете и венците. Логично следващият 
въпрос е, дали погребалните легла в гробниците са единствено носители на 
знаковост, погребана в земята (по аналогия на съкровищата), или може би 
мистериални пирове са се провеждали в гробниците преди да станат гробове.
                                                
49 Венедиков 1992:130, 184-185, 192, 206.
50 Маразов 2000. И до днес в пръстта на християнския гроб в България се възлива вино смесено 
с масло при погребение и помен, както от близките, така и от свещеника. В традиционната 
българска култура съществува вярване за трапезите в “оня свят” – праведниците са на една 
трапеза, неправедниците – на друга, а самодивите – на трета (Михайлова 2002:36 с литература).
51 Може да се допусне, че в древността съществуват и ритуали с мляко, заради споменаването 
му в орфическите пластинки, Еврипидовите “Вакханки” 708-711, сведенията на Омир (Il. XIII, 1-
16) и Страбон (7, 3, 3) за мизите (гетите), наричани още хипемолгии, галактофаги, абии и 
капнобати (Попов, Д., 1989:90-97). Еврипид споменава още меда, който има успоредица и в 
храната на абиите. Фолклорното вярване за храната на змея в българската традиционна култура 
включва мляко и мед (Беновска-Събкова  1992:101, 127; Гичева 1997:59-65). В българските 
фолклорни вярвания в рая текат извори от мляко и мед (Попов, Р., 1994:289) Анализи на 
ритуалната употреба на вино и мляко в погребалните и мистериални обреди в древността у Graff
1993:249.
52 Едикулата пред централното погребалното клине в Свещари (оформена като храмова сграда) 
подчертава идеята за обожествяване.
53 Маразов 2000.
54 Идентификацията “Залмоксис” (Хадес, Кабир) в централния фриз на каничката от Борово и 
монетите с изображение на Мегас Теос от Одесос е направена от Иван Венедиков (1992:245) 
именно чрез леглото, възглавницата и съдовете за пиене.
55 Nilsson 1952:661.
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