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Abstract: in the exhibition, the numbers are considered as symbols in the antique philosophical doctrines. it 
emphasizes rhythm as a unifying principle and a development factor not only of the world in which we live but 
also of the art we create. the concepts of the number as a symbol in Pythagorean, rosicrucian, hermetic, as well 
as in kabbalah and christianity give reason to look for the meaning of the different and specific rhythm in Bul-
garian folk music in its trinity - music, poetics, dance. 

some examples of the rhythmic variety of our folk music are given and an attempt has been made to ana-
lyze it from the point of view of numbers and rhythmic patterns, such as code and knowledge of the people who 
created them.

Keywords: symbol, rhythm, folk music trinity

„напоследък той (Животът) се „приземи“ до такава степен, че човекът усеща единствено връзките си 
със Земята, но не и с космоса и гледа звездите и техните движения, а вече дори и облаците като нещо 
чуждо, което се намира извън неговия Земен дом и няма никакво съществено значение за него самия.“ 
[1].

Съвременното възпитание и образование е насочено към опознаване на околния свят единствено по 
неговите външни, физически белези. то не може да даде представа за живота в цялост, за симбиозата 
човек – Вселена, както и за причинно-следствените връзките между събитията и явленията, които ни съ-
пътстват. материалната насоченост на съвременната образователна система създава индивиди, които не 
задават въпроси и не търсят отговори, нямат гъвкавост, която да ги насочва към вътрешно развитие и на-
миране на вътрешен смисъл в действията. Благодарение на това все повече млади хора, които завърш-
ват образованието си, не знаят в каква професионална сфера да се насочат, реализират желанията на ро-
дителите си и се превръщат в хора, работещи без подтик за развитие и промяна на себе си и света. днес 
обществото е изправено пред дилемата: да продължи да вижда случващото се на повърхността във вся-
ка една сфера на живота или да прекрачи бариерата на формалното знание и да потърси корените, като 
по този начин поеме отговорност за битието си и бъднините си.

учителите на древността наричат това вътре „лабиринта на минотавъра“1. там намират знанието като 
го споделят с тези, които имат готовност да го вземат и могат да го понесат. Знанието е „скрито“ и в пряк, 
и в преносен смисъл. В пряк, защото масовата култура, образование, възпитание, политика, медии насоч-
ват нишките на мисълта натам, където е безопасно, лесно и удобно, т.е. знанието е пред нас, но ние не го 
виждаме, защото нямаме сетивата, чувствителността за това. В преносен, защото само тези, които позна-
ват смисъла и логиката на еволюцията имат право да боравят със знанието, за да не се допусне влизане-
то му в ръце, които могат да злоупотребят с него.

Знанието за човека и Вселената, за връзките между тях, за пътя, който стои пред нас е втъкано в еле-
ментите на народното изкуство и е забулено в символи, форми, фигури, ритмични последования. изку-
ството е символност, живот в художествени образи, картина на времето, огледало на творческия дух. Вся-
ка частица от народното изкуство (шевица, градеж, песен, приказка) съдържа знание за цялото като хо-
лограма. нейните елементи са подредени с помощта на ритъма в организирани комплекси – ритмични 
модели, които обхващат знанието, което е необходимо, за да опознаем себе си и да пренесем същност-
ното напред през пространството и времето. За да се вникне в съдържанието, е необходимо да се про-
следи езика, на който то е написано, да се разчетат неговите елементи, за да може да се разбули символ-
ността и да се сглоби пъзелът!
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Символ (от гр. σύμβoλoν) е знак, рисунка, която представя в съкратен вид същността или значението 
на даден предмет, събитие или идея. В днешно време символът се използва, за да създаде аналогично 
съответствие между два елемента, което може да бъде алегорично, метафорично, кодово или под фор-
мата на емблема. много от символите с времето придобиват универсалност и създават традиционен 
език, стават средство за изразяване и предаване на информация. Различните общества обменят култур-
на информация като използват различни символи [2]. един от първите християнски философи Филон каз-
ва, че в думата се крие само символ на скрития смисъл, който се открива при тълкуването. В системата на 
християнския гносис символът се използва като средство за познаване на света.2

изкуството е закодирано знание в символна форма. Символът е синтезирано познание в стилизиран 
вид. той е свързан както със съвременността, така и с историята; както с религията и митологията, така и 
с магията и фолклора; както със словото, така и с пластиката, музиката, архитектурата и всичко, което в 
днешно време наричаме изкуство. Символът е посредник между видимия и невидимия свят, смята се, че 
е универсален духовен език и вечна истина. той е начин за запазване и предаване на знанието.

В дълбока древност посветените в знанието го стилизират и обличат във форма, достойна за възпри-
емане с „невъоръжено“ око и ухо – градеж, поезия, песен, театър, рисунка и пластика. повторението на 
даден елемент, цифра или броя на елементите също е начин за закодиране. и тъй като изкуства и наука 
са едно цяло и всяко дава свой принос в откриването на истината и Смисъла, различни школи и духовни 
учения изследват връзката на света с математиката и с числото.

едно от най-древните основополагащи духовни учения е херметизмът. той не е обвързан с вяра в Бог, 
но неговите идеи присъстват във всички религии и духовни школи. Знанията, които дава, се откриват от 
най-новите изследвания на науката. В Херметизма има седем принципа, в които се съдържат основните 
истини за света, законите във Вселената, мъдростта.

питагорейците характеризират вселената като математически организиран свят, хармонично един-
ство, с определени отношения, подчинено на строги закономерности. Според тях космосът е жив органи-
зъм, който функционира по силата на собствените си свойства и вътрешни закони, благодарение на кои-
то се превръща в единно и завършено цяло, притежаващо „изначално“ движение. В питагорейството съ-
ществуват два клона – акузматици и математици. музиката при акузматиците е божественото явление и 
е натоварена с алегоричен смисъл. при математиците тя е основа за научни изследвания.

За последователите на питагор числата са ключ към хармоничните закони на Всемира, символи на 
божествен ред в света. Всяка форма може да се изрази с числа, които като „божествени архетипове“ са 
скрити в света и могат да се проявяват при проницателно осветляване на Вселената. питагор приема, че 
числата са основата на всичко живо, а всеки човек е свещена единица и притежава собствена индивиду-
алност, изразена чрез Вселенския език. учението му за числото е един от първите опити за поставяне на 
въпроса за количествената страна на закономерността в природата. Според него всичко в природата се 
измерва и се подчинява на числото, защото в числото е същината на всички неща; да познаем света, не-
говата закономерност, неговия строеж – това значи да познаем управляващите го числа.

кабалата3 признава съществуването на три свята: духовен, астрален и физически. Различието между 
тях и йерархията им се разкрива най-добре в „Зохар“: светлината — божественият или духовният свят, во-
дата – астралният свят и сянката – материалният свят.

Според розенкройцерите всеки езотеричен знак и символ притежава три значения: външно, което 
може със зрението да се констатира и със събуденото въображение да се улови и дефинира; вътрешно, 
или тайно, което се обяснява предимно с ума; и чисто духовно, което не може да бъде обяснено, а се 
схваща само с интуицията. 

общуването като взаимодействие между хората, както и между хората и природата, създават различ-
ни по своята форма и съдържание културни видове човешка дейност. това са наука, религия и изкуство. 
те са трите стълба на познанието, „трите кита“4, върху които е стъпило човешкото развитие. Всяко едно от 
тях изявява с помощта на своите средства знанието за света и хората, които имат и потребяват това зна-
ние.

изкуството в сегашния му вид съществува приблизително от около 1000 години. преди това изкуство, 
наука и религия съществуват в синергия, която има една единствена функция – да съпровожда човека в 
неговия еволюционен път и да осигурява материалното му съществуване, както и да създава връзки меж-
ду човека и Вселената с помощта на различните религиозни практики и вярвания. те, от своя страна, изра-
зяват мисленето на човека в конкретния етап от неговото развитие. В „началото на времената“ изкуства-
та и науката са били едно цяло, част от живота или живота в неговата цялост. Религията, изкуството и на-
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уката са трите най-важни средства за човешкото възпитание. Било е време, когато трите били учени не-
разделно в тайните храмове. За по-доброто развитие на всяко е било необходимо за известно време да 
се разделят [3].

антропософията5 също разглежда изкуството в съвкупност с науката и религията като един вид път на 
познанието, по който духовните сили на човешкото същество биха могли да навлязат всред духовните си-
ли на космоса.

така както различните аспекти на познанието хвърлят светлина върху отделни страни или елементи 
на заобикалящия ни свят, така и всеки от тези елементи не може да се обясни без другите, той е в неде-
лимо единство с тях. това, което днес се разбира под понятието изкуство, класификациите, които правим 
на различните изкуства, са само различни начини за пресъздаване на света, за „втъкаване“ на неговите 
елементи в различни форми и с различен материал.

естетическа, образователна, възпитателна, развлекателна и други функции са само начини за възпри-
емане на различни страни на изкуството и принизяване на истинската му същност – да бъде свидетел на 
човешката еволюция, да съхранява и пренася знанието, да разкрива цялото в една малка частица, в ар-
тефакт, в художествен елемент или няколко елемента. С други думи, като в миниатюрна холограма, да ни 
каже всичко за всичко в един ритмически подреден модел. 

Според познанията на предците ни, народното изкуство като синкретизъм има за задача да бъде:
 y комуникация – да съобщава на другите; да пази живота, вътрешната неприкосновеност на човека 

(шевицата се поставя около ръкави, пазва, риза, на престилката);
 y има фертилен характер – благославя младото семейство да продължава рода и поколението да бъ-

де здраво; 
 y идентификация – показва кой е човекът, от къде, какъв е; 
 y украса и декорация. 

Всички части от цялото, наречено народна мъдрост, имат един общ елемент, който ги обединява и им 
дава енергия – ритъмът. той е основен, организиращ фактор във Вселената. като такъв управлява всички 
процеси в житейския път на човека и във физически, и в духовен план. Ханс фон Бюлоф казва: „В начало-
то бе ритъмът! така започва Библията на музиката“ [5]. ако трябва да сме още по-точни, така започва и 
продължава битието, редуват се природните и жизнените цикли, периодите в развитието на човечество-
то. това е и пътят на еволюцията на homo sapiens – еволюция на мисленето и на съзнанието.

както ритъмът обуславя вселенските цикли в широк смисъл, така той стои в основата на мисленето, 
което се проявява в човешките действия и се отразява в изкуството като форма на проявление на Битие-
то. човешката култура и цивилизация е заключена в артефактите на всяко изкуство, независимо от това 
какъв е техният материален изказ. изкуството е символен феномен и начините и формите, под които са 
разположени неговите символи има значение за разчитането им. един от най-често използваните начи-
ни за закодиране на знанието в различните изкуства е ритмичността на подреждане на символите, орга-
низирането им в групи и фигури, в модели. Ритъмът и метрумът могат да се приемат за основни елемен-
ти в проявлението на всяко явление, жизнен процес, цивилизационни етапи, културни процеси, на вся-
ко изкуство.

Всички елементи на метроритъма се изразяват с числа. В музиката, от една страна, това са различни-
те тонови трайности, които създават характеровата специфика на ритъма. от друга – метрическата пулса-
ция, която като скелет обрамчва ритмичната разноликост и й придава организираност. и от трета – раз-
мерът, който изважда на физическо ниво конкретиката на тези два елемента – метрум и ритъм.

Различните по времетраене тонове образуват ритъма. основната мерна единица в тях е четвъртина-
та. не случайно четвъртината е едно време, а всички други трайности се съизмерват с нея. Цялата е чети-
ри времена, половината – две, осмината – половин време и т.н. четвъртината може да се приеме за от-
правна точка, която е, от една страна, една четвърт от цялото, а от друга – едно време.

метричната пулсация насочва в друга плоскост – броим на две, броим на три. Броенето на четири е 2 х 
2, на 6 е 3 х 2 и т.н., а размерите в този ред на мисли съответно са 2/4; ¾; 4/4; 

6/8; и т.н. това са размерите, кои-
то използва западноевропейската нотно-писмена система. при българската народна музика цифровото из-
разяване на метрум и ритъм придобива коренно различен вид – 5/8; 

7/8; 
9/8 и т.н. метроритъмът на българ-

ската народна музика следва да се разгледа през призмата на философските школи и ученията, за да се раз-
бере числото като символ, какво носят различните числа и какво като знание ни дават тези анализи.

Всички посочени философски системи определят, че числото е много важен символ и най-общо тъл-
куванията за различните числа могат да се обобщят с концепцията на един от ранните немски романти-
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ци – новалис6, който вижда във всичко „значение, симетрия и странна взаимовръзка“. при това положе-
ние „свещените числа“ наистина имат сакрално свойство – на първо място Бог сътворител като „праеди-
ничният“, който се самоотрича и разкрива, преминавайки в двойнственост (дуализъм, ин, Ян). от теза-
та и антитезата се получава синтезът на триадата (триъгълник, троица, триликост). четворността има ар-
хетипни свойства, понеже тя не само удвоява, но и „изправя“ дуалистичната система. четворността обра-
зува „визирния кръст на нашия разум“. чрез включване на положението „среда“ – петорността, която на-
мира израз в пентаграмата – кръста с пресечната му точка и „квинтесенцията. числото шест намира сим-
воличен израз в шестолъчната звезда – печата на Соломон. общоизвестно с пространната си символика 
е числото седем. осем е от значение при тълкуване на новия завет. като „ден осми от Сътворението се 
схваща възкръсването на Христос и началото на новата ера на света, поради което купелите често са ос-
моъгълни; осмолъчните звезди в романското изкуство, осмосекторните прозорци (розети) на готически-
те църкви, осемте върха на малтезианския кръст. числото девет се основава на тройката и обозначава ан-
гелските хорове и деветте космически сфери на средновековната представа за света. десет е символ на 
целостта и съвършенството (10 Божи заповеди, 10 еманации на кабалата в съответствие с десетте тайни 
имена на Бога). единадесет се смята за носеща нещастие (дяволска дузина). дванадесет е броят на съз-
вездията в зодиака, апостолите и др. [6].

елементите в народното изкуство съществуват като едно цяло, независимо от изразните си средства. 
те са част от живота на българина и могат да се разглеждат не като жанрове, в общоприетия смисъл на ду-
мата, а като цикли. Всеки цикъл е част от битието на човека с неговите житейски събития, промени и раз-
витие. В този смисъл и поетическото изкуство не съществува самостойно, обособено, то е тясно свързано 
с музиката, пантомимата, танца. това е период на синкретизъм, когато то е в единство с другите изкуства 
и се проявява колективно в хорово пеене, игра, танц, съпроводени с музика.

За да се определи една песен като народна, според м. тодоров, тя трябва да се е запяла и да има тра-
ен живот. народът сам преценява и отбира от множеството хрумвания онова, което му е най-близко и от-
разява неговия мироглед и бит. Различните варианти на една народна песен могат да се приемат като 
етап от нейното развитие [7].

народните певци създават, възприемат и изпълняват песните. те ги разпространяват от уста на уста, 
пренасят ги от област на област и предават от поколение на поколение. по такъв начин песните се съхра-
няват и усъвършенстват. В тази комуникация между песен и творец няма нужда от посредничеството на 
записа, защото двете съществуват в единство и зависят един от друг. този характерен път за разпростра-
нение на народната песен допринася за нейното изглаждане, за достигането й до съвършена словесна и 
музикална форма.

народната песен се ражда от живота, от различните дейности, които човек извършва всекидневно 
или в специални моменти. тя е продиктувана от ситуацията и затова се запява спонтанно – и музиката, и 
текстът отразяват това, което вълнува певеца в този момент. много често запятата песен извиква и дви-
жения, които са продиктувани от мисълта, емоцията или стремежите на певците. С други думи, народ-
ната песен рисува с изразните средства на три изкуства – литература, музика, танц. така народният худо-
жествен образ става плътен и въздействащ по-силно и трайно. този творчески излив на енергия е моно-
лог на човека със себе си, но той е и вид комуникация между твореца и неговата публика, а в повечето 
случаи творец, певци и инструменталисти, танцьори са всички, т.е. това е общност, която взаимодейства 
помежду си с помощта на песента7.

песента обединява поетичен, музикален и хореографски образ, които се синхронизират благодаре-
ние на общия си ритъм, еднаквия вътрешен строеж, както и еднаквата си форма, които образуват единно 
цяло. Следователно може да се каже, че българската народна песен е триединство между музика, слово 
и движения (танц) и трябва да се разглежда като такова. Всеки един от елементите ù е в симбиоза с дру-
гите и изразява или отразява битието и мисленето на създателите си. В основата на цялото, наречено на-
родна песен, като формален принцип стои ритъмът.

Формата и съдържанието на народната мелодия се намират в неразривна връзка с формата и съдър-
жанието на нейния поетически текст. Логическите ударения на думите, словесната интонация са подчи-
нени на музикалната интонация. В народните песни думите и напевът образуват синкретично цяло, в кое-
то елементите са в диалектическо единство [8]. най-важният показател за определяне на устройството на 
музикалната форма на песента е размерът на стиховете и строфите в словесния текст. обемът на музикал-
ните предложения и периоди зависи много и от темпото, т.е. от абсолютната стойност на мерните едини-
ци. принципът на формалната квадратура (4, 8, 16, 20 и т.н. тактове в мелодията) е изключение за форма-
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та на нашата народна песен, която е изградена на съвсем други морфологични принципи – тези, на кои-
то се изгражда и формата на народното поетично слово.

народните танци заемат не само размера, но и формата си от мелодията, върху която се играят. ме-
лодията, музиката е първичното, текстът и движенията са вторичното, следствие от проявата на основно-
то, но те не са второстепенни, а се взаимоопределящи и взаимодопълващи се, за да образуват спойката 
народна песен!

народната песен живее в пространството и времето, а нейните компоненти: слово, музика и движе-
ния въздействат в единство. танцовите движения обединяват конкретиката на словото с абстрактност-
та на музиката и въздействат на енергийно ниво. историците считат, че танцът ни е оставен в наследство 
от древните траки и е българският начин за връзка с космоса. Смисълът от танцуването на много хора в 
един и същ ритъм е да се затвори в безкраен кръг енергията на всеки отделен играч, за да се запази и да 
се усили колективната енергия на общността, да се слеят душите с природата и техния създател. Хорото 
като свещен танц следва схема на кръгова защита, формирана от човешка стена.

у нас има 7 фолклорни области (добруджанска, пиринска, Родопска, Северняшка, Странджанска, тра-
кийска и шопска), които имат специфични хора, въпреки че трудовите дейности са подобни на повечето 
места, това дава основание да се проследи връзката на този елемент от народното изкуство със седмица-
та като символ. Седмицата се редуцира на 3+4, където 3 символизира божественото, непреходното, духо-
вността, а 4 – човешката природа, плътта, земното, преходното. Седем обединява божественото и човеш-
кото и носи в себе си посланието за постижимата хармония, за симбиоза, за единство, цялостност, завър-
шеност. такава цялостност носи и нашата народна песен.

това триединство между слово, музика и движение в българската народна песен, може да се поглед-
не и от позицията на числото в светлината на мистичните учения. три е съвършеното сакрално число в по-
вечето митологии и религии. Символ на съединението, синтеза на близки по значение и функции идеи и 
понятия, както и на творящите енергии, всестранното познание и пораждащото начало, олицетворение 
на щастието, късмета. В нумерологията означава съзидание, приятелство, благоразумие, в магията – сът-
воряване на нещо, в кабала основното мистично число е 9, което е абсолютно съвършено, защото е про-
изведението на 3х3. най-общо в българския фолклор тройката се среща в семантичния ареал на свръхес-
тественото – триглави змейове, лами, хали, както и в устойчивите формули, където назовава пълнота, за-
вършеност – „три дена яли, пили и се веселили“ [9].

две е бройката на четвъртините в един такт с размер 2/4. то е дуалистично число – ин и Ян, мъжко и 
женско начало, цялото, събрано в две половини, двете страни на всемира – небе и Земя, доброто и зло-
то, според повечето вярвания, Слънцето и Луната, Външно и Вътрешно, микрокосмос и макрокосмос. 

между двойката и четворката съществува специална връзка. четворката е светът на човека според 
Розенкройцерите. четири са страните на кръста, а кръстът е вертикала и хоризонтала – дух и материя и 
двубоя между тях. четворката е човекът (адам, четирите посоки на света, четирите сезона) и кръстът (дву-
боят между дух и материя).

В 2/4 две и четири са числа с идентично значение. дуализмът и човека, дуализмът в човека, човекът в 
неговото земно изразяване, Бог Син. В този смисъл размерът 2/4 може да се разглежда като праволине-
ен, без метафизични конфликти, размер, който е здраво стъпил на земята и олицетворява земните енер-
гии, физическото, материалното начало. правото хоро, като една от емблемите на българската музикал-
но-фолклорна поетика в различните му разновидности може да се срещне записано и като 2/4, и като 4/4, 
и като 4/8.

три е Светата троица, а в това триединство според християнската терминология тройката е света на 
Светия дух, така както единицата е света на Бог отец, а двойката е света на Сина.

Размер ¾ може да се разглежда като противопоставяне на духовната тройка и материалната двойка 
или четворката, символ на човека. от друга страна обаче, тройката е триъгълникът – горната част на кръ-
ста, която вече разкрива еволюиралия човек, победата на духа над материята, издигането. В този размер 
3 и 4 са в единомислие и съзидание.

Според Свещеното писание, седем е число на Вселената, съвършеното число. Според кабала е число-
то на мъдростта. то управлява времето и пространството, то е числото на завършения цикъл. питагорей-
ците го разглеждат като образ и модел на божествения ред и хармония – в християнството седем е сим-
вол на Сътворението. Розенкройцерството смята, че седмицата е Физическия свят, последният пристан 
на Божията еманация.

гърците наричали осмицата число на справедливостта, заради това, че се дели на равни и еднакви 
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четни части. то представлява цикъла на времето, а в християнската символика – живота след смъртта. ос-
ем е число на прераждането. Смята се, че то представлява единението на двете сфери – небесната и зем-
ната. Според кабала, осмицата е всемирното равновесие на дух и материя, единството на противополож-
ностите, а в езотериката символизира осемте сакрални врати на съзнанието.

Размер 7/8 е уникален размер, съчетание между съвършената седмица – физическия свят, последно-
то небе, според розенкройцерството и стремежа към равновесие на дух с материя. от друга страна сед-
мицата може да се разгледа като сбор от три дяла – 2+2+3, (двойката – женското (четно) число и тройка-
та – мъжкото (нечетно). В този сбор трите дяла имат различна сила, а третият (тройката) е най-силен. най-
популярният танц в този размер е ръченицата. В случая с трети дълъг дял (2+2+3), танцът е известен и ка-
то женска ръченица – по-бърз, лек, по-динамичен, с плавни движения на ръцете. Съществува и вариант, 
в който първият дял е по-силен (3+2+2) и може да се каже, че акцентът в ритмичния модел на този танц 
е на първо време в такта. ако в първия вид преобладава женският принцип, движенията на танца ръче-
ница са по-бързи, по-леки, по-въздушни, то при втория вид – тройката в началото на ритмическото по-
следование придава повече тежест, земя, стабилност, акцентът и физически, и символически е изместен.

В размер 7/8 енергията на духа (3) си сътрудничи с енергията на Сина (2) и трите дяла образуват три-
ъгълник – стабилност и мъдрост, като се уравновесяват и изразяват чрез осмицата (7/8). В танца ръчени-
ца това единство между човек и дух, между материално и духовно се проявява в най-изчистения си вид 
– (хореографски) танцува двойка – мъж и жена – равноправни партньори, ин и Ян – единство в пътя към 
божественото единение.

девет е числото на пълното съвършенство. деветорната конструкция включва тройно тяло – тройна 
душа – троен дух. девет е основното число на нашия сегашен еволюционен етап. то е числото на адам 
– живота, който е започнал еволюцията си като човек. Размер 9/8 излъчва енергиите и на деветката, и на 
тройката, която се съдържа в нея, и на осмицата на вселенското равновесие.

народната песен като триединство носи в себе си закодирана информация за това от къде идваме и 
на къде отиваме, какъв е пътя ни като хора и народ. познаването на елементите й, на скритите послания 
в тях, както и на смисъла в тяхното обединяване, дава възможност да се разберат и истинските функции 
на това изкуство. не да се разглеждат ритъма, метрума, темпото, характера и съдържанието всяко едно 
за себе си, а се вникне отвъд и да се видят истинските причини за тези комбинации и реалните функции, 
в които развлекателната и декоративната функция нямат място. 

народната песен е комуникация на човека със себе-то, със социума, с мирозданието. В нея в най-го-
ляма степен е стилизирано всичко, което българинът има и тя е едновременно и конкретика, и абстрак-
ция. Словото разказва, музиката носи емоцията и подсилва внушението му, а движенията изразяват то-
ва, което е останало нечуто.
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(Endnotes)
1. минотавър (гръцки μινοταυρος) е чудовище – получовек-полубик в древногръцката митология. ня-

кои митолози смятат, че минотавъра е олицетворение на слънцето и гръцка вариация на божества-
та Баал-молох на финикийците [wikipedia.org]

2. гностицизъм (гр.: γνώσις gnōsis – знание, познание, наука) се отнася до разнообразно, синкретично 
религиозно движение, съдържащо различни вярвания. гностици е прието да се наричат предста-
вителите на религиозни течения, опитващи се да съчетаят евангелието с източноелинистичната те-
ософия, окултизма и митологията. Разцветът на гностицизма е през ii – iii в., но влиянието му е по-
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продължително. [https://bg.wikipedia.org/wiki]
3. кабала (от иврит הלבק: „получаване“) – „устно предаване на тайни“, предание, съдържащо в себе си 

ключа за онези знания, за които има табу да бъдат писмено откривани [wikipedia.org].
4. трите кита, трите стълба на музиката – по аналогия с трите основни музикални жанра. В древност-

та се е смятало, че земята лежи на гърба на три кита [4].
5. Антропософията е опит да се изследват и опишат духовните феномени със същата точност 

и яснота, с която природните науки описват физическия свят. Според Р. Щайнер, тя е такъв път 
на познанието, по който духовните сили на човешкото същество биха могли да навлязат всред 
духовните сили на космоса. корените на антропософията се откриват и в немската култура и 
трансценденталната философия на Хегел, Фихте и шелинг, и в поетичните и научни творби и разра-
ботки на гьоте [wikipedia.org ].

6. новалис – поетическото име на Фридрих фон Харденберг, един от видните представители на ран-
ния немски романтизъм [wikipedia.org]

7. Смята се, че инструменталистите в средата на народния музикално-танцов ансамбъл са се появили 
много по-късно, а в самото си зараждане народната песен се е изпълнявала само с глас.

8. fortissimo.bg/family


