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Предговор  
към английското издание

Настоящата книга има за цел да обясни необикновеното пра-
вило, което урежда унаследяването на жреческия пост на 

Немийската Диана. Преди повече от тридесет години се залових 
да намеря решение на проблема и смятах да го изложа съвсем на-
кратко, но скоро установих, че за да звучи правдоподобно, вероят-
но и по-разбираемо, е необходимо да се обсъдят и някои по-общи 
постановки, тъй като част от тях почти не бяха засягани дотогава. 
С всяко ново издание тези и други свързани с тях въпроси заема-
ха все повече и повече място, проучването се разпростря във все 
нови и нови насоки, докато първоначалните два тома набъбнаха на 
дванадесет. Междувременно често се чуваха пожелания книгата да 
излезе в по-сбита форма. Настоящото съкратено издание е опит 
да се задоволят тези искания и по този начин книгата да стане до-
стъпна за по-широк кръг читатели. Съкращавайки значително ней-
ния обем, се старах да запазя основните принципи и за да станат 
те ясни, да ги придружа с достатъчно доказателствен материал. 
Езикът на оригинала, общо взето, е запазен, макар на места изложе-
нието да е по-сбито. За да остане колкото се може повече от текста, 
пожертвах всички бележки, а с тях и точните данни за източници-
те, които съм използвал. Така че читателите, които искат да научат 
определен източник, ще трябва да се справят с пълното съчинение, 
където всичко е документирано и има пълна библиография.

В съкратеното издание не съм добавял нов материал, нито съм 
променил становищата, изразени в последното издание, тъй като 
данните, които научих междувременно, в по-малка или по-голя-
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ма степен потвърждават предишните ми заключения или са нова 
илюстрация на стари положения.

Дали даденото от мен обяснение на институцията на Немий-
ския жрец е вярно, или не – ще покаже бъдещето. Винаги съм го-
тов да се откажа от него, ако бъде предложено нещо по-добро. В 
същото време, предавайки книгата в новата ѝ форма на оценката 
на публиката, искам да се предпазя от погрешно възприемане на 
нейните задачи; защото, струва ми се, все още съществува подобно 
тълкуване, макар да съм се опитвал да го поправя. Смятам, че ако в 
настоящия труд съм се спрял по-подробно на култа към дървото, то 
не е защото преувеличавам важността му в историята на религията, 
още по-малко защото искам да извлека от него цялата митологич-
на система, а просто защото не мога да пренебрегна този момент, 
след като се опитвам да обясня значението на един жрец с титлата 
Горски цар и след като една от претенциите му за този пост е откъс-
ването на клонка – Златната клонка – от дърво в свещената дъбрава. 
Но съм далеч от мисълта да издигам преклонението пред дървото 
като първостепенно в еволюцията на религията. Напротив, според 
мен тя е била изцяло подчинена на други фактори и по-специал-
но на страха от мъртвите, който, общо взето, според мен е оказал 
най-мощното влияние в изграждането на примитивната религия. 
Надявам се, че след това изрично опровержение повече няма да се 
налага да засягам една митологична система, която смятам не само 
фалшива, но и нелепа и абсурдна. Но хидрата на грешката ми е пре-
калено позната, за да се надявам, че отсичайки една от главите на 
чудовището, ще предотвратя израстването на друга, а дори и на съ-
щата. Единствено мога да разчитам, че справедливостта и интелек-
тът на читателите ще коригират, сравнявайки го с изричното ми из-
явление, такова изцяло погрешно разбиране на моите схващания.

Лондон, юни 1922 г.
Джеймс Джордж Фрейзър



Глава I.  
Горският цар

1. Диана и Вирбий

Едва ли има човек, който да не познава картината „Златната 
клонка“ на Търнър. Божественото въображение на художника 

е потопило в златно сияние сцената с малкото обградено с гора ез-
ерце Неми, наричано от древните „Огледалото на Диана“; преобра-
зило е този прекрасен естествен пейзаж, превърнало го е в приказ-
но видение. Който е видял тези тихи води, прикътани в една зелена 
падина на Албанските планини, няма никога да ги забрави. Сякаш 
нищо не нарушава тишината и усамотението им, нито двете типич-
но италиански селца, потънали в дрямка на брега, нито типичният 
италиански дворец, чиито терасирани градини се спускат стръмно 
към езерото. Може би самата Диана все още не е напуснала тези 
самотни брегове, все още броди из тези девствени гори.

В древността гористата местност е била сцена на странна и 
повтаряща се трагедия. На северния бряг на езерото, точно под от-
весните скали, на които днес е кацнало селцето Неми, са се намира-
ли свещената дъбрава и светилището на Немийската или Горската 
Диана. Някога езерото и горичката били познати като „езерото и 
горичката на Ариция“. Но градът Ариция (сегашният Ла Рича) се 
намирал на около пет километра оттам, в полите на Албанските 
планини, отделен със стръмен склон от разположеното в крате-
роподобна планинска падина езеро. В свещената горичка растяло 
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дърво, около което по всяко време на деня, а вероятно и до късна 
нощ, бродела мрачна фигура. С гол меч в ръка, човекът неспирно 
и напрегнато се озъртал, сякаш всеки миг очаквал да го нападне 
враг. Той бил жрец и убиец, а онзи, от когото се пазел, щял рано 
или късно да го убие и да заеме неговото място. Такъв бил зако-
нът на светилището. Кандидатът за жрец получавал тази длъжност 
само след като убие предшественика си и я запазвал, докато някой 
по-силен и по-хитър съперник не го заколи. Този висящ на косъм 
пост му носел титлата цар, но едва ли друга коронована глава е спа-
ла по-неспокойно или пък е била спохождана от толкова зловещи 
сънища. Защото година след година, лете и зиме, в хубаво и в лошо 
време жрецът трябвало да бди за своя единствен пост и винаги ко-
гато успявал да открадне по мъничко неспокоен сън, го правел с 
риск за живота си. Най-малкото невнимание, най-лекото отпускане 
на мускулите или отслабване на бойното майсторство го поставя-
ли в опасност. Посивелите коси можели да подпишат смъртната му 
присъда. Навярно когато този човек се появявал пред кротките и 
набожни поклонници на светилището, за тях прекрасният пейзаж 
е помръквал – като че внезапен облак закривал слънцето в ясен ден. 
Едва ли суровата и зловеща фигура е подхождала на мечтателната 
синева на италианското небе, на шарената сянка в лятната гора и 
сияещите на слънчевата светлина вълни. По-скоро си представя-
ме сцената, както би я видял окъснял пътник в една от онези диви 
есенни нощи, когато мъртвите листа са нападали като дебел килим, 
а ветровете сякаш пеят погребална песен за умиращата година. 
Мрачна картина с тъжен погребален съпровод – гората, настръхна-
ла, черна и назъбена на фона на надвисналото и бурно небе, стена-
нието на вятъра в клоните, шумоленето на сбръчканите листа под 
краката, плискането на студената вода о брега. А на преден план, 
ту в полу светлината на отиващия си ден, ту в мрака броди мрачна 
фигура и на рамото ѝ проблясва стомана винаги когато току-що из-
грялата луна се покаже от скупчените облаци и надникне към него 
през сплетените клони.

Странните правила на този жречески сан нямат паралел в 
класическата древност и не могат да се обяснят с нейна помощ. 
Обяснението трябва да се потърси по-назад във времето. Едва ли 
някой би отрекъл, че този обичай намирисва на варварство и дожи-
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вял до епохата на империята, той се откроявал напълно изолиран 
от тогавашното изтънчено италианско общество – като вековна 
скала сред равно окосена ливада. И тъкмо този груб и варварски ха-
рактер на обичая ни дава някаква надежда да намерим обяснението 
му. Защото последните проучвания на ранната история на човека 
разкриха едно съществено подобие в начина, по който, сред много-
то повърхностни различия, човешката мисъл е изработила своята 
първа груба житейска философия. А това означава, че ако успеем 
да установим съществуването на варварски обичай като този за 
Немийския жрец някъде другаде, ако успеем да разкрием мотиви-
те, които са го породили, ако успеем да покажем, че тези мотиви 
са били широко, даже всеобщо валидни за човешкото общество, 
което в зависимост от обстоятелствата е създавало институции 
привидно различни, но по същество сродни и ако накрая докажем, 
че същите тези мотиви и някои от институциите, които те са по-
родили, са действали в класическата древност, тогава с право ще 
заключим, че това са мотивите, които в една по-отдавнашна епоха 
са породили жречеството от Неми. При липса на преки данни за 
начина, по който е възникнала жреческата институция, подобно за-
ключение няма никога да е равностойно на доказателство. Но ще е 
повече или по-малко вероятно в зависимост от това, доколко пълно 
отговаря на изброените условия. Настоящата книга има за задача, 
като изпълни току-що изброените условия, да предложи напълно 
вероятно обяснение на жречеството от Неми.

В началото ще изложа малкото факти и легенди, достигнали до 
нас. Според един разказ началото на култа към Немийската Диана 
поставил Орест, който, след като убил Таос, цар на Тавридски 
Херсон (Крим), избягал със сестра си в Италия и отнесъл със себе 
си култовата статуя на Диана Скитска, скрита в сноп вейки. Когато 
умрял, пренесли костите му от Ариция в Рим и ги заровили пред 
храма на Сатурн, на склона на Капитолийския хълм, до храма на 
Конкорд. Кървавият ритуал, който легендата приписва на Диана 
Скитска, е известен на хората, запознати с класиката. Говори се, че 
всеки слязъл на брега странник бил принасян в жертва на нейния 
олтар. Но пренесен в Италия, обичаят придобива по-мека форма. 
В Немийското светилище растяло дърво, от което не бивало да 
се чупи дори клонче. Това било разрешено само на избягал роб – 
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стига, разбира се, да успее да го направи. И онзи, който смогвал 
да откъсне клонче от дървото, добивал право да се срещне в еди-
ноборство с жреца и ако го убие, да властва вместо него с титлата 
Горски цар (Rex Nemorensis). Според древните съдбовната клонка 
е Златната клонка, която Еней, подучен от Сибила, откъсва, пре-
ди да предприеме опасното пътуване в света на мъртвите. Твърди 
се, че бягството на роба символизира бягството на Орест, докато 
боят с жреца напомня за човешките жертви, принасяни някога на 
Диана Скитска. Това унаследяване с правото на меча просъщест-
вувало до времето на империята, когато на Калигула скимнало, че 
Немийският жрец е изпълнявал твърде дълго своята служба и наел 
един по-як негодяй да го убие; от своя страна един гръцки пъте-
шественик, посетил Италия по времето на Антонините, отбелязва 
как и тогава жрец ставал онзи, който победи в единоборство.

Все още могат да се установят някои основни черти на кул-
та към Немийската Диана. От оброчните дарения, намерени на 
мястото, може да се съди, че на нея са гледали предимно като на 
ловец, а също, че е благославяла мъже и жени с потомство, пома-
гала е на бременните леко да раждат. Освен това по всичко личи, 
че огънят е играл важна роля в нейния ритуал. Защото по време 
на ежегодния ѝ празник на тринадесети август – в най-горещото 
време на годината – нейната горичка блестяла от многобройните 
факли, чиито червени отблясъци се отразявали в езерото, а надлъж 
и шир из Италия, край всяко домашно огнище празнували деня със 
свещени обреди. Бронзовите статуетки, намерени в района на све-
тилището, представят богинята с факла във високо вдигната дяс-
на ръка; жените, чиито молитви е чула, идвали да изпълнят обета 
си с венци в косите и с горящи факли. Неизвестно лице подарило 
лампа, за да гори непрестанно в малкото немийско светилище и да 
гарантира сигурността на император Клавдий и неговото семей-
ство. Теракотните лампи, открити в горичката, сигурно са имали 
същото предназначение, но по отношение на не толкова издигнати 
личности. Ако това е така, то очевидна е аналогията с католическия 
обичай да се даряват църквите с осветени кандила. Освен това тит-
лата Веста, носена от Немийската Диана, дава ясно да се разбере, 
че в нейното светилище са поддържали непрекъснато свещен огън. 
Голямата кръгла основа в североизточния ъгъл на храма, повдигна-
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та на три стъпала и със следи от мозайка, вероятно е носела кръгъл 
храм на Диана в качеството ѝ на Веста, подобно кръглия храм на 
Веста в римския Форум. Навярно свещеният огън е бил поддържан 
от девствени весталки, защото на това място е намерена глава на 
весталка от теракота, а и по всичко личи, че култът към вечния огън, 
за който се грижат свещени девойки, е разпространен в Лациум от 
ранна до късна древност. Всяка година на празника на богинята 
коронясвали ловджийските кучета, а дивите животни оставяли на 
мира; в нейна чест младите хора преминавали през церемония на 
пречистване. Донасяли вино и пиршеството се състояло от яре, 
пит ки, сервирани направо от огъня на листа, както и ябълки, които 
все още висели по клоните в изобилие.

Но Диана не властвала сама в дъбравата си край Неми. Тя спо-
деляла своето горско светилище с две по-висши божества. Едното 
е Егерия – нимфата на бистрата вода, която бликала от базалтови-
те скали и падала чрез грациозни водопадчета в езерото недалеч от 
местността Ле Моле, наречена така, защото на това място някога 
се намирали водениците на селото Неми. За потока, бълбукащ сред 
речните камъчета, споменава Овидий и разказва как често пиел от 
неговата вода. Бременните жени принасяли жертва на Егерия, за-
щото вярвали, че тя, също като Диана, ще им осигури леко раж-
дане. Според преданието нимфата била съпруга или любовница на 
мъдрия крал Нума и той се срещал с нея тайно в свещената дъбрава 
и законите, които дал на римляните, били вдъхновени от общува-
нето му с богинята. Плутарх сравнява легендата с други предания 
за любовта на богини със смъртни мъже, подобно на любовта на 
Кибела и Луна към красивите младежи Атис и Ендимион. Според 
някои мястото за среща на влюбените не било в горите при Неми, а 
в дъбравата извън влажната Капенска порта в Рим, където от тъмна 
пещера бликал друг свещен извор на Егерия. Всеки ден римските 
весталки носели на главите си в глинени кани вода от този извор 
да мият храма на Веста. По времето на Ювенал облекли естестве-
ната скала в мрамор, а свещеното място било поругавано от банди 
бедни евреи, които клечали като цигани в горичката и никой не ги 
гонел. Може да се предположи, че изворът, който пращал водите 
си в езерото Неми, е истинската, първоначална Егерия и когато 
първите преселници се спускат надолу от Албанските планини към 
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бреговете на Тибър, пренасят и нимфата, като ѝ намират нов дом 
в дъбравата извън портата. Остатъците от бани, открити в района 
на светилището, и многото макети от теракота на различни части 
на човешкото тяло навеждат на извода, че водите на Егерия са из-
ползвани за лечение на болни, които изразявали надеждите си или 
пък доказвали благодарността си към богинята, като я дарявали с 
макети на болните си крайници съгласно обичая, който все още се 
спазва на много места в Европа. Изглежда, този извор е запазил ле-
чебните си свойства и до ден днешен.

Другото по-низше божество в Неми е Вирбий. Според леген-
дата Вирбий е младият девствен и красив гръцки герой Иполит, 
който научил изкуството на лова от кентавъра Хирон и прекарвал 
цялото си свободно време в зелената гора на лов за диви зверове за-
едно с девствената богиня на лова Артемида (гръцката Диана). Горд 
с нейната божествена компания, той презрял любовта на жените и 
това му донесло нещастие. Защото засегнатата Афродита вдъхнала 
на мащехата му Федра любов към него, а когато той не отвърнал на 
порочните ѝ намеци, тя го наклеветила пред баща му Тезей. Тезей 
повярвал на клеветата и помолил баща си Посейдон да отмъсти за 
въображаемата обида. И когато Иполит препускал на колесницата 
си край брега на Сароническия залив, богът на морето направил 
така, че от водата изскочил разярен бик. Изплашените коне побяг-
нали, съборили Иполит от колесницата, повлекли го и го смазали с 
копита. Но от любов към Иполит Диана убедила лечителя Ескулап 
да спаси живота на нейния красив млад ловец с помощта на свои-
те лечебни билки. Възмутен, че смъртен се върнал от портите на 
смъртта, Юпитер захвърлил нахалния лечител в Хадес. Но Диана 
скрила своя любимец от разгневения бог в гъст облак, променила 
чертите на лицето му, като го направила по-стар, а после го отнесла 
в гористите долчинки на Неми и го поверила на нимфата Егерия да 
живее под името Вирбий, непознат и самотен, вдън Италийските 
гори. Там той властвал като цар и направил светилище на Диана. 
Имал красив син, който носел неговото име. Без да се плаши от съд-
бата на баща си, той се понесъл с впряг буйни жребци да се бие на 
страната на латините във войната срещу Еней и троянците. Вирбий 
е почитан като бог не само в Неми. В Кампания имало специален 
жрец, който да служи на култа към него. В дъбравата и светилището 
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в Ариция не допускали коне, защото Иполит бил убит от тях. Не 
било позволено да се докосва изображението му. Някои го смятали 
за слънцето. „Истината обаче е – казва Сервий, – че той е божество, 
свързано с Диана, тъй както Атис е свързан с Майката на богове-
те, Ерихтоний с Минерва и Адонис с Венера.“ След малко ще по-
търсим отговор на въпроса какъв е бил характерът на тази връзка. 
Засега си струва да отбележим, че през дългата си и разнообразна 
кариера този митичен герой проявява забележителна устойчивост. 
Защото несъмнено св. Иполит от римския календар, когото коне-
те са влачили до смърт на тринадесети август, деня на Диана, не е 
друг, а едноименният гръцки герой, който – след като умира два 
пъти като езически грешник – накрая щастливо е върнат към живот 
като християнски светец.

Не са необходими особени доказателства, за да се убедим, че 
легендите, привеждани като обяснение на култа към Немийската 
Диана, са неисторически. Те явно принадлежат към онази голяма 
категория митове, измислени, за да обяснят произхода на даден 
религиозен ритуал и в тях не би могло да се открие нищо друго, 
освен едно действително или дори въображаемо сходство с някой 
друг, чужд ритуал. Нелепостта на митовете за Неми е наистина 
съвсем прозрачна, тъй като свързват основата на култа ту с Орест, 
ту с Иполит – в зависимост от това, коя страна на ритуала тряб-
ва да се обясни. Истинската стойност на подобни разкази е, че те 
илюстрират същността на култа, като ни дават мярка за сравняване. 
Освен това те свидетелстват косвено за почтената си възраст, като 
доказват, че истинският им произход се губи в мъглявините на при-
казната античност. В това отношение на легендите за Неми може 
повече да се вярва, отколкото на привидно историческото преда-
ние, за което гарантира Катон Стари, а именно, че свещената го-
ричка била дарена на Диана от някой си Егерий Бебий – латински 
диктатор от Тускулум, от името на народите на Тускулум, Ариция, 
Ланувиум, Кора, Тибър, Помеция и Ардея. Това предание наисти-
на говори за продължителното съществуване на светилището, тъй 
като датира основаването му някъде преди 495 г.пр.Хр., годината, в 
която Помеция е разрушена от римляните и изчезва от историята. 
Но не може да се предполага, че подобно варварско правило, като 
това за жречеството в Ариция, е съзнателно въведено от един съюз 
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от цивилизовани общини, каквито несъмнено са били градовете на 
Лациум. То сигурно се е предало от времето, останало извън чо-
вешката памет, когато Италия все още е била в далеч по-първобит-
но състояние, отколкото през който и да е известен ни историче-
ски период. Достоверността на преданието по-скоро се разклаща, 
отколкото укрепва от друго предание, което приписва основаване-
то на светилището на някой си Мании Егерий, поставил началото 
на поговорката „В Ариция има много Мании“. Някои обясняват 
тази поговорка с твърдението, че Мании Егерий бил предтеча на 
славна и просъществувала дълго фамилия, докато според други тя 
означавала, че в Ариция има много грозни и сакати хора, като из-
веждали името Мании от „мании“ – таласъм или плашило за децата. 
Един римски сатирик използва името Мании като типично за про-
сяците, които причаквали поклонниците по склоновете на Ариция. 
Тези различия, заедно с несъответствието между Мании Егерий от 
Ариция и Егерий Левий от Тускулум, както и сходството на двете 
имена с митичната Егерия, събуждат нашето подозрение. И все пак 
преданието, записано от Катон, изглежда твърде подобно, а него-
вият създател прекалено уважаван, за да я отхвърлим като чиста из-
мислица. По-скоро ще предположим, че всъщност то се отнася до 
някакво древно реставриране или реконструкция на светилището, 
извършено от конфедеративните държавници. Във всеки случай то 
е свидетелство, че от ранни времена дъбравата е била общо култово 
средище за много от най-старите градове на страната, ако не и за 
цялата латинска конфедерация

2. Артемида и Иполит
Вече казах, че легендите за Орест и Иполит, макар лишени от вся-
каква историческа стойност, имат известно значение, доколкото 
ни помагат да разберем по-добре немийския култ, сравнявайки го 
с ритуалите и митовете за други светилища. Трябва да се запитаме: 
Защо авторите на тези легенди са се заловили за Орест и Иполит, 
за да обяснят Вирбий и Горския цар? По отношение на Орест от-
говорът е очевиден. Той и култовата статуя на Диана Скитска, коя-
то можела да се умилостиви единствено с човешка кръв, са били 
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необходими като обяснение на кръвожадния ред за унаследяване 
на жреческия сан в Ариция. Що се отнася до Иполит, нещата не са 
така прости. Начинът, по който той е загинал, обяснява лесно защо 
в горичката не се допускат коне, но това едва ли стига да обясни 
отъж дествяването. Това обяснение трябва да потърсим по-дълбо-
ко, като анализираме култа и легендата или мита за Иполит.

В родната си Трезена той имал прочуто светилище, разполо-
жено в красив, почти напълно затворен залив, където ивицата пло-
дороден бряг в полите на суровата планина сега е обрасла с порто-
калови и лимонови горички и високи кипариси, които се извисяват 
над градините на Хесперидите. Оттатък сините води на спокойния 
залив, запазен от откритото море, се издига свещеният остров на 
Посейдон, чиито върхове са забулени от тъмната зеленина на боро-
вете. Иполит е бил обожаван на този красив бряг. В неговото све-
тилище имало храм с древна култова статуя. Церемониите извърш-
вал жрец, който заемал поста до края на живота си. Всяка година в 
чест на Иполит имало празник с жертвоприношения, всяка година 
неомъжени девойки със сълзи и тъжни песни оплаквали ранната 
му смърт. Преди женитбата момчета и момичета дарявали храма с 
кичури от косите си. В Трезена бил гробът му, макар хората да не 
искали да го показват. Предполага се с голяма правдоподобност, 
че в лицето на обичания от Артемида красавец Иполит, посечен в 
младостта и силата си и оплакван ежегодно от девойките, срещаме 
един от онези смъртни любовници на богини, които се появяват 
така често в древната религия; и най-известният от тях е Адонис. 
Твърди се, че съперничеството между Артемида и Федра за любов-
та на Иполит възпроизвежда с различни имена съперничеството 
между Афродита и Прозерпина за любовта на Адонис, а Федра е 
само двойник на Афродита. Струва ми се, тази теория е справедли-
ва както към Иполит, така и към Артемида. Защото първоначално 
Артемида била велика богиня на плодородието и според принципи-
те на ранните религии онази, която опложда природата, сам трябва 
да е плодовита, а за да е такава, ѝ е необходим партньор мъж. От 
тази гледна точка Иполит е партньор на Артемида в Трезена, а ки-
чурите коса, които младежите и девойките преди встпване в брак 
поднасят на Иполит съдейства за укрепването на съюза с богинята 
и увеличаването на плодородието на земята и сред добитъка и хора-
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та. Този възглед намира потвърждение: в трезенското сетилище на 
Иполит се е извършвало поклонение пред две божества от женски 
пол – Дамия и Ауксезия, чиято връзка с плодородието е неоспори-
ма. Когато Епидавър е страдал от глад, неговите жители, подчиня-
вайки се на указанията на оракула, изрязали от свещено маслиново 
дърво и издигнали изображение на Дамия и Ауксезия, след това зе-
мята отново давала плодове. Освен това в самата Трезена – а може 
би и светилището на Иполит – в чест на тези момичета, както са ги 
назовавали трезенци, се устройвал любопитен празник с хвърля-
не на камъни. Лесно може да се покаже, че подобен род обичаи се 
практикуват в много страни с цел да се получи богата реколта. А по 
отношение на трагичната гибел на младия Иполит лесно може да 
се проследят многобройните аналогии с такива подобни истории 
за красиви смъртни юноши, които заплащат с живота си за кратки 
любовни наслади с безсмъртни богини. Тези несретници вероятно 
невинаги са били митически персонажи и преданията, които виж-
дат в пурпурното цветче теменужка, в аленото цвете на анемоната 
и в малиновата руменина на розата пролята кръв, са били не просто 
поетически алегории на младостта и красотата, мимолетни, както 
и летните цветя. В тях се съдържа много по-дълбока философия за 
съотношението между живота на човека и живота на природата, 
мрачна философия, която е породила не по-малко мрачна прак-
тика. По-нататък ще узнаем какви са били тази философия и тази 
практика.

3. Резюме
Сега на нас ни е ясно защо древните хора са отъждествили Иполит, 
съпругът на Артемида, с Вирбий, който по мнението на Сервий 
се отнася с Диана така, както Адонис – към Венера, и Атис – към 
Майката на Боговете. Нали подобно на Артемида Диана е била бо-
гиня на плодородието и на раждането на деца в частност и в това 
качество, както и нейната гръцка двойничка, се нуждае от парт-
ньор от мъжки пол. А такъв партньор, ако се вярва на Сервий, е бил 
Вирбий – основателят на свещената дъбрава и първият Немийски 
цар. Вирбий се утвърждава като митически предшественик или 
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прототип на жреците, които служат на Диана и, както и той, уми-
рат от насилствена смърт. Затова е естествено да се предположи, че 
те се намират с богинята на дъбравата в същите отношения, както 
и Вирбий – накратко казано, смъртният Горски цар е имал за своя 
царица самата Горска Диана. Ако охраняваното от тях с цената на 
живота им дърво служи като въплъщения на Диана (което е силно 
вероятно), жрецът може да ѝ се покланя не просто като пред боги-
ня, но и да я прегръща като съпруга. В такова допускане в крайна 
сметка няма нищо абсурдно. Дори в епохата на Плиний един благо-
роден римлянин именно така се е обръщал към прекрасната бреза 
в друга свещена горичка на Диана по Албанските хълмове. Той я е 
прегръщал и целувал лежал в нейната сянка и обливал с вино ство-
ла ѝ. Този римлянин е приемал дървото за богиня. Обичаят да се 
встъпва в брак с дървета и досега се практикува от мъже и жени в 
Индия и други източни страни. Защо тогава той да няма място в 
древен Лациум.

От приведените примери може да се направи заключение, че 
култът към Диана в свещената Немийска горичка е имал голямо 
значение и е извеждал своите корени от незапомнена древност; 
че Диана се е почитала като богиня на гората и дивите животни, 
може би и на домашния добитък и реколтата; че древните хора са 
вярвали в това, че тя дарява мъжете и жените с потомство и помага 
на майките да раждат; че свещеният огън на Диана, поддържан от 
целомъдрени девици, постоянно е горял в кръгъл храм-светилище; 
че с нея се е асоциирала водната нимфа Егерия, която изпълнява 
една от функциите на Диана (помощ на жените при родилни бол-
ки) и която, според народната легенда, в свещената горичка сключ-
ва брак с древния римски цар; че Диана Горска е имала спътник 
от мъжки пол на име Вирбий, който е в отношения с нея както 
Адонис – с Венера, и Атис с Кибела; и накрая, че в историческо 
време митическият Вирбий е бил представен от жреци, Горски 
царе. Те са загивали от меча на своите приемници, техният живот 
е бил свързан със свещеното дърво в горичката. Жрецът бил гаран-
тирано защитен от нападение само дотогава, докато дървото оста-
ва недокоснато.

Тези изводи сами по себе си, разбира се, са недостатъчни за 
обяснение на правилата на приемственост на званието Арицийски 
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жрец. Но може би привличането на по-широк кръг от данни ще ни 
убеди, че те съдържат в зародиш решаването на проблема. Да се 
спуснем в пътешествие по морето на фактите! То ще бъде дълго и 
изморително, но заедно с това в него ще преобладава очарование-
то от познавателното пътешествие, по време на което ще посетим 
множество чуждоземни народи с още по-странни обичаи. Да вдиг-
нем котва, да издуем платното с вятър и да напуснем Италийското 
крайбрежие!



Глава II.  
Жреци-царе

Поставихме си преди всичко два въпроса: първо, защо е било 
необходимо жрецът на Диана Немийска, Горският цар, да 

убива своя предшественик? И второ, защо преди да стори това е 
трябвало да откъсне клонка от определено дърво, която според 
древните се отъждествявала със Златната клонка на Вергилий1.

Първото нещо, с което ще се заловим, е титлата на жреца. Защо 
са го наричали Горски цар? Защо са смятали длъжността му царска?

В Древна Италия и Гърция било нещо обикновено царската 
титла да се свързва с жречески длъжности. В Рим и други градове 
на Лациум имало цар, наречен Цар на свещените обреди2, а жена 
му носела титлата Царица на свещените обреди3. В републиканска 
Атина наричали втория архонт Царя, а жена му – Царицата. И два-
мата имали религиозни функции. Много други гръцки демокрации 
имали титуловани царе, чиито задължения, доколкото е известно, 
били жречески, свързани преди всичко с общото държавно огнище. 
Някои гръцки държави имали по няколко такива титуловани царе, 
които заемали едновременна своите длъжности. Съгласно пре-
данията, след премахването на монархията римският Цар на све-
щените обреди се назначавал да извършва жертвоприношенията, 

 1 Публий Вергилий Марон, Буколики, Георгики, Енеида, 1980, Г. VI, 
с, 208. Прев. Г. Батаклиев. (Бележките под линия са на преводача; 
бележките на автора са изрично отбелязани.)

 2 Rex Sacrorum.
 3 Regina Sacrorum.
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които преди това извършвали царете. По всичко личи, че в Гърция 
са схващали по същия начин произхода на жреците-царе. Само по 
себе си това становище е правдоподобно и се потвърждава от при-
мера със Спарта, почти единствената чисто гръцка държава, запа-
зила царската форма на управление в исторически времена. Защото 
в Спарта всички държавни жертвоприношения се извършвали от 
царете като потомци на бога. Един от двамата спартански царе бил 
жрец на Лакедемонския Зевс, а другият – на небесния Зевс.

Съчетаването на жречески функции и царска власт било по-
всеместно. В Мала Азия например имало различни големи религи-
озни столици, населявани от хиляди свещени роби и управлявани 
от първосвещеници, които упражнявали едновременно светска 
и духовна власт, подобно на папите в средновековен Рим. Такива 
пренаселени с жреци градове били Цела и Песинунт. В древни, 
езически времена тевтонските царе, изглежда, също са заемали 
такова положение и са изпълнявали властта на върховни жреци. 
Китайските императори извършвали публични жертвоприноше-
ния, като в подробностите се ръководели от ритуалните книги. 
Царят на Мадагаскар бил върховен жрец на държавата. На праз-
ника на Новата година, когато принасяли в жертва младо биче за 
благото на царството, царят стоял над жертвата да се моли и да 
благодари на боговете, докато слугите му колели животното. При 
монархиите, които все още са запазили своята независимост сред 
племената гала в Източна Африка, царят извършва жертвоприно-
шения на планинските върхове, а несигурната светлина, достигаща 
до нас от преданията, разкрива подобно единство на земна и духов-
на власт, на царски и жречески задължения и при царете на онзи 
очарователен район на Централна Америка, чиято древна столица, 
сега погребана под влажната тропическа гора, е оставила следи във 
внушителните и тайнствени развалини на Паленке.

Като казваме, че древните царе са били обикновено и жреци, с 
това далеч не изчерпваме религиозния аспект на тяхната длъжност. В 
онези дни съвсем не смятали празни думите, че царската власт идва 
от бога, а вярвали твърдо в това. В много случаи царете били почита-
ни не само като жреци, или с други думи, посредници между човека 
и бога, но и като богове, способни да даряват своите поданици и по-
клонници с блага, смятани обикновено извън досега на смъртните, 
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които могат да се получат единствено с молитва и жертвоприноше-
ние пред свръхчовешки и невидими същества. По този начин от ца-
рете често очаквали да осигурят, в зависимост от сезона, дъжд или 
слънце, да накарат посевите да растат и т.н. Колкото и чудновати да 
ни се струват тези очаквания, те са напълно в тон с ранните форми 
на мислене. Дивакът трудно схваща разликата между естествено и 
свръхестествено, която обикновено правят по-напредналите наро-
ди. За него светът е до голяма степен управляван от свръхестествени 
сили, или с други думи – от същества с определени лични черти, кои-
то действат по импулси и мотиви, подобни на неговите собствени, 
склонни са като него да се вълнуват, когато призовава тяхното съжа-
ление, техните надежди и техните страхове. В един разбиран по този 
начин свят той не вижда граници за своята възможност да влияе вър-
ху природните сили в своя полза. Молитвите, обещанията и заплахи-
те могат да му осигурят от боговете хубаво време и обилна реколта, 
а ако случайно някой бог се всели в него самия, което той понякога 
решава, че е станало, няма нужда да се моли на по-висши същества – 
той, дивакът, сам притежава цялата необходима власт да допринесе 
за собственото си благополучие и за благополучието на другите.

Това е един от пътищата, по които се стига до идеята за богочо-
века. Има и други. Наред със схващането за света като управляван 
от духовни сили дивакът има различно и може би още по-старо раз-
биране, в което долавяме зародиша на съвременното разбиране за 
естествени закони или възгледи за природата като събития, които 
следват неизменна последователност, без намесата на антропомор-
фни същества. Имам предвид зародиша, свързан с магията, която 
можем да наречем индуктивна и която играе голяма роля в повечето 
системи от суеверия. В ранното общество царят нерядко е освен 
жрец и магьосник, дори в много случаи е постигнал своята власт 
благодарение на предполагаемата си вещина в черната или бялата 
магия. И за да разберем еволюцията на царската власт и свещения 
характер, с който тази длъжност обикновено е свързана в очите на 
дивите или варварските народи, е необходимо в известна степен да 
схванем принципите на магията и да си създадем представа за не-
обикновената власт, която тази древна система от суеверия е уп-
ражнявала върху човешката мисъл във всички епохи и всички стра-
ни. Затова намерението ми е да разгледам този въпрос по-подробно.





Глава III.  
Индуктивна магия

1. Принцип на магията

Ако анализираме мисловните процеси, на които се основава ма-
гията, ще установим, че те се свеждат до два принципа: първо, 

че подобието поражда подобие или че следствията наподобяват 
причините, и, второ, че нещата, които веднъж са били в съприкос-
новение, продължават да си въздействат от разстояние и след като 
физическият им досег е прекъснат. Първият принцип може да се 
нарече закон за подобието, а вторият – закон за съприкоснове-
нието или прилепчивостта. Първият води магьосника до извода, 
че може да предизвика всякакви последици просто като ги напо-
доби, а вторият заключава, че каквото и да стори на някакъв мате-
риален обект, той в същата степен ще засегне личността, с която 
този обект е бил в съприкосновение, независимо дали е предста-
влявал част от тялото му, или не. Заклинанията, основани на закона 
за подобието, могат да се нарекат хомеопатична1 или имитативна 
магия. Заклинанията, основани на закона за съприкосновението 
или прилепчивостта, могат да се нарекат контагьозна2 магия. За 

 1 От хомеопатия – учение за лекуване на болести с малки дози от ве-
щества, които в здравия човек, приети в големи дози, предизвикват 
същите заболявания.

 2 Заразителен, предаващ зараза при докосване (лат.).
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първия вид магия е може би по-добре да използваме термина хоме-
опатична, защото алтернативният – „имитативна“ или „миметична“ 
– означава или поне подсказва наличието на съзнателна сила, която 
подражава, а това би наложило твърде тесни граници на магията. 
Защото магьосникът вярва, че принципите, които използва в свое-
то изкуство, управляват и поведението на неодушевената природа. 
С други думи, той приема за дадено, че законите за подобието и 
съприкосновението имат универсално приложение и не се свеждат 
само до човешки действия. Накратко – магията е изопачена систе-
ма от естествени закони и погрешно ръководство на поведение; тя 
е лъженаука, но същевременно и безплодно изкуство. Разгледана 
като система от естествени закони, или с други думи, изложение 
на правила, които „определят“ последователността на събитията 
по света, тя може да се нарече теоретична магия; разгледана като 
комбинация от правила, които човешките същества спазват, за да 
постигнат своите цели, тя може да се нарече практическа магия. 
Едновременно с това не бива да се забравя, че примитивният ма-
гьосник познава магията само от практическата ѝ страна – той 
никога не анализира мисловните процеси, на които се основава 
неговата дейност, никога не разсъждава за абстрактните принци-
пи, свързани с нея. За него, както и за огромното мнозинство от 
хората, логиката е косвена, а не явна. Той разсъждава така, както 
храносмила – в пълно невежество по отношение на умствените и 
физическите процеси, които изискват едно или друго действие. 
Всъщност за него магията винаги е била изкуство и никога наука, 
в неговия недоразвит разсъдък не може да съществува дори самата 
идея за наука. Но нека оставим на философите да проследят вери-
гата от идеи, които служат за основа на магическата дейност, нека 
те да отделят малкото нишки, от които се състои обърканият куп 
конци, да отделят абстрактните принципи от конкретното им при-
ложение, с две думи – да разкрият лъженауката, скрита зад престо-
реното изкуство.

Ако нашият анализ на логическите основи на магията е верен, 
нейните два големи принципа се оказват просто две неправилно 
изградени асоциативни вериги. Хомеопатичната магия се основава 
върху асоциация на идеи на принципа на подобието, а контагьоз-
ната – на асоциация на идеи на принципа на съприкосновението. 
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Хомеопатичната магия греши, като приема, че нещата, които си 
приличат, са еднакви; контагьозната – греши, като приема, че не-
щата, които веднъж са били в съприкосновение, остават завинаги в 
контакт. Но на практика двете разновидности често се преплитат. 
И докато хомеопатичната магия може да се практикува сама за себе 
си, контагьозната почти винаги е свързана с прилагане на хомео-
патични принципи. Изразени по този начин, двете разновидности 
на магията са може би малко трудни за схващане, но те лесно ще 
стават разбираеми, ако ги подкрепим с определени примери. Иначе 
не би могло и да бъде, тъй като те са познати тъкмо в конкретния, а 
не в абстрактния си вид на примитивния интелект не само на дива-
ка, но и на невежите или глуповати хора, където и да живеят те. И 
двете разновидности на магията – хомеопатичната и контагьозната 
– можем за удобство да подведем под общото название индуктивна 
магия, тъй като и двете приемат, че нещата си въздействат от раз-
стояние поради наличието на тайна индукция и, доколкото може да 
се схване, импулсите се предават от едното на другото посредством 
някакъв невидим ефир, което не се различава много от онова, което 
съвременната наука постулира с точно същата цел – да обясни как 
нещата могат да си въздействат физически през привидно празно 
пространство.

За удобство ще съставим следната схема на разновидностите 
на магията, според законите на мисленето, които им служат за ос-
нова.

Контагьозна магия
(Закон за съприкосновението)

Хомеопатична магия
(Закон за подобието)

Индуктивна магия
(Закон за индукцията)

Сега ще илюстрирам с примери тези два основни вида индук-
тивна магия, като започна с хомеопатичната.
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2. Хомеопатична или имитативна магия
Може би най-известното приложение на принципа, че подобието 
поражда подобие, са опитите, правени от много хора, да причинят 
зло или да унищожат своите врагове, като увредят или разрушат 
техните образи. Те вярват, че съответният човек страда по същия 
начин, както и неговият образ и ще загине, щом образът му бъде 
унищожен. Достатъчни са само няколко примера, да докажем ши-
рокото разпространение на това поверие и неговата забележител-
на жизненост през вековете. Защото още преди хиляди години то е 
било известно на магьосниците в Древна Индия, Вавилон и Египет, 
в Гърция и Рим, към него и до ден днешен коварно прибягват зло-
намерени диваци в Австралия, Африка и Шотландия. Според се-
верноамериканските индианци например ако нарисуваш фигура-
та на някакъв човек върху пясък, пепел или глина или пък обявиш 
произволно избран предмет за неговото тяло, а после го прободеш 
с остра пръчка или му нанесеш някаква друга вреда, по този начин 
причиняваш същата вреда и на онзи, когото олицетворява. Така, 
когато индианец от племето оджибуей иска да причини някому 
зло, той ще издяла от дърво малка фигурка на своя враг и ще забие 
в главата или в сърцето ѝ игла, а може също да изстреля в сърцето 
ѝ стрела, убеден, че когато иглата или стрелата прободат фигурата, 
врагът ще изпита остра болка в съответната част на своето тяло. Но 
ако има намерение да го убие, той ще изгори или зарови фигура-
та, като произнесе някакви магически думи. Индианците от Перу 
моделирали фигури, омесени с мазнина, за да наподобят човека, 
когото мразят или от когото се страхуват, а после изгаряли фигур-
ката на пътя, където трябвало да мине жертвата. Това те наричали 
„изгаряне на душата“.

Съответното малайско заклинание се извършва по следния 
начин. От бъдещата жертва се вземат изрезки от нокти, косми от 
косата и веждите, слюнка и т.н., в достатъчно количество, за да са 
представени всички части на тялото, а после с тях се прави негово 
подобие от восъка на изоставена пчелна пита. Фигурата се обгаря, 
като се държи над лампата всяка нощ в продължение на една седми-
ца и се казва:
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Това, което пърля, не е восък,
това, което пърля, са дробът, сърцето и далакът на...
Изгорете фигурата след седмото пърлене 
и жертвата ще умре.

В това заклинание очевидно се съчетават принципите на хоме-
опатичната и контагьозната магия, тъй като образът, наподобяващ 
врага, съдържа неща, които някога са били в съприкосновение с 
него. Друга форма на малайско заклинание, която още повече на-
подобява практиката на индианците оджибуей, е да си направите 
от восък на изоставена пчелна пита фигура, дълга една стъпка. След 
това, ако прободете окото на фигурата, вашият враг ще ослепее, ако 
прободете стомаха, той ще повръща, а ако прободете главата или 
гърдите, те също ще пострадат. Ако искате обаче да убиете човека, 
тогава ще трябва да прободете цялата фигура, като започнете от 
главата. После я завийте в покров, както бихте направили с истин-
ски труп, молете се над нея, сякаш се молите за починал и накрая я 
заровете в средата на пътеката, там, където сте сигурен, че врагът 
ще стъпи. А за да не отговаряте за смъртта му, ще трябва да кажете:

Не съм аз този, който го заравя.
Гавраил е този, който го заравя.

Така вината за убийството ще падне върху архангел Гавраил, 
който ще я понесе далеч по-лесно от вас.

Наистина хомеопатичната магия, осъществявана с помощта на 
фигурки, се е практикувала нашироко със злото намерение да се 
отстранят от света омразни хора, но тя е използвана, макар и по-
рядко, с доброто намерение да се помогне на някого. Иначе казано, 
използвали са я за облекчавания при раждане или с пожелание към 
безплодни жени да се сдобият с потомство. Така при батаките от 
о-в Суматра, за да стане майка, безплодната жена трябва да направи 
дървена фигурка на дете, да я държи в полата си и да вярва, че така 
желанието ѝ ще се сбъдне. Когато някоя жена на архипелага Бабар 
иска да има дете, тя поканва мъж, който сам е баща на много деца, 
да се моли вместо нея на Упулеро, духа на слънцето. От боядисан 
в червено памук тя прави кукла и я държи на ръце, сякаш ѝ дава да 
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суче. После мъжът с многото деца взема кокошка и като я държи за 
краката, я допира до главата на жената и казва: „О, Упулеро, вземи 
кокошката, нека падне, нека падне дете, умолявам те, от сърце те 
моля, нека падне дете и се озове в ръцете ми и в скута ми!“ После 
пита жената: „Дойде ли детето?“, а тя отвръща: „Да, суче вече.“ След 
това многодетният баща допира кокошката до главата на съпруга 
и промърморва никакво заклинание. Накрая заколват кокошка-
та и я слагат заедно с малко бетел на домашния жертвеник. След 
церемонията из селото се разнася новината, че жената е родила и 
приятелките ѝ идват да я поздравят. В този случай преструвката, 
че се е родило дете, е чисто магически ритуал, предназначен с по-
мощта на подражанието или мимикрията да помогне наистина да 
се роди дете; има обаче и опит да се подсили ефектът на магията с 
молитва и жертвоприношение. Или, с други думи, тук религията е 
примесена с магията и я подсилва. Ако някоя жена ражда трудно, 
даяките от остров Борнео викат магьосника, който се заема да об-
лекчи раждането по рационален път, като въздейства върху тялото 
на страдащата. Междувременно друг магьосник отвън се напряга 
да постигне същата цел със средства, които са напълно ирационал-
ни. Той всъщност се преструва, че е родилката – към корема му, с 
помощта на увит около тялото плат, е прикрепен голям камък, кой-
то представлява детето в утробата. И като следва указанията, които 
му подвиква от мястото на действителното събитие неговият коле-
га, той мести въображаемото бебе по тялото си и наподобява точно 
движението на истинското, докато то се появи на бял свят.

Същият – така любим на децата – принцип да правиш нещо 
„наужким“ е накарал други народи да симулират раждане като фор-
ма на осиновяване, дори като средство да се върне в живота човек, 
когото са смятали за умрял. Ако се преструвате, че раждате момче 
или даже израснал, брадат мъж, който няма и капчица от вашата 
кръв в жилите си, то според примитивните закони и философия 
това момче или мъж е във всяко отношение действителен ваш син. 
Така Диодор разказва, че когато Зевс убедил ревнивата си съпруга 
Хера да осинови Херкулес, имитирайки действително раждане, бо-
гинята легнала в леглото и като притискала към гърдите си едрия 
герой, избутала го през дрехите си, докато той се изтърсил на земя-
та и добавя, че и по негово време варварите осиновявали по същия 
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начин. Твърдят, че обичаят се е запазил в България и сред боснен-
ските турци. Жената взема момчето, което иска да осинови, и го 
избутва или изтегля през дрехите си. От този момент нататък на 
него гледат като на истински неин син и той наследява цялото иму-
щество на осиновителите си. При бераваните от Саравак, когато 
една жена иска да осинови пораснал мъж или жена, събира много 
хора и прави угощение. Седнала на видно място на издигнат висо-
ко и покрит стол, осиновителката дава възможност на осиновява-
ния да пропълзи изотзад, между нейните крака. Веднага след като 
той направи това ѝ се покаже отпред, всички започват да го галят 
с ароматни цветове от арекова палма и го превързват към жената. 
После, вързани така един за друг, осиновителката и осиновеният 
син или дъщеря в присъствието на поканените отиват докрая на 
къщата и се връщат обратно. Връзката, която се установява между 
двамата с тази образна имитация на раждане, е много сериозна – 
да оскърбиш осиновено дете се смята по-осъдително, отколкото да 
постъпиш по подобен начин с истинско дете. А в Древна Гърция, 
ако някого по погрешка го обявят за умрял и в негово отсъствие 
извършат погребален ритуал, той бил мъртъв за обществото, дока-
то не се „роди повторно“. Той минавал през полата на някоя жена, 
после го окъпвали, пививали и му давали да „суче“. Такъв човек не 
можел свободно да се движи сред живите хора, докато церемони-
ята не се извърши съвсем акуратно. При подобни обстоятелства в 
Древна Индия предполагаемият мъртвец трябвало да прекара пър-
вата нощ след завръщането си във вана, пълна със смес от вода и 
мазнина. Той стоял там с притиснати към гърдите юмруци и пазел 
пълно мълчание като дете в майчина утроба, докато в същото време 
над него извършвали всички свещени ритуали, които следвало да 
се извършат с бременна жена. На следващата сутрин той отново 
преминавал през всички свещени ритуали, в които е участвал от 
раждането си до момента и особено важно било да се ожени при 
пълна тържественост за предишната си съпруга или за някоя друга 
жена.

Друго благотворно приложение на хомеопатичната магия е 
„да лекува“ или „да предотврати“ болест. Например при лечение от 
жълтеница древните индуси изпълнявали сложна церемония, осно-
вана на хомеопатичната магия. Главна нейна задача била да пропъ-
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ди жълтия цвят там, където му е мястото – върху жълти същества 
и предмети, каквото например е слънцето, и да даде на пациента 
здравословен червен цвят от жив и жизнен източник, в случая чер-
вен бик. С такова намерение жрецът произнасял следното заклина-
ние: „Сърдечната ти болка и жълтеницата отиват горе на небето, в 
цвета на червения бик те потапяме! Потапяме те в червени цветове 
за дълъг живот. Нека този човек си отиде невредим и се освободи от 
жълтия цвят! Кравите, чиято богиня е Рохини, онези, които сами са 
червени (рохини) – във всяка тяхна форма и всяка тяхна сила те по-
тапяме. На папагалите и дрозда прехвърляме твоята жълтеница, а 
освен това предаваме твоята жълтеница на жълтата стърчиопашка.“

За да вдъхне на пожълтелия си пациент розовия оттенък на 
здравето, докато произнасял тези думи, жрецът му давал да отпие 
вода, смесена с козина от червен бик; после поливал гърба на жи-
вотното и пак карал болния да пие; слагал го да седне на кожа от 
червен бик и му връзвал парче от също такава кожа. Сетне, за да 
подобри цвета му и да отстрани напълно жълтото, жрецът правел 
следното: първо намазвал болния от главата до петите с жълта каша 
от куркума (жълто растение), слагал го на легло, завързвал с жълт 
канап за крака на леглото три жълти птици – папагал, дрозд и жълта 
стърчиопашка, – после поливал върху него вода и измивал жълтата 
каша, а с нея „без съмнение“ и жълтеницата, и то така, че да пад-
не върху птиците. Накрая, за да направи цвета му цъфтящорозов, 
вземал няколко косъма от червен бик, завивал ги в златен лист и 
го залепял на кожата на пациента. Древните вярвали, че ако човек, 
който страда от жълтеница, втренчи поглед в турлик и птицата го 
гледа, без да отмести очи, той ще се излекува от болестта. „Такива 
са естеството и темпераментът на съществото, че то извлича и 
приема върху себе си болестта, която се излъчва като поток през 
погледа“ – казва Плутарх. Птицеловците знаели добре това ценно 
свойство на птиците и когато ги предлагали за продан, ги държали 
добре покрити, да не би някой жълтеничав да ги загледа и безплат-
но да се излекува. Свойството на птицата не се съдържало в цвета 
ѝ, а в големите златисти очи, които естествено изтегляли жълтени-
цата. Плиний ни разказва за друга, а може би и за същата птица, 
на която гърците дали тяхното название за жълтеница, защото, ако 
я видел болен, жълтеницата го напускала и убивала птицата. Той 


