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Гръцката 1111по.1оr11я е един от,р) .. :щ11те пробле:1111 на човешката�>·11� ра. Пр11в1щ1ю тя е напълно раэтраема порад11 сшшо.1ната ) потреоа на ,111п1ч11111е разкази н главно:..юже 611 защото толкова дъ.riro е до·стоя1111е на съвременния свят. 
Поня г11ето м11т включва много·J1еща, 110 преди вснчко се разбираоh11ова, hоето о:тачава д, :\1ата myt-o, т - · е. rаз 1<аз. Трябва да се,1р116ав11 ду�1ата «11з:ш1с.1е11» н гр, ботоопределение е готово. За да означатразказ з а деист внте 'lJJO ста11а:111 неща гърuнте I<азва 1 ' 

х 
!111 ogos. Исторнsпа наеродот би па " Ja 1 ях НСТJШСIО1 раз-l(ЗЗ, дОl\аТо IIC 

„ 0 
„ торните за ск11rането на !.11се11 пр ' нключенията на острована UII l(ЛОПl!Те 1 • 11 магьосш1чествата на,11р1 а се 

(j 
смята.ти за м1пове Раз-тра се об - · , нкновените хора вярвали на 1\11повете li( 110 я 

н не раз.1Jичавал11 асо· 
ч�скня 

с,��,. нстор 11чесю1я or м ити
аа J\1 11cлf11e ;:з., В сл) чая с1 ава д) ма

дават 1 
. 11 с' ЧIIJITO възrлел.11 СЪЗ· 

,, ра. ��оr;1я:1а на а11тпч11ата кул
J\1.11тов"тn ЯХ/IОТО OTIIOJJJCHHe КЪМ 

� - " J\Юii,C да б <'rюха1 а на 
се раз сре, че в

l,во отда 
робов.'lаделс,шrо обще-

кое
'
I о

' 
r1 

лече110 с векове о·, в nсмето 
f създал . ,.. ' 

за неистина З 
о, те се възприемали · атова Хераклит вини 

-
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Омир за из,,исл�щите му. Същото по
късно прави II Платон в rолямото си 

съчинение «Държавата». А Ксено
фан съвсеJ\1 като атеист твърди, че 
а1<0 животшпе можели да изобразя
ват боrовете, те сиг) рно щели да 
имат тех11ия образ. 

Незав11с11,10 01 това митолоrията би
ла важен К) .fJT) рен феномен за антич-
11 ите народи. Ето защо още в древ-
11остта въз1111к11ала 11) жда за ней
ното обяс11е1111е. Ако фшюсофите от
хвър.'lЯ.'111 като неверни преданията, 
когато r1рот11ворече.'111 на съвремен-
111пе ре ,111пюз110-нравствени и кос
l\Юrо1шческ11 представи, или пък п1 
възпр11е,1ал11, когато все още мо
жели д3 се 11з110лз) ват, в античната 
,,а) ка съществ) ва.10 спеuиално те
че1111е, J(оето се занимавало с тях
ното тълк,·ва11е. 

r. таз11 · за.tача най-не) дачно се
снравя.ш 01111я, които подхожда.1и 

ра1111011а.11ю към мвтовете. Като не 
Bll,K.J.З.'111 JIJIKЗl{ЪB см11съ.1 В тях, те
11зк� ствено търсели реални факти, 
за да отстранят невероятното. Така 
rюстъп11.1 Па 1ефат в съчинението с11 
«За 11евероят111пе сл) чки». Според 
него штрш,ер кентаври въобще
не съществували. Това били вой-
1111ш1 с .1ъкове, конто противниuите 
11м в11дел11 като хора, сраснали с ко
нете с11. 

1 Ie 611.-1 по-) спеше 11 и опитът мито
ве, е да се тълк,·ват като алегории. 
Според прнвържениuите на този под
ход в :tълбока древност мъдреuите 
изказват, в алегорич11а форма исти-
1111те за строежа на света и за сми· 
съла на човешкото съществ) ване,
за да п1 скрият от невежите. Ето как 
Ca.11.ycп1ii, автор от това направле·
1111е, тъ.1Jкува известния мит за злат
ната ябъл'ка, пусната на пира на бо· 
rовете II предизвикала спора эа 
тр11те богини Хера, Атина и Афро· 
дита: «Пнршеството в сл) чая озна
чава свръхземните сил и и това е 
причината, поради която боrовете 

са се събрали; златната ябълка оз
начава универсума, за който се 
казва с право, понеже се състои от 
противоположности, че се ражда от 
борбата, и понеже отделните богове 
снабдяват ) ниверс) ма с раз.1ични 
качества, те се явяват в състезание 
и ревност помежду си за притежа
нието на ябълката. » 

Подобно на това тълк) ване на мито
вете дава писателят от IV век пр. 
н. е. Евхемер, развил възrледите си 
в ед ин роман. Според него боговете 
някоrа били хора, по-късно обоже
ствени за зас.1) rите си от призна· 
телното човечество. Зевс например 
бил критски цар, свалил от престола 
баща си Кронос, C'AJ!lO както става
и в мита. А Прометей наистина съ
ществ) ва.,. Проч) т астроно\1, той 
наблюдавал звез.:нпе от висока с1<а 1а, 
което да.10 повод в м11та да бъде 
прикован на скала. Този т11п тъл
К) ване, по.'1) ч11.1 названието ев
хемеризъм II пос.'1) жил на хри
стиянските апологети за инстру
мент в идео тюг11ческата преработка 
на античните предания. Така за 
Терт, .1J11ян без особено ) с11111е Про
метей се превърнал в християнски 

мъченик. 
Подобни оп11п1 за разбиране сми-

съла на митовете и в античността, 
и в ново време са по-скоро юраз на 
rрубо рашюна.,но отношение към 
трудното, завоат,рано в лредан 11ята 
минало. Такъв подход, разбира се, 
не е на) чен. 

Специално античността не мо
жела да реши загадката на гръцката 
митология, понеже на де.10 би.та да
r�ече от историческия тип мислене. 
Иначе на) ч,111 възг.1е;щ :-.югат да се 
открият в медицинските съчинения на 
Хиnократ, във ф11лософ11ята на Ари· 
стоте., може да се rовори дори за 
осъзнат на)iчен метод. Но II Аристо
тел, и др) гите велики ) мове на ан· 
тичността са крайно слаби в осъз
наването проблемите на обществе-
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ното съзнание. В тази об.1аст за 

научно знание \fоже да се говори 
едва от средата на ы 11на:111я ве1,. 

Освен това античността била не
посредствено свързана с ы1по.1огнята 

�
а да може да я обзре обекп1вно

'

з:
арпте предання не просто с.1ужа; сюжети на гръцката класическа л11терар·ра в 1 · изыенен внд, прнспо-собенн към вкусовете II . нравстве-ннте отношения на новн епохн те съхраняват същността сн на 111;п�ве понеже се възпрнемат от 'с.1, ша� телите като разказ " . б 

II за деиствите 1н 11 СЪ HTJIЯ КОИТ , о и.ыат непреходен ха-рактер lia пример 
съдб В 

ни п вечнн човешки п. одо11з�1енението всъщност не 
::�

ягало. �IIITИЧHIIЯ СJ\1 1/СЪЛ на древе сюжети «Пр� 111етей» на 
Е . �кованнят Лро-

сх11л поставя п ненпе м11т11чната 

од СЪl\1-
вед.11Jвостта на з:�едстава за спра
време в д ,тите 

с, но в същото
rнята се н�р· аба части на тр1то-тва нова пр за кос,шческия е 

едстава 
митологнчна II 

р д, в с11111съ.1а си затова нУжд все още от мнт з 
- аеща се

Но в сатнричн;пе
а 

т�а б:де нзразена. 
шест ве,,·а по . оро11 на JI, юrан-късно З са са�ю трад 1щионн�вс � Про�1етей
wенп от сер1юзе 

ф Г} ри, .1и

демито.1оrиз11ра
ю� с�11съ.1, напъ.1но

време :-.1итичните �ю _два в късно
да зв, чат I<a 

жети започна:111 

т 
· то чнста оз11 процес на п 

лнтера·,) ра .
толоrията в 11 

ревръщане на r,.1 11-
n 

, перат, р .1атон, J<o1rтo по -, � не е равен. 
.111ст11чно КЪ't 

дхо,кда раuиона-" \!lfТOBe нека да rн по 
те на Оr,.шр и дЧliHIJ на о ствена ндея ткрпта врав-, 11 с.1едова J нищожп ca•i 1е.1но да п, • " Cif С 1\ • в11наr11 когато 

, - 11,и с :\11пове 
на.1ен подход 

ед11означн11ят раu,ю� 
ч O нзr.1ежд ен. 1,азва се че 

а недестатъ-
продъл,ка·ва �1 по същество то�"1 

д11ш1я. Лодоб11а 1по::Оr11ч11ата тра
СТВ\'ва още \ О 1tво1111ственост съще . - �111р I I са п сер11озн11 ра

. еrов11те �нновс
тр б жаз я ва да се вя ва 

„и, на J<оитоват деiiств11те.н�
1я' тъи ,,ато предаред на нещата 

Но в същото вpei\Je те са резултат и на свободна творческа дейност О ров11те б · ми-огове наnрш,rер имат и с_ериозната функция на древните миI\енсrш божества - те са ре един вид ry латор11 на все още л11Ш€нот съзнат о от 
. наравствен J<ритернй чо-веш1, о поведение, но също са и к с_ив_ паралел на света на хо а�

а
I,а1\то казва един учен 

р а. 
Ом11 - ' заслугата на р е, че очовечава боговете до 
�;��

е
д
н
; 

от която се губи възможносе яви затворен р ыироrлед т 
елигпозен 

във 
- . азп за ел) га е не само факта на саыото дело колкотов това че като о 

, 
четнво' пое 

сновно възп11тателно :чrrте на Омнр 
това състоянflе 

всадили 
сnеu11ф11чен нащ��н;�е;���

ър
_
нали в 

т,
·в историята ,1а антпчн:�;

е

t
. 

ri-. ра �ттолоrията ш�а ф У· цип· 1 

две унк-
с.1 у�н :�

1

;
ат:с11ч

с?ецифпчна) - да 
все още 

ю 1 епох11 на едно 
др\

'
rата 

нереа,111сп1чно съзнание . несnец11фична 
, 

лага сюжетп на 
- да пред-

К\ ството Те 
литературата н из-

nрони1<в�т >зн две функцнн плътно кпвота на г род, така че в 
ръцюrя на-

въз,ю>кно да ;овечето случап е не-
добър 

ъдат различени np!I\1ep за т 
. 

дава антнческат 
ова единство 

предюшо 'J 
а трагед11я. Тя е . .. flтолоrнчес . С на дра�,11 с не�rнт 

ка. лучаи:ге 

I<люче1те О 
11 че1-1 сюжет са из

единствен� Е те. достигналите до нас х11ловата п пстор нчес1<н сю· 
« ерси» е на 

I<ОЙ друг жанр ,кет. 11 може би ни-
ката лrпераТ\'/Jа

в нсторията на rръц
не е 6 111а - 11 ннкоя друга епоха . таI<а свър rнята каr·то 

зана с J1.1итоло-
д ' \ времето , е;-,,юкрац11я Т 

на ат1111с1<ата 
За · ова не е „ да нзразн възв11 

C,ly чаино. 
за съвре�1ен11остта 

шените ) сещання 
своя оn1п р б ' ограничената в
ция I1J11a '!а 

о ов.паде:1ска деJ1юкра 
· ' Н\ лца от жег, I\OIJTO да 

� 

�JИTJfЧeH СЮ-
р!ЮЗН!I чr1с.1и в�:к:еп11 11ейвите се-
По тозн път еч111r положения 
J<OllфЛHKTfl н:Оnh.рет11н1е обществен� ер II к.1овата епоха 

68 
се

БОГ ДАН БОГ ДА НОВ 
----

обезсмъртили естетически в траrи
ческ�rте конфликти на древните мити
чески родове. Митичното мислене на 

съвреыенността се сляло с митичната 

атмосфера на старите разкази по 
принuипа на дълбоко вътрешно по-
добие. 

Случаите на такова плътно про-
11и1<ване на митологията в духовния 
живот на античността не са малко. 
Самият край на гръко-римската ци
вилизаuия също ттредставлява свое
образен митологичен ренесанс. Ста
ва дyl\la за философията на неопла
тонизма, която nрпеыа в цял ресурс 
изтощената в служба на литература
та митология, като и дава задачата 

на език за едно мистично мислене и 
11 връща по тозп начirн изгубената се
риозна функция . 

J\'\IIтичното може да се открие и
във всекидневието на античния чо ек, 
особено в навика му да вярва на съ
н11ща 11 да търси навсякъде знамения. 
Ня:--1а основание да не вярва�1е на 
следння слJ чай, разказан в биогра
фията на Софокъл. Веднъж на сън 
велI11шят поет намерил с помощта на 
Херакъл загубен предыет. На щ:rу
ги я ден, така се случило, предметът 
на11стпна бил намерен II Софокъл от 
благодарност вдигна.r� олтар на Хе
ракъ.1. За нас днес това прил11ча на 

с) евер11е, но за онзи свят то е нещо 
редовно, признак па благочестпе, съв
сеJ11 1Iорыа.1на вяра � една друга при
чннност. 

Както античшrят жпвот в известен 
смнсъл, така особено цялата аJ;1тична 
1,у.rпура може да се с�1ятат за етап 
в развит1 1ето панръuката мнтолоrня. 
I I наIIстина ш1а разтн,а в опюwе-
11пето кы,1 r,.штовете в ново вреые II в 
древността. За Петрар1,а н за Ра
ф�е:т, за Гр11лпарuер II за Сартр 
rръц1шят щ1т представлява свръ · 
сюжет, абстрактна естетическа с 
туаu 11я, I<ОЯТО дава ВЪЗl\lОЖI!ОСТ по
леко да се трет11р,1т общ11 човешк11 
пробле.ми, за Винкелман и за Шн-

лер гръцкият мит е идеален сюжет, 
идещ от една идеална действителност. 
За античността митът в повечето 
случаи остава специфичен език, ко
лективен опит на uяла култура, по
стоянно дейна традиция. 

И все пак античността не е соб
ственото време на гръцката митоло
гия. Това, което е пръснато в лите.
ратурата като безчислени версии на 
разкази за богове и герои, пред
ставлява литературна традиция. 
Истинското време на митологията е 
родовото общество и истинската и 
традиция - устното предание. М1'
.тологията е синкретичната идеоло-
гия на първобитната епоха, единна 

духовна дейност, в която може да се 
открият функциите на религията, 
литературата II нравствеността, без 
тя да бъде ннто едно от тези неща. 
С методнте на етнографията, психо
логията п научното историческо мис
лене съвременността откри, че мито
логията представ.'!ява кондензира
нпят опит на родовото общество, 
странната история на неговото съз
нан11е. Затова наред с археологиче
скпте нзворп тя също ыоже да с.1ужи 

като източник на знания за исто
рията на древните времена от вто
рото х11лядолет11е преди новата ера. 

Ист11н11те, които носи митичният 
разказ, не в11наги са скрити в лаби
ринта на образността на мита. Оказ
ва се, че някои l\rитичю1 герои дей
с:гв11те.1но са съществували, също 
както във втората по.1ов11на на м11-
налня век стана ясно. че Троя е 

действите.1ност п наистина е иJ11ало 
Троянска война . 

Е" 

1'\ъчнотнята в тълк) ването на 11ш-
товете 11де пай-напред от това, че 
истш111 от разлнчен разред lf с раз
л11ч11а фopl\ia са поставени в повество
ванието на древната история едно 
до друго II са органпз11ран11 ненсто
рнчно, р<1зб11ра се,не без свой ошсъл. 
Така в мпта за Троянсr,ата война 

заедно с нсторнческото събнтпе, ста-
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на.10 веrоятно в първата по.1ов11на 
на Х I I век пр.н.е., е вп.1с·те11 спо\Jе· 
нът за др� го rазр� ше1111с на Троя, 
пр11ч11нено от зещ•тръс. отстоящо с 
векове от а\еi1с1,11я набег. То е за
шифровано в 11сторнята с :tървен11я 
кон II наистина чоже да се оп.рне в 
по-ннскнте 11.1астове на разкопания 
в ,\,а.1а А.тя град. 

J lсторнята за грабването на Е.1ена 
от Пар11с, която не ,юже да се въз
пр11е,:е за деiiств111е.111ата nр11ч11на 
за воii11ата, също не е красива 11зщ1с
.111uа. Тя предава ,:�ревната практика 
да се r.ra.1e 11зобра,кен11ето на боr11-
ня I а на п.1одороднето от съседното 
п.1tче. за да се лр11в.1ече добрата ре
hо.н а кы, собствената зе,1я. Оказва 
се. Чt' 11стор11ята за Троянската 
воi111а е вярна. но на раз.111чни ннва 
11 в rаз.1нчн11 опюшен11я. По лр11н
ш111 на по.1об11е тя резю,шра събнт11я
от ra 1.111ч1111 елох11 не са,10 от ннтерес 1-;ы1 чнстото разказване, но 11 
3<1 ..1и се ) вековечн конф.1нктът на гръц"":е п.1е,1ена от по.,уострова -на ахеиuнте с \/а.1оазшkкнте държави. Пр11ч1111ата б11.1а, разбнра се,nrози11ч11а - те се Н) ждае.111 от хетското же.1язо. Но реа.1ната връз1<аМе,hд) фактите отлад.на.1а в �,ита старото и новото се свърза.111 в др\;ред, за да се нзразн невярно, нопре) ве.111чено н с една горда фнксаuня не са,юто това събнт11е-Троянс:ката война,- а по-скоро цяла еднаепоха на подобни военни операции Така невярното става по своеобразе�начин 11део.1огически вярно. 1 !а пръв лог.1ед фактите за действите.1но стана.111 съб11т11я са натру.

�ани хаотично в мнтнчните разкази о всъщност те не са на1р) лаш1 а с�подчинени �а един 111n орга11из�uия к�ято, бидеикн странна за нас, ло�рс1,кда основна1а тр\дност в \·с . вяване · ; 1 с1но-то на ис1и11ата. Гръuкнте ми-тове, които дъ.1боко се отличаватот раu�юна:�н11те реакuн11 на ме11ния 40 съвре-век, са организирани от
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лр11нu11лите на едно лредлоr11чно мис
лене. 

За нас например причината и 
следствието са свързани необратимо. 
Ако нещо е с.1едств11е на определена 
пр11чина, то в никакъв случай не
може от своя страна да стане съпри
чина на това, което го предхожда. 
За първобитното мислене, напротив. 
съществува обратшюст, I<оекзнстент
ност на свързан11те факти. Именно 
това дава въз�южност с ритуал да се 
отк.1они 11ли да се предизвика някое 
събитие. За това r-1исле11е неща, ко11то 
се с.1у чват по едно и също вреые, се 
оказват \lагнчески свързани. Дор11 за
атннскня пълководец Н11к11й в 413 го
дина лр. 11. е с.1ънчевото заты111(•1111е 
;\Юже да бъде знак за лошото раз
по:южен не на боговете cn ря чо сое11-
н11те ;\!\' начннания 

J\\11ТJiчннте раз,,а;и са подчинени на първобитното свето\'сещане II в 
не� крелна.�ото ВЪЗПр1JЯТ11е за Вр('Ме и __ пространство. Лiнт11чното вро1е тш-често е равно;-.1ерен обрат, пер110-дич1ю връщане на едно 11 също събитие. Ало.1011 всяка година отсъсш) вапо три ;\Jeceua от Делфи и всяка година в олреде.1е11 ден бива оплакванао�ъртта на Адонис. Но то също еособен лронзвол спрямо реалния временен ход. Проыетей остава пр11кован 30 000 rодннн и Лета е бременна
10 ;\Jeceua с Алолон. Една дрна бременност продължава пет rоднiш с.'lедкоето детето се ражда направо от-раснало. Като времето мпт�,чнотопространство е лишено от реалнамярка, от посоки. То може да бъдеопределено, като местонахожде1111ето на Троя 110 ' �!НОГО места се МIIСЛЯТ съществ\ ващ ; и навсякъде - като скалата на n . рометеи която се на-,111 ра на края ' 

на света, отъждествяваван с Кавказ 
За h1ит11ч11 · ото h1ислене светът непритежава ол ре ределена същност \·ве-ността в • J ' която поражда спокоw--ното II незав исимо съществ) ване на

БОГ ДАН БОГ ДА НОВ 

човека'. Toii е стихия от сили, от 
добрн 11 :юши СЪЩНОСТИ, В чиято

неуравновесеност хората се намесват 
със своите ритуали, с :шпичните раз
кази, конто н:-.,ат и магическата ф) нк
ц11я да насочват обстоятелствата в 
добрата посока. Като повтарят в опре 
делен шпеrвал онова, което е ста
нало в началото на света и което е 
било с.1едователно добро и същно
спrо, те активно унищожава, .'lо
шото вре,,е на промяната II запазват 
реда на доброто. Първобитните не 
можели да ,шсл ят света като рез) л
тат на прогресивно изменение на не
зависещи от тях обстоятелства. Ця
лата 11,1 сериозна дейност целя.1а да 
съхрани от разр}хата на изменението 
началното добро. Един в11д несъзна
телно те отстранява.1и причинно
следственото движение на 11стор11-
чес1,ото вре,,е. 

1Чакар н организирани в принци
пите на това мислене, гръцките ми
тове не са еднородни. Някои от тях 
са чист�, пр11казк11, др) ги имат ре
л11гнозе11 характер, трети посред
ством разказ обясняват историята 
11а nоява-га на някое явление. Тези 
митове, 11аречен1i етиологнческн, са 
най-т11т1чн1пе творени� на митичното 
i\1ИС.1е11е. 

Такъв епюлог11чен мит е напр11-
r.1ер разказът за това как Пл) тон от
краднал Кора, люб11:--1ата дъщеря на 
богинята на п.тюдороднето Деметра. 
След ючезването 11 в скръбта си 
Деr.1етра .111ш11.'1а от зеле111111а земята. 
Когато Зевс реш1т ко,1про,1исно спо
ра на П.1, 1011 11 Де,1егра, като наре
д11.1 две трети от год1111ата да пре· 
карва np11 �,aiiкa си на земята, а 
една треrа 11р11 nодзе:-11111я си съпр) r, 
с 11зл11за11ето на Кора зе,1ята се по
крнва.'!а със зеленина - така за-
11<,чвало дъ.1гото среднзе,1110:-.юрско 
лято, а със сл11за11ето 11 отново по
сървала - това е кратката южна 
зиr.�а. С този разказ първобитният 
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човек закрепявал смяната на сезо
ните, обяснява.'! това, което съще
ствува и с разка,зването на мита ма
гически предотвратявал опасението 
да не би този ред да бъде нар) шен. 

Едно от редките качества на гръц
юtте митове в сравнение с някои из
точни м1пDлоп1н, както II в сравнение 
със с.1авя11с1,ата. е това, че преми
на.111 вс11чк11 етапи на първоб11тното 
пред.1оr11ч110 м11с1е11е, като продъл
жили да rн носят в себе с11 в скр,п 
в11д. За тях \ЮЖе да се �саже, че

съдържат uя.1ост1111я ошп на nърво
бнтната д\ ховна дейност, като се за
поч11е от ·ниската степен на обоже
ствяването на предмета (т. нар. фе
п1ш11зы1) 11 се ст11r11е до 11деята за
човекоподобното божество (т. нар. 
антропо.,юрф11зъм) и О.ш\1Л1tiiския 
пантеон наче.10 с вър.ховно мъжко 
божество - царска в.,аст съвсе:-.1 по 
тила на царствата от :-.111кенската 
епоха. 

Гръцl\ата ,11по.10r11я не може да се 
11денп1ф11u11ра с рел11гшпа, тъii ка10 
не досп1r11аnа до ,юноте11ст11чна 
идея (1. е. не ) твърждава ед11н бог). 
Въпрек11 че прешша ria вс11ч1,11 етапи 
на 11ървоб11тното м11с.1е11е, тя съхра
н11.1а арха11з:�.1а II кrасотата на мно
гобожнето II G:1 а года рен не на 110- не
съвършен II я ре.111r1юзе11 моде.1 факт11-
ческ11 заnаз11.1а характера на нед11-
фере11ц11ран :-.111рог.1ед. Затова от нея 
се поражда .111терат) ра с гакъв свет
Сl\11 днапазон, нещо, което не се е с.1у
ч11.10 с н11коя др� га 11звест11а м11то.'lо
п1я. 

lf а,,о съвrе,1е1111ото човечество жи
вее единен К) ЛТ) рен живот, 1ова се 
ДЪrJЖ/1 11 на Х) \1311/ICТIIЧll,H« тparщ
UIIЯ, В Чllf!TO нача,10 стон това Ч)ДНО 

творе1111е на rръню1н 11аро;1 - него
вата щпо1ог11я. Свобо�ща. задъл
бочена, обеша II наii-важно пла
стична, тн 11а�1сп111а ю1а значе1111ето 
на начало в дъ.1rата 11стор11я на
съвременнаrа ку.п) ра. 
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