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Скопје

КИБЕЛА И АТИС ВО РИМ

Abstract: Rome officially accepted the cult of Cybele in 204 B.C. on 
advice of the Sibylline Books. During the republican period the 
Goddess was celebrated with Ludi Megalenses, while latter, in the 
Imperial era, with the acknowledgement of the figure of Attis, the 
festivals in March became more popular. This foreign cult spread all 
over the Empire, leaving deep material and spiritual traces in many 
cultures.

Историско-политичка позадина

Службеното воведување на Magna Deorum Mater Idaea, 
Големата Мајка од Фригија (Сл. 1), во римскиот пантеон во 204. 
година ст. е. и претходи на една долгогодишна традиција на при- 
фаќање на други туѓи божества и посветување на нивните храмови 
во римската држава.1 Според пророштвата на Сибилинските кни- 
ги, моќите на новите богови можеле да влијаат врз тогашните 
неповолни настани за римската држава и да доведат до позитивен 
исход. Пророштвата секако го потпомогнале римското навлегу- 
вање во хеленскиот свет, a довеле и до редефинирање на старата 
римска религија. Така, во почетокот на третиот век ст. е., после 
една епидемија, меѓу римските богови е прифатен Асклепиј, a во 
средината на истиот век, по поразот кај Трапан, воведени ce и 
Плутон и Персефона.2 Кибела е првото ориентално божество кое 
Римјаните го прифаќаат и го удостојуваат со храм на Палатин. Но, 
зад овој настан ce кријат низа аспекти кои го откриваат римскиот 
менталитет и нивното сфаќање на религиските и политичките 
прашања.

1 Latte 1960. 213-263.
2 Milicevic 1990, 122.
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Сл. 1.

Доаѓањето на Божицата во Рим3 е поврзано со неколку 
важни културни и политички епизоди од историјата на третиот век 
ст. е., времето на Втората Пунска и Првата Македонска војна. 
Воените губитоци во втората инвазија на Картагина ги преминале 
очекуваните, додека градот ce соочувал со најголемата опасност 
на своето време -  Ханибал. По поразот кај Тразименското езеро 
во 217. година консултирани ce Сибилинските книги кои предви- 
дувале победа ако во Рим ce воведе култ на туѓо божество. Овој 
пат тоа била сицилиската Венера Ерицина4 која содржела пунски, 
но и хеленски елементи, па овој чекор му помогнал на Рим во 
освојувањето на симпатиите на Хелените.5 Воведувањето на кул- 
тот на Венера Ерицина е поврзано со митолошки толкувања на 
римските корени. Кај Диодор (4.83.4-7) читаме како Енеј го посе- 
тил храмот на својата мајка Венера на сицилиската планина 
Ерице. Римјаните уште во третиот век ст. е. го прифатиле митот 
за нивното тројанско потекло, што во суштина е производ на 
грчките митографи.6 Оваа легенда им овозможила на Римјаните

3 Cumont 1914. 56-62.
4 Ovid. (Fast. 4.863-76); Milicevic 1990, 122-123.
5 Gruen 1990, 9.
6 Horsfall 1987, 12-24; Оваа легенда била позната уште во 5. век ст. e., a 

му ce припишува на Хеланик од Лезбос (Gruen 1990, 11-15)).
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влез во хеленскиот свет, a воедно ja зајакнала и нивната нацио- 
нална свест и го дефинирала римскиот идентитет кој, на овој 
начин, бил сосема одвоен од хеленскиот. Во текот на третиот и 
раниот втор век ст. е. тројанското потекло било често користено 
во политичките и дипломатските односи со Истокот, a послужило 
и како главен аргумент врз основа на што Рим имал право да 
претендира на своето источно наследство во облик на култот на 
Големата Мајка Кибела.7

Деталното разгледување на историско -  политичките окол- 
ности ќе доведе до подобро разбирање на римските експанзис- 
тички претензии што стојат зад чинот на воведување на овој култ. 
Кибела во Рим доаѓа кога победата на римската војска била веќе 
извесна.8 Картагинците биле истерани од Кампанија и Капуа, до- 
дека во одлучувачката битка кај реката Метаур во 207. година, 
римската војска извојувала победа.9 Овие настани секако го сме- 
ниле текот на војната. Следниот чекор бил нападот врз Африка, 
со кој Ханибал би ce приморал да ce врати во Африка и на тој 
начин целосно да замине од Италија. Во 205. година ст. е., по 
победата во Хиспанија, младиот Корнелиј Скипион бил избран за 
управник на Сицилија која послужила како поаѓалиште кон Афри- 
ка.10 Меѓутоа, противникот на Скипион, почитуваниот сенатор и 
воен стратег Фабиј Максим, остро говорел против овој предлог, 
ценејќи дека Ханибал морал да ce истера пред воопшто да ce 
спроведе планираната инвазија.11 На овој судир меѓу младиот Ски- 
пион и искусниот Фабиј може да ce гледа и како на персони- 
фикација на две, во тоа време судрени и идеолошки потполно 
спротивни политички струи. Скипион отворено го поддржувал 
империјализмот и пропагирал трговско ширење кон Медитеранот, 
додека политичката ориентација на Фабиј била насочена кон Ита- 
лија и кон руралната економија.12 Среде оваа жестока дебата, биле 
консултирани Сибилнинските книги каде ce предвидувало дека 
крајот на војната можел да ce оствари само ако во Рим ce донесе 
Големата Мајка од планината Ида.13 Истата година биле донесени

7 Latte 1960, 258-260.
8 Liv. (29.10.6-7); Ovid. (Fasti, 4.255-265).
9 Gruen 1990, 6.
10 Liv. (28.38.9-10.12).
11 Liv. (28.42.1-22).
12 Gruen 1990, 21-24.
13 Quandoque hostis alienigena terrae Italiae bellum intulisset, eum pelli  

Italia vincique posse, si mater Idaea a Pessinunte Romam advecta foret. (Liv. 29. 
10, 4ff) Спореди co Latte 1960, 258.
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и вести од Делфиското пророчиште, кое исто така имало значајна 
улога во римското влегување во хеленскиот свет, предвидувајќи 
голема победа.14

Превземањето на овој исклучително значаен источен култ 
во таквите услови влевало надеж и одразувало римско почитување 
и наклонетост кон источните традиции.15 Сенатот, охрабрен од 
позитивните знаменија, одлучил Скипион сепак да оди на Сици- 
лија и да ja нападне Африка, доколку таквиот потфат воопшто бил 
од интерес за државата.16 Но, Ханибал не бил единствената 
опасност за Рим. Македонскиот крал Филип V ги насочил своите 
освојувачки интереси кон Запад и застанал на страната на Карта- 
гина. Против него ce борел Ајтолскиот сојуз, додека Рим, зафатен 
со војната во Италија, обрнувал недоволно внимание на источниот 
фронт и покрај cé поголемата потреба за помош. Сојузниците ce 
почувствувале искористени и оствариле мировни преговори во 
свое име, оставајќи го Рим сам да ja заврши војната.17 Крајот на 
Првата Македонска војна бил неповолен за Рим, кој, освен што 
изгубил контрола над некои подрачја во Илирик, стекнал и лош 
углед меѓу сојузниците.18 Сепак, бил неопходен за воопшто да 
може да ce спроведе нападот врз Африка, a послужил и како за- 
јакнување на веќе добрите односи со Атал I Сотер од Пергамон. 
Превземањето на култниот идол било спроведено токму со посред- 
ништво на Пергамон чија власт во тоа време допирала до Троада 
и до планината Ида каде што ce наогало светилиштето на Голе- 
мата Мајка.19 Најверојатно е дека Рим и Атал уште претходно го 
договориле прифаќањето на Божицата, a истовремените предви- 
дувања на Сибилинските книги и делфиското пророчиште кои 
взаемно ce надополнувале ce додатна индикација дека настаните 
биле однапред усогласени. Кибела го зајакнала угледот на Рим кој 
го изгубил во хеленскиот свет по војната со Филип, додека Атал 
добил уште поголема заштита и можност за промоција на својата 
моќ на Запад.20

За разлика од Ливиј, Овидиј (Fast. 4. 255-272) раскажува 
романтизирана верзија на овие настани според која Атал, во поче-

14 Gruen 1990, 9.
15 Ibid, 27-31.
16 Liv. (28.45.6-8).
17 Gruen 1990, 27-28.
18 Liv. (29.12.1.8-13).
19 Gruen 1990, 15.
20 Liv. (29.10.4-6); Спореди co Graillot 1912, 51-51; Gruen 1990, 31.
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токот, не бил согласен Римјаните да го превземат култот. Тогаш 
Божицата изразила желба и посакала да ce пренесе во Рим, ценеј- 
ќи дека градот е достоен како нејзино ново живеалиште. Земјата 
ce тресела, a кралот, во страв, дал одобрување за заминување на 
Кибела на Запад.

Во античките извори има неусогласеност во врска со точно- 
то место во Мала Азија од каде Рим го превземал култот. Кај 
Ливиј (29.10.5, 29.11.7) читаме дека Атал на Римјаните им го дал 
идолот на Божицата во облик на црн метеорит од Песинунт, a 
истиот податок го има кај повеќемина римски автори.21 Варон {De 
lingua Lat. 6.15), од друга страна, зборува за Пергамон како место 
каде Атал им ja врачил Големата Мајка на Римјаните, како и за 
нејзиниот храм Мегалезија од чие име, според него, произлегло 
и името на римските фестивали одржувани во нејзина чест. Сепак, 
тројанската планина Ида е локацијата на која денешните истражу- 
вачи на оваа тематика најчесто помислуваат кога говорат за врачу- 
вањето на идолот на Божицата.22 Најверојатна реконструкција на 
настанот е дека Атал го пренел метеоритот од храмот на Ида во 
Пергамон каде им бил службено врачен на Римјаните. На тој на- 
чин и легендата за тројанско потекло на Римјаните добива поголе- 
мо значење и логика во преговорите. Планината Ида и Големата 
Мајка подоцна ќе бидат вткаени како додатни елементи во леген- 
дата за Енеј.23

Делегацијата одбрана за преземање на идолот на Кибела 
имала необично голем број на членови со цел во неа да ce најдат 
сите достојни представници на семејствата кои, во тоа време, 
имале доста силно политичко влијание.24 25 Наклонетоста на Божи- 
цата кон одредено семејство би овозможила подобра позиција кај 
народот, поставувајќи ja како посредник мегу неа и обичните луѓе. 
На патот кон кралот Атал, делегацијата го посетила Делфи и до- 
била совет Божицата во Рим да ce предаде во рацете на најдобриот 
Римјанин {vir optimus Romae)?* Одлуката паднала на младиот 
Корнелиј Скипион Насика, но не од политички, туку од симбо-

21 Cic. {De Har. Resp. 27-28); Diod. (34/35.33.2); Strab. (12.5.3); Val. Max. 
(8.15.3).

22 Graillot 1912, 46.
23 Latte 1960, 260.
24 Членовите на делегацијата биле М. Валериј Левин, Каекилиј Метел. 

Сергиј Сулпициј Галба, Корнелиј Тремелиј Флак и Валериј Фалто. Секој од нив 
бил истакнат државен магистрат и одржувал значајно место во општеството 
(Thomas 1984, 1505; Vermaseren 1977, 39).

25 Liv. (29. 11. 6-8).
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лички причини. Младиот Насика не бил на моќна политичка пози- 
ција, но затоа неговите предци имале висок углед во Рим и повеќе- 
мината биле на високи општествени позиции.26 Неговиот татко 
Корнелиј Скипион херојски го изгубил животот во Хиспанија, 
додека неговиот чичко, веќе споменатиот Корнелиј Скипион, по 
походот на Африка наречен Африкански, бил познат како пример- 
но религиозен човек со божествено потекло, кој никогаш не доне- 
сувал одлуки без претходно да го посети храмот на Јупитер на 
Капитол. 27 Скипион Африкански во тој период, веќе заминувал 
со римската војска во поход врз Африка, па изборот на неговиот 
внук Насика овозможувал поголема милост кај Божицата, a со тоа 
и поголеми шанси за победа.

Сепак, Скипион Насика не бил единствениот кој ja добил 
честа да го прими ова старо и значајно божество. Ce покажало 
дека Кибела ce нашла среде борбите на политичките соперници, 
Клавдиевците и Скипионите. Клавдија Квинта им ja овозможила 
оваа чест и на Клавдиевците, чин кој го симболизирал владеечкото 
заедништво и националната солидарност.28 Подоцна за Клавдија 
Квинта била раскажана и легенда. Според приказната, убавата 
Клавдија имала лоша репутација заснована врз лаги, a Големата 
Мајка и пружила можност да ja докаже својата чесност. Имено, 
црниот метеорит, фетишот на Божицата од Пергамон, на бродот 
направен од борово дрво и наречен Navis Salvia, стигнал до Остија 
за да го продолжи патувањето до Рим. Поради тежината, но и 
поради плитките води на реката, бродот заринкал и не можел да 
ce помрдне. Клавдија тогаш, откако трипати ce измила со речната 
вода, само ги допрела јажињата со кои луѓето го влечеле бродот 
за тој повторно да почне да плови.29 Но, првото споменување за 
чудото на Клавдија Квинта е во 16. година ст. е. кај Пропертиј 
(4.11.51), додека кај Кикерон, кој ja споменува Клавдија во не- 
колку наврати, нема ниту збор. Од ова заклучуваме дека оваа свое- 
врсна пропаганда не е создадена пред втората половина на првиот 
век ст. е.

26 Thomas 1984. 1504-1505.
27 Vermaseren 1977,40-41.
28 Gruen 1990, 26-7.
29 Ovid. {Fast. 4.291-328). Интересна e структуралистичкта анализа која 

ja поврзува оваа легенда со онаа за донесувањето на статуата на Херакле на 
грчкиот остров Хиос. .1. Бремер истакнува дека секој голем настан во исто- 
ријата морал да проследи претходна потешкотија или одложување поради 
сопствената големина. (Bremmer 1979, 9-22; и подоцнежната варијанта на 
истиот автор Bremmer 1987, 105-114).
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Според деталниот опис на Овидиј за патувањето, Navis 
Salvia од Пергамон дошол во Остија на 4. април 204. година ст. 
е. Кибела била дочекана како римска национална божица придру- 
жена со достојна церемонија.30 Веќеспоменатиот фетиш на Кибела 
бил привремено поставен во храмот на божицата Викторија на 
Палатин. Со овој симболички чин римскиот народ уште повеќе 
ce надевал на победата на Корнелиј Скипион во Африка. 31 Две 
години по доаѓањето на Кибела во Рим, со битката кај Зана била 
завршена Втората Пунска војна, a набргу следувал и судирот со 
Антиох III. од Сирија што довел до постепено римско освојување 
на азиското тло.

Романизираниот култ на Кибела и Атис

Рим на Кибела и овозможил грандиозност и меѓународен 
углед. Големата Мајка стекнала особено почитување во високите 
римски кругови и добила живеалиште на Палатин. Римските поети 
ja опеале, царевите ja почитувале. Почнувајќи од Август, Големата 
Мајка била фаворизирана кај сите императори. Август го обновил 
храмот на Палатин, наспроти кој живеел, додека неговата жена 
Ливија била портретирана со круна во облик на градски ѕидини 
(<corona muralis), идентификувајќи ce со божјата Мајка.32 Клавдиј 
бил особено наклонет кон култот на Кибела, a во времето на Анто- 
нин Пиј структурата на култот била реорганизирана. Иако контро- 
верзен во поглед на риталот, кулот успеал да ce оддржи cé до 
времето кога најпосле подлегнал на острите напади на христи- 
јанството. Последниот тауроболиски обред за кој знаеме бил одр- 
жан во 391. година,33 a службен крај на култот бил 391./2. година, 
кога Теодосиј, заедно со сите останати пагански храмови, ги 
затворил и Метрооните.34

Римјаните, Божицата не ja славеле на истиот начин како и 
Хелените. Во чест на Големата Мајка биле одржувани Мега- 
ленсии, единствени римски фестивали со странски назив изведен 
од грчкото име на Божицата - Μήτηρ μεγάλη.35 Ce славеле секоја 
година од 4. до 10. април и биле исклучиво римски славења со 
аристократски карактер, сосема прилагодени на римските обичаи

30 Ovid. (Fast. 4, 247-292).
31 Gruen 1990, 27.
32 Vermaseren 1977, 178-179.
33 CIL 6.512.
34 Burkert 1987, 53.
35 Cic., De har. resp., 12, 24.
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од време на Републиката.36 Римските световни магистрати (aediles 
curules) ги организирале Мегаленсиите и биле задолжени за 
жртвувањата и посветувањата на игрите во чест на Кибела, на кои 
присуствувале само слободните римски граѓани. Патрициите во 
овие фестивали нашле одлична прилика за искажување на нивната 
моќ. Трошокот бил на сметка на сенатот, a понекогаш игрите биле 
финансирани и од најбогатите граѓани.37 Во позадината на Мега- 
ленсиите ce воочува моќта на прозелитизмот со кој римската арис- 
токартија ce служела со цел да го зголеми своето политичко влија- 
ние. Кибела уште од почетокот била искористувана во политич- 
ките претензии на римските семејства, додека водечката позиција 
секако ja имале Скипионите кои организирањето на церемонијата 
на култот на Големата Мајка ja доживувале како сопствена семејна 
должност.38 Скипион Африкански добил почесно место на фести- 
валите што ce состоеле од циркуски игри (ludi circenses) и театар- 
ски претстави (ludi scaenici). Неговите приврзаници исто така 
биле клучни личности за организирање на фестивалите. Ce жртву- 
вало теле, додека аристоќратите на лектистерниумот на кој Божи- 
цата имала посебно место {pulvinar), носеле бело сирење со 
билки, оцет и масло {moretum). Зачинските билки ce симбол на 
плодовите на Мајката Земја, a моретумот бил израз на благодар- 
ност на граѓаните кон Мајката. Меѓу првиот и последниот ден на 
фестивалите биле приредувани банкети {mutilitationes nobilium) на 
кои, како што покажува и името, исклучиво ce собирало благо- 
родништвото.39

Иако ориенталните божества биле церемонијалното прифа- 
тени и општо фаворизирани, симптоматично е што во републи- 
канскиот период малку било пишувано за култот на Кибела. Нај- 
веројатно станува збор за намерно губење на документи со мотив 
кој, за сега, може само да ce претпостави.40 Г. Томас мисли дека 
причината треба да ce бара во застапеноста на фригиските еле- 
менти во култот и галите евнуси.41 И покрај тоа што Мегаленсиите 
го изразувале римскиот аспект на култот, фригиското потекло на 
Божицата никогаш не било заборавено. Ce чини дека Римјаните 
во почетокот не биле запознаени со сите аспекти што оваа божица

36 Vermaseren 1977, 124.
37 Vermaseren 1977, 125.
38 Thomas 1984. 1512-1517
39 Повеќе за содржините на Мегалензиите како и за храмот на Кибела на 

Палатин види Nikoloska 2008. 43-50
40 Börner 1964. 133.

Thomas 1984, 1508-12.41
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ги носела со себе. Со неа дошла и група свештеници, сакердоти, 
кои продолжиле со оригиналниот начин на славење.42 За нив има 
многу малку податоци во републиканските хроники, воглавно како 
и за сите фригиски аспекти на култот. Sacerdos Phryx maximus и 
sacerdos maxima биле на хиерархискиот врв на оваа свештеничка 
организација што ce состоела од членови на двата пола. Нивните 
должности биле поврзани со сите нови храмови кои никнувале во 
државата, за на тој начин да имаат увид во новата пракса на 
култот.43

На Римјаните им било забрането да учествуваат во култот 
ce до времето на Клавдиј, a до тогаш тоа го правеле единствено 
ориенталните свештеници, галите.44 45 Има неколку теории во врска 
со името на овие свештеници. Една од нив произлегува од името 
на кралот Гал4:) како митолошка основа за ритуалното кастрирање, 
или пак од реката Гал на чиј брег бил оставен Атис како дете.46 
Симбол на свештениците бил петелот (gallus) што исто така ce 
поврзува со нивното име. Ј. Лејн ja разгледал дури и можноста 
дека името на овие свештеници е поврзано со Галите.47 Нивниот 
изглед бил прилично ексцентричен. Имено, биле долгокоси, обле- 
чени во фустани со јаки бои, на главите носеле еден вид турбан - 
тијара, a на градите медаљони со ликот на Кибела (Сл. 2). Во 
Песинунт, откаде потекнува ова свештенство, на чело биле двајца 
врховни свештеници евнуси со титуларни називи Атис и Батакес.48 
На запад пак, врховниот свештеник бил архигал. Во четвртиот век 
свештенството на Кибела ce состоело од жени од највисок ранг, 
honesta femina i clarissima femina.49

Божицата уште од почетокот на формирањето на нејзиниот 
култ има двојна природа која може да ce забележи и во Рим. Ш. 
А. Такас го гледа развојот на култот во Рим во изменувањето на 
двата религиски концепти. Од една страна тоа e Magna Deorum 
Mater Idaea, a од друга Кибела од Песинунт,50 додека двојноста

42 Vermaseren 1977,41.
43 Thomas 1984, 1528.
44 Vermaseren 1977, 96.
45 Според легендата на Арнобиј {Adv. Nat. 5. 5 -  7) Гал бил таткото на 

несудената невеста на Атис кој ce кастрирал кога Божицата на венчавката им 
пренела лудило на луѓето.

46 Vermaseren 1966,31.
47 Lane 1996, 117-133.
48 Vermaseren 1977, 98; Turcan 1996, 36.
49 CIL VI 508, 502; Спореди со Thomas 1984, 1528-29.
50 Takâs 1996, 373.
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Сл. 2. Сл. 3.

во целокупниот систем на култот е особено видлива низ ликот на 
Атис, како во иконографска така и во ритуална смисла.

За време на Републиката Атис не бил дел од државниот 
култ,51 но сепак го нашол своето место во римската граѓанска 
духовна свест. Присуството на Атис е потврдено со голем број на 
вотивни теракотни фигури, откриени во текот на ископувањата на 
Палатин од страна на Романели (Сл. З).52 Најдени ce бројни тера- 
коти со ликот на Атис од првиот век ст. е., прикажан на разни 
начини; како јава, како седи или стои или пак во лик на млад овчар 
кој свири на сиринга. Навистина, можеби нема прикази на крилат 
Атис и во игра, аспект што го има во Хилариите кога ce славело 
Атисовото воскреснување, но такви прикази ce јавуваат подоцна 
и тоа исклучиво во бронза.53 Воочлива е сличноста на палатин- 
ските со нешто пораните теракоти од Киликија, од македонските 
Амфипол, Олинт и Серес, како и со оние од Кампанија и воопшто 
од јужна Италија. Овие Атиси - овчари биле поставувани во гро-

51 Showerman 1900, 46-59.
52 Vermaseren 1977a, 12-199.
53 Vermaseren 1977. 113-114.



Александра Николоска, Кибела и Аишс во Рим ZAnt 58(2008)97-116 107

бови и светилишта, a биле наоѓани и во приватни куќи,54 55 што 
говори за нивните фунерарни карактеристики, но и за есхато- 
лошката природа на Атис. Со текот на времето, Атис не само што 
бил препознаен, туку добил и голема важност во римската фило- 
софско -  религиска мисла. Со разгледување на алегориските мета- 
морфози, може на сликовит начин да ce разбере неговата улога 
во римската митологија. Во литературата, на почетокот, Атис ce 
појавува единствено како лик сосема подреден на Големата Мајка 
и на нејзиниот култ.^ Почнувајќи со бискупот Хиполит и Насени- 
јанците, преку Порфириј, па cé до Јулијан Апостат и Салустиј, 
Атис станува прилично ценет бог со космички карактер. Неопла- 
тоничарите го нарекуваат демиург кој, отфрлајќи ja својата гене- 
ративна моќ и прекинувајќи го повторното физичко раѓање, ja 
гарантира бесконечноста на космичкото постоење на душата.56 Тој 
повеќе не e Cybeleius Attis {Ovid. Met. 10, 104) туку deus sanctus 
(Arnob. 1, 41) megas theos или basileus {Iulian. Or. 5, 168) na дури 
и invictus.51 Овој фригиски бог станал Attis populi Romani 5* na 
така, благодарејќи му на Рим, доживува вистински растеж и ce 
шири низ целата Империја.

Дури подоцна, на римските фестивали во март, ќе ce 
реактуелизира церемонијалниот и религискиот концепт за 
божествената променливост како гаранција на плодност и повтор- 
но раѓање. Па така, иако култот ce менувал за да ce прилагоди на 
републиканскиот конзервативен вкус, благодарејќи на ликот на 
Атис, сепак успева да пренесе одредени ориентални елементи и 
да го инфицира Западот со катарзични ритуали. Типичниот начин 
на славење на Кибела, Мегаленсиите, во царско време биле пот- 
полно заменети со овие јавни фестивали.59 Ритуалите во март ce 
јасен одраз на одржување на фригискиот елемент во култот со тоа 
што централната фигура во обредите бил Атис. Царот Клавдиј ги 
институционализирал фестивалите во март, нешто што определило 
еден сосема различен развој на култот.60 Фестивалите во март ce 
сушта спротивност на Мегаленсиите, и уште повеќе, апсолутен 
одраз на неримско славење на култот. Овие ритуали ce во пот-

54 Vermaseren 1966, 18.
55 Thomas 1984,. 1520.
56 Turcan 1996, 72.
57 CIL VI, 499.
58 Thomas 1984, 1519.
59 Vermaseren 1977, 113-124.
60 Turcan 1996, 44.
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полност исполнети со фригиски елементи поврзани, пред cé, со 
церемонија на славење на раѓањето и воскресението на Атис. Атис 
повторно ce јавува како недделива целина на овој култен систем. 
Бил славен како спасител кој со своето воскресение на неговите 
следбеници давал пример за бесмртност. Иако Атис бил клучен 
елемент во овие ритуали, сепак тие биле посветени на Кибела и 
на нејзината трагедија.61 Патрициите на почетокот ги одбивале 
ритуалите од едноставна причина -  затоа што им биле потполно 
туѓи.62

Мартовските фестивали имале одреден развој, резултат на 
две духовни реформи кои ги спровеле царевите, прво Клавдиј, a 
подоцна и Антонин Пиј.63 Во првата фаза на развојот на фести- 
валите, соодветно со почетното разбирање на Атисовиот лик, ce 
славел само фунерарниот карактер на оплакување на богот. Дури 
подоцна, кон крајот на вториот век ce воведени Хилариите64 во 
кои низ веселба и радост, ce внесува и замислата за воскресението 
на Атис и на тој начин ce затвора целокупниот ритуален циклус 
како и во песинунтскиот митолошко - ритуален комплекс. Глав- 
ното одбележје на овие јавни фестивали е менувањето на обред- 
ната атмосфера од оплакување во веселба, од жалење во радост. 
Затоа и ритуалите биле поделени во две генерални категории; 
тристија, споменот на смртта на Атис, и хиларија, славењето 
на неговото повторно раѓање. Иконографската дихотомија на 
тажниот Атис {Attis tristis) и радосниот Атис {Attis hilaris) додатно 
ja илустрира природата на ритуалоста.

Во календарот на Фуриј Дионизиј Филокал од 354 година 
овие фестивали ce запишани со следниот распоред:

Id Mart. (15 март)
XI К. Apr (22 март)
IX К. Apr. (24 март)
VIII К. Apr. (25 март)
VII К. Apr. (26 март)
VI К. Apr. (27 март)
V К. Apr. (28 март)

Canna intrat
Arbor intrat
Sanguem
Hilaria
Requietio
Lavatio
Initium Caiani.65

61 Thomas 1984, 1518-1519.
62 Cumont 1914, 67.
63 Оваа теза ja поставил Lambrechts 1952, 141-170, за разлика од пора- 

нешното мислење дека реформата во потполност ja извел Клавдиј (Carcopino 
1941,49-171).

64 Vermaseren 1966, 39; Повеќе за развојот на фестивалите во март види 
Fishwick 1966, 193-202.

65 CIL, IL 260; Degrassi, A., Inscriptiones Italiae, XIII (II), 237ff, η. 42
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Ha првиот ден на фестивалите ce означувала митолошката 
епизода во која овчарите наишле на Атис кој како дете бил отфр- 
лен и оставен на брегот на реката Гал.66 Церемонијата canna intrat 
ja спроведувал колегиумот канофори, кои во поворка носеле трски 
низ градот движејќи ce кон храмот на Палатин. На овој „ден на 
трскии може да ce гледа и како на потсетување на емаскулацијата 
на Атис, со тоа што трските пред процесијата ce собирале и ce 
засекувале.67 Истиот ден ce жртвувал шестгодишен бик за да ce 
овозможи плодност на полињата.68 Канофорите и canna intrat ce 
во суштина воведени подоцна како дел од фестивалите, кон крајот 
на вториот или почетокот на третиот век како што и покажува Д. 
Фишвик во неговата детална студија заснована врз епиграфски 
наоди.69 Овој колегиум бил отворен и за жени, па дури и за деца.70

Клучниот елемент на фестивалите во март е борот, кој го 
означува токму богот Атис. На денот arbor intrat или „воведување 
на дрвото“, борот ce украсувал со пурпурни панделки и маска со 
ликот на Атис.71 Овидиј {Metam. 10. 103 -  105) го опишува овој 
ден и вели дека воведувањето на дрвото е во суштина воведување 
на Атис преобразен во бор, светото дрво на Мајката на боговите. 
За овој ден подоцна пишува и Јован Лидијски {De Mensibus, 4.59). 
Според него Клавдиј, токму за потребите на службата на оваа 
церемонија го основал редот на дендрофорите. Членовите обично 
биле плебејци или ослободеници, но и жени кои, меѓутоа, имале 
само почесни позиции.72 Како изгледале овие ритуали, освен Ови- 
диј, пренесува и Јулијан Апостат {Orat. 168cd, 169d). Пред зори 
дендрофорите го сечеле дрвото од боровата шума покрај храмот 
на Кибела и жртвувале бик или јарец со чија крв ги натопувале 
корените за да осигураат благосостојба на планинските пасишта. 
Во свечана поворка што повеќе личела на погребна поворка, борот 
ce носел низ улиците на Рим, ce поставувал во храмот и ce укра- 
сувал. Со ритмичките звуци на тимпан и цимбали и со завивачките 
гласови на свештеници, богот ce оплакувал целиот ден. Dies san
guinis или „денот на крвтаи бил означен со брутални ритуали како 
кулминација на времето на оплакувањето. Свештениците играле 
околу дрвото и ce повредувале со ремени, a својата крв ja прскале

66 Ова толкување го прифатиле F. Cumont и H. Hepding.
67 Vermaseren 1977, 114.
68 Јован Лидиски (De mensibus 4.49); Спореди со Fishwick 1966, 196.
69 Fishwick 1966, 193-202.
70 Thomas 1984, 1531.
71 Фирмик Матерно (De errore profanorum religionum, 27.1).
72 Grai 1 lot 1912, 265; Thomas 1984, 1529.
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врз дрвото и олтарите во храмот. Ноќта во очи на 25. март дрвото 
ce закопувало во сеќавање на митското погребување на Атис во 
Песинунт. Доаѓале денови на радост и одмор.73

Хилариа е ден кога ce славело воскреснувањето на Атис. Ce 
организирала поворка од најугледните претставници на римската 
аристократија на чело со скулптурата на Кибела, a биле изло- 
жувани и престижни уметнички предмети.74 На овие фестивали 
во 187. година некој си Матерно, преоблечен како војник, ce оби- 
дел да го убие императорот Комод. По тој настан луѓето со повеќе 
жар ja славеле Божицата која говспасила животот на царот.75 
Ламбрехт е на мислење дека Хилариите ce развиваат кон крајот 
на вториот век76 и дека е сосема логично истовремено да ce раз- 
вил и requietio - за да им ce овозможи на учесниците одмор по 
славењето.77

За време на ритуалот lavatio скулптурата на Божицата ce 
миела во реката Алмо и била обсипувана со цвеќе додека хасти- 
ферите во поворката носеле копја. He може точно да ce утврди 
дали за време на Мегалензиите бил одржуван овој ритуал, a пр- 
вото споменување за неговото изведување во Рим датира од 50. 
година.78 Марцијал (3.47.1-2) пишува дека lavatio служел за да ce 
исчистат инструментите употребени на „денот на крвта“. Хасти- 
ферите или копјеносцтите, освен што учествувале во славењето 
на овој ден, имале улога и во развојот на римските мистерии на 
Големата Мајка, a исто така и во одржувањето на тауроболискиот 
обред.79 Последниот ден на фестивалите во март бил означен како 
initium caiani, кога ce извршувале иницијации во зградата на- 
речена Phrygianum,80 покрај Циркусот на Гај и Нерон, изграден 
за време на императорот Антонин Пиј. He ce исклучува можноста 
дека била изградена уште во првиот век, за време на владеењето 
на Клавдиј. Во овој дел најдени ce бројни олтари поставени во 
спомен на тауроболиски обреди (Сл. 4) што укажува дека овие 
церемонии ce одржувале на Ватиканскиот рид, a не на Палатин.81

73 Vermaseren 1977, 115 -  116.
74 Turcan 1996, 46.
75 Херодијан ( 1.10.5-7).
76 Lambrechts 1952, 141-170.
77 Fishwick 1966, 195.
78 CIL VII 2305; Лукретиј, De rerum natura, 2.19.3-5; Спореди со Summers 

1996,346-347.
79 Fishwick 1966, 142-160.
80 Turcan 1996, 52-3.
81 Vermaseren 1977, 45-46.
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Ha медаљонот изработен во чест на Фаустина постарата веројатно 
е прикажан токму овој храм на Ватикан (Сл. 5).

Сл. 4. Сл. 5.

Главната компонента на култот на Кибела во подоцнежното 
римско време е токму обредот тауроболиум, a главниот антички 
извор за начинот на изведување на овој обред е поемата на Пру- 
дентиј (Peristephanon 10.1006-50).82 Свештеникот облечен во све- 
чена облека слегувал во јама каде ce посветувал со тоа што на 
дрвена конструкција над јамата ce колел бик чија крв ce слевала 
по него. По церемонијата свештеникот го славеле со овации. На 
овој начин тој бил духовно прочистен и благословен за идните 
дваесет години.83 Меѓутоа, описот на Прудентиј потекнува од доц- 
ниот петти век и врз него не можеме со сигурност да ce потпреме.

И покрај бројни наоди врзани со обредот тауроболиум, на- 
шето знаење за неговото потекло, историја и значење не е пот- 
полно и до крај јасно. Тауроболискиот обред станал популарен 
меѓу следбениците на Големата Мајка дури во вториот век, но тоа 
не значи дека бил исклучиво римска креација. Научниците кои ce 
во потрага по корените на овој обред, искажале зад себе бројни 
теории. Нивните мислења во основа ce поделени на две струи:

82 За тауроболиумот пишувале и Фирмик Матерно {De errore profanorum 
religionum, 27, 8) и Елиј Лампридиј ( Vita Heliogabali , 7, 1), a ce споменува и 
во песната од анаонимнпот автор {Carmen contra paganos , 57 -  62).

83 Moore 1924, 363-365.
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оние кои гледаат на обредот како на превземен елемент од други 
култови и оние кои сметаат дека ce развил во контекст на култот 
на Кибела. Ф. Кимон84 претпоставил дека тауроболискиот обред 
е оригинално наследство од култот на персиската Анахита, изед- 
начена со Артемида Таурополос или со Ма-Белона.85 K. X. Мур86 
го побива ова тврдење и мисли дека тауроболискиот обред сепак 
бил дел од малоазиската традиција на Големата Мајка. Тауро- 
болиските олтари не биле исклучиво посветувани на Кибела, па 
така, на неколу натписи наидуваме и на Минерва Берекинтија.87

Анализата врз основа на формулите на вотивните натиси88 
покажа дека тауроболискиот обред ce развивал во неколку фази. 
Првиот тауроболиски обред за кој имаме сознанија е оној во Пу- 
цоли од 114. година, додека прв во здравје на царот е оној од Лион 
од 160. година.89 На натписот за прв пат ce споменува името на 
Големата Мајка. Во вториот и третиот век овој обред имал иску- 
чиво јавен карактер, ce правел за здравје на царот {pro salute 
Imperatoris), за добробит на општеството или поединецот и имал 
облик на вообичаен жртвен ритуал. Свештеникот архигал бил од- 
говорен за чинот на организирање на тауроболискиот обред во 
чест на царот, иако чинот го извршувал сакердотот. Во текот на 
третиот век постепено ce развил приватниот карактер на обредот 
за во четвртиот век да стане негов единствен облик. Од таков 
карактер е ритуалот опишан во поемата на Прудентиј.90

Веќе споменавме дека тауроболискиот обред ce спроведувал 
во циклус од дваесет години. Толку траело прочистувањето што 
ce добивало со овој чин, па затоа било неопходно да ce повтори.91 
На неколку тауроболиски натписи ce спомнува dies natalis или 
natalicium.92 He е јасно сосема дали бил означен денот кога лич- 
носта била иницирана со ритуалот. Дури е можно дека ce утвр- 
дувал вистинскиот ден на раѓање и на истиот датум ce правел 
тауроболиум.93 Во секој случај, ce пренесувала идејата за спири-

84 Cumont 1888, 132 -  136.
85 Cumont 1901, 97 -  1 10.
86 Moore 1906, 43-48; За култот на Ма-Белона види Proeva 1983. 119-244.
87 Duthoy 1966, 548-561.
88 Duthoy 1969.
89 CIL XIII 1751.
90 Duthoy 1969, 95 -  101, 118f.; Спореди co Sfameni Gasparro 1985. 109 -

110.

91 Moore 1924, 363 -  365.
92 Натписите ce од крајот на вториот век (CIL II, 5260; CIL XIII, 11352).
93 Оваа теорија ja поддржуваат Lagrange 1919, 419 -  480 и Duthoy 1969.

106f.
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туално раѓање на оној кој поминувал низ ритуалот. За време на 
тауроболискиот обред особено внимание ce посветувало на гени- 
талиите на бикот (vires) што ce посветувале94 и ce закопувале под 
олтарот во спомен на ритуалот, како што е случај во Лион.95 Овој 
третман на гениталиите во суштина го заменил ритуалот на 
кастрација на свештеникот.96

Туѓите култови биле составен дел од римската култура, имај- 
ќи предвид дека религијата не е никогаш чиста, туку мешавина 
од бројни елементи, римски и неримски. Рим бил отворен град 
во кој ce интегрирале божества со странско потекло, меѓу нив и 
семоќната Кибела и нејзиниот придружник Атис. Нивниот култ 
ce развивал, ce менувал и обогатувал, но сепак древните фригиски 
аспекти на екстатичност и катарзично славење биле зачувани. Во 
Рим култот бил очуван, a благодарејќи на богатите записи, Кибела 
и Атис нам ни ce поблиски, подложни на детално изучување на 
нивната духовна структура. Од друга страна, тешко е прецизно да 
ce издвојат римските елементи од фригиските, особено во мито- 
логијата, како резултат на вековното прилагодување и римското 
прифаќање. Благодарејќи на романизацијата култот на Кибела и 
Атис успеал да ce рашири во сите западни провинции на римското 
царство и таму да има автохтон развоен тек. Врз него влијаеле 
локалните божества и тамошните вкоренети духовни концепти, па 
така добивал различен печат во провинциите. Основната идеја на 
култот секаде била истата, додека особено внимание им ce посве- 
тувало на елементите блиски на традицијата на локалното на- 
селение.
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SUMMARY

The acceptance of Cybele and Attis in Rome discovers much about the Roman 
diplomacy as well as their expansionist tendencies. That was the time of the Second 
Punic War and the First Macedonian War, a period of great perils for Rome. Although 
the victory upon Hannibal and the Carthaginians was certain, Cybele was introduced 
as a Goddess that will bring hope, salvation, and prosperity. The end of the Mace
donian War was not in favor for Rome who, besides loosing control over some regions
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in the Illyrie, also lost reputation among the allies. Nevertheless, it was necessary in 
order to proceed with the planed invasion of Africa, but also to strengthen the relations 
with Attalos I. Soter from Pergamon. Invoking its Trojan ancestry, it was this cult 
through which Rome claimed its eastern heritage. A delegacy with representatives 
from all the leading roman families was sent to bring Cybele to Rome. Attalos handed 
the fetish of the Goddess to the Romans, probably from Troy, from the temple on 
Mount Ida. It was an arranged event with a benefit for both parties; Attalos gained 
sympathies and Rome its positions in Asia Minor. The Goddess was received by the 
hands of the best Roman (vir optimus Romae), the young Cornelius Scipio Nasica, 
as the Delphic oracle predicted. He was a member of the Scipioni, a respectable family 
among the Romans and also involved in the Punic War. But, the honor was given to 
the gens Claudius as well, using the figure of the chaste matron Claudia Quinta to 
create certain propaganda and help the family to increase their position. Cybele was 
welcomed as a national goddess, widely honored and worthy of full respect.

Magnet Deorum Mater Idaea, as the Romans called her, was the first oriental 
deity to be worshiped in Rome and honored with a temple on the Palatine. The cult 
was celebrated with patrician feasts called Megalensia held from the fourth until the 
tenth of April. Ludi Megalenses were, from the beginning, used to promote and display 
the power of the leading families. The temple on the Palatine was open to the public 
and a heifer was sacrificed, while the aristocrats gathered on a lectisternium where 
Cybele had a special place -  pulvinar. They brought dishes of moretum as an offer 
and attended the ludi scaenici and the ludi circenses which were an important feature 
of these festivals.

Attis was not part of the official cult during the Republic. This Phrygian 
god, over time, became a venerated deity of cosmic character, guaranteeing the eternal 
existence of the soul. Festivities in his honor were held in March where the religious 
concept of the divine vicissitude was actualized once again. These festivals were 
divided in two phases: tristia, which marked Attis’ death, and hilaria, which was 
introduced later with the reforms of the emperors Claudius and Antoninus Pius and 
celebrated Attis’ resurrection. Those feasts completely replaced the Megalensia and 
were filled with Phrygian, non-roman elements. However, although Attis was the key 
figure in the festivals in March, they were devoted to Cybele and her tragedy. The 
ritual of taurobolium was another rite celebrated within the frames of the cult of  
Cybele in Rome, typical for the times of the late antiquity. Besides the numerous finds 
connected with the taurobolium, our knowledge of its origin, history and meaning 
are still not complete and enough clear. The analysis of the votive formulas has shown 
that this ritual developed in several fazes. In the second and third century it was of 
completely public character, performed in the honour of the emperor (pro salute 
Imperatoris), while in the fourth century became exclusively private.

Foreign cults were an integral part of the Roman culture. Rome was an open 
city which allowed cults of different origin to penetrate in the pantheon and redefine 
the traditional religion of the Republic. This was also the way how Cybele and Attis 
were accepted among the Romans. Their cult evolved, changed and got enriched, but 
even so, the Phrygian aspects of ecstasy and cathartic celebration remained preserved. 
With the Romanization, the cult of Cybele and Attis spread to all the western 
provinces of the Empire where it followed autochthonic development. However, the 
basic concept was the same, while special attention was given to the elements close 
to the local traditions.


