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България ще пребъде, защото е божествена, затова българино, стани и върви, стани и
лети.

Огледай се в своята история и запей Орфеевата песен, защото тази изстрадала древна земя им

Предложение на ydara.com

Орфей, най-красивата и емблематична тракийска фигура трябва да бъде вградена в логото на

1 / 34

ydara.com - Орфей, който вдъхнови и даде името на Европа - това може да е най-красивото ЛОГО н

ЛЕГЕНДА ЛИ Е ОРФЕЙ?
Откъси от книгата "Орфей и Европа"
Николай Гигов

Безсмъртно е само онова, което стане легенда. Какво са Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура, Р

Легендата лети през вековете, но през XIII век пр. н.е. тази легенда е била жива реалност. Орф
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ОРФЕЙ – ВЕЧНО ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ЕВРОПА

Влиянието на Орфей е магнетично. То озарява почти всички страни на Европа. Върху една ваза

Орфей е нашата сърцевина, нашата кръв и нашето генетично наследство. Орфей нарича космос
Орфей, Химни. Пловдив, 1989, с. 20.

Орфей пише: “Мили звезди на небето, чеда на нощта, на тъмата, в кръгови вихри кръжите.” Тов

Това е хармонията на космоса. Тази музика е нечута, но хармонира със седемте цвята на небесн

За Орфей слънцето е флейтист, който свири с лъчите си като с флейти. Орфей го нарича “кръ

Ние можем да ги наричаме “извънземните”, други да ги наричат “паралелни светове”. Предстои
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Късноримска статуя накосмически
Орфей с лира,
контакт
обграден
и гениалните
от зверове
прозрения
от IV век
напр.
Орфей
Христа
ще -се
отсбъднат.
Agegina, Ор
Ital

Имаме редове от Орфей за космоса, които още не сме разгадали. Защо Орфей нарича Луната “м
Орфей, пос. съч., с. 79.
Между Родопите-Египет и Атлантида има дълбок и тайнствен космически възел.
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Ето тези и други тайни породиха великия спор за Веда словена. Стефан Веркович публикува сб

Спорът бушува над 130 години. А във Веда словена се оглежда като в огледало целият Балканс

Това е началото.

Към Родопите се насочват много учени и фолклористи. Идва и пратеникът на министъра на про
и разочарование. Самите ние не му подадохме ръка. Умирайки, Стефан Веркович признава: “Аз

И наши ръкописи, събирани в Родопите, изчезват в Серес, Белград, Загреб, Русия, Украйна. Ве

Орфей е единственият поет на земята, възпят как отива жив на небето. Там свири и пее на злат

Точно тези божествени книги са ни изгорени. Спомнете си как са изгорени и Сибилинските книг
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Орфей и Евридика 1864
човек
Фредерик
– с 1000
Лейтън
песни.Frederic
Тогава слепият
LeightonKъща-музей
академик Петко
на Лейтън
Стайнов,
Лондон
председат

Свири Орфю и ми пее,
дур се небо разлюлело,
излезли ми триста звезди,
триста звезди, триста юди,
та ми хоро заиграли.
Какво чудо: звездните кръговъртежи са в такт с българското хоро и с българската ръченица.
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Поетът Омар Хаям ще възкликне откъм Тибет: “Красива като българка, която играе огнена ръч
вече са се слели, за да се роди България. А космичната песен за Орфей да завърши така:

Да се помни, да се знае,
че бил първи свирелджия,
че бил първи песнопоец.

В музея “Пергамон” в Берлин се съхранява мозайка с образа на Орфей, докарана от Мала Азия
В много страни се откриват икони с образа на “Свети Орфей”. Сервантес във великото си произ
включва в книгата си чрез стихове от Гарсиласо (69 глава).

И великият поет Данте, в творбата си Рай, възпява Родопа планина и Орфеевото цвете, а в тво

Особен принос към Орфей има Марсилио Фичино.
Той пише през XV век: “Нашият златен век върна към живот свободните изкуства, както и древн

ЛЕОНАРДО Е РИСУВАЛ ОРФЕЙ
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Италианският придворен поет Анджело Полициано и четирима композитори създали Притча за
– операта – още от своята люлка е свързана с името на Орфей. Тази опера – Притча за Орфей

Леонардо е познат като гениален художник и изобретател. Малцина знаят, че той е бил и голям

Така Леонардо излязъл пред всички музиканти, които се били стекли. Извън това той е бил найсвоето време.”
За скиците на Леонардо и Орфей вж. сп. “ЛИК”, кн. 1/1982.
Джорджо Вазари, Животът на Леонардо да Винчи, С., 1980, с. 29.
Блазни ме мисълта за една непроследена връзка между Леонардо и Родопите.

Знае се, че Леонардо има портрет на една жена, назован Джиневра. В Доспатския край на Родо

Байрон посетил Гърция в края на 1809 година. Той бил в селището Кастри, възникнало на място
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на древното Делфи. В една от своите Станси Байрон пише: “Аз влюбен съм... Като Орфей възд

Неговият приятел Шели пее за “нов Орфей с разплакани очи”.

Към Орфей и Родопите се е стремял духом и слепият английски поет Джон Милтън, авторът на
Джон Милтън в Изгубеният рай се гневи срещу онези, които са разкъсали Орфей:
...сганта,
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която разкъса с бяс Тракийския певец
в Родопите, от неговата музика пленени,
додето тази дива глъч удави глас и арфа,
а Музата да защити сина си не можа.
Джон Милтън, Изгубеният рай, книга VII. С., 1981, с. 201.

Винченцо Галилей, бащата на великия Галилей, открива три химна, от които единият е Химн на К

Писателят-хуманист Марсилио Фичино, когото споменах, оглавявал във Флоренция Платонова а

Като точиларско колело Орфей вдъхновява рояци поети и музиканти. Той е вдъхновил перото н

Франсоа Вийон в стихотворението си Двойна балада пише:
“Орфей – певецът на света”, а Пиер дьо Ронсар зове любимата си да напусне дворците, да изче
Френски поети – сборник. С., 1970, с. 19 и 54.

Великият създател на приказки Андерсен се е вълнувал от съдбата на аргонавтите и е предпри

Екзюпери в Южна поща отбелязва: “Навярно бе открил най-сетне трите необходими, още от Орф
Рилке има цял цикъл стихотворения, озаглавени Сонети за Орфей. Той пее:
Не трябва паметник. Едничка роза
над образа му нека да цъфти.
Пол Верлен пише орфически: “Във всичко – музиката само”, “извий на патоса
врата”. 34

Стефан Маларме доуточнява: “Орфическото тълкуване на Земята е единственият дълг на поет
Mallarmé, Autobiographie – OEuvres complètes; Паскал Дюран, Реторика, теология и декаданс.
Вж. “Демократичен преглед”, кн. 34 – зима 97/98, с. 413-415, и “Слово и символ”, С., 1979, с. 106.
Така Орфей се превръща в най-висшата мяра за изкуство.

10 / 34

ydara.com - Орфей, който вдъхнови и даде името на Европа - това може да е най-красивото ЛОГО н

СЪЛЗАТА НА ЛАМАРТИН

Френският поет-романтик Алфонс дьо Ламартин, разочарован от едни избори във Франция, пре

Ламартин гледа една от най-възхитителните гледки на света, “едно място за съзерцание” с погл

РОДОПСКИ ЦВЕТЯ ЗА ЮГО

И ако има европейски писател, който най-добре да е разбрал мъките на България, това е Викто
Кралица, която е любила Птех. В негова чест е построила третата пирамида.”
ВикторЮго, Човекът, който се смее. С., 1983, с. 451.

Тази пирамида и днес стои в Египет, в Долината на цариците, и се нарича пирамида “Родопис”. Ц
Македонски.

Юго се е срещал лично с двама млади българи, от Пловдив и Батак, когато е бил в изгнание на е
България.
През 1876 г. Априлското въстание е удавено в кръв – 30 000 убити въстаници, от които 5000 от
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Орфей и Евридка - Christian
Батак,Gottlieb
и многоKratzenstein-Sub
посечени деца. -Тогава
1806 авторът на Клетниците поема защит
прочутата си защитна реч. И по-рано е писал: “Кой иска война? Кралете. Кой иска мир? Народит
свидетел – целия свят.”38

Благородният гняв кънти срещу джелатите на Батак и срещу техните зверства:
“Кога ще спре мъченичеството на тая малка героична нация?”

Още на другия ден вестник Репюблик франсез публикува страстната му прокламация. Европа уз
И в посечените детски черепи на Батак никнат цветя – те са за Виктор Юго!

ОРЕОЛ ОТ СВЕТКАВИЦИ

Нима можем да изброим всички поети, вдъхновени от Орфей? Та това е невъзможно... Но най-в

Андре Жид, в Пасторална симфония, чрез образа на едно сляпо момиченце се докосва до голем
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Нобелистът Висенте Алейсандре пише, че поетът е “опасан от светлина”, че “любовта вали като

Рафаел Алберти, носител на Ботевска награда, иска “да рисува вятъра” по подобие на Леонард

Лорка също пише за “музиката на сферите”, възпята от Орфей. И скрометният испански поет из
ритъм иде от равнината, а тъгата слиза от планината. Те ще се срещнат в сърцето
на поета.
Димитър К. Бошнаков, Юго и България. Вж. “Литературен фронт”, бр. 33, 15 август 1985.

Друг нобелист – Херман Хесе – смята, че светът на поезията не е календарното време. “Поезият
нови и живи извори Европа може да заболее от нарцисизъм. Човек може да има пари и власт, а

Много голям поклонник на Орфей е Жан Кокто. Той е ярка личност не само за Франция. Пее: “О
“Орфей много често се явява в поезията, пиесите, филмите и графиките на Кокто.
Той пожела да му се издигне паметник от камъните, с които бе замерян”39 (и Орфей е бил заме

Като духовна “епидемия” Орфей завладял цяла Франция. Там се създали хорови дружества, на

КАК СЕ РАЖДА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ОПЕРА?

В 1491 г. е първото представление на Притча за Орфей с участието на Леонардо да Винчи, койт
Орфей е дал силен тласък на три вида изкуство: поезия, музика, балет. Той е в зародиша на съз
В 1524 г. пасторалната музикална пиеса Орфео развълнувала благородническите кръгове на ж
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ОРФЕЙ-Dzhordzh Frederik
IV. Uots Orfej i Evridika

Музиката на Орфей им била нужна като клетва. Преди възникването на сватбения марш на Мен

По време на карнавала в 1607 г. с голям успех е била представена операта Орфей на Клаудио М
39
Иван Бориславов, Птица от дървото на поезията. Вж. в. “Народна култура”, 4 август 1989, с. 8.

Луиджи Росси в Рим е създал операта Сватбата на Орфей и Евридика. Хайдн е написал в Лонд

Първото изпълнение на операта на Глук Орфей и Евридика е било във Виена. А след това (на ф

ХИМНЪТ НА ЕВРОПА

Особено силно Орфей е повлиял на Бетовен. Това личи най-вече в Четвъртия му концерт: “Кога
40 Алфред Аменда, Апасионата. С., 1964, с. 417.

Чайковски пише следното за частта Анданте от Четвъртия концерт на Бетовен: “Анданте на този
творчество, заключаваща в себе си една от най-силните по патетичност идеи, изразени в музика
Ромен Ролан в тритомника си за Бетовен пише за това царство на висините.

14 / 34

ydara.com - Орфей, който вдъхнови и даде името на Европа - това може да е най-красивото ЛОГО н

Ода на радостта от Шилер се претворява от Бетовен в музика, за да стане днес химн на Европей

Бетовен е обичал първата сцена от Орфей на Глук. “Той (Бетховен) обичал да свири партитурит
Ромен Ролан, Бетховен. С., 1957, с. 54.

Първото изпълнение на Деветата симфония е било на 7 май 1824 година. Появил се Вихърът о

Шилер признава подтика за своята ода: “Накарайте ни да посеем радост и красота – и ние ще ж
Музиката е глас на вечността и съпровожда вътрешните движения на душата. Ромен Ролан пиш

Деветата симфония на Бетовен:
“В замайващото въртене на мъглявините на музиката, на този мощен, подсъзнателен свят, който
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Ромен Ролан, пос. съч., с. 98.

Чрез музиката двамата гении – Орфей и Бетовен – са се слели. Бетовен е познавал един папиру
където човек е сам, аз съм с него.” Бог е там. А братството е ключът в страдалния свят. Някога,

Одата на радостта има за свой корен Орфей и за свои вълшебни цветя Шилер и Бетовен. Това е

Орфеевите мистерии на остров Самотраки. Сякаш самата симфония на Бетовен пресъздава тай

Орфей, Шилер и Бетовен завладяха Европа с Одата на радостта. Бетовен издъхва. В дневницит

Ромен Ролан пише дословно за смъртта на Бетовен: “Певецът на Тракия изчезна, в синовните ни
Ромен Ролан, Бетховен – великите творчески епохи. С., 1961, с. 93 и 97.
Ромен Ролан напълно е слял Орфей и Бетовен в тази “халюцинираща магия”. Велик химн си
има Европа – Одата на радостта.

На 5 октомври 1762 г. Глук е представил своя Орфей във Виена. Чрез Орфей се е родила близо

Сравняват очите на Бетовен със зениците на Линкей – кормчия на кораба “Арго”, пътувал заедн
Ромен Ролан, Бетховен. С., 1961, с. 104.

Като Линкей той виждал невидимото. Бетовен цитира Медея от Еврипид, собственоръчно изпис

Бетовен търси в нотите “шепот през сълзи”, преражда тъгата в зов и достига “трикратно неутеш
Ромен Ролан, Бетховен, С., 1964, с. 67.

Цели 30 години Бетовен носи в сърцето си Одата на радостта. Нейни варианти той включва във
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Фиделио и в Деветата симфония. Биографът на
Бетовен – Арнолд Алшванг – ни връща още по-назад: към балета Търсенията на Прометей. След

Арнолд Алшванг, Лудвиг ван Бетховен, С., 1970, с. 170.
Бетовен прави десет варианта на Одата на радостта по Шилер.
Пак там, с. 182.

Работи с “бясно упорство”. Сам свири творби за Орфей от Хендел, Глук и Бах. Черни споделя:
“Какво не бихме дали да чуем дивия танц на фуриите (N 28 из Орфей), изпълнен от пръстите, к
Пак там, с. 203.

Вдъхновител и вдъхновен – Орфей и Бетовен – са се слели в Одата на радостта и са неразлъчн

ТРИТЕ РОЖДЕНИ ДАТИ НА ПОЕТА

Всеки истински поет има три рождени дати. Веднъж, когато се роди (паспортната му дата), втор
Затова мнозина умиращи поети са имали за предсмъртно свое желание музиката на Орфей. Ще
Френският поет Пол Елюар, загубил преждевременно жена си, изживял трагедията на Орфей,
“Образът на Орфей дълбоко докосна в неговата душа нещо действително важно, а ето доказате

Пол особено обичаше това произведение. Няколко часа след това, когато Париж се прощаваше с
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почитания поет и безкрайна върволица от хора вървеше в този ден, от сутринта до вечерта, сви
Вж. “Литературна мисъл”, 1965, кн. 2, с. 123.

Така сълзата се преражда в песен. (Пол Елюар е идвал в България, превел е на френски език с
Ботев.)
ОРФЕЙ – В ЦВЯТ И ИЗВАЯНИЕ
Да рисуваш Орфей означава да уловиш в цвят музиката, любовта и красотата.
Самото име Орфей е озарило и одарило толкова живописци.

В еклога трета от Буколики прославеният римски поет Вергилий споменава, че резбарят Алкиме
Вергилий, Буколики – Георгики. Енеида. С., 1980, еклога III.

Какви ли ще да са били тези резбовани чаши, които “към устни не съм ги поднасял”? Чашите с из
музикални състезания. Онзи певец, който победи с музиката си, ставал притежател на такива ча

Нека знаем, че изобразителното изкуство в Родопите е като руническа писменост. Скалните пик
Тези знаци са по родопските твърдини.
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Нашата родна земя ни е дала много знаци с образа на Орфей: каничката от село Борово, Русенс
Прочута е била статуята на Орфей в Пиерия, пред която се е поклонил Александър Македонски

Орфей е изобразяван щедро на паници, вази, амфори, статуетки, мозайки. В Делфи е изобразе

Особено ценна е вазата, открита в град Гела – Сицилия. На нея Орфей е изобразен сред траки,
“Заедно с мене запей, моя флейто!” Ценна глинена ваза, с изображение на Орфей и девет реда

През 1928 г. проф. Компарели е изследвал откритите златни орфически плочи в Италия, на коит
По сведение на римския историк Елий Ламприд, император Александър Север, в домашния си па

Прочутият Енжалбер е изваял оригинална статуя на Орфей. На една фреска в Помпей Родопски

На друг античен мраморен барелеф в Рим са изобразени Орфей, Евридика и Хермес, които изли

Статуи на Орфей са изваяли Канова, Роден. Мраморна скулптурна група Орфей сред животнит

Картини с образа на Орфей са рисували: Рубенс, Л. Корнит, Тинторето, П. Брьогел-Млади, Тиеп

И Стефан Цвайг споменава името на Орфей, който смогнал да обуздае воюващите стихии. Орф
Скулптурната композиция Орфей и Евридика на Амбрози е от бял мрамор и може да я наречем “
* овчар-водач
Ернст Фишер, За необходимостта от изкуство. С., 1963, с. 176.

СТОКХОЛМСКИЯТ ОРФЕЙ

Нарича се Карл Милес. Момчето с ленените коси тръгва от Швеция за Париж с едничката цел да

Малкият Милес се запознава с Роден, който е ваял Орфей. Милес мечтае един ден сам да извае
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Орфей. Бяга в Америка, става професор в Мичиган, вае фонтани, създава нова пластика във ви
Купува си цяло възвишение, огражда го, никой да го не гледа, и създава прочутата Милесова гр

Човекът е в дланта на природата и е пред океана и космоса. Извайва танцьорки, птицечовеци, л
И тогава преминава към фигурата на Орфей – но я извайва отделно, в центъра на Стокхолм.

Аз посетих тези места. Вървя из Стокхолм с два стиха от Нели Закс:
Когато камъкът избяга, освободен като музика.
И търся паметника на Орфей от Карл Милес. Най-сетне съм пред фонтана Орфей. Той е в цент
Концертната зала.

Камбаните бият като музика. Фонтаните струят като музика. Светлините на Стокхолм трепкат ка

Крупна централна фигура – на Орфей – се издига в средата на фонтана. Орфей е обкръжен от
А
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ла Орфей сякаш не потъва в Ада, а се издига към небето и повлича и останалите фигури нагоре

Всички фигури около Орфей са стъпили на един крак върху поникнало цвете, което не се огъва
водата.
Два гълъба се завъртяха над фонтана Орфей и кацнаха в двете вдигнати ръце на една жена о
КРИЛЕ И ГОРСКИ ЧУДОВИЩА

Бог наказва богатите не защото са богати, а защото са изгубили чувството си за нравственост. И
А Орфей е имал глас “като лилия нежен”. Той е вълнувал и най-видните хора на Европа. Вълнув
Обожественият френски крал Людовик XIV дочул за далечните планини на Родопа и за песните

В пътеписа си Пол Люкас пише: “На 8 юни 1706 година излязох от Бачковския манастир и ударих

Многостеблените вековни дървета имат корони, които наподобяват на чудовища – динозаври, д
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всичко това на Краля-слънце, дали не ще му завиди!? С тия родопски гледки той е по-богат от К

Какви ли чувства е изпитвал Херодот (V в. пр.н.е.), когато е изписвал :
“Тракийският народ – след индийския – е най-голям от всички народи. Ако той се управляваше о
Херодот, История. Деветте музи. Лайпциг, 1839. Вж. Извори за старата история и
география на Тракия и Македония. Изд. БАН, С., 1949, с. 23.

Деветдесет различни племена на траките са били пръснати по земите от Дунав до Средиземно

Както е в стиховете:
Родопа, имаш много върхове,
но два достигат небесата чак:
вълшебникът на песните
Орфей
и жадният за свобода
Спартак.

Къде точно е орфеевото светилище? – То все още се търси и спорът е дълъг. Но всички извори

Бащата на историята Херодот доуточнява:
“Бесите са населявали южните страни на Родопите и служели като жреци на друго тракийско п
на Дионисия, бог на веселбата.”3

Най-високите върхове на Родопите са Перелик (2191 м.) и Карлък (2188 м). Те са един до друг, а

Орфей вж. Н. Гигов, Легенда ли е Орфей? Изд. Музика. С., 1992.
3 Херодот, пос. съч. Вж. Тодор Константинов, сп. “Родопски напредък”, кн. 1, 1904, с. 1-4.
Вж. Н. Гигов, Гела – Орфеево цвете, С., 1988.

Документирано е идването на двама велики мъже в родопското светилище на Дионис, където с
Да цитираме Ариан за похода на Александър Македонски през Родопите:

22 / 34

ydara.com - Орфей, който вдъхнови и даде името на Европа - това може да е най-красивото ЛОГО н

“Александър потеглил от Амфиополис и навлязъл в онази част от Тракия, която е заселена с т.н
Ариан, Анабазис. Вж. Извори за старата история и география на Тракия и Македония. С.,
1949, с. 300.

Светоний пише, че “Александър Македонски се изкачил на най-високия връх в Родопите и там в

светилището намерил жрица, прилична на Делфийската Пития. Тази прорицателка предсказала
Октавий, бащата на бъдещия римски император Октавиан Август, посетил Родопите през 60-59

От времето на Орфей до времето на Октавий били изминали близо 1300 години. Това подсказва

Село Гела е едно от най-старите родопски селища – с 33-вековна история. Тук бяха открити гроб

В този Смолянски край бе намерена статуетка на бог Дионис (село Триград), скални рисунки с к

Никак не е случайно, че в Девинския край е идвал английският учен Хуитемор – специалист по е
Авторът разполага с непубликувано свое изследване Орфей в Египет, 64 страници.
Т. Константинов, Орфей – превод от гръцки. Вж. сп. “Родопски напредък”, кн. 3, 1904.

В Смолянския край е идвал и руският вицеконсул в Одрин, г-н Лишин, както и английският консу

Векът на Орфей – XIII в. пр.н.е. – е свързан с царуването на четирима тракийски царе. Това са Х
Петият тракийски цар по време на Троянската война е бил Полиместор. Той преобръща хода на
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Йоан Цец признава първичността на поезията на Орфей, като пише: “Омир заемал стихове и ид
Йоан Цец. Вж. Богдан Богданов, сп. “Турист”, кн. 2, 1982.

Орфей се е родил в светилището на Дионис в Родопите през XIII в. пр.н.е. – “едно поколение пре

Едуар Шюре определя века на Орфей: “Това беше във времето на Мойсея – пет века преди Оми
ЕдуарШюре, Велики посветени, II. С., 1991, с. 78.

Походът на аргонавтите потвърждава тази датировка – “едно поколение преди Троянската вой

Може да обобщим: Орфей е роден и живял през XIII век пр.н.е. в светилищната част на Родопит
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Той e бил аргонавт до Колхида с цар Язон. Бащите са били аргонавти, а синовете са воювали пр
аргонавта Теламон – бащата на Големия Аякс, както и с аргонавта Ойлей – бащата на Малкия Ая

Жан Коман определя Орфей като предвестник на цивилизацията със свое място в културата и и

Jean Coman, Zalmoxis et Orphéе, p. 177-184. Вж. Известия на Археологическия институт, том XVI,

Швейцарският класически филолог Бьоме не се съмнява, че Орфей е историческа личност:
“Той практикува особена заклинателна поезия, много от чиито формули биват заети по-късно от
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По оцелели откъси от творби на Орфей нека възкресим заглавията на личното му творчество –

Поезия:

88 химни за мистериите.
Съкратеното название на тази книга е “Хевой”. Това са химни за силата на природата и за разли

Аргонавтика.
Епическа поема на Орфей за Похода на аргонавтите с цар Язон до Колхида и за превземането н
хекзаметъра.
Триножник.
Триножникът е атрибут в светилищните обряди, където се прорицава.

Свещени песни за Бакх.
Песни, които възхвалявали Дионисовото начало в Родопите. По-късно Орфей реформира Дион
Свещени слова.
Поема в 24 части.

Посвещения.
Книга, използвана от Питагор и Платон. Съдържала е заклинателни и очистителни формули, ка

Литика (Pierres). Магически песни за целебните свойства на камъните. Прочути са били Орфеев
“Тумим” и “Хошен”.

Космогонични творби:
Космогония. Книга за астралните знания на Орфей. Космосът за него е едно блестящо сребърн

Фанес. Орфей пръв в света определя Земята като кръгла, за да използват този Орфеев стих п
и Коперник.
Теогония. Книга за божествата. По модела на тази книга Хезиод създал своята “Теогония”.
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Було (Мрежа на душата). Книга за светилищните тайнства.
Деметриада.
Книга, с която Орфей и Евмолп поставят основите на Елевзинските мистерии.

Orpheus with Syriac inscription. Урфа е съседно на Диарбекир. Българите са били заточвани там

Оракули.
Книга на Орфей, записана от поета Ономакрит в VI век пр.н.е., издадена много по-късно в Лайп
Други книги:
Изкуството на тайните и на обредите.
Ритуална книга, предназначена за посветените в различните тайнства.

Книга за мутациите, химията и алхимията.
Чрез това заглавие някои учени свързват Орфей с Фауст, но по-правилно е да се свързва Фаус
Корибантите.
Книга за земните тайни и земетресенията. Това са стихове-молби за смекчаване на страховете.
Магическа ботаника.
Книга за целебните свойства на родопските билки, от които са се учели Хипократ и Гален.

Кратер (Peplos).
Книга или отделна песен за ритуалната дреха. Орфей и орфиците са се обличали в ббяло. Като
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По времето на Павзаний все още са били оцелели две книги на Орфей – Свещени слова (поема в
Орфей е бил недостижим не само като поет и певец, но и като гениален изобретател на музикал

Правел е флейти от тръстики, пеещи бърдучета и флейти от пищял на щъркел. Говори с нов по

Орфей слиза от Родопите, завладява духовно Гърция и я обединява чрез светилището в Делфи

“Познай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете!” – Това е гениална идея на Орфей, коят

Орфей умира от насилствена смърт – разкъсан е на части. Тялото му е погребано в Родопите, а
Красотата, поезията и музиката са големите му дарове. На гръцки език е изписано:

“Тираните на Тракия изгорили книгите му (на Орфей). Изгонили учениците му. Гръцките владет
паметта му. Унищожили последните му следи. След няколко века се съмнявали в съществуванет

Orpheus amongst the Thracians
му.”
- 440 пр. Христа неизвестен художник от Лондон теракота copy
E. SIRE. Megaloi mnetai, Aqhnai, 1981, с. 233.

Орфей останал под забрана. Но тъкмо тогава се раждат легендите. И през всичките векове не е
Платон, Държавата, С., 1974, с. 72.
ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ЕВРОПА?

Мой бог е любовта! – пее и плаче Орфей. “Пее и плаче”, защото нарича любовта “glukupikron”, ко
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Марсилио Фичино, Коментар върху Платоновия Пир за любовта, С., 1933, с. 44.

Той слезе в Подземното царство, за да надвие ада с музика. Орфей е единственият поет в света

От Родопите към Гърция слизат поезията, изкуствата и свещеното право.

Орфей освещава Делфийското светилище, постига своя триумф чрез мистериите на остров Сам

Орфей става любимец и на Троя – съхранен е в Пергамския олтар. Бил е духовен жрец на аргон

Орфей е сияние за Европа, когато тя още не е съществувала с името си. Наша, от езика на траки

Дарили сме с име Европа – назовали сме тези над 10 милиона квадратни километра на континен
Европа е сестра на Кадъм – преносителя на писмеността. Между Родопите и Финикия е първот
Маргарита Тачева и др., Старият свят. С., 1980, с. 68.

Родствена, митологична връзка има между Родопите и Финикия. Майката на Дионис – Семела –
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Римска империя (III век) територията около устието на Марица и Дарданелите е наречена от рим

Геният на днешната българска земя е имал в родопския си храм на Дионис многочислени свитъц
Този недостижим родопски певец изрича:

“Преминах през кладенците на пирамидите и през гробниците на Египет, изучих Книгата на мър
E. SIRE, пос. съч., с. 229.

В наше време открихме мраморни плочи (Върбово - Гела - Мугла) с неразчетена писменост. Вярв

Първом сме дали писменост на Европа чрез Орфей и втори път сме дали писменост на целия сл

Но нека цитираме думи на Еврипид, автора на Медея: “На тракийски таблички е записано Орфе
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Еврипид, Алкестида и Хекуба. Вж. “Извори”, том I. С. 1981, с. 105-106, 114-115, 142, 146.
Кръв не проливай! – е първият нравствен закон на Орфей.

Негов е стихът:
Земята може да се завладее с лира, а не с меч. Негова е вярата, оплодила християнството: Помо

Европа, която тогава е била номадска (XIII век пр.н.е.), е боготворила Орфей. Чрез него бъдещи

Затова Овидий се покланя на Орфей, Вергилий го възпява, Лукан съчинява поемата Орфей, ка
Велики творци на Европа извайват негови статуи, фрески, картини, мозайки.

Операта на Европа е родена с името на Орфей. Паладий признава: “Цялата правда на света е о
Паладий, Поздняя латинская поэзия. Москва, 1982, с. 464-465.

Орфей и орфизмът оплодиха християнството, породиха богомилството, дадоха тласък на Европ

Родопа и днес е на рубежа между Изтока и Запада. Тук е океански вълнолом и Орфеевата план

ФИЛОСОФЪТ ОТ ХОЛАНДИЯ

Когато дойде светлина, и мракът изчезва. Колко бързо ни разбраха някои ярки съвременни уче

Европейската култура се е родила в Югоизточна Европа, в Древна Гърция и Тракия. Балканите
Така Европа си възвръща нравствения идеал, а ние възвръщаме несправедливо потъпканото
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ОРФЕЙ-Gustave Moreau
самочувствие.
Orphée 1865Ние сме коренни европейци, архетип на Европа, поезията и

На гръцки език е изписано за Орфей: “Тираните на траките изгориха книгите му, изгониха учени
Откъси от книгата "Орфей и Европа"
Николай Гигов

Историята на Орфей като Шифъра на Леонардо
СЛАВА
http://www.slava.bg/news/4765.html
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Всички сме чували за Орфей и неизменно си го представяме като легендарен музикант с лира. Е

Като съпоставя нещата, човек без да иска се пита дали Орфей не е нещо като първообраз на Хр
Също като бащата на нашата вяра, тракиецът е бил историческа личност. Има 3 доказателства

От цялата тази информация западните учени приемат, че той е пребивавал по нашите земи окол

Това само подсказва, че освен баща на музиката, поезията и философията, които именно нашит

Като един предтеча на християнството, Орфей отрича Бог да иска кръв. Той проповядва смирен

Факт е във всеки случай, че думите му явно са заплашили със своята революционност устоите н

В легендите, естествено, присъстват други, по-популистки версии – според едни творецът нами

Това, което тогавашните властници не могат да отнемат на Орфей, е признанието му за основоп

2014-06-29 07:34:53

Записа М.Боуо

33 / 34

ydara.com - Орфей, който вдъхнови и даде името на Европа - това може да е най-красивото ЛОГО н

34 / 34

