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The study concentrates on the myth about Procne and 

Philomela, presented by Ovid in book VI of the Meta-

morphoses. Since the text is quite rich in legal terminolo-

gy, an attempt to apply to it the method of legal analysis 

is made, the focus of which being one of the legal aspects 

which can be observed – the problem about fides and 

foedus. The paper studies the problem of the peace treaty 

between Athens and the Thracians, as well as the prob-

lem about the exchange of binding promises between 

Thereus and Pandion. The study observes a parallel be-

tween the means by which the two contracts are guaran-

teed and analyzes the way in which their breaking is 

sanctioned. 
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1. Уводни бележки.  
Настоящият текст е част от по-

обширно изследване1, посветено на 
правните аспекти, които могат да 
се открият в мита за Прокна и Фи-

                                                 
1 Изследване на Радулова Л, Ганева Е, 
посветено на проблема за „Прехвърляне 
на patria potestas в Ov. Met. VI. 496–510”, 
което предстои да бъде публикувано в 
том VI на поредицата Studia Classica 
Serdicensia. 

ломела, представен от Овидий в 
книга VI на Метаморфозите [Ov. 
Met. VI. 424–680]. Анализът тук се 
фокусира върху един от тези ас-
пекти – понятието fides, използвано 
неколкократно в текста. Поставя се 
въпросът дали неговата доста кон-
центрирана употреба индикира ня-
каква специфична правна обвърза-
ност между персонажите в разг-
лежданото произведение, разтъл-
куването на която би могло, от ед-
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на страна, да предложи един нов 
прочит на мита, а от друга – да до-
веде до опознаване на отделни 
правни концепции, поставени в ед-
на нетипична за юриста среда.  
 

2. Метод. Правният анализ на 
литературно-митологичен текст. 

Метаморфозите на Овидий са 
литературен и поетичен текст, 
който представя не реални истори-
чески събития, а серия митологич-
ни разкази, ситуирани най-често 
във варварска чужда страна, както 
е и в случая с мита за Прокна и Фи-
ломела. Героите в тези разкази 
обичайно са неримляни2 (гърци, 
траки или други варвари) и са пос-
тавени в подчертано чужд, неримс-
ки контекст; поради това опитите 
да се анализират техните отноше-
ния през призмата на римското ius 
civile изглеждат на пръв поглед не-
обосновани3. 

Правните прочити на подобни 
произведения обаче, не са изоли-
рано явление. Тяхната традиция се 
основава на схващането, че незави-
симо от факта, че става дума за 
фантастичен и нереален разказ, 

                                                 
2 Нерядко героите не са и смъртни чо-
вешки същества, а богове или полубого-
ве. Относно възможността да се прилага 
римскоправна матрица върху нечовешки 
същества, виж Osgood, 2006: 430–433. 
3 Подобни анализи обаче са правени и на 
други литературни текстове, които имат 
сходни характеристики с произведение-
то на Овидий, особено на Метаморфози-
те на Апулей. Основите на традицията за 
подобни правни прочити на текста на 
Апулей са поставени от самия Фъргюс 
Милар, изтъкнат специалист по римска 
институционална история и римско пра-
во. Millar, 1981: 63–75; Osgood, 2006: 
415–441. 

при това поставен в неримски кон-
текст, този разказ все пак предс-
тавлява комуникация между римс-
ки автор и римски читатели, така 
че несъмнено съдържа препратки 
към съвременната в момента на 
съставянето му римска действи-
телност. Тези препратки могат да 
бъдат оформени или като директ-
ни паралели между представените 
в текста събития и реалността, или, 
по-често, чрез обърнатото огледало 
на „другостта“ и трансгресията, т.е. 
чрез поставянето на „чуждите“ ге-
рои на разказа в ситуации, които 
преобръщат социалните и правни-
те норми, приети у римляните през 
този период. Така се създава един 
динамичен процес на възприемане 
на текста, при който авторът ту 
„приближава“, ту „отдалечава“ раз-
каза от читателя [Millar, 1981: p. 
66; Osgood, 2006: 415–416].  

В конкретния случай изборът 
на мита за Прокна и Филомела, 
представен от Овидий в Метамор-
фозите, за обект на правен анализ 
се корени във факта, че целият раз-
каз, особено стихове 496–510, е на-
ситен с лексика от сферата на ла-
тинската юридическа терминоло-
гия. При това става дума за терми-
ни, отразяващи специфични поня-
тия, принадлежащи изцяло към 
сферата на правото. 

Както отбелязва Съмърс4, тех-
нически правилната употреба на 

                                                 
4 Summers, 1970: p. 518 "The technically 
correct usage of a large number of Roman 
legal and quasi-legal terms [...] should be 
noted here as ancillary evidence that Apu-
leius wanted the reader to comprehend the 
scene in terms of Roman law”. Авторът има 
предвид текста на Апулей, но наблюде-
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голямо количество правни терми-
ни в един литературен текст по-
казва, че авторът изрично желае 
читателят да възприеме сцената от 
гледна точка на римското право5, 
или поне да бъде добавен допъл-
нителен римскоправен план на 
възприемане, независимо от факта, 
че формални основания за такъв 
може би липсват. 

Наред с тези по-общи наблюде-
ния е необходимо да се имат пред-
вид и някои особености на биогра-
фията на Овидий и на неговото 
творчество. Известно е, че преди да 
се отдаде на литературна кариера, 
Овидий преминава през пълния 
курс на реторическото и правно 
образование, необходими за навли-
зане в cursus honorum в Рим 
[Wheeler, 1925: 4–11, Knox, 2009: p. 
5]. Нещо повече, сам поетът свиде-
телства6, че е заемал длъжност в 
колегията на decemviri stlitibus iudi-
candis, съдебен орган, който се за-
нимава с проблеми, свързани със 
статуса на лицата [Humbert, 1887: 
31–33]. Следователно няма съмне-
ние, че Овидий е твърде добре за-
познат с римското право. 

Необходимо е да се има предвид 
също, че от литературна гледна 
точка Овидий е силно повлиян от 

                                                                 
нието му е напълно приложимо и към 
произведението на Овидий. 
5 Osgood, 2006: p. 427 твърди, че при ли-
тературни текстове с допълнителен 
римскоправен план на възприемане ге-
роите са поставени в ролята на cives 
romani, независимо от факта, че обек-
тивно липсват основания да се третират 
по този начин. Такъв е случаят с Амур и 
Психея или с боговете у Апулей. 
6 Fast. IV. 383–384: hanc ego militia sedem, 
tu pace parasti, /inter bis quinos usus honore 
viros.  

неотерическата естетика и от тен-
денцията към съвършенство на 
езика и на формата, от една страна, 
и, от друга, към създаване на до-
пълнителни нива на интерпрета-
ция на текста, посредством включ-
ването на ерудирани препратки 
към други литературни текстове 
или към други сфери7.  

В този смисъл насищането на 
мита за Прокна и Филомела с прав-
на лексика не може да се приеме за 
случайно, а твърде вероятно озна-
чава, че авторът има за цел читате-
лите да възприемат разказа имен-
но като правен казус.  

 
3. Fides в Ov. Met. VI. 496–510. 

В разказа за Прокна и Филомела 
у Овидий фон на взаимодействието 
между героите е съюз, сключен 
между атинския цар Пандион и 
тракийския цар Терей, който е 
скрепен с брак между Терей и пър-
вата дъщеря на Пандион, Прокна. 
Този съюз се приема за достатъчно 
значим за разказа, за да послужи за 
негово въведение. 

Threicius Tereus haec auxiliaribus 
armis/ fuderat et clarum vincendo 
nomen habebat;/ quem sibi Pandion 
opibusque virisque potentem/ et ge-
nus a magno ducentem forte Gradivo/ 
conubio Procnes iunxit [Ov. Met. VI. 
424–428. За превод и коментар вж. 
Anderson, 1972].  

Тракът Терей ги отблъсна със 
своето помощно войнство/ и чрез 

                                                 
7 Известно е например, че се възползва 
от отличното си реторическо образова-
ние, като включва елементи от ретори-
ческата практика (suasoriae) в Heroides 
[Cfr. Cavarzere, DeVivo, Mastandrea, 
2003: 142–149]. 
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победата той си спечели прочуто-
то име. /С този владетел могъщ, 
разполагащ с мъже и богатства/ и 
от Градив, от великия бог, произля-
зъл, сроди се, / давайки Прокна, Пан-
дион8. 

 
Макар понятието да не е из-

рично споменато, препратката към 
свързването на двата народа и 
споменаването на оказаната военна 
помощ9 дават да се разбере ясно, че 
Пандион и Терей се намират в от-
ношения на foedus. Нещо повече, 
именно този мирен договор поста-
вя началото не само  на разказа , а и 
и на отношенията между персона-
жите. Хипотезата за наличието на 
foedus косвено се потвърждава и 
малко по-късно в текста от жеста 
на dextrarum iunctio между героите, 
който се случва при повторната им 
среща, когато Терей идва при Пан-
дион, за да вземе другата му дъще-
ря Филомела и да я отведе при 
съпругата си. 

Ut primum soceri data copia, 
dextera dextrae/ iungitur, et fausto 
committitur omine sermo [Ov. Met. 
VI. 447–448]. 

Още щом влиза при тъста, дес-
ница с десница се влагат/ и разго-
вора подемат – уж благоприятна 
поличба. 

 
Ръкостискането между стра-

ните по договор между общности е 

                                                 
8 Превод от латински Батаклиев Г.  
9 Относно характеристиките на римски-
те мирни договори и значението на во-
енната взаимопомощ в тях, виж. Hum-
bert, 1896: 1197–1214; Neumann, 1909: 
2818–2827; Baronowski, 1988: 172–178; 
Baronowski, 1990: 345–369; Ferrary, 
1990: 217–235; Gladhill, 2016: passim. 

разпространен мотив в римската 
литература [Verg. Aen. III. 608–609; 
Verg. Aen. XI 363; Liv. II. 13. 9; XXII. 
58. 6; XXV. 16. 14; XL 47, XLII. 39]. 
Същият мотив се открива и в още 
един пасаж от разказа, който е 
ключов, доколкото в него се осъ-
ществява завръзката на централ-
ния сюжет, посветен на съдбата на 
Филомела [Ov. Met. VI 496–510]: 

'hanc ego, care gener, quoniam 
pia causa coegit,/ et voluere ambae 
(voluisti tu quoque, Tereu)/ do tibi 
perque fidem cognataque pectora 
supplex, / per superos oro, patrio ut 
tuearis amore/ et mihi sollicitae 
lenimen dulce senectae/ quam 
primum (omnis erit nobis mora longa) 
remittas;/ tu quoque quam primum 
(satis est procul esse sororem), / si 
pietas ulla est, ad me, Philomela, 
redito!'/ mandabat pariterque suae 
dabat oscula natae,/ et lacrimae mites 
inter mandata cadebant; / utque fide 
pignus dextras utriusque poposcit / 
inter seque datas iunxit natamque 
nepotemque / absentes pro se 
memori rogat ore salutent; / 
supremumque vale pleno singultibus 
ore / vix dixit timuitque suae 
praesagia mentis. 

Скъпи ми зетко, на теб я пре-
давам от бащина обич, / както те 
двете желаят и както, Терее, сам 
искаш. / В твоята вярност те моля 
и в нашето близко роднинство/ и в 
боговете. Пази я по бащински ти и 
върни я – / сладката моя утеха през 
опечалената старост, / най-скоро. 
Всяка забава на мен би изглеждала 
дълга./ А, Филомела, и ти –  че далеч 
е сестра ти, ми стига, – / ако оби-
чаш баща си, най-скоро при мене 
върни се.“ / Старецът дава заръка и 
в същото време целува / щерка си, 
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ронейки сълзи на обич по бащини бу-
зи. / За верността им залог той по-
исква – от двама десници, / свързва 
ги, щом ги подават, с молбата си да 
не забравят да поздравят/ там да-
лече от него със щерката внука. / 
Но едва сетното „сбогом“ изрече с 
ридаещи устни, и се изпълни сърце-
то му плахо с печален предусет. 
 

Пасажът представя момента, в 
който атинският цар Пандион пре-
дава на грижите на зет си Терей, 
съпруг на дъщеря му Прокна и не-
гов съюзник, другата си дъщеря 
Филомела, за да я отведе той при 
сестра ѝ, след което да я върне об-
ратно в Атина. Този пасаж обичай-
но не привлича много внимание у 
изследователите, но представлява 
интерес за настоящото изследване, 
поради засилената концентрация 
на юридическа терминология, под-
сказваща, че авторът залага в сце-
ната поне още едно ниво на прочит, 
освен пряко забележимото.  

Както отбелязва Гладхил 
[Gladhill, 2009: p. 16], поставянето в 
логическа връзка на понятията 
fides (вярност), dextrarum iunctio 
(ръкостискане) и pignus (залог, га-
рантиращ спазването на обещание-
то) обичайно препраща към сключ-
ването на договор за мир между 
две общности и гарантирането на 
неговата ненарушимост. В разг-
леждания пасаж акцентът пада 
именно върху тези три понятия, 
които се появяват едно до друго в 
рамките на десетина стиха – fides 
[Berger, 1953: 471, s.v. fides], dex-
trarum iunctio [Hersch, 2010: 199–
205] и pignus [Berger, 1953: p. 630, 
s.v. pignus]. И трите понятия са с 
доста широко значение и биха мог-

ли да препращат към различни 
правни прочити на сцената10. Нас-
тоящото изследване се концентри-
ра само върху един от тях – отно-
шенията с „чуждия“ през призмата 
на термините fides и fidei pignus. 

Fides e централно понятие в 
римското право, като в най-общ 
смисъл означава честност и корек-
тност по отношение на поети обе-
щания и задължения. Понятието 
засяга и двете страни в отношение-
то, като едновременно изразява ан-
гажимента на едната за спазване на 
уговорката и доверието на другата, 
че уговорката ще бъде спазена 
[Heinze, 1928: 140–166; Schulz, 
1936: 223; Kaser, 1949: passim; Ber-
ger, 1953: 471, s.v. fides], т.е. то отра-
зява задължителността на дадена-
та дума [Schulz, 1936: p. 223; Моз-
жухина, 2017: c. 21]. В този смисъл 
fides може да бъде елемент както 
при договорите между частни лица, 
така и при мирните договори меж-
ду цели общности, foedera11. 

Както вече бе споменато, 
именно такъв договор между общ-
ностите на атиняните и траките 
поставя началото на разказа за 
Прокна и Филомела, като гаранция 
за мира е предаването в брак на 
първата дъщеря на Пандион, Прок-
на. Казусът обаче е особен, поради 
факта, че този брак между Терей и 
Прокна, сключен именно, за да ле-
гитимира съюза, страда от извест-

                                                 
10 Dextrarum iunctio, разглеждана като 
елемент от брачния ритуал, е предмет на 
друго изследване, виж. бел. 1. 
11 Berger, 1953: 528–529, s.v. ius gentium. 
Относно евентуалната етимологична 
връзка между понятията виж. Ernout, 
Meillet, 2001: p. 233, s.v. fides; p. 243, s.v. 
foedus. 
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ни недостатъци. Овидий дава ясно 
да се разбере, че брачната церемо-
ния е изпълнена с лоши предзна-
менования, които всяват съмнение 
в действителността на брачния, 
респективно на междуобщностния 
съюз още в началото на разказа12.  

non pronuba Iuno, /non 
Hymenaeus adest, non illi Gratia lecto: 
/ Eumenides tenuere faces de funere 
raptas,/ Eumenides stravere torum, 
tectoque profanus / incubuit bubo 
thalamique in culmine sedit. / hac ave 
coniuncti Procne Tereusque, parentes 
/ hac ave sunt facti; gratata est scilicet 
illis / Thracia, disque ipsi grates 
egere; diemque, / quaque data est 
claro Pandione nata tyranno/ quaque 
erat ortus Itys, festum iussere 
vocari13.  

…..Отсъства сватовна Юнона / 
и Хименей е далеч, и при ложето 
Грация липсва. / о Евменидите фак-
ли, от гробници взети, държаха, /. 
но Евменидите ложе постлаха и 
бухал злокобен / буха на покрива 
там, на фронтона на брачната 
стая. / Бухалът двамата – Прокна 
с Терей, съчета за съпрузи, / с буха-
ла майка тя стана. 

Независимо от пороците при 
сключването на брака (мира), от 
този брак се появява наследник на 
Терей, което първоначално изг-
лежда като истинска гаранция за 
действителната обвързаност меж-
ду двата народа. 

По-късно в разказа, повторно-
то отиване на Терей при Пандион, 

                                                 
12 Относно лошите предзнаменования 
виж Gildenhard, Zissos, 2007: 1–22. 
13 Ov. Met. VI. 428–437. Относно по-
задълбочено изследване на въпроса за 
предзнаменованията в пасажа виж. 
Martín Rodríguez, 2002: 43–68. 

за да вземе Филомела, донякъде 
повтаря модела на вече сключения 
брак (мирен договор), като косвено 
повдига отново въпроса за пот-
върждаването на мира. В този па-
саж понятията fides14, dextrarum 
iunctio15 и pignus16 се намират в не-
посредствена близост и взаимна 
обусловеност [Gladhill, 2009: 16], 
поради което епизодът с предава-
нето на Филомела на Терей би мо-
гъл да се интерпретира като свое-
образно потвърждаване или пов-
торно сключване на мира между 
Атина и тракийския цар. Терей и 
Пандион пристъпват към още едно 
ръкостискане, донякъде подобно 
на това от стихове 447–448, но и 
твърде различно, доколкото в този 
акт наред с двамата царе участва и 
Филомела17.  

Именно в този контекст се по-
явява словосъчетанието fidei 
pignus18, което препраща към 
сключването на залог, който да га-
рантира ненарушимостта на мира. 
Доколкото в текста липсват други 
пояснения, предмет на този залог 

                                                 
14 Ov. Met. VI. 498, 50. 
15 Ov. Met. VI. 447–448: ut primum soceri 
data copia, dextera dextrae / iungitur, et 
fausto committitur omine sermo; Ov. Met. VI. 
506–507. utque fide pignus dextras utriusque 
poposcit/ inter seque datas iunxit. 
16 Ov. Met. VI. 506–507 utque fide pignus 
dextras utriusque poposcit / inter seque 
datas iunxit. 
17 Относно интерпретирането на ритуала 
като пародия на брачна церемония, виж 
изследването на същите автори, цити-
рано в бел. 1, както и Martín Rodríguez, 
2002: 43–68. 
18 Относно използването в разглеждания 
пасаж на формата fide като равна на ге-
нитивната форма fidei, виж. Kirchner, 
1883: p. 34. 
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може да бъде единствено самата 
Филомела. В конкретния казус 
вещноправният ефект на залога би 
довел до фактическото прехвърля-
не на последната на Терей, който 
придобива над нея власт (ius 
possidendi)19. В разглеждания текст 
е налице една ограничена по своето 
времетраене и цел власт, както 
става ясно от настояванията на 
Пандион Филомела да му бъде 
върната скоро20.  

Ако предложената хипотеза е 
правилна, налице е особена огле-
дална конструкция, свързана с ми-
ра и гаранциите за спазването му. 
Първоначално Пандион и Терей 
сключват мирен договор, който по-
ражда между тях отношения на 
fides; тези отношения се гарантират 
посредством pignus fidei, залог за 
мира (стихове 424–428). В ролята 
на подобен залог е поставена сама-
та Прокна посредством нейното 
окончателно предаване във власт-
та на Терей чрез сключването на 
брак. В по-късен момент, отразен в 
стихове 496–510, сключеният мир 
се препотвърждава чрез предава-
нето на другата дъщеря Филомела 
във властта на съюзника. Тук обаче 
предаването не е трайно, а има 
временен характер и е обвързано с 
обещанието, че тя ще бъде върната. 
Става ясно, че докато при първото 

                                                 
19 Залогът създавал в полза на заложния 
кредитор ограничено вещно право, 
състоящо се в ius possidendi (право на 
владение) върху заложената вещ, виж. 
Zimmermann, 1990: p. 220. 
20 Ov. Met. VI. 499–501 oro … .ut … mihi 
sollicitae lenimen dulce senectae / quam 
primum (omnis erit no bis mora longa) 
remittas; Ov. Met. VI. 503 si pietas ulla est, 
ad me, Philomela, redito! 

сключване на foedus гаранция пред-
ставлява личността на Прокна, то 
при потвърждаването му залог за 
мира е не личността на Филомела, а 
задължението за връщането ѝ нев-
редима в дома на баща ѝ. Изрично-
то наблягане на понятието mora 
[Ov. Met. VI. 501: omnis erit nobis 
mora longa] показва, че всяка забава 
от страна на Терей би означавала 
нарушение на уговореното. 

Така в жеста на ръкостискане-
то Пандион свързва десниците на 
Терей и дъщеря си, пораждайки от-
ношения на fides, свързани с уго-
ворката за добрата грижа към Фи-
ломела и за нейното връщане нев-
редима у дома. В този смисъл Терей 
се доближава до правната фигура 
на tutor fiduciarius21. От него се 
очаква да извърши спрямо Фило-
мела manumissio след приключване 
на пътуването, освобождавайки я 
от властта си и връщайки я обрат-
но под властта на Пандион. Пара-
лелно, на едно друго ниво, запазва-
нето на така създадената fides меж-
ду тъст и зет по отношение на Фи-
ломела представлява гаранция за 
отношенията на fides и между общ-
ностите на атиняните и траките по 
отношение на мира. Ето защо са 
налице две равнища на проявление 
на доверието. Оправдаването на 
личното доверие, гласувано на Те-
рей от страна на Пандион за връ-
щане на дъщеря му, на междуобщ-
ностно равнище ще доведе до за-
пазване или повторно сключване 
на мирния договор.   

                                                 
21 За по-подробен анализ на въпроса за 
прехвърляне на властта върху Филоме-
ла, виж бел. 1. 
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Ако разглежданите пасажи се 
поставят в по-общия контекст на 
разказа за Прокна и Филомела, ста-
ва ясно, че въвеждането на поняти-
ето fides в конкретния литератур-
но-правен казус има за цел да ак-
центира върху безплодните усилия 
на Пандион да обвърже чрез дове-
рие Терей да спази обещанието си. 
За чужденеца Терей обаче подобна 
уговорка няма обвързваща стой-
ност нито в морален, нито в правен 
аспект. 

Шулц твърди, че римската 
концепция за fides е проявление на 
стоическата нравствена ценност 
constantia [Schulz, 1936: p. 224], с 
която се свързва устойчивостта на 
личността и способността ѝ да въз-
държа емоциите и страстите си22, 
както в житейски, така и в правен 
смисъл23. Единствено на личност, 
която притежава тази ценностна 
характеристика, би могло да се 
разчита в правоотношенията, в ко-
ито доверието е основополагащ 
принцип.  

Именно върху разликата в 
ценностите на двамата съконтра-
хенти в настоящия казус се акцен-
тира през целия разказ на Овидий. 
Необузданото влечение на Терей 
към Филомела, което той изпитва 
още от пръв поглед24 и което не се 

                                                 
22 Cic. De fin. 3. 50 et quod virtus 
stabilitatem, firmitatem, constantiam totius 
vitae complectatur nee haec eadem in artibus 
esse videamus;  
23 D. 4. 2. 6 Gaius IV ad edictum provinciale, 
Metum autem non vani hominis, sed qui 
merito et in homine constantissimo cadat, ad 
hoc edictum pertinere dicemus, 
24 Ov. Met. VI. 455–457: non secus exarsit 
conspecta virgine Tereus, / quam si quis 
canis ignem supponat aristis / aut frondem 
positasque cremet faenilibus herbas. Също 

опитва да преодолее по какъвто и 
да е начин, ясно показва, че героят 
не притежава необходимата 
constantia, която е предпоставка за 
спазването на уговорката с Панди-
он. Нещо повече, погледната през 
призмата на constantia, размяната 
на обещания за връщането на Фи-
ломела е опорочена още a priori, 
доколкото в момента на уговаряне-
то Терей вече има намерение да не 
спази поетото обещание. Овидий 
изрично подчертава, че героят е 
твърдо решен да прибегне до вся-
какви непозволени средства – из-
мама, подкупи или насилие, за да 
получи желаното. 

…impetus est illi comitum 
corrumpere curam / nutricisque 
fidem nec non ingentibus ipsam / 
sollicitare datis totumque inpendere 
regnum / aut rapere et saevo raptam 
defendere bello; [Ov. Met. VI. 461–
464].  

Цял е обзет от стремеж да 
подкупи грижливата свита заедно 
с вярната дойка, а нея с не малко 
богати дарове да прелъсти, да по-
жертвува цялото царство, или да 
грабне жената и в яростна бран да 
я пази. 
 

Особено внимание в цитира-
ния пасаж, наред с общата идея за 
наличието на dolus [Berger, 1953: 
440] при размяната на обещания 
между тъст и зет25, заслужава спо-

                                                                 
така се запали Терей при вида на мома-
та,/ както когато е някой възжълтите 
класове палнал / или е мушнал главня под 
сеното и сухата слама. 
25 Показателни за наличието на умисъл 
са и следните стихове: Ov. Met. VI. 472–
474. Pro superi, quantum mortalia pectora 
caecae / noctis habent! ipso sceleris 
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менаването на готовността на Те-
рей да започне война. Ако то се 
постави в контекста на съществу-
ването на вече сключения мирен 
договор, обезпечен с предаването 
на Прокна за съпруга на тракийс-
кия цар, става ясно, че Терей се гот-
ви да извърши акт на предателство. 
Така с един акт, той ще осъществи 
предателството и на двете смисло-
ви равнища, които откриваме в 
разказа – спрямо своя тъст – ще на-
руши обещанието за връщане на 
Филомела и спрямо отношенията 
на foedus между общностите – ще 
наруши мира. 

На този фон трябва да се отбе-
лежи, че Овидий не представя не-
въздържаността на героя си като 
негова лична характеристика, а 
напротив – изрично аргументира 
порочната му природа с етническа-
та му принадлежност26. Изгражда 
се образ на Терей като двуличен, 
подъл и безскрупулен, невъздър-
жан и отдаващ се на първичните 
страсти; той обаче не е такъв слу-
чайно, а защото е тракиец, варва-
рин, чужд27. Като контраст на идея-

                                                                 
molimine Tereus / creditur esse pius 
laudemque a crimine sumit. О, богове! Как 
държи заслепени сърцата на смъртни / 
тъмната нощ! Ей додето Терей се под-
готвя за злото, / вярват, че той е добър, 
и хвала си печели с вината. 
26 Ov. Met. VI. 458–460: digna quidem 
facies; sed et hunc innata libido / exstimulat, 
pronumque genus regionibus illis / in 
Venerem est: flagrat vitio gentisque suoque. 
Мами ликът ѝ, но тласка го повече похот 
вродена / племето в тези земи се отдава 
със страст на Венера./ От склонността 
на рода си, от своята собствена пламва. 
27 Относно сблъсъка между цивилизация 
и варварство виж. Gildenhard, Zissos, 
2007: 1–22. 

та за чуждото, носител на която е 
Терей, се поставя образът на Пан-
дион, представен в разказа на Ови-
дий като носител на римските цен-
ности на fides и constantia. Противо-
поставянето на Пандион и чужде-
неца Терей, свързани с различни 
културни контексти, поражда усе-
щането за обреченост на усилията 
за установяване на мир между Ати-
на и Тракия, а и, в по-общ план, за 
генералната невъзможност да се 
постигне доверие между „своите“ и 
„чуждите“. За да подчертае тази 
идея, Овидий набляга върху факта, 
че още в началото на разказа Пан-
дион интуитивно усеща, че Терей 
няма да спази уговореното28. 

Очакванията на атинския цар 
се оправдават – Терей не полага 
грижи за Филомела и не я връща 
при баща ѝ, а вместо това се съв-
куплява с нея противно на нейната 
воля и я осакатява29. По този начин 
Терей не само нарушава уговорката 
с Пандион, а извършва и посегател-
ство спрямо личността на девойка-
та. Тъй като е чужденец, носител на 
варварски културен модел, той не 
съумява да контролира страстите 
си. Това го превръща в неблагона-
дежден съконтрахент, който нару-
шава отношенията си на fides с 

                                                 
28 Ov. Met. VI. 494–495: Lux erat, et generi 
dextram conplexus euntis / Pandion comitem 
lacrimis commendat obortis: Съмва се. 
Стиска Пандион прощално ръката на зе-
тя / и му предава през сълзи за спътница 
своята щерка: 
29 Относно възможността действията му 
да се окачествят като stuprum, виж бел. 1. 
Относно феминисткия прочит на мотива 
за насилието и осакатяването, виж De 
Luce, 1993: 305–322; Segal, 1994: 258–
241. Natoli, 2017: passim, Pavlock, 1991: 
34–48. 
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Пандион и на двете смислови рав-
нища. Резултатът от подобно на-
рушение е възникване на inimicitia 
между страните [Epstein, 1989: p. 
40], т.е. преобръщане на отношени-
ята от ненарушим мир към непри-
миримо неприятелство.  

Следвайки традиционния ва-
риант на мита за Прокна и Фило-
мела30, Овидий представя като 
следствие от нарушаването на fides 
жестокото убийство на сина на Те-
рей и Прокна, от собствената му 
майка и нейната сестра. От една 
страна това убийство може да се 
възприеме като категоричен акт на 
inimicitia, проявен срещу страната, 
нарушила съюза. От друга страна, 
следва да се вземе предвид, че този 
син е плод на брака, който е fidei 
pignus за спазването на сключения 
между Атина и тракийския цар 
foedus. От това следва, че личността 
на момчето също се явява гаранция 
за мира и дори персонификация на 
отношенията на fides между двата 
народа. Така нарушаването на мира 
неминуемо трябва да доведе до 
унищожението на неговата лич-
ност, като по този начин оконча-
телно се заличи връзката между 
двете общности. 

 
 
4. Обобщение 
Концентрацията на правна 

терминология, препращаща към 
отношенията на fides, дава основа-
ние за юридически прочит на раз-
каза на Овидий за Прокна и Фило-
мела, концентриран върху въпро-

                                                 
30 Други варианти на мита могат да се 
открият у Аполодор (III. 14. 8) и Хигин 
(XLV). 

сите за верността и доверието 
между „свои“ и „чужди“. Тези въп-
роси се разгръщат паралелно на 
няколко нива.  

Основно за разказа е нивото на 
отношенията между Атина и тра-
ките. Това ниво се реализира чрез 
беглото, но постоянно присъства-
що в текста препращане към мир-
ния договор, сключен между двата 
народа и обезпечен чрез предава-
нето на Прокна в брак и раждането 
на син като плод на този брак. На-
лице са обаче пороци в брачния ри-
туал, които хвърлят съмнение вър-
ху ненарушимостта на сключения 
foedus.  

Мирът между Атина и траките 
се явява едновременно фон и отп-
равна точка за развитието на вто-
рото ниво – личните отношения 
между героите. Между Пандион и 
Терей се случва нова размяна на 
обещания, които този път касаят 
временното предаване на Филоме-
ла под властта на Терей. Именно на 
това ниво се разгръща конфликтът 
между „свое“ и „чуждо“ – принад-
лежността на Терей към чужда и 
варварска култура прави невъз-
можно поетите обещания да бъдат 
спазени. Неспазването на fides по 
отношение връщането на Филоме-
ла невредима обаче, се отразява 
прякo върху другото по-общо ниво 
на fides, свързано с мира между 
двата народа. Така косвено несъв-
падението между културните осо-
бености и нравствените ценности 
на различните народи води до не-
възможност за съществуване на 
коректни мирни отношения между 
тях. Смъртта на сина на Терей и 
Прокна, върховен акт на inimicitia, 
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представлява край на отношенията 
на fides на всички нива. 
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