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„Нищо чуждо не искам, 
но и нищо свое не давам.” 
 

(Напомняне от неизвестен 
тракийски ваятел от ІV в. 
към българските историци 
от ХХІ в.) 

 
 

І. УВОД - МАДАРСКИЯТ КОННИК 
 

По отвесната западна стена на Мадарското плато съществува голям старинен 
скален релеф на конник в естествена големина, а наоколо му са гравирани 
фрагментарно запазени надписи.  

Публично е известен отдавна, но популярността му нарасна, след като през 1972 
г. бе включен в списъка на ЮНЕСКО като паметник на културата със световно 
значение. Масовият интерес към паметника се засили още повече поради факта, че на 
29 юни 2008 г. след общонационално гласуване той бе обявен за Глобален символ на 
България.  

Пропагандният шум около Мадарския релеф не бива да заблуждава доверчивата 
публика, че неговата същина и произход са веднъж завинаги изяснени от 
историческата наука. Действителното положение е много по-сложно. В светлината на 
непрекъснато появяващи се нови факти официалната версия губи убедителност, търпи 
сериозна критика и се нуждае от радикално прерaзглеждане.  

 
І.1. ИЗУЧАВАНЕТО НА МАДАРСКИЯ РЕЛЕФ  

 
За повече от един век са изказани разнообразни мнения за паметника, но 

споровете около него не стихват, не може да се стигне до изработка на убедително 
тълкуване. За да вникнат добре в многобройните спорове и обрати в позициите на 
учените, читателите трябва да имат по-добра осведоменост. Обзор на драматичната и 
противоречива история на проучванията дава интересната статия от Крънджалов 1953. 
Тя съдържа също така и многобройни ценни факти, които не са загубили своята 
актуалност за анализа на паметника. По тази причина, а също поради трудния достъп 
до нея, тук ще я цитирам често и подробно. На места ще добавям информация и от 
други източници.  

Най-рано споменава Мадарския релеф арменският пътешественик Хугас 
Инджежиян, преминал наблизо в 1792 и 1809г. Определя го като паметник от 
началото на ІХвек. [Маринов 2008] 

Мадарският релеф бил забелязан в 1872г. и от Ф.Каниц, който го свързва с 
мита за Херкулес и образа на св.Георги. Разглеждайки го с бинокъл, сметнал, че 
надписът е латински. Отнася релефа към римската епоха в Тракия. В оригиналното 
издание на пътеписите му на немски език [F.Kanitz 1882] са отпечатани две гравюри на 
мадарските скали със скален релеф на конник. На първата се вижда отдалече релеф на 
конник сред огромни скали, а надписът отдолу гласи, че това е релеф при с.Кюлевча: 
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Първа гравюра в книгата на Каниц, 1882. 

На втората гравюра се вижда отблизо скален релеф с конник, а надписът гласи, 
че това е релеф при с.Мадара: 

 

 
Втора гравюра в книгата на Каниц 1882. 

Не ми е известно в скалната стена на мадарско-кюлевчанското плато да е имало два 
релефа на конник, така че според мен става дума за недоразумение – това би трябвало 
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да е един и същ обект, видян от различни гледни точки. Втората гравюра е по-ясна и 
подробна.  

В края на ХІХ век Конст.Иречек преценил, че надписът е гръцки. Причислил 
релефа на Мадарския конник към тракийските конници. [Иречек 1899]  

Пръв грижливо изследва Мадарския конник К.Шкорпил. В 1895г. изградил там 
скеле (за пръв път) , за да прерисува образа и да препише надписа. Тогава сметнал, че 
не е възможно да се установи точно съдържанието и общият смисъл на надписа, макар 
че виждал там имената на българските ханове Крум и Омуртаг. Що се отнася до 
образа, Шкорпил решил, че това е изображение на хан Крум. В 1905г. К.Шкорпил 
публикува своите находки в Плиска и Мадара от периода1899-1905г с помощта на 
Руския археологически институт в Цариград [Шкорпил 1905]. К.Шкорпил поставя 
началото на прабългарската теория за Мадарския конник, като в понятието 
„български” влага прославянски смисъл.  
 

 
Снимка: К.Шкорпил, 1898г. 

 
Проф. Евгений Борман от Виена дал идеята да се направи гипсова отливка от 

релефа и надписа. (Иречек 1899 = К.Иречек „Княжество България. Част ІІ: 
„Пътувания по България”, Пловдив 1899 – стр.869, бележка 38 ИЛИ К.Иречек 
„Пътувания по България”, С 1974 – стр.933, бележка 38). Тази изключително 
полезна и разумна идея била осъществена от тогавашния директор на Народния 
археологически музей в София Вацлав Добруски в 1905г. По този повод отново се 
издига скеле за достъп до релефа (втори път) [Иречек 1899]. 

При научната работа, съпровождаща изработката на гипсовия отпечатък, 
категорично се отхвърля тезата за тракийския характер на паметника и той 
отново се свързва с Омуртаг и Крум. Това мнение подкрепят Б.Филов, Ан.Протич, 
Г.Кацаров и Г.Фехер. Изказва се предположението, че релефът прославя победата на 
Крум над Никифор. Това мнение се възприема от по-голямата част от тогавашните 
археолози и преобладава в научната литература и днес.  

Йосиф Стржиговски в 1910 г. причислява Мадарския релеф към сасанидските 
релефи на скалите в Накш-и-Рустам. Смята, че Мадарският релеф е дело на 
сасанидски майстор. С други думи той не е нито тракийски, нито прабългарски.  
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Унгарският учен Геза Шупка в 1917г. сравнява релефа на Мадарския конник 
със сасанидските релефи в Накш-и-Рустам и Таг-и-Бостан и заключава, че това е 
прабългарски релеф в чест на някой от българските ханове, Крум или Омуртаг, 
изработен по сасанидски образци.  

По-задълбочени изследвания на релефа и надписите се провеждат през 1924-28 
г., пак се издига скеле до барелефа (трети път). Според книгата [„Повече от 100...” 
2009] по това време (1924г.) историкът Рафаил Попов прави подробна рисунка на 
релефа с надписите. Репродукцията, която помествам тук, обаче, е взета от друг 
източник [„Избрани скулптурни паметници ... 20??], където е записано, че рисунката 
е правена в 1920г., без да се посочва автор:  

 

 
Рисунка от Рафаил Попов, 1924 или 1920г. 

 
Подобна рисунка прави и К.Шкорпил по това време: 
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Рисунка: К.Шкорпил 1924г. по [Крънджалов 1953] 

 
В 1925г. Гаврил Кацаров формулира важната теза за уникалност на 

Мадарския конник. В 1928 г. унгарецът Геза Фехер обявява релефа за паметник на 
хан Крум, единствен по рода си скален релеф в цяла Европа. Според тях конникът 
прославя победата на хан Крум над император Никифор в 811г. и е изработен по 
заповед на хан Омуртаг. 

През 1926г. Б.Филов прави обзор и обобщава дотогавашните проучвания във 
вестник „Свободна реч” (31.ХІІ.1926), третира историческия комплекс в Мадара като 
средище на прабългарската култура. Той е категоричен, че материалната култура и 
архитектурното строителство в Плиска и Мадара са типични за древните 
българи, които са ги донесли на Балканския полуостров [Маринов 2008].  

В 1929г. Кр.Миятев публикува труд за Мадарския конник – прабългарско 
произведение на изкуството, създадено по сасанидски образец, като новото в 
неговата теза се заключава в това, че сасанидските влияния в България били 
проникнали не от север, чрез прабългарите от Южна Русия, а от юг, чрез Византия.  

След твърде продължителни собствени проучвания К.Шкорпил забелязва 
недостатъци в теорията за прабългарския произход и преразглежда някои от 
дотогавашните си идеи. Новата си позиция публикува на български език в 1932г. 
[К.Шкорпил 1932]. В глава 8 от този много ценен труд Шкорпил се връща и към 
въпроса за релефа и се отказва от предишните си възгледи. Отхвърля един след друг 
всичките аргументи в полза на прабългарския произход на този паметник, връща се 
към мнението на К.Иречек за неговия тракийски произход и твърди, че това е 
изображение на велик тракийски бог и, следователно, това е тракийски конник. 
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Теорията за прабългарския произход на Мадарския конник се отхвърля 
категорично и твърде отдавна от Георги Баласчев [Баласчев 1920] [Баласчев 1932]. 
Той дава убедителни аргументи, че Мадарският релеф има тракийски произход и 
съдържание. Според него изображенията на тракийския конник представляват: 1) 
различни божества от мъжки и женски род – Зевс, Аполон, Асклепий, Силван, 
Артемида-Бендида; 2) Тракийския херос – бога-конник; 3) покойници, които са 
станали герои. Този възглед на Баласчев кореспондира много добре с 
фолклористичното изследване на Теодоров 1999. Според Баласчев конкретно скалният 
релеф при Мадара попада в първата категория и изобразява Артемида-Бендида, 
тракийската богиня на лова.  

В.Бешевлиев в 1937 слага стълба пред Мадарския конник, за да го изучи 
отблизо (четвърти път) [Маринов 2008]: 

 

 
Проучване на надписите от В.Бешевлиев 1937г. 

 
И още една историческа снимка от същия период, която е ценна с това, че 

показва в общ поглед цялото разположение на релефа сред отвесната скална стена, 
като се започва от самото й тогавашно подножие. Вероятно за тази височина важи 
всеобщо повтаряното число „на 23 метра височина”. Върху стената под релефа има 
голям бял триъгълник (вар или гипс?), изкуствено създаден там, за да се стане видимо 
мястото на релефа отдалече. 
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В 1938г. проф. Г.Кацаров публикува уникален и много ценен труд, но за 
жалост на немски език и то в Будапеща. Той събира в два тома описанията на 1128 и 
снимки на 528 релефни плочи с образи на т.н. тракийски конник. Така дава незаменима 
фактологична основа за всички изследователи на Мадарския релеф [Kazarow 1938]. 
Този енциклопедичен каталог е трудно достъпен за днешния български читател. Бе 
преиздаден наскоро фототипно от издателството на СУ „Св. Климент Охридски” 
[Кацаров 2004], но качеството на печата е много по-лошо от оригинала.  

През 1954г. под ръководството на В.Бешевлиев се провежда комплексна 
археологично-епиграфска експедиция, в която са включени Велизар Велков, Тодор 
Герасимов, Иван Венедиков, Станчо Станчев, Стамен Михайлов и др. Отново е 
издигнато скеле пред Мадарския конник (второ за Бешевлиев, пето поред изобщо), за 
да бъде изучен и фотографиран отблизо, особено надписите.  

 

 
Снимка на релефа от експедицията на В.Бешевлиев, 1954г. [Мавродинов 1959] 

 
Фотографирането се извършва не само на дневно, но и нощем на изкуствено 

осветление, което се поддава на по-добър контрол и се предполага, че ще даде повече 
подробности в неравната повърхнина на скалата [Венедиков 1993] [Мавродинов 1959]. 
Комисията прави следните заключения: (а) трите надписа са издълбани по различно 
време съответно при хановете Тервел (701-721), Кормисош (721-738) и Омуртаг (815-
831); (б) тъй като най-ранният е от времето на Тервел, приема се, че и релефът е 
изсечен тогава. Това мнение е наложено и до момента в официалната историческа 
литература [Маринов 2008]. Т.Герасимов, Ст.Станчев, Ив.Венедиков, В.Бешевлиев 
и Р.Рашев защищават раннобългарския произход на релефа в Мадара.  

Продължават, обаче, да се изказват и алтернативни мнения, макар и неприети в 
официалната историография.  

В 1949 г. се появява статията на Николаев 1949, която твърди, че мадарският 
релеф бил изображение на самия Дарий І, т.е. релефът трябва да е произведение на 
персийски майстор от епохата преди новата ера. С други думи Мадарският релеф 
няма нищо общо нито с прабългарите, нито с траките. 

Стамен Михайлов се изказва в полза на тракийския произход на релефа и 
твърди, че той изобразява жена – тракийската богиня Бендида [Michajlov 1958] 
[Михайлов 1999].  
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В периода 1945-1965 Д.Крънджалов публикува многобройни подробни 
обзорни студии, в които обосновава тракийския произход на Мадарския скален релеф 
[Крънджалов 1953] [Krandzalov 1959] [Крънджалов 1960] [Krandzalov 1962]. Според 
Мавродинов 1959 същото мнение застъпва и Д.П.Димитров.  

Както се вижда Мадарският релеф – за голямо мое съжаление - вместо да се 
възприема и анализира като ценен паметник на хилядолетната местна култура, се 
превръща в основен историко-политически аргумент в споровете за същината и 
произхода на българския народ. Какво имам предвид? Вече цял век официалният клон 
на историческата наука в България се опитва да откъсне някои културни паметници от 
тракийското им лоно (т.е. ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ), за да ги припише на т.н. 
раннобългарската култура (т.е. НА ПРИДОШЛАТА ОТ СЕВЕРОИЗТОК 
ПОПУЛАЦИОННА ГРУПА В VІІ-VІІІ век) и по такъв начин да придаде културна 
тежест на онази група имигранти, която в VІІ в. пресича Дунав и постепенно гради 
държавата, наричана България. Напоследък коварството и методологичната безпътица 
на подобен подход почва да се осъзнава, макар и бавно и недокрай решително [Рашев 
2003]. 

Този подход е рожба на едно метафизично полярно мислене, което борави с 
категориите на антагонизма и противопоставянето на траки и прабългари, което 
примитивно и насила разкъсва приемствеността в развитието на българската култура 
на Балканите, а после се чуди как на снади привидно разнородните парчета, за да 
формулира хилядолетна история на местното население [Бакалов 2003]. На подобен 
подход се противопоставя твърде отдавна, например, Ценов 2008.  

В последно време – главно с усилията на изследователи извън официалното 
течение [Чилингиров 2005] [Чилингиров 2009] [Георгиев 2009] [Георгиев 2011а] - се 
оформя един оригинален възглед, който представя досегашните спорове в съвсем нова 
светлина. Той се свежда съвсем накратко до следното. Популационната група, която 
след разделянето на Римската империя през VІ-VІІ в. започва да пресича на няколко 
вълни Дунав на юг в VІІ в. и се нарича в някои исторически извори „славяни”, а в 
други извори „българи”, всъщност е генетически и етнически сродна с местното 
население, което се нарича в някои извори „траки”, в други - „гети”, в трети - „готи” и 
т.н. Тази прииждаща от североизток група представлява потомството на онази част 
от местното население преди Христа, която е емигрирала от Балканите на 
североизток по посока на скитските земи при римското нахлуване І-ІІ в., за да не 
попадне под римската власт. През VІ-VІІ в. след няколковековна раздяла част от 
далечните потомци на тези едновремешни емигранти се завръща откъм скитския 
ареал отново в традиционното местообитание на прадедите, но половин хилядолетие 
по-късно тя се назовава в източниците вече с името „българи”. Тя се захваща да 
отвоюва постепенно обратно земите на прадедите от властта на Източната римска 
империя. Източната половина на същата държава, която преди няколко века принудила 
прадедите им да емигрират оттам на североизток.  

В тази нова светлина, която по-прецизно отразява сложното равновесие между 
автохтонност и мигрантност на тракийското население в източните Балкани в първото 
хилядолетие след Христа, споровете тракийски или прабългарски майстор е изваял 
Мадарския релеф биха могли да се лишат от своята съдбоносна острота и 
изследванията да се прехвърлят от проблемите на етногенезата към проблемите на 
художественото развитие и вековните културни традиции и културни взаимодействия 
на Балканите. Тази ситуация не намалява, а увеличава нуждата от нов, опреснен 
преглед на аргументите и фактите, натрупани в по-ново време около Мадарския релеф. 
Това е и моята основна цел в настоящата студия. 
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І.2. ДНЕШНОТО ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
 

Ще запозная читателите с официалната версия, като цитирам няколко сериозни 
представителни текста за Мадарския конник от края на ХХ и началото на ХХІ век. 
Така те ще добият представа за качеството на официалните аргументи, за привидното 
спокойствие и за очевидните противоречия и неясноти, които се приглушават с 
клишета.  
 
(1) [КБЕ 1966] стр.317: 

(а) Мадарски конник – висок релеф, изсечен върху отвесна скала на височина 23 м 
източно от с.Мадара... Представя конник в естествена големина в тържествен 
ход надясно.  
(б) Конят е с тежко туловище, глава насреща, къдрава опашка и вдигнат преден 
ляв крак. Ездачът е в дреха до колене; в лявата си ръка държи поводите на коня, а 
с дясната е хвърлил копие върху повален в краката му лъв. Зад гърба му личи 
високо седло и подопашен ремък. След конника тича куче.  
(в) Композицията изобразява триумфиращ български владетел от VІІІ в. и победа 
над неприятеля.  

 
(2) [БСЭ 1974] стр.202: 

(а) „Мадарският конник” (2.6 м х 3.1 м) е изсечен в отвесна скала на височина 23 м. 
(б) Изобразен е конник, който поразява с копие лъв и е съпроводен от куче. 
Странично и под релефа са открити гръцки надписи от VІІІ-началото на ІХ в. 
(в) старобългарски релеф от ІХ в.. 

 
(3) [ИБ 1981] стр.188,190: 

(а) Мадарският скален релеф е най-старото монументално произведение на 
скулптурата в България от разглеждания период. Този забележителен паметник, 
изсечен на 23 м височина в мадарските скали, представлява композиция от три 
фигури – конник, куче и лъв – разположени в триъгълник.  
(б) В облеклото и снаряжението на конника личат малко, но интересни 
подробности: облечен е в дреха до колене, седлото е с високо облегало, като под 
него се очертават две покривки, а също заден и долен ремък; десният крак на 
конника е пъхнат в стреме, на гърба му виси калъф за лък; върху копието, забито 
в лъва, има знаменце; върху челото на коня е било закрепено някакво украшение 
от друг материал, което сега липсва. ... Макар и зле запазени, от надписите все 
пак се разбира, че се отнасят до събития от българската история от края на VІІ и 
началото на VІІІ в.  
(в) Последните проучвания доказаха [сборник „Мадарски конник”, С 1956], че 
релефът заедно с първия надпис около конника произхожда от началото на 
VІІІв. ... Всички данни говорят в полза на предположението, че триумфиращият 
владетел на паметника е Тервел. 

 
(4) [”Повече от 100...”, 2009] стр. 114: 

(а) Единственият скален релеф в Европа – Мадарският конник, се намира върху 
високите скали на Мадарското плато. Барелефът, изсечен на височина 23 м от 
основата на скалата, представя конник в ход надясно, забил копие в повален лъв, 
а зад него тича куче с изплезен език.  
(б) Времето не е пожалило уникалния паметник... и все пак ясно се вижда, че 
ездачът има дълга коса, обут е в широки панталони, на гърба си носи вероятно 
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колчан със стрели, а кракът му е пъхнат в стреме. Около него има три, също 
доста разрушени от ерозията, старобългарски надписа на гръцки език. [?! – Л.Ц.] 
(в) Мадарският конник е открит през 1872г. от Феликс Каниц. Оттогава в 
науката се водят постоянни спорове за това какво изобразява релефът. Времето и 
природата са нанесли поражения върху изображението. Повод за разногласия е и 
фактът, че липсват подобни паметници, което затруднява сравненията по 
аналогия.  
Някои изследователи смятат Мадарския конник за тракийско божество – конника 
Херос, Дарзалас или Артемида-Бендида. Има дори хипотеза, че е изображение на 
персийския цар Дарий. Други учени са убедени, че на скалата е увековечен някой от 
българските ханове – Аспарух, Тервел, Крум или Омуртаг ... героят-конник от 
митологията на степните народи, сред които са и прабългарите ... може би 
техният небесен бог Тангра. 
Безспорно е, обаче, че релефът от Мадара е изсечен след VІІ в. и ако съдим по 
надписите, той е дело на някой от хановете на Дунавска България.  

 
(5) [Чудесата на България 2011] стр.27-32: 

(а) Уникален, величествен и неподвластен на времето, върху величествената скала 
на 23 м височина остава само релефът на триумфиращ конник. Известен в света 
като Мадарския конник, днес той е оценяван като най-значимия паметник на 
езическото ранносредновековно българско изкуство – единствен по рода си 
монумент в Европа....  
В по-късни изследвания се правят предположения, че ездачът може да е Тервел, 
Аспарух и дори бог Тангра. ...  
(б) Фигурата на конника е издялана в естествена големина. В дясната си ръка той 
държи поводите на коня, а в лявата – вдигнат нагоре предмет, вероятно рог или 
чаша за пиене на вино. Облечен е в дълга дреха, препасана в кръста. Седлото е 
средноазиатски тип, с високо облегало. Конят е расов жребец в ход надясно. Има 
къса грива и сплетена дълга опашка. Левият му преден крак е повдигнат. Зад коня е 
изобразено куче с изтънчени пропорции и форма. Предните му крака са вдигнати, а 
езикът изплезен. Десният му заден крак е отчупен вероятно още при изсичането. 
Под коня се намира лъв в същата големина като кучето. Той се отличава с голяма 
глава, къса муцуна, опашката е дълга и извита нагоре. Животното е прободено с 
копие, лежи в предсмъртна агония. Цялата плоскост на релефа заедно с 
надписите заема 40 кв.м. За да се отличи сцената от останалата скална маса, 
горната част е оградена с жлеб. ... 
(в) Монументалният релеф е обкръжен от няколко вдлъбнати надписа на гръцки 
език. Ерозията е оказала силно разрушително влияние върху тях и ги е повредила 
извънредно много. Затова разчитането им се оказа трудна задача за 
изследователите. По-задълбочени изследвания на релефа и надписите правят през 
1924 г. Геза Фехер и Гаврил Кацаров, които стигат до извода, че конникът 
представлява хан Крум и е изработен по заповед на Омуртаг.  

 
(6) [ЕБ 1984]  

„Мадарски конник - висок релеф, изсечен върху отвесна скала на северозап. склон на 
Мадарското плато, на вис. 23 м, на 1.5 км източно от с.Мадара, Шум.окръг. 
Представя конник в естествена големина в тържествен ход надясно. Конят е с 
тежко туловище, с глава насреща, къдрава опашка и вдигнат преден ляв крак. 
Ездачът е с дълга коса, в широка дреха, долу надиплена (типична за 
средновековието), и шалвари под полата; кракът му, обут в обувка без ток, е 
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пъхнат в стремето. Седлото е с правоъгълно високо облегало (среща се в 
Иранския изток). Конникът държи в лявата си ръка поводите на коня, а с 
дясната е хвърлил копие върху повален в краката му лъв, който символизира 
победения неприятел. След конника тича куче. Конят е със силно изпъкнала гръд 
(характерен стилов белег и за др. образи на животни в бълг. изкуство през ІХ и Х 
век), декоративно третиран (среща се в изкуството на Изтока). Релефът има 
символичен характер. Сцената е триумфална, символизира величието на бълг. 
владетел (вероятно Тервел) и мощта на бълг. държава, което личи от надписите 
около релефа. М.к. се датира от началото на VІІІ век. ... М.к. е единствен скален 
релеф в Европа, уникален паметник на релефната пластика в ранноср.-век. бълг. 
изкуство.”  

 
(7) [Антонова 1982]  

„Мадарският конник е издялан върху отвесна скала на 23 м от основата й. Той 
представлява композиция от фигура на конник, промушил с копието си лъв, 
приклекнал под нозете на коня. ...  

В 1872 пръв унгарският пътешественик Феликс Каниц дава сведения за него и 
го придружава с рисунка... като произведение на римското изкуство. В 1884 
чешкият историк Константин Иречек установява, че надписите са на гръцки 
език..., но релефа смята за римски. През 1885 братята чехи Херман и Карел 
Шкорпил започват проучвания, в които взема участие и мисия от Виенската 
академия на науките. До релефа било построено високо скеле и била направена по-
точна рисунка, а в 1905г. била снета и гипсова отливка на изображението и 
надписите. Тогава се изказва предположението, че релефът представя хан Крум. ... 
Началният етап от проучванията приключва до Първата световна война.  

През 1924 проучванията се възстановяват от унгарския археолог Геза Фехер и 
българския историк проф.Гаврил Кацаров. Те твърдят, че конникът е хан Крум и че 
изображението и надписите са издълбани по заповед на хан Омуртаг...  

В 1931г. с проучването се занимава най-големият български специалист 
епиграф проф. Веселин Бешевлиев, който изтегля релефа с надписите с повече от 
100 г назад – поставя ги във времето на българския хан Тервел.  

Официалната научна теза според последните проучвания е, че Мадарският 
релеф представя триумфален образ на българския хан Тервел.  

 
(8) [Димитров 2007]: 

Като талантлив държавник и спасител на християнска Европа трябва да 
тачим кан Тервел (701-718). А паметник той сам си е построил – Мадарския 
конник. …релеф на конник, преследващ лъв. Конникът е сподирен от куче. 

Огромна пещера в близост до релефа е използвана като тракийско 
светилище и археолозите откриха тук много релефи на тракийския конник.  

Българският характер на релефа наистина е оспорван от някои учени в 
миналото. Той беше обявен за гигантски тракийски конник, наследство от 
тракийското светилище, около когото българските канове изсичали победните си 
надписи. Седлото и стремената на конника, обаче, не са познати на античните 
конници. Те [седлото и стремената – бел.Л.Ц.] идват по нашите земи с конните 
народи (хуни, авари, българи) по време на т.н. варварски нашествия (V-VI век), 
когато траките вече са християни, а тракийските светилища превърнати в 
църкви. Аналози на Мадарския конник има само в Иран и изобразяват в победни 
пози ирански царе. В последните двадесетина години мнозина български учени 
отхвърлиха тезата за тюркския произход на българите, привеждайки убедителни 
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доказателства за принадлежността им към иранския клон на индоевропейската 
раса. Мадарският конник, следователно, си е част от традициите, които 
българите пренасят от прародината си.  

 
(9) [Тотев 2008]:  

Официално приетото мнение за този забележителен паметник… е, че върху 
мадарските скали е представена триумфална сцена на български владетел от 
началото на VIII в., най-вероятно Тервел (700-721). …  

архитект Сл.Дончев… стига до изводи за нейния произход върху основата на 
божества от пантеона на будизма … като допуска, че наред с будистките 
изображения за произхода на релефа влияние са оказали и паметници на 
тракийския херос. … 

 археологът Ж.Аладжов … твърди, че изображението върху мадарските 
скали е на почитания от прабългарите и всички тюркски народи върховен бог на 
небето Тангра. … 

 наскоро починалия проф. дин Рашо Рашев … изразява несъгласието си с 
опита на Дончев да възкреси отдавна решения въпрос за връзката на Мадарския 
конник с изображения на тракийския херос. … [Според проф.Рашев това е] 
обобщен образ на божествен владетел, върху който са сложени чертите на герой 
от раннобългарския епос. И тъй като последният не е стигнал до наши дни, за 
него може донякъде да се съди от отгласа му в сказанията на някои от 
съвременните тюркоезични народи на Сибир и Средна Азия. …  

На връзката на Мадарския конник с епоса на тюркските народи задържа 
вниманието си в последната си книга и Ст.Ваклинов. … В съзвучие с проучванията 
за обобщения владетелски образ… правилно е [да се привлекат] паметници на 
изобразителното изкуство, илюстриращи живота и делата на конника-герой от 
далечната азиатска прародина на прабългарите. … неразгаданите напълно конни 
изображения в ранносредновековното изобразително изкуство от Средна Азия … 
заради близостта им с Мадарския конник по отношение на общия по дух произход. 

... Проф. А.Стейн, която въвежда в научно обръщение образа на този още 
неразгадан изцяло средноазиатски конник, е склонна да смята, че се касае за герой, 
внушен от персийския фолклор. … 

 Според видната московска специалистка Наталия М. Дяконова … този 
конник-защитник от всичко лошо… приспособен от будизма влиза в 
иконографията на редица местни божества, някои от които са се запазили до 
днес в ламаизма. … иранска онова, върху която изследователите търсят 
възникването и правилното осмисляне на разгледания съвсем накратко тук 
„вълшебен конник”… 

 
(10) [Маринов 2008]: 
В дясната ръка държи поводите на коня, а в лявата – вдигнат нагоре някакъв 
предмет, вероятно рог за пиене на вино. Облечен е в дълга дреха, достигаща до 
коленете и препасана в кръста. ...обувките са без токове и са пъхнати в стреме. 
Стремето, което през този период не е познато в Европа, е прикрепено за 
седлото с тесен ремък. Седлото е от средноазиатски тип с високо правоъгълно 
облегало. ... [Конят е] расов жребец, полутежка категория, ... рунтава опашка... 
опашката е оплетена. Лъв... животното е прободено с копие, лежи неподвижно в 
предсмъртна агония. ... Копието е късо, а над острието му се забелязва превързана 
плетеница, подобна на конската опашка. Тя представлява българското знаме. ... 
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Лъвът е сразен от копието, което е все още впито в него, а насреща му се рее 
свещеният орел, символ на духовно извисяване.  

 
(11) [Венедиков 1993]: 
Мадарският конник представлява паметник на варварското изкуство. 
Пропорциите на коня и на конника до голяма степен са несъобразени с 
действителните. Тялото на коня е тежко, с големи гърди и тромаво. Жестът на 
конника, с който пронизва лъва под себе си, е наивен. ... в тракийските релефи 
конникът хвърля копието си подир дивеч, и, въпреки че в изображенията често има 
лъв, никога тракийският бог не пробожда лъва. Напротив, навсякъде лъвът е 
съюзник на бога и също напада дивеча. Докато в Мадарския релеф конникът, 
придружен от куче, каквото има и при римските релефи, напада именно лъва и го 
пронизва с дълго копие, което не се хвърля. ... В релефа ясно се различават редица 
особености, които показват, че е създаден през Средновековието. Конникът, 
облечен в къса дреха, с лък на гърба, поразява с копие лъв – мотив, използван при 
представянето на владетеля във Византия и на Изток. Но един от най-важните 
хронологически белези в изображението е стремето на конника, което се среща 
през средновековието и се появява за пръв път у номадите, нахлули от изток 
през VІ-VІІ век. 

 
(12) [Мавродинов 1959]: 

Единственият скален релеф в Европа – Мадарският конник. ... Той представя 
конник на кон, който е убил с копието си лъв и зад когото тича куче. ... Конникът 
не е изобразен в мига, в който извършва действието. Той е представен в победна 
представителна поза, след като го е извършил. Лъвът лежи долу, промушен от 
хвърленото копие. ... Фактът, че конникът няма хламида, показва ясно, че 
релефът няма античен произход.... Но и самата дреха не е антична, а е кафтан, 
какъвто българите са носели. ... Т.Герасимов, Ив.Венедиков и Ст.Станчев 
наблегнаха на една много важна подробност – тая, че кракът на конника е пъхнат 
в стреме, а стремето не съществува в античната епоха. То е донесено от 
варварските народи от Азия и е засвидетелствано в паметниците най-рано в 
края на VІ и средата на VІІ в.  ... Много важен е фактът, че главата на коня е 
изобразена лицево. В персийските паметници от сасанидската епоха тая 
подробност не се среща. Тя се среща, обаче, в старозагорските 
[ранносредновековни – бел. Л.Ц.] плочи, гдето виждаме лъв с тяло в профил и 
глава, дадена лицево. ... Другите две животни – убитият лъв и кучето – са 
изобразени не пред или зад коня или между краката му... а са изобразени под коня. 
Така сцената е изобразена във възходяща перспектива. Тая нейна особеност също 
е извънредно важна, защото възходящата перспектива не се употребява от 
скулпторите на плочки с образа на Тракийския конник, които следват римския 
реалистичен начин на изобразяване. Лъвът е паднал... опашката, обаче, е още 
вдигната във въздуха. В гърба му е забито късо копие, което стига до корема на 
коня. От забития в гърба на лъва край на копието излиза късо знаме – може би 
конска опашка. ... Скулптурната техника е особена. Релефът е най-напред изрязан 
и после по повърхността скулптиран. Съчетани са две техники – тая на изрязания 
релеф и тая на средния, почти висок релеф. ... Мадарският конник се отличава по 
стил и по композиция от релефите на Тракийския конник, гдето лъвът е 
помощник на конника. Хвърленото късо копие, убитият лъв, възходящата 
перспектива на трите образа, особените положения, в които са изобразени и 
кучето и лъвът... са чужди на античното изкуство в България. ... Ние 
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притежаваме около 1500 релефа на конници от тракийската епоха... Ни един от 
тия конници няма стреме. В ни един от тях конят не е с глава анфас. ... В нито 
един от тях не виждаме образи във възходяща перспектива. ... От 
ахеменидската епоха освен това няма нито едно изображение, в което конник-
цар да е убил лъв с копие и да е придружен от куче. Но в персийското изкуство 
няма подобен паметник  и през партската епоха, както и през сасанидската...В 
нито един от персийските паметници, освен това, главата на коня не е 
скулптирана анфас.  

 
Тези цитати разкриват следните основни проблеми.  
І/ Самото допускане на връзка между Мадарския и тракийския конник вече се 

смята за окончателно изживяно и за недопустимо. Прави се какво ли не само и само да 
не се признае връзка между Мадарския конник и местните ваятели-траките. Да се 
откъсне той от духовната сфера на дотогавашното хилядолетно местно население 
„траки” , и да се припише на някакво придошло в VІІ в.сл.Хр. конно население, 
наричано „ранни езически българи”. 

ІІ/ Предпочита се корените на Мадарския конник да се търсят в Сибир, Средна 
Азия (в Иран, а напоследък дори в Афганистан), в будизма, в ламаизма и т.н., т.е. по 
места, нарочени за предполагаема прародина на „ранните езически българи”.  

ІІІ/ Пренебрегват се напълно хилядите паметници на царствен конник-ловец по 
нашите днешни земи, където преди официално предполагаемата поява на ранните 
българи живели траките и повече от едно хилядолетие създавали своя оригинална 
образна култура във взаимодействие с гръцкото класическо, с персийското и скитското 
изкуство.  

ІV/ Един и същ комплект от твърдения се повтаря съвсем безкритично повече от 
половин век, без да се актуализира поне фактическата му база. 

V/ Решаващият аргумент за датирането е стремето. Навсякъде се повтаря, че то 
се появило на Балканите в VІ-VІІ в., без да се посочва сериозен научен източник, 
където това е доказано несъмнено. Този аргумент вероятно не би имал чак толкова 
голяма сила, ако не се комбинираше с друго твърдение, което за мене няма научна 
стойност, а именно: още в V век траките, автохтонното население на източната 
половина на Балканите, изчезнали внезапно и безследно от хилядолетното си 
местообитание – като трудещо се народонаселение, като език, като култура. Изчезнали 
толкова бързо, че дори пропуснали да вземат със себе си 5-10 000 неголеми каменни 
плочки с релефи на тракийския конник и още няколко хиляди подобни плочи, 
посветени на други почитани от тях божества. Така внезапно „изчезнали” и други 
древни народи - скитите, етруските и т.н. Според мен тук се сблъскваме със сериозен 
методологичен недостатък на съвременната историография за античността.  
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І.3. НЯКОИ СПОРНИ ТВЪРДЕНИЯ И КОМЕНТАР КЪМ ТЯХ 
 

Привържениците на тезата, че Мадарският релеф е произведение на 
раннобългарското изкуство, се отличават с непонятна за мен непримиримост към 
други хипотези – както в строго научен, така и в научно-популярен аспект. Добре 
съзнавам, че каквито и аргументи да приведа срещу тази теза, те ще бъдат 
омаловажени или просто игнорирани. Но въпреки това ще ги изложа тук с цялата 
възможна подробност и строгост така, както ги разбирам, с надеждата, че ако не сега 
веднага, то поне в бъдеще все някой трезвомислещ и необременен от клишета читател 
ще ги прочете и осмисли. На този именно бъдещ читател се уповавам и искам да му 
спестя лутането из библиотеките и трудното издирване и събиране на голям нов 
фактически материал, който се нуждае не от презрение, а от внимание.  

Ще изброя недостатъците на официалните източници и твърдения и накратко 
ще ги коментирам.  

 
1) Изключително рядко се дават истинските размери на релефа. Намираме ги, 
например, в БСЭ 1974: 2.6 м х 3.1 м. За сметка на това непрекъснато се повтаря 
височината на релефа над земята (23м). 

Л.Ц.: Това е много странно и непрофесионално, понеже размерите на коня и 
ездача са доста по-важни отколкото височината на целия релеф над земята. 
Височината над земята изобщо не е съществена. Забележете, че никой не 
публикува размерите на коня и конника, а само глобалния размер на сцената 
заедно с кучето и лъва.  
 

2) Настоятелно се повтаря, че релефът е уникален, единствен в Европа.  
Л.Ц.: Това е невежество или съзнателна заблуда. Уникална всъщност е 
комбинацията от „скален релеф” и „в естествена големина”. Твърде отдавна 
Баласчев 1932 и Крънджалов 1953 съобщават за наличие на поне 20 други 
скални релефи на конник на Балканите и в Мала Азия, в областта, която бих 
назовал Трако-Фригия, чийто размер в някои случаи е равен на естествения. 
Същевременно на Балканите са оцелели няколко плочи с релефи на тракийския 
конник и дори скулптурни групи, в които конникът и конят се доближават до 
или достигат естествените размери. Подробности по този въпрос са дадени по-
долу в текста. 
 

3) Ездачът е в дреха до колене; като под него се очертават две покривки // обут е в 
широки панталони // облечен е в дълга дреха, препасана в кръста // широка 
надиплена дреха – кафтан - която е типична за средновековието.  

Л.Ц.: Цялата фигура на конника е пострадала силно и непоправимо – оттам е 
откъсната тънка скална плоча и днешната повърхност на релефа там изобщо не 
е автентична. Каталогът Kazarow 1938 показва, че сред образите на тракийския 
конник се срещат всякакви облекла. Дори не е изключено авторите на плочите с 
релефи да извършват понякога съзнателна архаизация на образа с художествен 
ефект, както в гръцкото класическо изкуство. Конникът се изобразява или с 
наметка (хламида) или с истинско бойно облекло (ризница и шлем), изправен. 
Хламидата може да се разглежда като съзнателна архаизация, често прилагана в 
изобразителното изкуство. 
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[Kazarow 1938]: ІІІ-ІVв.сл.Хр. [Фол, Фол 2005]: ІV в.пр.Хр, 

Рогозенското съкровище 
 
Тракийска монета от началото на ІІІ в.пр.Хр. [ИБ 1979] изобразява конник с 
копие и в пълно бойно облекло, вкл. шлем – вж. лявата снимка по-долу. Това е 
бойна сцена, конникът е боец, пронизал с копието си вражески воин, който е 
повален на земята и е изтървал меча и щита си: 
Сребърната фалера, открита край с.Галиче, Оряховско, датирана във ІІ-І 
в.пр.Хр. ни показва конник с панталон и наметка „зейра” [Фол, Фол 2005] – вж. 
дясната снимка: 
 

Тракийска монета, ІІІ в.пр.Хр. Сребърна фалера, ІІ-І в.пр.Хр. 
 
Погледнете най-сетне по-долу в текста, където са показани два изключителни 
стенописа: (а) от прочутата гробница в с.Свещари - паметник на ЮНЕСКО, ІV 
в.пр.Хр.,и (б) от гробницата до с.Александрово, Хасковско, от същото време! 
Там конникът е облечен в надиплена дреха, която уж била «типична за 
средновековието»!  
Ето две плочи с тракийски конник, облечен с панталон и връхни дрехи - риза и 
наметка, които плочи са намерени в по-ново време, след каталога на Kazarow 
1938 (снимки П.Георгиев):  
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Тракийски конник, Деултум, 

Бургаско, ІІ в.сл.Хр. Дрехата стига 
до коляното. 

Тракийски конник от вр. Шилото край Бургас,  
ІІ-ІІІ в.сл.Хр. 

 
4) Мадарският конник яздел със седло, а седлото не било познато на античните 
конници // Зад гърба му личи високо седло, а също заден и долен ремък, подопашен 
ремък // седло с високо облегало // седло от средноазиатски тип, с високо облегало. 
// На гърба му виси калъф за лък // на гърба си носи вероятно колчан със стрели.  

Л.Ц.: Точно зад гърба на конника също е отчупена скална плоча, така че какво е 
имало там никога няма да узнаем. Във всеки случай едва ли е „високо седло, 
типично за Изтока”. Държа да подчертая, че никъде в персийските сасанидски 
релефи конникът няма високо седло (с висока облегалка) и облеклото му не е 
кафтан, както някои интерпретират Мадарския релеф.  
Не знам дали има колчан, но определено няма лък.  
Не знам откъде идва твърдението, че седлото не било познато в древна Тракия, 
но е достатъчен само един поглед върху стенописите в купола на Казанлъшката 
гробница, за да видим там два коня, единият от които е наметнат с килимче, а 
другият има класическо седло, закрепено с ремък около корема на коня.  
 

 
Част от фреските в купола на Казанлъшката гробница, ІV в.пр.Хр. (сн. Ник.Генов) 
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На много каменни релефи тракийският конник очевидно е без седло, с къса 
дреха. 
 

 
 
Но също така на доста релефи той има дреха, която в някои случаи е изобразена 
така, че напомня (без да е сигурно!) седло – горната лява фигура. А ако 
разгледате внимателно десния релеф, ще забележите съвсем ясно колана под 
корема на коня, с който е привързано седлото, макар че самото седло не е 
изобразено! Дори юздата не е постоянен и задължителен атрибут на тракийския 
конник - конят му понякога има юзда, понякога – не [Kazarow 1938].  
Читателят може да види съвсем ясно изобразено нормално европейско седло 
дори в бронзови статуетки на конници от римския период, намерени у нас: 
 

 
[DIE THRAKER 2004] 

 
5) В лявата си ръка конникът държи поводите на коня, а с дясната е хвърлил копие 
върху повален в краката му лъв // В дясната си ръка държи поводите на коня, а в 
лявата – вдигнат нагоре предмет, вероятно рог или чаша за пиене на вино.  

Л.Ц.: Не ми е ясно, ако едната ръка държи юздата, другата «рог за вино», то с 
коя ръка конникът държи копието? Върху гърба на днешните български монети 
е изобразен Мадарският конник, като копието е късо, побира се изцяло под 
коня, а не е в ръцете на конника. От примерите в [Kazarow 1938] се вижда, че 
дясната му ръка може да е вдигната или отпусната върху коня. Тя може да носи 
копие (вертикално вдигнато или хоризонтално), но може и да няма копие. 
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Според внимателното обследване, проведено напоследък от Георгиев 2012, в 
лявата си ръка конникът държи камшик!  

6) Конникът поразява с копие лъв // лъв с голяма глава, опашката е дълга и извита 
нагоре - животното е прободено с копие, лежи в предсмъртна агония // повален в 
краката му лъв, който символизира победения неприятел. // Върху копието, забито 
в лъва, има знаменце. 

Л.Ц.: Още Баласчев 1932 обръща внимание, че никак не е естествено смъртно 
улучен или вече мъртъв лъв да има високо вдигната опашка. Напоследък 
П.Георгиев 2011б забеляза един поразителен и несъмнен детайл, който личи 
много добре и до днес, макар че не е коментиран никога и от никого досега. 
Релефът е изработен по особена двуетапна техника, която според мен е проява 
за известна неувереност и предпазливост у твореца. Най-напред контурите на 
коня, човека, кучето и лъва са били очертани с жлеб, врязан доста дълбоко в 
скалата. Вътре в контура фигурите са оформени предпазливо чрез слабо 
отнемане на малко материал, така че се създава плитък релеф. Извън контура е 
отнет повече скален материал, така че фигурите изпъкват над фона, който се 
подравнява. Скалният материал във фона, обаче, не е бил отнет навсякъде 
достатъчно дълбоко, че началният помощен контур да се заличи; поради това 
контурът се забелязва почти навсякъде около готовите фигури. Именно този 
контур привлича вниманието на П.Георгиев 2011б. Той забелязва, че точно под 
повдигнатото задно копито на коня в скалата личи криволичещ остатък от 
жлеба с много специална форма. Той очевидно има очертание на лъвска грива 
анфас със стърчащи уши! С други думи, лъвът наистина не е бил изобразен 
мъртъв. Не само опашката, но и главата му е била гордо вдигната и обърната 
към зрителя. Просто в някакъв исторически момент тя е била премахната – от 
човешка ръка или от ерозия. Реконструкцията, която предлага П.Георгиев 
2011б, изненадващо разбива клишетата, но е съвсем убедителна: 
 

 
Крънджалов 1953 и Георгиев 2011б смятат, че издатъкът, който досега 
традиционно се смяташе за увиснала надолу муцуна на мъртвия лъв, всъщност е 
доста повредено изображение на кратер (вид делва), който символизира 
свещения извор в подножието на скалната стена. Лъвът, положил лапа върху 
кратера и издигнал глава нагоре, всъщност бди над свещения извор в скалния 
светилищен комплекс. Ако за някой читател тази реконструкция не изглежда 
съвсем правдоподобна, ще дам тук за пример две мраморни плочи с релеф на 
тракийския конник, които третират подобен сюжет и включват същите 
участници. Конникът е следван от куче; той подава дивеч (сърна?) на лъва; 
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между кучето и лъва виждаме кратер, върху който лъвът е положил 
покровителствено своята лапа: 
 

 
Оброчна плоча на тракийския конник от  
Златна Панега, Ловешко, ІІ-ІІІ в.сл.Хр.,  
Археол. музей София [Цончева 1971]

Оброчна плочка на тракийския конник от района  
на Тополовград, Сакар планина, ІІ-ІІІ в.сл.Хр.  
[„Българска национална история”, т.1, 2011]

 
Дотук изложих конкретни композиционни и технически аргументи против 
тезата за убития лъв. Това не означава, обаче, че в тракийското изкуство изобщо 
няма изображение на лъв, убит при лов. Такъв сюжет срещаме върху две 
апликации от Луковитското съкровище [„Повече от 100...” 2009]:  
 

 
„Две от трите пластинки, на които е изобразен галопиращ конник с развята наметка 

(хламида). Той е насочил копието си към лъв, стъпкан от копитата на коня. Това е едно от 
първите изображения на тракийския конник Херос в техниката на металопластиката, 
каквито са били неизвестни за изследователите преди намирането на Луковитското 

съкровище.” [„Повече от 100...” 2009]. 
 
Тук, нападайки лъва, конникът използва късо копие, каквото доста хора 
подозират, че е изобразено върху Мадарския релеф.  
Цялата история с копието е съмнителна. Копието и ловът в Мадарския релеф са 
предизвиквали безпокойство у сериозните изследователи.  
Да вземем мнението на Венедиков 1993:  
„Жестът на конника, с който пронизва лъва под себе си, е наивен. ... в 
Мадарския релеф конникът, придружен от куче, каквото има и при римските 
релефи, напада именно лъва и го пронизва с дълго копие, което не се хвърля.”  
Или любопитния коментар на Мавродинов 1959: 
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„Мадарският конник. ... Той представя конник на кон, който е убил с копието 
си лъв и зад когото тича куче. ... Конникът не е изобразен в мига, в който 
извършва действието. Той е представен в победна представителна поза, след 
като го е извършил.” 
Чрез тези твърде витиевати изрази е формулирано едно иначе доста точно 
наблюдение, а именно: сцената в Мадара изглежда така, сякаш лъвът кротко си 
е лежал, докато конникът дойде точно над него и забие отвесно късото си копие 
в звяра. Това е абсурдно. Траките са знаели много добре как изглежда копието, 
което ловецът е хвърлил и което се е забило в тялото на преследвания звяр 
копието се забива полегато, а не отвесно! В това ни убеждава една сребърна 
каничка с позлата от Рогозенското съкровище, където е показан глиган, улучен 
от копие, хвърлено от ловеца-конник. 
 

 
Снимката е взета от книгата: [Fol 2010] 

 
Впрочем доста е забавно, че когато възразяват срещу персийския произход на 
релефа, привържениците на прабългарската позиция употребяват тракийски 
аргументи!  
Ето, например, мнението на Венедиков 1993: 
Много хора, които не се занимаваха с наука, пък и някои учени, хвърляйки един 
небрежен поглед върху Мадарския конник, го оприличаваха с няколкото хиляди 
изображения на конник, замахващ с копие, от тракийските оброчни плочки. 
Без да се интересуват от надписите, го обясняваха като паметник на 
тракийската религия, като изображение на анонимния бог Херой... Те въобще 
не обръщаха внимание, че в тракийските релефи конникът хвърля копието си 
подир дивеч, и, въпреки че в изображенията често има лъв, никога 
тракийският бог не пробожда лъва. Напротив, навсякъде лъвът е съюзник 
на бога и също напада дивеча. Докато в Мадарския релеф конникът, 
придружен от куче, каквото има и при римските релефи, напада именно лъва 
и го пронизва с дълго копие, което не се хвърля. 
Тук има поне две неточности:  
(А) Копието на Мадарския релеф не е дълго, а късо, както проницателно е 
забелязал, например, Мавродинов 1959.  
(Б) Както видяхме малко по-горе върху пластинките с торевтика от Луковит, 
случва се тракийски конник да преследва именно лъв с цел да го убие.  
Мавродинов 1959 също отрича възможността върху български релеф да бъде 
изобразено убийство на лъв:  
Мадарският конник се отличава по стил и по композиция от релефите на 
Тракийския конник, гдето лъвът е помощник на конника. ... От 
ахеменидската епоха освен това няма нито едно изображение, в което 
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конник-цар да е убил лъв с копие и да е придружен от куче. Но в персийското 
изкуство няма подобен паметник  и през партската епоха, както и през 
сасанидската...  
Е, има такива изображения, само че в тях отсъства кучето. Те са по-стари от 
персийските, асирийски са. Можете да ги видите по-надолу в раздела за 
изкуството на Персия. 
Според мене на Мадарския релеф е изобразено не ловно копие, забито в тялото 
на лъва, а относително къс прът, подобен на жезъл, който е забит зад тялото на 
лъва.  
Да обърнем внимание към горния край на този прът. Според традицията 
Мавродинов 1959 го назовава „копие” и твърди, че накрайникът бил знаменце 
или конска опашка. При положение, че лъвът е жив, обаче, прътът не може да 
представлява забито в тялото му копие. Накрайникът е като подкова, обърната 
нагоре.  
Георгиев 2011б изказва предположението, че това не е копие, а жезъл с 
дъговиден накрайник с доста древна символика. Георгиев 2011б  проследява 
жезли с такъв накрайник, изобразени върху паметници преди V в.сл.Хр. Още по 
подробен анализ на жезъла в Мадарския релеф прави Георгиев 2012. 
Смисълът на този дъговиден накрайник очевидно се е запазил доста дълго, 
понеже освен като жезъл върху антични паметници, го виждаме и върху 
дръжките на бойните знамена на българската и византийската войска в 
миниатюрите от българския препис на Манасиевата хроника ХІІІ в.  

 

 
[Димитров 2009] 

 
И така, Мадарският релеф показва жезъл, забит в земята, но зад легналия и 
съвсем жив лъв с горда стойка на покровител, чиято вдигната глава е била 
отчупена. Сцената не изразява същинска ловна ситуация, в която лъвът да е 
жертва. Фактът, че съвременният зрител обърква жезъла с копие се дължи от 
една страна на известна неопитност на самия скулптор – толкова големи релефи 
все пак са рядкост. От друга страна съвременните зрители не са запознати в 
подробности със семантиката, влагана в жезъл с такъв специфичен накрайник в 
далечното минало между V в.пр.Хр. и V в.сл.Хр.  
След като стана дума за ловна ситуация, тук е подходящо да направя важна 
терминологична уговорка. Става дума за името, с което ще назовавам сцената, 
където освен конника присъстват куче и/или евентуално други животни. 
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Релефните плочи с тракийския конник показват голямо разнообразие в типовете 
сцени, чиято семантика не е напълно изяснена. Поне 25% от тях показват 
конника придружен от куче, евентуално в присъствието и на други 1-2 
животни, които не са непременно жертви на лова. Далеч съм от мисълта да 
изтълкувам компетентно семантиката на тези сцени, но досега повечето 
изследователи ги наричат  „ловни”, сцени от „ловен тип”. Никак не е сигурно, 
че кучето е непременно признак за лов; присъстващият на някои плочи лъв не е 
жертва на лов; ловува се най-често глиган. Поради всичките изброени 
особености ще ползвам названията „сцена от ловен тип” или „конник, 
придружен от куче” предимно поради тяхната краткост и удобство, без 
претенции за 100%-ова прецизност. С тях фиксирам само външния вид на 
сцената, без да претендирам за тълкуване на смисъла й в алегоричен план. 
Занапред когато твърдя, че Мадарският релеф представя царствен конник в 
сцена от ловен тип, това не означава, че лъвът е убит, че той е жертва на лова. 
Това означава просто, че около конника присъстват животни – в случая куче и 
лъв. Същото се отнася и за случаите, когато сравнявам Мадарския релеф с други 
образи на конници.  
 

7) Върху челото на коня е било закрепено някакво украшение от друг материал, което 
сега липсва.  

Л.Ц.: Абсолютно невъзможно е да проверим това предположение по един 
убедителен за широката публика начин. Сериозно погледнато, то може да 
съществува само като хипотеза, понеже релефът отдавна и завинаги е тежко 
повреден. На това предположение настоява, напр. Рашев 1984, но без да 
спомене, че богатата конна украса, включваща и начелници, се практикува в 
тракийската торевтика поне едно хилядолетие преди ранните българи да дойдат 
на Балканите. Тя се изобразява и по стенописите по тракийските гробници.  
 

8) Разнообразието от мнения за същината (семантиката) на релефа: Херос, Дарзалас 
или Артемида-Бендида; Дарий; Аспарух, Тервел, Крум, Омуртаг, бог Тангра. Дори 
се дискутира дали конникът е мъж или жена! За целта се разглежда горната 
половина на тялото му. Някои виждат там две издатини като гърди.  

Л.Ц.: Това е неубедително твърдение, понеже горната половина на човешкото 
тяло в релефа е силно и невъзвратимо разрушена, така че нищо сигурно не може 
да се каже за нея. Разнообразните хипотези са по-скоро свидетелство за слабост, 
отколкото за сериозност на интерпретациите.  
 

9) Широко се дискутира накъде са обърнати главите на конника и коня. Твърди се, че 
за тракийския конник било задължително двете да са дадени в профил. Фактът, че 
в Мадарския релеф и двете глави, а особено конската, са в ¾ или във фас, се 
обявява за негова специфика, която нямала тракийски произход.  

Л.Ц.: Само един бегъл преглед в каталога Kazarow 1938 е достатъчен да покаже, 
че лицето на тракийския конник може да е обърнато или напред (в профил) или 
към зрителя (анфас).  
Главата на коня може да е изправена или наведена надолу. Главата на коня 
обикновено гледа напред (поне в находките до 1930, дадени в [Kazarow 1938]). 
Обикновено, но не задължително, не винаги! Тъй като тази подробност се 
дискутира изключително пространно, тук давам примери от [Kazarow 1938], 
където главата на коня е в ракурс 3/4, т.е. като Мадарския релеф: 
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Неизв. находище, Пловдивски музей От с.Хамзаларе (дн.Зелениково), 

Пловдивско) 
 
Или да се вгледаме в конника от плочата, намерена край Врачанското село 
Лиляче, първата половина на ІІІ век сл.Хр.: [Oppermann 1980] 
 

 
 
Напоследък, обаче, попаднах на съвсем очебиен пример, когато главата на коня 
(и главата на конника също!) е изобразена 100-%-ово анфас! [Гочева 2001], 
стр.169-176: 
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Специално държа да отбележа, че върху никой от сасанидските релефи, 
показани по-нататък в текста, за които се твърди, че имат нещо общо с 
Мадарския конник, главите на конника и коня не са дадени анфас, а само в строг 
профил! Там липсва и прочутото високо седло от средноазиатски тип! Липсва и 
дълга и оплетена опашка на коня! Липсва и кучето. 
 

10) На фона на това смущаващо изобилие от предположения учудва официалното 
единство за датировката – VІІІ-ІХ в. За това датиране особено се набляга върху 
прочутото стреме. Официалната логика се аргументира в следния ред:  
(а) Стремето проникнало на Балканите късно, VІІ-VІІІ в., т.е. при идването на 
ранните българи. (б) СЛЕДОВАТЕЛНО релефът бил създаден по времето на 
ранните българи. (в) СЛЕДОВАТЕЛНО бил създаден от самите ранни българи.  

Л.Ц.:Изключително честата употреба на този аргумент изисква по-подробен 
коментар. По принцип сериозно, убедително и общоприето проучване на 
историята на стремената досега не е направено, до голяма степен поради 
изключително оскъдния археологичен материал, чиято датировка невинаги е 
надеждна. Сериозните енциклопедични източници дават твърде оскъдни и често 
противоречиви сведения. Справката ми за стремето ползва данни от Wikipedia в 
английска, немска и руска версия, а също от [NEB] и [БСЭ] - ІІ и ІІІ издание. 
10А)  
Общо взето се твърди, че стремената се появяват най-напред под формата на 
кожени колани в ІV-ІІ в.пр.Хр. сред скитите и/или аварите. През ІV-V в.сл.Хр. 
се появяват и метални стремена. В края на V – нач. на VІ в.сл.Хр., когато 
Източен Рим /= Романия = Византия/ влиза в конфликти както с аварите на 
север, така и със сасанидска Персия на изток, металните стремена са вече 
възприети във византийската кавалерия и оттогава насетне постепенно се 
разпространяват както към западна Европа, така и към Персия! В този период 
Византия се християнизира изцяло и появата на езически релеф като Мадарския 
е невероятна. Следователно, ако Мадарският релеф е от ІV в.сл.Хр., стремето 
най-вероятно е кожено, изработено във вид на широка висяща кожена лента. 
Точно такова впечатление оставя Мадарският релеф у непредубедения зрител. 
Както справедливо отбелязва П.Георгиев 2011б, металните стремена не са 
толкова масивни, не е нужен толкова метал, за да издържи тежестта на конника.  
10Б)  
Траките са не по-малко конен народ от аварите, скитите и ранните българи. 
Като такива траките са следили всяко нововъведение в ездата, така че сигурно 
са разбрали покрай контактите със съседите си на североизток що е стреме още 
в първите векове след Христа. Нелепо е да им се приписва такава 
изостаналост и самоизолация, че да не забележат една толкова удобна и полезна 
новост в ездата като стремената. Наличието на стреме в Мадарския релеф не 
зачерква възможността той да е създаден от местното население с влияние 
откъм скитите дори от VІІ век насетне, след като североизточната област на 
днешна България попада под контрола на Аспаруховите войски и отпада 
забраната върху създаване на езически образи поне до официалното приемане 
на християнството в Българската държава. Проблем възниква само поради 
днешната официална парадигма, вкоренена в българската историография, а 
именно, че в края на ІV в. траките като народ, език и култура внезапно, 
напълно, завинаги и безследно «изчезват» физически от земите, които са 
обитавали поне хилядолетие дотогава. Тази картина за щастие не е общоприета. 
Това личи, например, от следната констатация на проф. Хр.Данов 1979:  
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«Има, макар и единични сведения, по които може да се съди, че някои 
тракийски племена запазили своя език чак до началото на VІ в. от н.е. 
Когато християнството се наложило като официална религия, 
богослужението в някои места, за да може да бъде разбирано от народните 
маси, се извършвало на езика на бесите. В тракийското село сравнително по-
дълго ревниво се пазили не само религиозните традиции, но и народните 
обичаи, народното изкуство, музика и поезия.» 
10В)  
Няма и помен от стремена върху нито един от сасанидските скални релефи, 
които се цитират като първообрази на Мадарския релеф.  
10Г)  
Нека добавя тук интересни съображения от една книга, чийто автор е твърде 
сериозен изследовател и няма никакво емоционално отношение към въпросите 
около Мадарския релеф – Т.Колиас, директор на Института за византийски 
изследвания в Атина и професор по Византийска цивилизация към Атинския 
университет [Колиас 2012].  
Изучаването на въоръженията във Византия се опира върху исторически 
средновековни хроники, изображения в изкуството и археологически находки. 
Находките са изключително оскъдни, а датирането им – доста трудно. Към 
художествените изображения също трябва да подхождаме с резерви: „Винаги 
стои въпросът доколко реалистично са отразени обектите. В много от 
случаите художникът не пресъздава предмета такъв, какъвто е бил той в 
неговото време и реалност, а подражава на стари традиционни типове. Към 
тази група извори се отнасят стенописи, икони, мозайки, илюстрации от 
ръкописи, монети, печати,... монументални скални релефи. Тези общи 
положения авторът допълва по повод на конкретна част от въоръженията по 
следния начин: „Липсата на повече сведения за бойни ръкавици от 
средновизантийската епоха не бива да се приема за доказателство, че 
такива не са съществували.” И по-нататък по повод на бадемовидния щит: 
„Появата на бадемовидния щит в изкуството на почти цяла Европа 
предполага определен промеждутък от време, в което този щит да може 
първо да намери формата си и да се наложи, преди художниците да го 
приемат за нещо естествено и ежедневно и да започнат да го включват в 
своите рисунки.”  
Сега да обърнем внимание на прочутите стремена. „Постепенно развитие и 
модернизация на [византийската] армия. Подобни нововъведения са 
извеждането на преден план на конницата и свързаните с това стремена, 
подкови и промените по седлото, а също така арбалетът. Последните, макар 
и да не са византийски изобретения, много рано са въведени в империята. 
...въвеждането на стремето осигурявало стабилност на конника върху гърба 
на коня. ... Във Византия конницата открай време е била решаващият фактор 
в бойните действия. Стремената стават част от снаряжението на коня 
около 600 г.”  
Ще цитирам куриозен пример от Колиас 2012, който показва ненадеждността на 
художествените образи при изучаване на въоръженията, в частност на 
стремената. Примерите са взети хрониката на Йоан Скилица (Х-ХІ в.), т.е. по 
време, когато стремената отдавна са били възприети във Византия.  
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Конниците вляво нямат стремена. Конниците вдясно – имат. (Skyl.Matr., fol.28v, 31r, 54v) 

 

 
Конете нямат стремена. (Skyl.Matr., fol.26v, 201v) 

 
В заключение се солидаризирам напълно с П.Георгиев 2011б, че не е нито 
сериозно, нито убедително датировката на Мадарския релеф да се крепи 
преди всичко върху един детайл, чиято историческа хронология е толкова 
слабо документирана и доказана, какъвто е стремето. Във всеки случай, 
всеки бъдещ сериозен научен анализ задължително трябва да коментира 
убедително следните факти: 
1/ При скитите виждаме ездитен кон с кожено стреме в ІV в.пр.Хр. 
[Ковалевская 1977] 
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Когато българските траколози анализират художествените постижения на 
траките, често изтъкват оживения културен обмен между траки и скити. Можем 
ли да допуснем сериозно, че при такива тесни връзки коженото стреме при 
скитите ще остане цели 8 века (от ІV в.пр.Хр. до ІV в.сл.Хр.) в строга тайна от 
съседите траки?!  
2/ През І в.сл.Хр. кожено стреме има в римската армия, както се вижда от 
следния релеф, представен от П.Георгиев 2011б: 
 

 
 

11) Конникът, кучето и лъвът били изобразени във вертикална перспектива, която 
била непозната в римското изкуство, но била възприета в средновековието 
[Мавродинов 1959], т.е. не е възможно да е тракийска.  

Л.Ц.: Най-напред самото твърдение за вертикална перспектива ми изглежда 
пресилено. Лекото отместване на коня спрямо лъва по вертикалата може да е 
било предприето от твореца най-малкото, за да компенсира вертикалното 
перспективно скъсяване на сцената при гледането на релефа от голямо 
разстояние (23м) отдолу нагоре. Освен това съществува поне един релеф от 
римско време, който съдържа много силно изразена и недвусмислена възходяща 
перспектива – т.н. цирков афиш от София, от края на ІV в.пр.Хр., намерен в 
София [„Избрани скулптурни паметници...” 20??]: 
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От този пример сами можете да се убедите, колко значително е вертикалното 
отместване, когато то наистина обслужва вертикалната перспектива.  
Още един подобен пример – диптих от слонова кост, показващ битки със 
зверове (Византия, 500 г.пр.Хр., [Персианова 1975]): 
 

 
 

Вертикалното отместване на лъва спрямо конника в мадарския релеф не е 
голямо и не бива да се надценява. Според мене то е извършено по технически 
причини, които изобщо не са свързани с философията на вертикална или 
възходяща перспектива, а с решаването на сложна композиционна задача.  
Скулпторът е искал под коня да изобрази не само легналия лъв, но и къс жезъл. 
Ако художникът не бе изместил лъва малко надолу, щеше да се наложи 
жезълът, тръгвайки от гърба на лъва нагоре, след като стигне до корема на коня, 
да продължи 20-30 см нагоре вече изкривен, следвайки повърхността на 
изпъкналия конски корем, за да придобие нужната обща дължина. Технически 
това е нелепо! Именно това обстоятелство е принудило художника да отмести 
леко тялото на лъва надолу, така че да освободи достатъчно място между лъва и 
коня, където да успее да побере жезъла.  
Абсолютно независим източник привежда съвсем сходни съображения [Колиас 
2012]: „Информацията за копията, която ни носи картинният материал, 
трябва да се приема с по-голяма предпазливост. Тъй като дълго оръжие като 
копието, ако бъде пресъздадено в реално съотношение спрямо височината на 
воина, често не би се събрало на предвиденото поле за рисуване, бихме могли да 
предположим, че то нерядко е било ‘скъсявано’ от художника.” 
 

12) Удивителното разнообразие от мнения за създателя на релефа на конника: 
тракийски, раннобългарски и дори персийски майстор. Общо взето преобладава 
становището, че създателят не е местен, т.е. тракийски, а приходящ, т.е. 
прабългарски или персийски ваятел (ранен, ахеменидски, или по-късен, сасанидски). 
Любопитно е, че като важно основание за нетракийски майстор на релефа се дава 
гордата изправена, царствена стойка на Мадарския конник. 
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Твърди се, че импозантната стойка на коня и ездача в мадарския релеф, която 
постига художествения ефект на „царственост” – величие, мощ, спокойствие - 
не е типична за другите местни изображения, а непременно е дошла някъде отвън. 
Като най-вероятен източник се сочи най-далечният възможен аналог – Персия, 
т.е. в днешен Иран, че дори и в днешен Афганистан (ахемениди V в.пр.Хр. или 
сасаниди ІІІ в.сл.Хр.).  

Л.Ц.: ТАКЪВ ИЗВОД ИЗОБЩО НЕ СЕ НАЛАГА, А ОЩЕ ПО-МАЛКО Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. Един единствен пример от [Kazarow 1938] е достатъчен да 
опровергае силата на този аргумент. Тъй като, обаче, официалната българска 
историография доста злоупотребява и с този аргумент, ще се спра и върху него 
малко по-обстойно. Най-напред ще обърна вниманието на читателя, че 
царствени изображения на „конник в сцена от ловен тип” има предостатъчно 
сред тракийските мраморни плочи с релефи на Хероса! Достатъчно е да се 
прегледа бегло каталогът Kazarow 1938, за да се видят множество домашни 
царствени образи на конник. Поне 11% от плочите в каталога представят 
именно царствен конник! 
 

 
 

В допълнение ще изтъкна и следния важен процес. Царственото изображение на 
кон с ездач твърде широко се разпространява в Европа и в пределите на 
Римската империя (включително Тракия) от І-ІІ век насетне благодарение на 
римското имперско изкуство, което има за цел да прослави императора-воин. 
Чрез римската инвазия на изток традицията да се изобразява царствен конник 
стига до Персия, Бактрия и дори до Индия (вж. по-долу в текста). Така че 
появата на конник с царствена стойка в Тракия изобщо не изисква да приемем 
някакво специфично влияние отвън – такъв е духът на епохата или – ако щете – 
модата тогава. През първите векове на новата ера настъпва бурен разцвет в 
почитането на тракийския конник, в източната половина на Балканския п-в се 
появяват хиляди плочи с негови релефи. Именно тогава се разрастват няколко 
тракийски светилища в района на днешното Лудогорие, измежду които Мадара 
е най-голямото и при това е от световен мащаб. Затова смятам, че е естествено 
във времето, когато почитта, култът към тракийския конник достига своя 
апогей, той да потърси своята реализация в големия Мадарски скален релеф. 
Релеф с такива размери наистина не е често явление, поне в трако-фригийския 
ареал. Смятам, че в търсене на израза на величието е било възможно (но не 
задължително) местните тракийски майстори-ваятели да са обърнали внимание 
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и на съвременните им персийски (т.е. сасанидски) образци. В края на краищата 
тракийските творци са били доста осведомени за културния живот на 
останалите държави по онова време.  
Покрай всичките съображения, изложени дотук, лично аз смятам, че ефектите 
на величие, мощ, царственост и т.н. се дължат в голяма степен на една 
твърде проста причина: големия размер на Мадарския релеф. Релефите на 
тракийски конник върху мраморна плоча обичайно не надхвърлят размера 0.5 х 
0.5 м. Убеден съм, че който и да е такъв релеф след като се увеличи 4-5 пъти, 
така че да придобие естествените размери на коня и ездача, и след като се извая 
на височина около 20м над терена върху грамадна скална стена, ще упражни 
същия ефект на величие, мощ, царственост и т.н. и т.н. върху зрителите. Давам 
като пример фиг.207 от каталога. Освен гордата, спокойна царствена походка на 
коня, тук се вижда и жертвеникът / олтарът пред копитата на коня. 
 

 
 

РЕЗЮМИРАМ.  
Явно изучаването на релефа повече от век не е довело до общоприето 

становище, което да удовлетворява естествените очаквания на любознателния читател 
днес. Нямам претенции да реша убедително всичките въпроси, но ми се струва, че един 
съвременен и непредубеден поглед върху някои аспекти от този сложен проблем не е 
излишен.  

С тази бележка приключвам обсъждането на официалното становище за 
прабългарския произход на Мадарския релеф и в следващите дялове от настоящата 
студия ще представя всичките художествени аргументи, които показват, че той има 
преди всичко тракийски характер и произход. Не изключвам външни влияния, но 
според мене те са вторични, не са определящи, не са основни.  
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ІІ. МАДАРА - РЕЛЕФЪТ И НАДПИСИТЕ 
 
ІІ.1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ  
 

Ситуацията около Мадарския конник е странна до степен на абсурд поради 
идеологическото замърсяване на проблематиката. Най-ранните изследователи Каниц и 
Иречек смятат конника за тракийско произведение от римската епоха. После 
К.Шкорпил в началото на ХХ в. го обявява за български, за да подкрепи националното 
самочувствие на новоосвободените българи. Общо взето преди Първата световна война 
преобладава тезата за раннобългарския произход на релефа, като в термина 
„български” се влага прославянски смисъл. 

В периода между двете световни войни се набляга върху раннобългарския 
произход на релефа, но в термина „български” се прокарва антиславянска 
тенденция, подчертава се превъзходството на раннобългарската култура над 
славянската. 

След 1944 историците обявяват конника за творба от ранното средновековие, 
при което, обаче, отново изтъкват славянската култура за сметка на 
прабългарската [Венедиков 1993]. Ето как описва тази ситуация Димитров 2007:  

„...несъмнената иранска традиция в сцената на релефа послужи за основа на една 
откровена фалшификация, породена от политическата конюнктура след 
9.ІХ.1944г. За известно време, за да не обидим великия славянски брат, българските 
историци получиха инструкции да понижат ролята и значението на прабългарите 
в създаването и развитието на собствената си държава. Прабългарите трябваше 
да бъдат обрисувани като диво малобройно племе с примитивна култура, наети от 
далече по-развитите славяни да им пазят вече създадената от тях държава. И 
понеже диви и примитивни народи не ваят гигантски скални релефи, Плиска бе 
обявена за римски град, а Мадарският конник – за паметник на персийския цар 
Дарий Хистасп, който в 513 г.пр.Хр. прекосява нашите земи в поход срещу 
скитите...”  

След 1989 г. споровете между прабългарската и тракийската хипотеза за 
произхода на Мадарския релеф не затихват. Официално преобладава прабългарският 
възглед, но сега той е насочен както срещу славянския, така и срещу тракийския 
елемент във формирането и развитието на днешната българска държава от 681 година 
насетне.  

Независимо от официалното внушение в пропагандата, медиите и 
образованието, че раннобългарският произход на релефа е доказан веднъж завинаги, 
споровете на практика продължават, а ситуацията е твърде далеч от спокойния и 
уравновесен тон, който е нужен, за да се формулира някакво становище, което да бъде 
удовлетворително и убедително за всички и да е достойно за този внушителен 
паметник.  

В края на ХХ век тракийската археология у нас има преломни постижения и 
поразителни нови открития, които доведоха до преосмисляне на ролята на тракийската 
култура в нашите земи изобщо. Пренебрегвайки всичко това, Б.Димитров 2007 отрича 
всякаква възможност Мадарският релеф да е сътворен от местните траки. Твърди, че 
културата на ранните българи превъзхождала културата на завареното от тях местно 
население, което при това вече не било тракийско… Нещо повече. Според Б.Димитров 
Мадарският релеф, бидейки дело на ранните българи, всъщност е силно доказателство 
за техния ирански корен. Така Б.Димитров – съзнателно или не - се озовава в 
критикуваната от самия него клопка, когато политиката манипулира историческата 
наука.  
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Моят апел в тази поредица от идеологически спекулации с мадарския релеф е 
изразен още в мотото към настоящата студия:  

Нека оставим тракийското на траките, а българското - на българите. 
Нека уважаваме справедливо приноса на едните и на другите в общия хилядолетен 
културен поток по днешните български земи. Да не смесваме историографията и 
политиката, да не използваме едната срещу другата. Да не откъсваме Мадарския 
конник от тялото на тракийската култура и да не го принаждаме по 
извъннаучни, по идеологически съображения към ранно-българската култура в 
стремежа да подчертаем изключително високата й стойност!  

Трако-българското общество, което се развива и твори във времето след VІІ 
век, има достатъчно значителен собствен принос към европейската култура и затова не 
се нуждае от манипулативна атрибуция, която откъсва паметници от една култура, за 
да ги припише на друга. Достатъчно е да спомена решителната подкрепа на 
българската държава за развитието, запазването и разпространението на българската 
писменост и за създаването на богата книжнина на писмен български език, 
предназначена за широко обществено ограмотяване. Достатъчно е да спомена 
средновековната българска църковна архитектура, декорация, фрески и иконопис. 
Достатъчно е да спомена създаването на уникалната просветна (училищна и 
читалищна) система в условията на поробена България, която се гради отдолу, по 
инициатива на самото население и съществува само благодарение на неговата 
издръжка. Всички изброени постижения предизвикват заслужена възхита сред 
интелигентната публика по цял свят.  

На фона на официалния пропаганден шум се губи гласът на неколцината 
изследователи, които винаги са смятали Мадарския конник за тракийска творба в 
смисъл че е творба, която има своя зародиш и обяснение в развитието на 
културната традиция на местното население. Крънджалов 1953 предпазливо 
предупреждава:  

„В началото на българската история внимание трябва да се обръща не само на 
славяните и прабългарите, а също така и на местното романизирано население, 
чиято роля е била фактически много по-голяма, отколкото обикновено са мислили 
и мислят историците.” 

Въпросът за племената и народите, за съотношението между автохтонно 
население („траки”) и новодошло население („ранни” или „пра-” или „езичници” 
или „Аспарухови” българи) е сериозен, принципен методологичен проблем, който 
според мен не е задоволително решен днес (вж. [Ценов 1938]). Най-малкото няма 
общоприето становище по него и по съответната терминология.  

Изобщо нямам намерение да опитвам да го решавам тук и дори да го поставям 
на дискусия. Нека по-компетентни автори да изработят общоприемлив подход, който 
да е убедителен включително и за мен. Ще отбележа само, че според мен не е коректно 
да употребяваме ретроспективно етнически понятия и имена, изкристализирали и 
дефинирани едва в последните 2-3 века при анализа на явления, протекли преди 
близо две хилядолетия. Предпочитам при разглеждането на твърде ранни исторически 
явления да употребявам термини от рода на „традиция”, „стил”, „култура”, „местно” и 
„приходящо” население. А културните граници винаги са по-размити, подвижни и 
условни в пространството и времето, отколкото на мнозина им се иска според днешния 
мисловен модел.  
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ІІ.2. СЪСТОЯНИЕ НА РЕЛЕФА ДНЕС  
 

Споменатият по-горе принципен въпрос - кои аргументи имат стойност на 
доказателства и кои не - застава пред нас отново и при художествения анализ на 
образа на конника. 

Не само надписите, но и самият релеф са били, днес са и за в бъдеще ще 
стават все по-разрушени, нечетливи и – следователно – все по-слаба основа за 
аргументация на каквото и да е твърдение, ако става дума за подробности и детайли.  

Мадарският релеф още по времето на Шкорпил е бил много повреден, а 
досега се поврежда от атмосферни влияния все повече и повече. Ясно е, че никога не 
ще добием оригиналния му вид. Шкорпил не е бил в състояние да го възпроизведе във 
всичките детайли с фотографии или с рисунки дори преди един век. Неизбежно (а) 
фантазията запълва твърде произволно непълнотите на оригинала, а (б) фотообразът 
силно зависи от осветлението и т.н. За по-късните времена и учени тази констатация се 
отнася с все по-голяма сила.  

Когато става дума за детайли, всеки зрител може да види каквото поиска, но не 
е в състояние да убеди останалата заинтересувана публика в своето виждане. Анализът 
на плоските снимки може да бъде абсолютно подвеждащ и никак не е надежден. Или 
осветлението откроява една или друга форма на скалната повърхност, или във времето 
между двете снимки се е отчупило поредното парче от скалата.  

Засега има само една гипсова отливка от мадарския релеф, правена в началото 
на ХХв. (Конст. Иречек), която се пази в Националния археологически музей в София. 
За огромно съжаление тя си остава единствен опит да се запази тримерна информация 
за оригинала.  

Не бива нито за миг да се забравя освен това, че още преди снемането на 
отливката релефът вече е бил много силно повреден. Снемането на гипсова отливка от 
крехка и пореста скала – ако не се извърши достатъчно компетентно - е твърде груба 
процедура, опасно е да не се нарани и без това крехката оригинална скала. Макар от 
перспективата на годините общо взето положителната оценка за това гипсово копие да 
натежава, неговата собствена точност не бива да се надценява по две причини: (а) , 
твърде вероятно отлепването на гипса е заличило някои детайли от автентичната 
скална повърхност; (б) гипсът не е бил отлепен достатъчно прецизно, поради което 
част от него се е отделила от копието и е останала по скалата още при отлепването му; 
(в) други детайли може да са ликвидирани при снаждането на гипсовите фрагменти за 
изработка на цялостната гипсова възстановка. Следите от гипс по релефа били 
окончателно почистени едва в 2005-2006г. в рамките на международен проект за 
биозащита на релефа [Маринов 2008]. Предвид на продължаващото и днес бързо 
рушене на релефа от атмосферни влияния е абсолютно необходимо да се регистрира 
тримерно релефът поне още веднъж. В началото на ХХІ век, съществува далеч по-
модерен и безопасен безконтактен метод за тази цел - лазерното сканиране. 

Лазерното сканиране не е скъпа процедура, техническият инструментариум е 
отдавна разработен и у нас го има закупен от чужбина. Използва се масово в 
строителното дело (в проектирането, реставрацията на стари сгради и т.н.). Цената на 
сканирането е нищожна. Тогава какъв е проблемът (а) ДЪРЖАВАТА да плати за 
изработката на цифров скан, който (б) да предостави после на най-широката публика, а 
не да го крие, както е прието у нас открай време? И (в) да прави това периодично, за да 
се проследяват промените в релефа? Консервацията е толкова бавна и трудна, че на 
практика е обречена. До спасяването на релефа ще мине толкова време, че дотогава той 
още повече ще се разруши. Лазерно сканиране с архивна цел трябва да се провежда 
като задължителен мониторинг периодично, примерно на всеки 10 години. 
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Да се съсредоточим върху начина, по който гипсовото копие се експонира в 
Археологическия музей в София. Там осветлението е много слабо и съвсем дифузно. В 
този смисъл то се отличава значително от природното осветление върху Мадарската 
скала и силно затруднява посетителя на музея – тушира подробностите в релефа, 
вместо да ги открои. Следователно, надежден предмет за изучаване е само тримерната 
регистрация (цифровата реконструкция, оцифрена версия, добита чрез лазерно 
сканиране) на релефа.  

Дори неудобното разглеждане на отливката в музея показва няколко фрапиращи 
примери за това колко подвеждащо и ненадеждно е изучаването на фотоснимки вместо 
тримерния релеф независимо от фоторезолюцията. Видни са няколко места, където са 
били отчупени плочи от оригиналния релеф в скалата още преди изготвянето на 
отливката:  

а) липсва парче оригинална скала с размери 0.5х0.5м и дебелина поне 10-15 см 
непосредствено зад гърба на конника, там, където би била развятата му наметка или 
облегалката на т.н. високо седло;  

б) подобна плоча е била откъртена също така от целия торс на конника и от 
предната половина на коня, при това е бил повреден дори глезенът на конника, за 
който изключително остро се спори дали носи стреме или не; в областта, която 
включва корема и свитото бедро на конника, релефът е с 5-10 см по-плитък, отколкото 
в областта, където са седлото и прасецът на конника! Това е против всякаква логика – 
на снимките изобщо не личи, но върху отливката бие на очи;  

в) липсва и голямо парче с размери например 30х30 и дебелина поне 20см под 
предните крака на коня.  

г) липсва голяма скална плоча от нишата пред конника, отграничена от скална 
пукнатина.  

След всичко казано е ясно, че никак не е плодоносно и препоръчително да се 
вглеждаме прекалено много в детайлите, понеже НИКОГА няма да ги знаем в 
пълнота. Ситуацията напомня на фотоилюстрация в печатна книга: като ползваме все 
по-силна лупа, вместо да виждаме все повече несъмнени подробности, почваме да 
виждаме печатарските черни и бели точки, които образуват картината, или – ако щете 
– черните кристалчета на металното сребро, които формират класическото черно/бяло 
фото. Затова за мен, например, няма значение накъде точно са обърнати главата на 
конника и на коня, имал ли е конникът копие или не, имал ли е високо седло или не, 
имал ли е стремена или не и т.н.  

При положение, че оцелелият до днес Мадарски релеф и всичките му 
репродукции са твърде неясни, НЕОБРАТИМО повредени, НЕВЪЗВРАТИМО неточни 
и ЗАВИНАГИ ще си останат несъвсем ясни, единственото, което си струва да 
анализираме сериозно, е само типологията и грубо очертаните предпазливо 
дефинирани фигури.  

АРГУМЕНТИТЕ ЗА МАДАРСКИЯ КОННИК МОГАТ ДА СЕ ОБСЪЖДАТ 
СЕРИОЗНО И ДА ПРИТЕЖАВАТ УБЕДИТЕЛНОСТ ЗА ПО-ШИРОК КРЪГ ХОРА 
САМО АКО СЕ ОПИРАТ НЕ ВЪРХУ ТРУДНО РАЗПОЗНАВАЕМИ НЕСИГУРНИ 
ДЕТАЙЛИ ОТ РЕЛЕФА И НАДПИСИТЕ, А ВЪРХУ ОНЕЗИ ТЕХНИ СВОЙСТВА, 
КОИТО И ДНЕС, СЛЕД МНОГОВЕКОВНАТА РАЗРУХА, ВСЕ ОЩЕ ЛИЧАТ 
НЕДВУСМИСЛЕНО:  

(1) КОННИК В СПОКОЕН ЦАРСТВЕН (ХИЕРАТИЧЕН) ХОД РАВАН;  
(2) КУЧЕ, КОЕТО СЪЗДАВА ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА ЛОВНА СЦЕНА; 
(3) ЛЪВ, ЗА КОЙТО НЕ Е СИГУРНО ДАЛИ Е ЖЕРТВА НА ЛОВА; 
(4) ВЕРТИКАЛЕН ЖЕЗЪЛ С ОСОБЕН НАКРАЙНИК НАД ЛЪВА И ПОД КОНЯ; 
(5) СИЛНО АСИМЕТРИЧНА КОМПОЗИЦИЯ. 
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По повод на (2).  
В целия грамаден набор от изображения на тракийския конник прави 

впечатление непрекъснатото експериментиране на различни композиционни варианти 
с придружаващи персонажи - животни и хора. Понякога около тракийския конник има 
една или дори две човешки фигури (жена, мъж), дори втори конник. Животните са най-
често две, като едното е ловно куче. Другото животно може да е глиган (типична 
плячка за тракийските царе!), лъв, елен (също типично тракийска царска жертва!), 
бивол, а на места не е ясно какво е точно. Общо взето двете животни са разположени 
между краката на коня, под него. Това е естествено за малка рамкирана сцена – 
композицията трябва да е компактна, затворена. Докато при Мадарския конник 
пространството върху скалата не е ограничено – затова кучето може да се разположи и 
зад коня.  

Тук припомням специалната терминологична уговорка, която вече направих по-
горе в текста. Използвам названието «конник в сцена от ловен тип» само като белег за 
присъствието на животни в тази сцена, особено на куче, а не като указание, че някое от 
изобразените животни е станало жертва на лов. Никак не е сигурно, че кучето е 
непременно помощник в лова, а присъстващият на някои релефи лъв не е жертва на 
лова. В тракийските конни релефи се ловува най-често глиган. В цялата студия 
ползвам названията „сцена от ловен тип” или „конник, придружен от куче” само за 
да фиксирам външния вид на сцената, а не като тълкуване на нейното действително 
или символно (алегорично) съдържание.  

 
По повод на (5). 
При всичките образи на тракийски конник, независимо от материала - 

благороден метал, мрамор или стенопис – композицията е съвършена, цялата сцена се 
вмества уравновесено в правоъгълна или овална рамка (мислена или реална). Очевидно 
сюжетът е толкова силно мултиплициран, претворяван, че композицията е усвоена 
прекрасно дори и от второстепенни майстори. При Мадарския релеф сцената е 
силно асиметрична, което е много странно. При явните огромни разрушения в 
релефа, обаче, бих могъл да допусна, че силно изтегленото наляво куче по замисъл или 
в оригинал е било уравновесено от някакъв друг елемент, разположен вдясно, пред 
вдигнатото копито на коня, зад лъва; в частност, това би могло да е олтар или 
жертвеник, каквито има в доста от мраморните плочи с конник. Ако там няма следа от 
откъртване на оригинален скален материал, мога дори да допусна, че релефът като 
цяло не е бил завършен – толкова силно съм убеден в строгата композиционна 
хармония и вековно майсторство при изобразяването на конника в Тракия.  

Попаднах, впрочем, на интересна следа, която оправдава моята подозрителност. 
От моя снимка в 2009г. се вижда, че като правило изпъкналите части от релефа, които 
са изложени на влиянието на дъждовете, имат сивкав оттенък, а вдлъбнатите части, 
които са по-защитени от дъждовете, са бежови. Вдясно от коня се забелязва сиво 
оцветен правоъгълник. Според току-що споменатото наблюдение този детайл би 
трябвало да е изпъкнал. Той прекрасно уравновесява и симетризира цялата композиция 
и спокойно би могъл да е предполаганият олтар. От цветната снимка на релефа с 
голямо увеличение, публикувана от П.Георгиев 2011б, правоъгълното поле вдясно от 
конника се вижда по-ясно. 
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Сн. Л.Цонев, 2009г. [П.Георгиев 2011б] 
 
Любопитно е, че посоченото място никога не е било заето от надпис, то винаги е 

празно във всичките изображения на релефа!  
 

 
Рисунка на долния десен надпис пред конника.  

К.Шкорпил 1924г. [К.Шкорпил 1932] 
 

Мога да предложа и следната хипотеза. Тъй като олтарът има съвсем проста 
форма на правоъгълник, дори за един не особено опитен скулптор не е било нужно 
контурът му да се очертава с жлеб, подобно на конника, лъва и кучето. Затова там жлеб 
не личи, но както показах по-горе, в скалата има изпъкналост с правоъгълна форма. С 
течение на времето олтарът може да е пострадал от ерозия или да е бил умишлено 
рушен подобно на вдигнатата лъвска глава.  

Олтарът / жертвеник с вид на правоъгълник се среща доста често по 
оброчните плочи за конника: поне 10% от 528 плочи в каталога [Kazarow 1938] 
съдържат такъв олтар. Като пример давам репродукция № 297 от споменатата книга. 
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Плоча с конник от Ловешко 

 
Плочки с релеф на тракийския конник, където е изобразен олтар, са откривани и 

след публикуването на фундаменталния каталог на Кацаров. 
Например плочка, открита в Марцианополис (Девня) [„Археологически вести” 

1949], стр. 187: 
 

 
Плочка с конник, открита в Марцианополис (Девня) през 1949г 

 
„Тя е от варовик и е малка - има размери 0.31х0.30х0.07м. Конникът е с буйна коса, 
обърнат напред, облечен е в къс широк хитон и с развята назад хламида. ... Конят е 
с юзда и в спокоен ход надясно. Пред коня стои четвъртит олтар, профилиран 
отдолу и отгоре. Вдясно от олтара се издига палмово дърво с широки листа.”  

 
Тук стигаме до още един методологичен въпрос: Как да оценяваме значими 

детайли от Мадарския скален образ, след като измежду повече от 528 екземпляра от 
каталога на Kazarow 1938 няма две еднакви плочи с релефи на тракийския конник! 
Всичките – въпреки стиловото им единство, както и да се дефинира то! – се различават 
един от друг в детайлите си. На всичко отгоре не винаги детайлите са свързани с 
времето на създаване, може в по-ново време да има архаични детайли. Образът на 
конника в Трако-Фригия има едно фундаментално, същностно свойство: оставайки 
винаги в рамките на инвариантна обща идея, той е: /i/ ПОЛИВАРИАНТЕН и /ii/ 
ИНОВАТИВЕН, т.е. непрекъснато разнообразяван и обновяван! Нямаме никакво 



44 
 

основание да търсим ТОЧНО съответствие между Мадарския конник и някой от 
другите познати образи на тракийския конник! Тракийските майстори винаги 
експериментират нови нюанси, пози, фигури, атрибути; модернизират или архаизират 
образа, избягват строгото канонизиране на подробностите и т.н. Мадарският релеф 
спокойно може да се разбира като поредната версия на тракийския конник, т.е. като 
НЕСЪВПАДАЩ НАПЪЛНО с никоя от останалите версии. С други думи, ако в 
Мадарският конник има детайл, който не се среща в плочите с тракийските релефи, 
това никак не означава, че той не е изработен от тракийски майстор и то в естествената 
за Тракия ДИВЕРСИФИКАЦИЯ на изображенията при запазването на някакъв 
инвариант, който наричаме СТИЛ, ТИП. Винаги може да има отлики в детайлите! Да 
си припомним тук отново думите на Крънджалов 1953: 

„Позицията и положението на ръцете, краката, коня, кучето, лъва, копието и т.н. 
върху релефите на тракийския конник могат да бъдат най-разнообразни, дори 
странни. На този фон всички тълкувания за несъществуващото на мадарската 
скала копие, за мъртвия лъв... ни изглеждат насилени.” 
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ІІ.3. НАДПИСИТЕ В МАДАРА 
 
(1) [ЕБ 1984]  

„Около релефа са издълбани 3 надписа на гръцки език (скална хроника), които 
отразяват важни политически събития, свързани с отношенията между България 
и Византия през VІІІ-ІХ век – при хановете Тервел, Крумесис и Омуртаг. 
Мадарските надписи са част от каменния архив на І българска държава (681-
1018); в тях за пръв път в известните досега бълг. източници се споменава името 
„българи”.  

 
(2) [„Чудесата на България” 2011]: 

„В българската историческа наука е възприет прочитът на проф. Веселин 
Бешевлиев от 1954г. Според него те са правени през различно време и не са 
свързани исторически и смислово с релефа. Горният, намиращ се вдясно от 
конника, е датиран от времето на хан Тервел (701-721г.), чието име се чете 
безспорно два пъти. Долният под конника е от времето на Кормисош (около 
756г.). Надясно от този надпис се намира трети – от управлението на Омуртаг 
(814-831г.). ... Надписите са най-старите български официални документи. Те 
представляват част от старобългарския каменен архив от ранния период на 
българската държава.”  

 
(3) [ЕБ 1984] : 

„Мадарски надписи – първобългарски каменни надписи на грц. език от нач. и 
средата на VІІІв. и І пол. на ІХ в.; намират се от двете страни на Мадарския 
конник и под него, камъкът е ерозирал и те са полузаличени. В четливата част на 
горния десен надпис пред конника се споменава името българи, 2 пъти името на 
хан Тервел, на неговите чичовци от Солунско (хората на Кубер) и на 
„носоотрязания император”, т.е. Юстиниан ІІ (685-695, 705-711). В откъслека се 
разказва за помощта, която хан Тервел дава в 705 на дошлия при него свален виз. 
император Юстиниан ІІ, за да си възвърне престола. Съобщава се още, че 
чичовците на Тервел отказали да дадат помощ на императора, защото не му 
вярвали. В левия надпис под конника се чете името на бълг. владетел Крумесис 
(средата на VІІІ в.), споменава се за българо-виз. отношения по това време и за 
данъка, плащан на Б-я от Византия. Десният долен надпис (от него се разчитат 
само отделни букви и думи) се отнася до събития от времето на хан Омуртаг 
(814-831).” 
 

(4) [Антонова 1982]:  
„Трите надписа около релефа са врязани с гръцки букви на гръцки език. Ерозията 
на скалата ги е повредила много и част от думите е почти заличена. ... Горният 
надпис е от времето на хан Тервел – началото на VІІІ в., левият долен – от 
времето на хан Кормисош VІІІв., и десният долен – от времето на хан Омуртаг 
ІХв.”  

 
(5) [Маринов 2008]  

„За трите надписа в българската историческа наука е възприет прочитът на 
В.Бешевлиев (1954г.). Според него те са правени през различно време и не са 
свързани исторически, съдържателно или смислово с изображението на 
релефа.” 
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Експедицията, която В.Бешевлиев организира при Мадарския конник в 1954г., е 
посветена най-вече на разчитането на надписите. Скелето издига платформата доста 
високо, чак до нивото на самия релеф. Върху платформата са били качени мощни 
прожектори. Надписите са били наблюдавани не само денем, при различно слънчево 
осветяване, но и нощем, чрез насочване на прожекторите в различни посоки и под 
различен ъгъл [Мавродинов 1959]. По тази причина разчитането на Бешевлиев е 
признато за най-пълно и достоверно. Надписите не съдържат информация за релефа. 
Според самия Бешевлиев те носят информация само за събития, свързани с първите 
български владетели на Балканите.  

Не съм в състояние да се убедя лично в правдивостта на разчитането по няколко 
причини. /І/ Не съм специалист-епиграф и то по старобългарски надписи. /ІІ/ Самите 
надписи са били в окаяно състояние още в 1954, а още повече днес. /ІІІ/ Не ми е 
известно някога да е бил публикуван фотоархивът на експедицията от 1954, от който 
любознателната публика да се убеди доколко правдоподобно е идентифицирането на 
знаците.  

Тревожи ме, обаче, друг проблем. Не технически, а съдържателен и стилов. 
Мадарските надписи се смятат за важна съставка от т.н. старобългарския каменен 
архив или каменен летопис на ранните български владетели. Щом са свързани не с 
кого да е, а с владетелите на Първата българска държава, предполага се, че те имат 
съответното държавническо ниво, значимост, величие и мъдрост. За съжаление, 
Мадарските надписи според разчитането от Бешевлиев силно ме разочароват именно в 
такъв аспект, по своето съдържание и интелектуален потенциал. Веднага искам да 
предваря възможни упреци, не искам да бъда разбран погрешно. Моите критерии не са 
необосновано високи, не са взети от външни източници, а се опират върху други 
надписи от същия каменен летопис. Съветвам читателите сами да съпоставят 
Мадарските надписи с други надписи от български владетели и при това да се 
постараят да бъдат съвършено честни пред своята съвест. 

Най-напред давам Мадарските надписи такива, каквито ги е разчел и изтълкувал 
В.Бешевлиев. Те могат да се намерят например в книгата му „Прабългарските 
епиграфски паметници”, С 1981; аз ги цитирам по книгата на Антонова 1982: 

„Трите надписа около релефа са врязани с гръцки букви на гръцки език. 
Ерозията на скалата ги е повредила много и част от думите е почти заличена. ... 
Горният надпис е от времето на хан Тервел – началото на VІІІ в., левият долен – 
от времето на хан Кормисош VІІІ в., и десният долен – от времето на хан Омуртаг 
ІХ в.  

В първия надпис за пръв път в български паметник се споменава името 
българи, датира се от 705-707г. и гласи: «за българите... и дошъл при Тервел. На 
носоотрязания император не повярваха чичовците ми в Солунско и си отидоха 
в Кисинските селища... негов един ... чрез договор вождът Тервел даде на 
императора ... 5 хиляди... императорът с мене победи добре.» 

Левият долен надпис, който е доста повреден, отразява отношенията между 
българи и византийци по времето на император Лъв ІІІ и на българските ханове 
Тервел и Кормисош /716 и 762г./, както и междусъседските отношения при 
царуването на император Константин V. Надписът гласи: «... той даде ... 
жълтици вождът войници... вождът гърците... каквото ти давах всяка година, 
ще ти давам и при вожда... императорът изпрати... и помоли вожда Крумесис... 
вождът като разпределяше жълтиците... започнаха... даде от ... вождът 
Крумесис подари... това езеро... ти направи...вождът развали договорите... 
война... тогава...име.» 
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Третият надпис, почти изцяло унищожен, е от времето на хан Омуртаг. В 
него също се говори за договори, за пари и пр. Там се чете: «... беше отхранен... 
развалиха и от бога Омуртаг вождът ... изпрати ... помогни ми...». ” 

 
Ето сега за сравнение няколко други български държавнически надписа 

[„Повече от 100...” 2009]. 
(1) Надпис, свързан с хан Пресиян. Това е първият известен на науката 

прабългарски надпис. Открит е от френски йезуит в развалините на голяма стара 
църква във Филипи в 1707г. През следващите 200 години рушевините отново го 
засипали и всички сметнали, че е изгубен. През 1923г. при разкопки на църквата го 
открили отново, а през следващите няколко години намерили още пет неизвестни 
дотогава негови фрагменти. Въпреки това по-голямата част от текста остава неоткрита. 
Запазеното е разчетено напълно от Веселин Бешевлиев:  

„Пресиян, от бога владетел на многото българи, изпрати Исбул кавхана, като му 
даде войски, и ичиргу боила и кана колобъра. И кавханът към смоляните… Който 
търси истината, бог вижда, и който лъже, бог вижда. На християните 
българите направиха много добрини и християните ги забравиха, но бог 
вижда.” 

 
(2) Надпис от хан Омуртаг върху т.н. Омуртагова колона в черквата „Св. 

Четиридесет мъченици” във Велико Търново: 
„Кан ювиги Омуртаг, обитавайки своя стар дом, направи преславен дом на 

Дунава и по средата на двата преславни дома, като измери разстоянието, направи 
могила и от средата на тази могила до стария му дворец има 20 000 разтега и до 
Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха 
земята, направих този надпис. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. 
Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, 
който го е направил. А името на архонта е Омуртаг кан сюбиги. Нека бог го 
удостои да живее сто години.”  

 
(3) Надпис от Иван Асен ІІ върху колона от черквата «Св. Четиридесет 

мъченици» във Велико Търново. Храмът е построен и стенописан при царуването на 
Иван Асен ІІ (1218-1241), който е и негов ктитор. Издигнат е в чест на победата му над 
епирския деспот Теодор Комнин и брат му Мануил в битката при Клокотница в 1230г.  

„В лято 6738 (1230г.), индикт 3, аз, Иван Асен, в Христа бога верен цар и 
самодържец на българите, син на стария цар Асен, издигнах из основа и с живопис 
украсих докрай пречестната тази църква в името на светите 40 мъченици, с 
помощта на които в дванадесетата година от царуването си, в която година се 
изписваше този храм, излязох на война в Романия и разбих гръцката войска, а 
самия цар кир Тодор Комнин взех в плен с всичките му боляри. И цялата му земя от 
Одрин и до Драч превзех, гръцка още и арбанашка и сръбска; а пък градовете, 
които се намират около Цариград, владееха фръзите (франките), но и те се 
покоряваха под ръката (скиптъра) на моето царство, понеже нямаха друг цар, 
освен мене, и благодарение на мене прекарваха дните си, тъй като бог така 
заповяда, понеже без него ни дело, ни слово се извършва. Нему слава во веки 
веков.” 

[Херменевтична забележка: Оттук личи много добре как българите възприемали 
съвременната им южна съседка в ХІІІ век - като гръцка държава, която носи 
името Романия, пазещо информация за нейния произход - наследник или 
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остатък от Римската империя. Името Византия, съчинено в ХІХ век от френски 
историци, е подвеждащо и неподходящо. – Л.Ц.] 
 
(4) Позволявам си да добавя към най-вълнуващите записи в старобългарския 

каменен архив и един разтърсващ душата надпис в крепостта Боженишки Урвич, 
северно от Ботевград, оставен от един от последните й защитници срещу османското 
нашествие в ХІV век. Археологическите проучвания са установили, че мястото е било 
заселено още през праисторическата епоха, но първите крепостни съоръжения датират 
от V-VІ в. Разцвета си крепостта достига през ХІІІ-ХІV в., когато е построена и най-
външната крепостна стена. През 20-те години на ХХ век акад. Петър Мутафчиев 
разчита и публикува Скалния надпис на севаст Огнян (копие в НИМ), свързан с 
последните дни на Второто българско царство:  

"Аз Драгомир писах. Аз, севаст Огнян бях при цар Шишман кефалия и много зло 
патих. В това време турците воюваха. Аз поддържах вярата на Шишмана царя"  

 
Дадените тук за сравнение 4 надписа са образци на човешка мъдрост, мъжество, 

родолюбие и послание към бъдното. Нищо подобно не намирам в надписите около 
Мадарския релеф. Това е въпрос, който изисква задълбочено обсъждане. 

Изглежда спокойствието, което цари по темата за Мадарските надписи, е също 
толкова измамно, колкото и онова, което цари около релефа. Същинските въпроси 
дори не са поставени...  
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ІІІ. СКАЛНИ РЕЛЕФИ НА КОННИК В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА 
 
ІІІ.1. УВОД 
 

Дотук се занимавах главно с критика на съществуващи официални становища за 
Мадарския релеф. В следващите две глави ще дам позитивна информация в полза на 
тракийския произход на паметника, която не само актуализира, но и съществено 
допълва материала, събран от досегашните автори – Г.Баласчев, Д.Крънджалов, 
Ст.Михайлов и др. 

 
Основните въпроси, които занимават изследователи и публика, са следните: 
(1) Кой етнос е създал образа на конника и релефа в Мадара (етнокултурен 

анализ) 
(2) Кога се датира Мадарският релеф (хронологичен анализ) 
(3) Какво изобразява Мадарският релеф (семантичен херменевтичен анализ) 
(4) Какво е съотношението „релеф – надписи” (епиграфски анализ) 
(5) Как е композирана и изпълнена сцената (художествен стилов анализ). 
Тези въпроси не са независими един от друг, отговорите на едни от тях зависят 

от отговорите на другите, анализите се преплитат.  
Не претендирам да съм изчерпал всичките типове схващания за Мадарския 

релеф. Съществуват подходи, които са далеч от моите представи; подходи, които 
съществуват в рамките на друг идеен кръг, на друга историческа парадигма. Затова за 
удобство на заинтересувани читатели тук ще дам препратки към някои по-
представителни позиции, без да ги обсъждам: 

Иван Войников прави етнокултурен и семантичен анализ на Мадарския релеф в 
студията си, посветена на историята на българските държавни символи 
(http://www.protobulgarians.com/Kniga%20za%20gerbovete/I.2.Vladetelski%20simvoli%20
v%20srednovekovna.htm).  

Спас Мавров подхожда към Мадарския релеф с инструментариума на 
прабългарската езотерика и знанията на прабългарските посветени [шамани, колобри]  
в областта на астрономията, астрологията и космогонията 
(http://www.iskri.net/articles.php?lng=bg&pg=22).  

Кирил Стойчев тълкува символиката, вложена в Мадарския релеф, опирайки се  
върху прабългарски астрологични представи 
(http://www.astrohoroscope.info/discovery.htm).  

Подобна теза изказва Александър Алексиев – Хофарт. Тя е изложена в доста 
изследвания, но напоследък в синтезиран вид я срещаме, например, в [Алексиев 2012]. 

Оригинална интерпретация предлага Филип Апостолов:  
http://madara_rider.styleglassbg.com/. Той различава следи от поне три етапа, през които 
е минало оформянето на скалата с релефа: праисторически, тракийски и 
раннобългарски. Според него траките създали основните фигури в сцената. По-късно 
ранните българи запазили основните тракийски елементи, но премахнали някои 
периферни елементи и от своя страна добавили нови.  

Георгиев 2012 също разглежда релефа в развитие. Авторът много подробно стъпка 
по стъпка реконструира повредени от времето и от човешка намеса участъци от 
релефа. Стига до извода, че повечето елементи са типично тракийски: конникът като 
участник в сцена заедно с куче и лъв; кучето с нашийник, лъвът, който не е убит, е по-
скоро покровител на светилището, преобърнатият кратер пред лъва. Други елементи 
свидетелстват за влияние откъм скитските династии в Добруджа (Малка Скития) от IV 
– I в.пр.Хр. документирано в скитски монети от онзи период: детайлите във фигурата 
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на конника, в облеклото и въоръжението му, наличието на стреме. Трети елементи са 
били според автора вероятно нарочно унищожени при християнизацията на 
балканските земи по римско време: змията под лъва, главата на лъва. Паметникът като 
цяло се определя като античен, създаван вероятно в последните 1-2 века преди 
римското нашествие (II – I в. пр. Хр.), а сетне бил частично модифициран (разрушен) 
при християнизацията по времето на римското владичество (ІІІ-ІV в.сл.Хр.). По 
същината си той отразява смесения характер на населението в региона на Добруджа и 
Лудогорието (т.н. провинция Малка Скития).  

В настоящата студия се занимавам не толкова с тълкуване, семантика и 
херменевтика, а предимно с художествен стилов анализ. Моят подход се основава 
върху представите ми за школа, традиция и приемственост в изкуството. Смятам, че 
тези фактори са изключително дълготрайни и устойчиви. Смятам, че създаването и 
налагането на значителен нов образ в изкуството е резултат както от усилията на 
множество творци десетилетия и векове наред в рамките на една основна културна 
традиция, но също така и от междукултурни взаимодействия и влияния.  

Най-напред ще разгледам Мадарския релеф КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН 
ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ, независимо от средата, която го заобикаля. Дори при 
такава опростена постановка на задачата, Крънджалов и Баласчев разчупват по много 
плодотворен начин рамките на изолационистката теория за уникалността на Мадарския 
конник. 

НАЙ-НАПРЕД Баласчев 1932 и Крънджалов 1953 дават информация за поне 
още един, втори скален конен релеф у нас – Дикилиташ (вж. по-долу), за над 130 в 
Беломорска Тракия (гр.Филипи), но също така за още 60-70 в западните области на 
Мала Азия - с.Зекерия и скалата Коджа-таш (вж. по-долу).  

НА ВТОРО МЯСТО Крънджалов обръща внимание на грамадния брой релефи 
на конника върху посветителски плочи, който е публикуван от Kazarow 1938, но 
напълно съзнателно се пренебрегва от самия него при обосновката на нетракийския 
произход на Мадарския релеф. Там личи колосалното разнообразие в детайлите при 
запазване на идейния инвариант - централната фигура, ездача с коня, разположен 
много често в сцена от ловен тип.  

НА ТРЕТО МЯСТО Баласчев 1932 публикува редица монети и печати от 
тракийската и римската епоха, разкрити до 1932г. Чрез тях образът на конника 
присъства векове наред в Тракия по чисто икономически начин, но това всъщност му 
помага да влияе върху нейната изобразителна култура.  

Тук давам възможно най-пълен изобразителен материал на образите, съобщени 
от Крънджалов и Баласчев, за да могат читателите самостоятелно да оценят 
аргументите им и да разсъждават самостоятелно върху тях.  

Аз си позволявам да продължа започнатото от Баласчев и Крънджалов, като 
разширя полето на сравненията, а именно:  

НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО добавям нови паметници във вече маркираните групи 
от Баласчев и Крънджалов (скала, камени плочи, монети и пръстени-печати); 

НА ПЕТО МЯСТО включвам паметници в нови групи материали, които 
споменатите автори не са разглеждали, а именно в торевтиката и стенописта.  

НА ШЕСТО МЯСТО съпоставям Мадарския релеф като елемент от грамадно и 
многовековно скално светилище с голям брой от най-известните скални светилища по 
света (Европа, Африка, Азия). 

Новопредставените факти не са били известни за Баласчев и Крънджалов, 
понеже са открити в по-ново време, но във всички случаи говорят в полза на тяхното 
схващане за Мадарския релеф и го потвърждават.  
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ІІІ.2. СКАЛНИ РЕЛЕФИ НА КОННИК В БЪЛГАРИЯ 
 

1 МАДАРСКИЯТ СКАЛЕН РЕЛЕФ НА КОННИК  
Крънджалов 1953 дава следното компактно, но съдържателно описание: 
„Щом вземем под внимание факта, че в действителност скални релефи на 
тракийския конник има няколко десетки на Балканския полуостров, в Мала Азия, а 
в самата България поне два; щом като осъзнаем, че големината на три от 
скалните релефи в Зекерия е приближено еднаква с големината на мадарския 
конник, че статуята на тракийския конник с височина 1.60 м в Софийския музей и 
релефът на тракийския конник с височина 1.80 м в Цариградския музей са по-
големи изображения, отколкото скалният образ в Дикили-таш, че позицията на 
ръцете, нозете, коня, кучето, лъва, копието и т.н. в релефите на тракийския 
конник може да бъде най-разнообразна, дори странна, то още начаса всичките 
мъдрувания за несъществуващо на мадарската скала копие, за мъртвия лъв на 
мадарската скала неизбежно ни изглеждат насилени, нарочно измислени за 
изолиране на мадарския конник от огромния брой тракийски конници, начаса става 
ясно, че цялата тази сложна и противоречива аргументация не отговаря на 
действителността и на историческата истина. Релефът на мадарската скала 
отговаря на релефите на тракийския конник по стил, размери и съдържание на 
сцената.  
На Мадарската скала има доста опростена ловна сцена, в която ловецът в 
хиератично положение е едновременно и бог на близките извори, което се доказва 
от преобърнатата урна между кучето и лъва. 
Типът на коня на мадарската скала е обичайният за останалите релефи на 
тракийския конник в източната част на Балканския полуостров.  
Размерите на различните релефи и на различните типове релефи (плочи, статуи, 
наскални релефи) нямат нито култово, нито принципно значение, а са единствено 
резултат от материалните средства, с които е разполагал човекът, който ги е 
поръчал. От всичките типове съществуват малки (като се започне от около 0.10 
м) и големи (около 2 м), а също така и средни по размер екземпляри.  
Изключително големият размер на мадарския релеф може да се обясни с 
едрозърнестия характер на скалата, който не позволява изработка на малки 
релефи. Втора причина биха могли за бъдат изключително големите размери и 
импозантният характер на скалите, но най-вероятно такава причина е било 
значението на мястото като религиозен център.  
И така, по стил, размер, фигуративно а също така по религиозно съдържание 
релефът на мадарския конник се включва естествено в безкрайната поредица 
релефи на тракийския конник и произхожда заедно с надписа от времето на 
римското владичество над Балканския полуостров, най-вероятно от 3-4 век.” 

В книгата [Георгиев 2011б] срещаме следното важно наблюдение:  
„Друг много съществен тракийски елемент от композицията в Мадара е 
изобразеното на релефа куче – абсолютно типичен и присъстващ на множество 
тракийски релефи елемент. Присъствието му, обаче, на една сцена на триумф, за 
каквато е обявен релефът, е нелогично и необяснимо. Вероятно образът на кучето 
носи своята символика, която е имала своето място в света на траките. Иначе 
трудно ще си обясним това присъствие в един неслучаен, с държавнически 
характер паметник, какъвто е релефът над Мадара.”  
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Релефът в Мадара, сн. Л.Цонев, 2009 г. 

 
Изкушавам се да продължа тази правдива бележка по следния начин: Да, 

присъствието на куче в една държавническа или царска сцена наистина изглежда 
нелогично - навсякъде по света, освен в Тракия! Убедително доказателство за 
специфичното тракийско отношение към царското достойнство и величие са сцените 
„конник с куче” в гробницата в с.Александрово, Хасковско, които датират от ІV 
в.пр.Хр., и скалните релефи „конник с куче” от римската епоха, открити от френските 
изследователи Heuzey 1876 и Picard 1922 край Филипи, недалеч от Кавала.  
 

 2 СКАЛНИЯТ РЕЛЕФ НА КОННИК В МЕСТНОСТТА ДИКИЛИ-ТАШ, РУСЕНСКО 
{Датировка – епохата на елинизма}.  

В България е имало и втори скален релеф „конник с куче” - в махалата 
Дикили-таш (принадлежаща към с.Мечка и кръстена на едноименния природен обект 
край Дунав – Дикили-таш=Стълпище), на около 25 км югозападно от Русе. Бидейки 
отчасти счупен, релефът имал остатъчни размери около 1м х 0.8м. Открит е в 1932 г. от 
В.Маринов, уредник на музея при мъжката гимназия в гр. Русе, и бил взривен от 
иманяри в 1940г. 

[В.Маринов „Нови ценни археологически находки при с.Дикилиташ, Русенско” – в-к 
Зора, брой 4005, годишнина ХІV, 07.11.1932, стр.8, но без снимка на релефа!] 
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Снимка на релефа в Дикилиташ, направена от В.Маринов, 1932, публикувана в [Кацаров 1933а,б] 

 
Тъй като снимката не е с високо качество, полезно е да цитирам описанието на 

самия откривател, публикувано в [Кацаров 1933б]: 
„Варовиковата скала, върху която е издълбан релефът, е част от отвесните 
брегове на сухата долина на р. Ореше. Образът, на три метра височина от 
основата на скалата, е обкръжен с трапецовидна рамка, широка долу около 1 м, 
горе около 0.85 м. Горната половина на релефа е отчупена и то, както изглежда, в 
по-ново време. Конникът е представен препускащ към дясно, облечен с къс хитон, 
навярно и с хламида (сега заличена). Десницата му е била вдигната нагоре, за да 
хвърли копие. Конят с дълга буйна опашка е изобразен доста живо; под дясното му 
копито, както изглежда, е представен малък четиристранен жертвеник, зад 
който се вижда бягаща вдясно сърна; зад нея, под коня, тича хрътка с увиснали 
уши, която преследва сърната. Пред коня се вижда долната част на дърво, около 
което се вие змия.” 

Кацаров публикува снимката на релефа и описанието на В.Маринов и в 
[Кацаров 1933а]. Заедно с вече познатите ни факти тук намираме следната твърде 
любопитна добавка:  

„Капитан М.Ванков в „Задружен труд”, год.ІV, съобщава, че в скалата срещу 
Калето били изваяни два коня, бягащи един до друг, единият от тях с юзда, а 
другият с вирната опашка и едно куче в краката му; до образа на единия кон имало 
следи от латински надпис. Може би това съобщение се отнася към тук описания 
паметник; възможно е, обаче, че е имало други релефи по скалите, които по-късно 
са станали жертви на каменарите.” 

Бих добавил само едно предположение. Не мога да си представя иманяри, след 
като са взривили един релеф, за да търсят зад него злато, и не са намерили нищо, да 
вземат да разглеждат и да прибират парчетата от взривената скална маса. Затова съм 
почти сигурен, че отломките от взривения релеф и досега са си на мястото – под 
скалната стена, но са затрупани с годините от пръстта и пясъка - ако река Ореше е 
прииждала или Дунав е подвигал нивото си достатъчно от време на време. Аналогично 
на затрупаната пещера-светилище наблизо. С други думи, има доста голяма вероятност 
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при внимателни разкопки да се открият фрагменти от скалния релеф и да се 
реставрират в някаква степен. Ако някой археолог и някоя институция да вземат 
проблема присърце и да се захванат. Ако... 
 

 3 СКАЛНИЯТ РЕЛЕФ НА КОННИК КРАЙ СЕЛО КРАЛЕВО, ТЪРГОВИЩКО 
Арх. Елица Виткова откри в Интернет през октомври 2011 следния материал: 

«Митичният конник от Кралево», автор: Христина Митева, краевед от Търговище, 
публикация от 17.02.2011. 

„Родена съм и живяла до 55 години в Търговище. За пръв път видях Мадарския 
релеф, когато бях във второ отделение, при една училищна екскурзия. 
Впоследствие четох „Пътуване из България“ на Иречек, който още на времето е 
информирал научния свят, че край Ески Джумая (Търговище), на възвишенията 
край Карлъкьой (с. Кралево) има конник, досущ като Мадарския. Дори с букви и 
надписи около него. Това той зачул от мнозина, когато посетил прочутия на 
времето си още пазар в Търговище. Обещал си, на връщане от своята мисия да 
мине през с. Кралево, за да види с очите си конника и да препише буквите около 
него, за да ги сравни с тези на Мадарския конник. Написал статията, но поради 
належащи причини не минал на връщане по тези места и не преписал буквите. ... 
След 9 септември 1944 г той е заличен напълно, за да бъде Мадарският конник 
единствен. Група ентусиасти отиват да потърсят Конника през 1967 г., но не 
откриват следа от него. Аз също ходех и се лутах по тези места, като разпитвах 
местните жители. Вървях пеша, със самосвали и т. н., дордето узная, че на негово 
място бе изградена каменна кариера. Наблизо бе намерено и разкопано 
„Кралевското златно съкровище“ от археолога Георги Гинев.”  

За голямо съжаление тук няма запазен образ – нито рисунка, нито снимка на 
паметника. Днес край селото има каменна кариера, което свежда до нула вероятността 
този паметник да е оцелял. Предлагам само текста от оригиналната публикация на 
Иречек 1899, където се споменава скалният релеф на конник при с. Кралево, 
Търговищко, стр. 881 – долу: 

„Карлъкьой, което видях по пътя от далече, било, казват, старо село, според 
обясненията на Ескиджумайци първоначално Кралево село. При него в планините 
се намирал на много непристъпно място издялан в скалата конник с надпис, както 
при Мадара; туй известие ме много интересуваше, но понеже бързах, не можах да 
издиря нищо по-подробно по туй нещо.” 

 
За нагледност давам тук част от карта с находища на плочи с релефи на 

тракийския конник в североизточна България, взета от [Kazarow 1938]. Върху нея съм 
подчертал местата с документираните скални релефи на конник в този район, а в рамка 
са оградени някои близки градове за по-лесна ориентация. 
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Попаднах и на други сведения за скални релефи на конник. Например: 
Публикация във в-к Труд от 10.08.2012 съобщава, че в Кюстендилско имало 

два скални релефа на конник: 
„Край махала Демянците (до с.Ветрен, южно от Кюстендил, непосредствено до 
границата с Република Македония – бел. Л.Ц.) се намира древният културно-
исторически паметник (оброчище – бел. Л.Ц.) „Кръстати камен”. Монументът 
представлява кръст с височина 2.60 м и широчина 2.10 м. Специалистите 
предполагат, че е издигнат в края на V век върху старо тракийско светилище. 
Композицията включва тракийски конник, издялан на скалата зад кръста. По-
малкият е запазен, а по-големият е разрушен.” 

Лично проверих на място и се оказа, че става дума не за релеф, изсечен в скалата от 
древен скулптор, а за специфично изветряне на скален блок без никакво участие на 
човешка ръка. Отделен въпрос е, че мястото вероятно е оброчище, похристиянчено 
древно светилище. До изсечения от голям скален блок кръст се издига огромен валчест 
камък, върху който има две типични и много добре оформени „жертвени” ямки с 
улейчета. Такива ямки са характерни за всички обекти, разглеждани от специалистите 
като древнотракийски скални светилища.  

Студентът от Пловдив Янко Динчев съобщава, че според непроверени сведения 
от местни жители скален релеф на конник има в Сакар планина. Днес в този район 
има мраморна кариера, така че оцеляването на скален релеф там много слабо вероятно. 
Това сведение не съм успял да проверя.  

Ако в момента не мога да добавя повече примери, проблемът е там, че до днес 
никой български археолог, историк, етнограф и т.н. не е сметнал за нужно и полезно да 
проверява, издирва и публикува сведения за други наскални релефи с конник в 
България, освен Мадарския. Също така никой не намира за нужно поне да продължи 
делото на Г.Кацаров от 1938 като събере и издаде каталог за плочите с релефи на 
тракийския конник, открити у нас в периода от 1938г. до днес.  
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ИЗВОД:  
В ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ Е ИМАЛО ПОНЕ 3 СКАЛНИ РЕЛЕФА С 

КОННИК (1 В МАДАРА + 1 В МЕСТН. ДИКИЛИ-ТАШ, РУСЕНСКО, + 1 ДО 
С.КРАЛЕВО, ТЪРГОВИЩКО), ОТ КОИТО ДО ДНЕС Е ОЦЕЛЯЛ САМО 
ГОЛЕМИЯТ РЕЛЕФ В МАДАРА.  

С ДРУГИ ДУМИ, МАДАРСКИЯТ РЕЛЕФ КАТО СКАЛНО ИЗСИЧАНЕ И 
КАТО СЮЖЕТ НЕ Е УНИКАЛЕН КАКТО ЗА БЪЛГАРИЯ, ТАКА И ЗА ЕВРОПА. 
УНИКАЛЕН Е САМО ПО ГОЛЕМИНА, В СМИСЪЛ, ЧЕ ФИГУРИТЕ, ИЗСЕЧЕНИ В 
СКАЛАТА, ИМАТ ЕСТЕСТВЕНИ РАЗМЕРИ. НО РЕЛЕФИ НА КОННИКА В 
ЕСТЕСТВЕН РАЗМЕР ИМА ПОНЕ НЯКОЛКО, САМО ЧЕ НЕ ВЪРХУ СКАЛА, А 
ВЪРХУ КАМЕННА ПЛОЧА. 
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ІІІ.3. СКАЛНИ РЕЛЕФИ НА КОННИК ИЗВЪН ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ 
 

 4 СКАЛНИ РЕЛЕФИ ПРИ АНТИЧНИЯ ГРАД ФИЛИПИ ДО КАВАЛА 
Крънджалов 1953 съобщава за повече от 130 бр. скални релефи на гръцки, 

тракийски и малоазийски божества, измежду които и няколко на тракийския бог-
конник, извън днешна България, открити от френски археолози край античния град 
Филипи, недалеч от Кавала, т.е. в обхвата на древна Тракия. За подобни релефи се 
споменава и при град Ламиа, който е разположен по на юг от Филипи, северно от 
Атина. 
{Датировка: втората половина на І в.сл.Хр.}.  

„Друго място, известно със своите скални релефи е Philippi близо до гр. Солун. 
L.Heuzey, H.Daumet, Ch.Picard открили там истински митологичен музей. Скалите 
там са мраморни, затова са се запазили много релефи и то в добро състояние. ...До 
1921 са изброени 136 релефа, но не е ясно дали това са всичките. Пикар пише, че 
източно от акропола на град Ламиа (Малида) също има скални релефи.” 

Измежду тези 136 релефа само 7 съдържат образа на тракийския бог-конник 
– както самостоятелно, така и в обща композиция с други божества [Stojanov 1998].  

Първият изследовател, който описва скалните релефи край Филипи Heuzey 
1876, публикува една рисунка на релеф със самостоятелен конник - в бяг надясно: 

 

 
Рисунка на скален релеф на тракийския конник край Филипи [Heuzey 1876].  

Релефът не е рамкиран, сцената е от ловен тип. 
 

И още една рисунка, където конникът е даден в левия край на композиция с 
други две човешки фигури. Рисунката е доста бледа, навярно и оригиналният релеф не 
е запазен в добро състояние, затова цитирам описанието на Heuzey 1876 - конникът е в 
галоп, а под него има някакво животно, напомнящо глиган:  
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Същият релеф е възпроизведен в публикацията [Stojanov 1998]. Рисунката е по-
ясна, но там пък няма дори намек за животното (глиган?), което Heuzey 1876 е 
забелязал под коня. Според Stojanov 1998 женската фигура в центъра е богинята Хера:  
 

 
 
По-късно Picard 1922 публикува рисунки на още два релефа с конника при 

Филипи:  

 
Скални релефи на тракийския бог-конник край Филипи [Picard 1922].  
Виждат се типичните размери на релефите край Филипи: 0.5х0.5м. 

Конникът е придружен от куче (кучета).  
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Държа специално да подчертая, че показаните дотук  четири релефа съдържат 
«конник в сцена от ловен тип» точно както в Мадара. По размери не са много 
големи, вероятно не надхвърлят 1х1м, ако ги съпоставим с буквите. Следователно са от 
класа на релефа при Дикили-таш, Русенско.  

Stojanov 1998 споменава и по-късни изследвания във Филипи, проведени от 
френските учени Колар и Дюкре [P.Collart, P.Ducrey – книга от поредицата “Bulletin 
de Correspondance Hellenique (BCH), Supplement series, Supplement II, озаглавена 
“Philippes I. Les reliefs rupestres”, издание на Ecole Francaise d’Athenes, Paris 1975, 
267 страници, 225 илюстрации)]. За жалост тя не ми е достъпна в момента.  

В статията [Stojanov 1998] намираме още една снимка на релеф с Тракийския 
конник от скалното светилище във Филипи, където пред конника е показана стояща 
женска фигура:  

 

 
 

 5 СКАЛНИ РЕЛЕФИ ПРИ С.ЗЕКЕРИЯ, МАЛА АЗИЯ 
Най-напред Баласчев 1932, а сетне и Крънджалов 1953, цитират публикация на 

френския изследовател Sarré 1896, според когото до село Зекерия в Мала Азия имало 
7 скални релефа, измежду които 3 на конник.  
{Датировка – гръко-римската епоха според Д.Крънджалов}  

„Фр.Сарре [ Sarré 1896] съобщава за редица релефи, които изобразяват конник, до 
село Зекерия в Мала Азия. Мястото прилича на Мадарското – висока скала със 7 
релефа. ... Сред 7-те скални релефи има 3 релефа на конник с надписи, от които 
се вижда, че релефите са посветени на бог Арес. Те са врязани в скалата на 
различна височина и без определен ред. По-нататък Сарре отбелязва, че другите 
релефи са посветени на Аполон, Митра и Хелиос.  
Релефите, посветени на Арес, са оградени в рамка и имат цокли. Височината 
им е около два метра. Единият от релефите е доста голям 1.76м х 1.82м, т.е. 
сравним с Мадарския. По своя характер това са гръцки релефи, в гръцки стил; 
същият стил, в който са изпълнени всичките останали тракийски конници на 
Балканите.”  
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Рисунки от Фр.Саре на скални релефи на конник край с.Зекерия в Мала Азия. Релефите не са от ловен 

тип, но са с естествена големина като Мадарския. 
Репродукция според статията на Крънджалов 1953. 

 

 
 

Това са релефи на конник в размери, които приближават естествените. Той, 
обаче, не носи оръжие, не е придружен от куче и наоколо няма друго или жертвено 
животно. Това е по-скоро „царствен конник-войн”. 
 

 6 СКАЛНИ РЕЛЕФИ ПРИ С.КОДЖА-ТАШ, МАЛА АЗИЯ 
Отново наред с Баласчев 1932, Крънджалов 1953 споменава и за още 60 

скални релефа с конник в мала Азия между областите Писидия и Фригия, при 
с.Коджа-таш. Открити са също от френски учени. 
{Датировка – гръко-римската епоха}. 
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На тази карта се вижда къде е областта, 
наричана Писидия. [Бакалов 2006] 

На тази карта Писидия е означена с числото 5.  
[МСЭ 1960] 

 
Д.Крънджалов 1953 пише следното: 

„Фр.Сарре споменава за още 60 релефа на тракийския конник, които се намират в 
областта между старата Писидия и Фригия. ... В 1877 г. L.Duchesne, 
M.Collignon публикуват своя “Rapport sur un voyage archeologique en Asie mineure” 
и при описанието на своето пътуване в Писидия забелязали на скалите до Коджа-
Таш (Kodja-Tach), близо до селото Джук-Оварлак (Djouk-Ovarlak), по пътя между 
Хорзун (Chorzun) и Тефений (Tefenij) съществуването на почти 60 релефа на 
конника с кон, вървящ надясно и държащ копие в дясната ръка. Релефите са 
врязани в малки едикули с фронтони и си приличат помежду си. ... Авторите 
предполагат, че тук става дума за обща черта в религиите на Тракия и Фригия и 
тези релефи представят вероятно някакъв бог във вид на конник.  
В 1880 г. M. Collignon съобщава още подробности. Тези почти 60 скални релефа са 
разположени върху скалата без какъвто и да е ред според това къде е най-удобно 
да се работи. Камъкът е мек и затова надписите са оцелели много слабо и 
непълно.” 

 
 

Това отново са релефи на конник дори с копие или меч в ръка, но тъй като 
липсват куче и друго животно, евентуално жертва, той не може да се опише като 
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„конник в сцена от ловен тип” както е в Мадара, Дикили-таш и Филипи. По-скоро 
имаме композиция „царствен конник-войн”. 
 

 7 СКАЛНИ РЕЛЕФИ В НАКШ-И-РУСТАМ, ПЕРСИЯ, ДНЕШЕН ИРАН 
Всичките разисквания за Мадарския релеф, които предполагат в него персийско 

влияние, цитират скалните релефи на конници в Накш-и-Рустам в Иран (древните 
земи на Персия)  

Проблемът е, че там има 2 вида релефи от две различни епохи:  
(1) ранни ахеменидски скални гробници от V-ІV в.пр.Хр. Те изобщо не изобразяват 
коне и конници; създадени са в дълбоки ниши, които добре ги защищават от ерозията; 
и  
(2) късни сасанидски релефи от ІІІ в.сл.Хр. Те наистина изобразяват конници от 
царско естество, но или в статична поза, или в яростен двубой с насрещен втори 
конник, но без намек за лов, без никакво съпровождащо куче. Създадени са като 
открити релефи – върху повърхността на скалата, така че не са защитени срещу 
ерозията. Самата скала изглежда е доста по-твърда от мадарската, така че са се 
запазили до днес относително добре. Тях именно споменават наред с всички останали 
изследователи Баласчев 1932 и Крънджалов 1953. 

Ще се постарая да представя достатъчно пълно релефите от светилището в 
Накш-и-Рустам.  

 

 
Общ поглед на светилището [Данаилов 2009] 

 

 
Сасанидски релеф: препускащ конник, не се вижда ясно. [Данаилов 2009] 
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Сасанидски релеф: яростна битка между двама насрещни конника. Нито седла с високи облегалки, 

нито стремена, нито дълги плетени опашки. [“Lost Civilizations…” 2001] 
 

 
Сасанидски релефи под гробницата на Дарий І. Две сцени на яростно противоборство с копия, които 

съдържат по двама насрещни конници. [Данаилов 2009] 
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Триумфът на Шапур I (242-272), син на Ардашир. Релеф от III век. [“Lost Civilizations…” 2001] 

 

 
Инвеститурата на Ардашир, релеф от втората четвърт на III век. 

[„Искусство стран и народов...” 1965]  
Помазване на Ардашир от бога Хормузд. [Скар2008] 

 
Както се вижда, тук никъде не намираме специфичните елементи на Мадарския 

релеф: няма нито плетена опашка, нито високо седло от средноазиатски тип, нито 
стремена; царят не ловува, а води двубой с копие, в някои случаи приема почести; в 
нито един случай не е придружен от своя верен приятел – кучето.  

В някои от сцените – но не във всичките! - наблюдаваме прословутата 
„царствена стойка”, за която толкова настояват български изследователи и която не е 
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присъща само на сасанидските скални релефи. Според мене опитите тя да се тълкува 
като доказателство, че Мадарският релеф е резултат от сасанидската традиция или 
дори дело на персийски майстор, са насилие над фактите.  
 

 8 СКАЛНИ РЕЛЕФИ В ТАГ-И-БОСТАН, ПЕРСИЯ, ДНЕШЕН ИРАН 
Крънджалов 1953 споменава още един релеф на конник в Иран: Таг-и-

Бостан. {Датировка 600г.сл.Хр.}  

 
Релефът в Голямата пещера в Таг-и-Бостан, 600г сл.Хр.  

[„Искусство стран и народов...” 1965] 

 
Детайл: инвеститурата на Хосров ІІ, Таг-и-Бостан, VІІ в.сл.Хр.! [Гюиз 2007] 

 
Това е релеф тип „конник-войн, нападащ с копие” и в никакъв случай не е нито 

„конник, придружен от куче”, нито „царствен конник”, макар че изобразява не 
митологичен или легендарен персонаж, а съвсем конкретен, индивидуален 
ахеменидски владетел. И ездачът, и конят са облечени в тежки брони. Други релефи с 
конник в това светилище няма. Релефът е поместен в голяма ниша, която го предпазва 
от атмосферни повреди.  
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 9 СКАЛЕН РЕЛЕФ В РАГ-И-БИБИ ДО С.ШАМАРК, ПЕРСИЯ, ДНЕШЕН АФГАНИСТАН 
През 2009г. българска експедиция съобщава за още един скален релеф извън 

България край село Шамарк в местността Раг-и-Биби в днешен Афганистан, но в 
границите на Древна Персия. Открит бил от англичани през 2003г. До 2001 г. бил 
практически запазен, но след това бил значително повреден от обстрел на талибаните. 
Сюжетът му е „царски лов” – конник в бяг убива индийски носорог. Предполага се, че 
изобразеният цар е Шапур І, син на Ардашир І [Войников 2009] 
{Датировка: ІV в.сл.Хр. според сп.Осем!}.  

Ето 2 снимки от този репортаж [Георгиева, Панов 2009]: 
 

 
 

 
 

Този релеф стилово е много близък до Накш-и-Рустам по облеклото и украсата 
на конника и коня. Около конника има две прави мъжки фигури. Подобно на 
Мадарския релеф, в афганския релеф пред конника лежи едро животно. Тъй като 
афганският релеф е силно повреден, не може лесно и със сигурност да се каже какво е 
това животно и в какво качество присъства в сцената – като жертва или като символ.  

Напоследък П.Георгиев успя да открие в Интернет снимка на убитото в лова 
животно отблизо – изглежда, че то е... „носорог”? 
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Семантиката на сцената не е ясна. Във всеки случай и тук не се забелязват нито 
„високо седло от средноазиатски тип”, нито стремена, нито дълга заплетена опашка. 
Няма го и придружаващото куче, верният приятел на тракийските конници - колкото и 
незначителен да изглежда някому този детайл, каквато и да е семантиката на кучето в 
съзнанието на траките. Смятам, че е твърде пресилено да се търси родство между 
афганския и Мадарския релеф.  
 

В резултат от този обзор можем да заключим, че никъде извън Тракия не са 
засвидетелствани СКАЛНИ релефи на „конник в сцена от ловен тип”, „конник, 
придружен от куче”, т.е. с характера на Мадарския. Но за сметка на това в самата 
Тракия те са били най-малко десетина, някои от тях с естествени размери! Друг 
въпрос е колко от тях са оцелели до днес...  

Специално подчертавам, че в Персия скални релефи с конник няма по времето 
на Дарий І (VІ-V в.пр.Хр.), те се появяват по-късно при династията на сасанидите (ІІІ-
VІ в.сл.Хр.), но тези релефи сюжетно, семантично и стилово толкова се отличават от 
Мадарския, че пряка, родствена връзка между тях не мога да допусна. 
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ІV. СКАЛНИ РЕЛЕФИ В ГОЛЕМИ СВЕТИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ В 
БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА 

 
Крънджалов 1953 и Баласчев 1932 ратуват да не се изолира Мадарският скален 

релеф на конник от всички други скални конни релефи по света. Разширявайки тази 
идея, предлагам да не се изолира Мадарският светилищен скален комплекс от 
другите подобни комплекси по света! С други думи, предлагам Мадарският конник 
да се обсъжда и преценява ЗАЕДНО СЪС СРЕДАТА, която го заобикаля, а именно – 
със светилището наоколо.  
 
ІV.1 МАДАРСКИЯТ СВЕТИЛИЩЕН КОМПЛЕКС  
 

 1 СВЕТИЛИЩЕ МАДАРА 
{Датировка – ІІІ-ІV в. по Крънджалов 1953,  
VІІІ в. по днешната официална теза} 

 
Районът не е просто място на един значителен скален релеф. Той е едно огромно 

скално светилище с изключително дълга история. Преди всичко искам да изтъкна един 
чисто топографски белег, който е присъщ на практически всички светилища от 
подобен ранг по света: огромната скална стена, която сама по себе си внушава респект 
у всеки посетител дори и само като природен обект.  

 

 
Мадарското плато с крепостта и скалния масив, възд. снимка [ИБ 1981] 

 

 
Мадарското плато с крепостта и скалния масив, гледано от юг [Стоянов 2010]. 
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Ето описанието на Крънджалов 1953: 
„В 1934г., когато теорията за прабългарския произход на Мадарския конник вече е 
пуснала дълбоки корени, проф. Кацаров в сборника “Мадара І, Разкопки и 
проучвания”, стр.159-162, посочва още един цял и два фрагмента от [плочи с] 
тракийски конник точно от Мадара, а освен това говори за още три други, един от 
които бил намерен почти до самата Мадара, а останалите два направо в Мадара.  
В 1934 г. проф.Г.Кацаров публикува още 3 фрагмента от [плочи с релефи на] 
тракийския конник [намерени при] разкопките в Мадара. …Споменатите по-горе 
находки явно сочат, че в римската епоха пещерата до мадарския извор е служила 
като светилище на тракийския герой-конник, където наред с него почитали и други 
божества (нимфи, Дионис, Херакъл, Артемида) също както и в другите по-рано 
известни светилища на това божество. ... 
Въпросът за съществуване на езически светилища в Мадара е много важен. 
Очеркът на Шкорпил от 1932 година го е изяснил дотолкова, че за нас е 
достатъчно да се възползваме от неговото описание, изводи, фотографии и 
рисунки. Фотографиите от Шкорпил... ясно показват, че в Мадара са 
съществували светилища с различни размери – както в подножието на скалните 
стени, така и в стените високо над терена, където в скалите били изсечени цели 
помещения или комплекси от помещения и където се е стигало по стълбища, 
издялани в скалата или по дървени конструкции. Описанията, фотографиите и 
рисунките на Шкорпил показват жертвеници с канали за оттичане на кръв, 
както във Филипи, с тази разлика, че в Мадара те са много повече... На 
фотографиите [на Шкорпил] се виждат едикули с почти съвършена форма, 
където най-вероятно са били издялани определени релефи, които са се заличили с 
времето. И тези релефи не са били съвсем малки. Подобен релеф или собствено 
казано остатък от релеф се вижда на преден план върху скала на фото № 1 в 
таблица ІІІ, в четириъгълна рамка. 

 
Това е фото № 1 в таблица ІІ, споменато от Шкорпил 1932. Вижда се остатък от релеф. В 

надписа под снимката пише: „Обр. 30: Манастирище до блока Ставро под Калпаклъ-таш с релефен 
кръст.” Изглежда има грешка, понеже на снимката няма никакъв кръст. Интересно как изглежда 

релефът днес, запазен ли е?  
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Местността до Мадарските скали вероятно е била от незапомнени времена 
крупен култов, религиозен център. Рафаил Попов нарича Мадара „българската 
Троя”. В праисторическата пещера е намерен жертвен олтар, различни предмети, 
художествени изображения, които с пълна очевидност свидетелстват, че в 
тракийските и римските времена в естествени и изкуствени вдлъбнатини в 
скалите са създадени различни светилища на различни езически божества. 
Големите или по-малки безбройни кухини в скалите на различни височини сочат, че 
тук е имало не само християнски манастири и килии на различни християнски или 
сектантски пустинници и подвижници; но има и по-стари ниши за изображения на 
езически божества – релефи или статуи, както във Филипи и на други места. При 
разкопките под Мадарския конник били намерени, естествено, също и изображения 
на тракийския конник от обичаен тип върху каменни плочи.” 

Интересно е каква е съдбата на загадъчния втори релеф на скалата, която стои 
изолирано от грамадната скална стена. Добре би било да се предприеме опит за 
точното локализиране на скалата. Като основа може да служи следната съвременна 
въздушна снимка на района [Овчаров 1982]: 
 

 
 

В долния десен ъгъл е днешният паркинг и малкият музей Мадарски конник. От 
него нагоре и наляво по склона тръгва алеята-стълбище към наблюдателната площадка 
за посетителите. Долу в центъра се виждат разкопаните основи на средновековни 
сгради. Пак долу, но в левия край на снимката, отвесният характер на скалната стена се 
нарушава и пред нея сред горския масив личат няколко отделно стърчащи скали. 
Вероятно именно там между дървета и храсти трябва да се търси странният релеф от 
горната шкорпилова снимка.  
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Обобщена информация за наличностите в Мадарския скален комплекс, които 
му придават характер на светилище:  
- извор в пещера, басейн, плосък олтар/жертвеник, 
- много ниши, едикули, скални камери,  
- поне 6 цели и фрагментирани плочи с релеф на тракийски конник, придружен от 
животни, в самата Мадара,  
 

Тракийски конник с лъв и човешки фигури - 
плоча от Мадара [Kazarow 1938] 

Фрагмент от плоча с 
релеф на тракийския 
конник от района на 
Мадарския светилищен 
комплекс [Лечев 2007].  
⇐ 
 
 
 
Плочка с пълната 
композиция от този 
вид може да се види, 
например, в релеф от 
Бургас в книгата 
[Карайотов и др. 2011] 
или [Попов 2007]. 

 
- 1 голям скален релеф с конник в Мадара; 
- гореспоменатият скален релеф в Мадара, чийто сюжет не е конник, но днес е трудно 
да се провери; 
- поне 1 плоча с релеф на конник с лъв от Кюлевча.  

 
Тракийски конник с лъв - плоча от Кюлевча [Kazarow 1938] 
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ІV.2 СВЕТИЛИЩЕТО В ДИКИЛИ-ТАШ, РУСЕНСКО 
 

 2 СВЕТИЛИЩЕ ДИКИЛИ-ТАШ, РУСЕНСКО 
 
Скалният релеф в местността Дикили-таш/Стълпище край Русе също не е 

самотен насред пейзажа. Той е част от трако-римско светилище с пещерен храм, 
гробници, голяма чешма – т.е. едно макар и по-малко по размери, но все пак типично 
светилище. Разположено е до римската гранична крепост Тримамиум. Според каталога 
на Kazarow 1938 (снимка № 84) в крепостта бил намерен неголям фрагмент от плоча с 
релеф на тракийския конник. За транспортните нужди на крепостта брегът на това 
място е бил укрепен с едри трошени камъни, за да позволи удобно акостиране на 
плавателни съдове.  

За жалост историческото място днес е съвършено занемарено.  
Снимка на скалния релеф с конник от Дикили-таш е показана по-горе в Глава 

ІІІ. 
 

Скалният издатък, където е бил изсечен Дикилиташкият релеф. Открит в 1932, взривен в 1940г.  
Сн. Л.Цонев 2011 

 
Описанието на светилището, направено от самия откривател Васил Маринов в 

списание Нива, се намира изключително трудно, а е твърде ценно, понеже съдържа 
доста подробности за мястото, които до днес не са запазени или са силно променени. 
По тези причини тук ще го цитирам изцяло според интернет-публикацията, любезно 
осъществена от Диляна Михайлова на 12.08.2007г. Удебеляването на някои думи съм 
направил, за да насоча вниманието на читателя към основните обекти.  
http://history.rodenkrai.com/new/liubopitno/tainite_v_dolinata_na_reka_oreshe.html 

„Тайните в долината на река Ореше 
Публикация на В. Маринов (уредн. на археол. сбирка, Русе) в сп. Нива, 1933 година. 

Югозападно от гр. Русе, на разстояние 25 км. от последния, до самия 
дунавски бряг, от двете страни на устието на р. Ореше, е разположено малкото 
рибарско селце Дикилиташ. 
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Името си селото носи от двата побити камъка (дикили-таш) пред селото, в 
самата делта на река Ореше, които при прииждане на Дунава се заливат от 
водите му – по-малкият се загубва във водите, а по-големият остава да стърчи, 
като остров, приличащ на огромно допотопно животно – вечният страж на 
селото. Легендата говори, че големият камък е донесъл тук Крали Марко под 
„култука” си, а малкият жена му с престилката си. 

Двата камъка са дело на ерозията и декудацията на р. Ореше и р. Дунав, 
известни под названието земни скални пирамиди. 

За старините около това село е писал у нас по-подробно Карел Шкорпил – 
археолог с големи заслуги за българската история и география в „Известия на 
Руския археол. институт в Цариград”, т. Х, стр. 454, в „Опис на старините по 
течението на русенския Лом”, стр. 91, освен това, преди него ни съобщава за 
крепостта около селото капитан М. Ванков, в „Задружен труд”, год. ІV, а 
напоследък направих съобщения във в. „Русенска поща”, бр. 3664 и в. „Зора”, бр. 
4005, по който случай проф. Г. И. Кацаров написа статията си „Един нов 
паметник на Тракийския конник” в „Литературен глас”, бр. 176. 

На 22 ноември 1932 год., с група ученици посетихме селото и всички старини 
около него. Бяхме разведени от учителя, свещеника, капитана на заставата и 
стари местни жители, които дадоха ценни сведения и няколко монети, за което 
им изказваме голямата си благодарност. 

До самото село, около местността „Пулгаря”, върху плоска скала 
разгледахме добре запазените 4-5 римски гробници. Гробниците са били 
похлупени с каменни специални капаци и споени с мъчно разрушима спойка 
(цимент); някои от капаците са запазени, а други строшени се търкалят около 
скалата – кариерата. Тези гробници-саркофази, са били открити преди около 30-
32 години, при разкриването на скалата, за да бъде приспособена за кариера. При 
откриването на гробниците са били намерени в тях кости, амфори и пр. 

Напуснахме гробниците и се отправихме по сухата долина „Ореше” нагоре, 
за да видим някакъв си мадарски конник, за който ми съобщи един мой ученик, че 
заедно с останалите си другарчета от селото и с учителя си са идвали да го 
рисуват. 

След не повече от 500-600 крачки ход, с голямо любопитство се спираме под 
една отвесна скала и бързаме да разпознаем „Мадарския конник”. 

Действително, пред нас на едно от ъгълчетата на скалата, на височина 3 м. 
от земята, в трапезоидна рамка, широка долу около 1 м., а горе 80 см. и висока 50 
см, изпъква следната релефна сцена: галопиращ конник вдясно, с развяваща се 
мантия и облечен в къс хитон. Конят е сравнително добре запазен и живо 
представен с гъста и буйна опашка. Под коня малка хрътка с увиснали уши – 
догонва бягаща пред нея сърна. Пред коня има дърво, по ствола на което се вие 
змия.  

Дикилиташкият конник, въпреки че на пръв поглед се схожда с Мадарския, 
при по-внимателно сравнение всеки ще долови, че той няма абсолютно нищо общо с 
него. 

Дикилиташкият конник е един паметник на тракийския конник – херой, 
единствен в България, изваян върху отвесна скала. 

Времето напредваше и трябваше да бързаме. Напущаме скалата с конника и 
се спираме пред една пещера-храм, на десния бряг на сухата долина. Над входа 
има счупен жлеб, а под него се редят, доста симетрично, четири малки ниши. 
Интересно е, че в тази пещера се е влизало преди 30-32 години с пълна кола, била е 
много висока (5 м. стена). К. Шкорпил пише, че когато я посетил (1905 г.) 
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пещерата е била висока 1,5 м., а сега тя е почти съвършено запълнена, при входа 
може да има 50 см. височина. Този факт е много важен при изучаване живота на 
тази долина и на този край от географска гледна точка. 

Минаваме по запълнената, загладена и преобърната от поройните наноси в 
истинско китонно шосе, долина на отсрещния бряг – баир, известен под името 
„Калето”. 

Тук е била римската станция Фриматиум [тук има някаква грешка; 
днешната наука нарича крепостта Тримамиум – бел. Л.Ц.] по главното римско 
крайдунавско шосе, развалините от което личат на много места. Използувана е 
местността и отвесните огради на скалите, над които са били зидани дебели 
стени за още по-голяма сигурност. Всичко е в развалини и покрито с миризливи 
полски цветя. Фрагменти от съдове, тухли, римски лампички, монети често се 
намират. 

При слизане от крепостта в предната й част, по склона на една височина 
от 12 м. ни посочиха „римската чешма”. 

Тази чешма ни смая по своята оригиналност. Подобна чешма от римско време 
няма никъде другаде в България. Съжалявам, че поради големия наклон на 
местността, не можах да направя снимка на тази открита чешма, с грамаден 
четвъртит басейн и грамаден улей, всичкото издялано на самото място, в 
самата скала. Личат двата отвора, от където се е изливала водата, идваща от 
далече по сложна водопроводна мрежа. 

Огромният кървавочервен диск на залязващото слънце беше покрил 
околността с великолепни багри, посребрените Дунавски води ту се доближаваха, 
ту отдалечаваха в мрачните страхотни силуети на изправените скали-великани, 
природата стихваше, заспиваше когато ние крачехме замислени към големия град.” 

 
Тук добавям към разказа на В.Маринов снимка от входа на пещерата-

светилище, публикувана от него във в-к Зора в края на 1932г., понеже днес входът й не 
личи на терена, ако е запазена изобщо. Вижда се фронтоновидното вдълбано поле с 4 
малки ниши над полузатрупания вход към пещерата. 
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ІV.3 ЗНАЧИТЕЛНИ СВЕТИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ СЪС СКАЛНИ РЕЛЕФИ ПО 
СВЕТА 

Някои малки повторения на изображения са нужни за удобство на читателя. 
 

 3 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ПРИ ФИЛИПИ ДО КАВАЛА 
На хълм до древния град Филипи на Бяло море френски археолози намират над 

130 скални релефа на различни гръцки, тракийски и малоазийски божества. Измежду 
тях и няколко на тракийския бог-конник (Херос) в сцени от ловен тип. Хълмът няма 
внушителния характер на грамадна скална стена, по него са пръснати заоблени 
издатъци от мраморната скална сърцевина. Тук давам няколко панорамни снимки на 
местността. Освен релефите, там няма ниши, пещери, извори и др. типични 
компоненти на древните светилища. Съществена особеност на това място не са 
тракийските конници, а срещата, съжителството на множество богове от Гърция, 
Тракия, Мала Азия и Египет – цял пантеон, който обединява по „мирен начин” четири 
съседни култури в точката на техния географски контакт – беломорска Тракия. 
{Датировка: от времето на елинизма}. 

 

 
Карта на историческите забележителности от древния град Филипи. С черни квадратчета са 

отбелязани изпъкналите мраморни скали с релефи на богове. 
 

 
Склонът на хълма при Филипи с мраморните скални релефи. 



77 
 

 
Склонът на хълма при Филипи с мраморните скални релефи.  

Виждат се няколко релефа – размерите не надхвърлят 0.5х0.5м. 

 
Склонът на хълма при Филипи с мраморните скални релефи. 

Виждат се няколко релефа – размерите не надхвърлят 0.5х0.5м. 

 
Един от релефите отблизо. Мобилният телефон - около 15 см. 
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Според [Heuzey 1876] и [Picard 1922] своеобразието на това светилище се 
състои не просто в присъствието на над 136 скални релефа (според проучванията до 
1921 г. включително) на божества, а в съчетанието на различни религии. Общата им 
датировка е в І в.сл.Хр. Според [Stojanov 1998] 40 от релефите във Филипи включват 
образ на права жена анфас, която не е идентифицирана; 90 релефа са посветени на 
Артемида; 7 релефа съдържат образа на конник – тракийския бог-херос. Явно той не е 
доминираща фигура тук. 

Picard 1922 разделя релефите в няколко групи:  
/А/ Класическа гръко-латинска група (Зевс-Юпитер; Хера-Юнона; Атина-Минерва; 

Афродита-Венера; Арес-Марс; Хермес-Меркурий; близнаците Диоскури).  
/Б/ Тракийска група (Дионис-Сабазий-Бакхус; Тракийският конник, познат освен 

това в Мала Азия и Египет – вж. статиите [Jouguet, Lefebvre 1902] [Lefebvre 1920]; 
Артемида-Бендида-Диана. Според Picard 1922 скалните релефи на конника край 
Филипи не са „внос” от далечни страни, а са чисто местни, т.е. трако-македонски 
изображения, дори по-точно пангейски изображения (Пангей = Кушница – планина 
с богати залежи на злато и сребро до гр. Кавала на егейския бряг).  

/В/ Чуждестранни божества: 
/В-1/ От Египет (Изида в група с бог Хор като дете – класическа композиция в 

египетското изкуство; Изида в група с Артемида-Диана; елинизираният Хор – 
Harpocrates или Хор – Аполон; Серапис; Анубис?).  

/В-2/ От Мала Азия – Фригия и Персия (Митра; Мен-Луна; Котис-Кибела; Атис). 
Тук ще дам само някои от илюстрациите в статията на Picard 1922, от които 

читателят да получи представа за скалните релефи край Филипи: 
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Пикар дава и следното допълнително сведение: Скалите на изток от акропола на 
гр. Ламия (Lamia, Malide) също са декорирани с посветителски релефи, подобни на 
тези край Филипи, но по-малобройни. Не е ясно дали там присъства бог-конник.  

За пълнота на представянето добавям няколко посветителски плочи с релефи на 
тракийския конник от района на Филипи според дисертацията на [Iliadis 2006]:  

 

 
Мраморна стела, изобразяваща хероя-конник, Абдера, 450 г.пр.Хр.,  

Археологичен музей в Кавала, сн. [Iliadis 2006]. 
 

Диоскурите като насрещни конници с развети 
хламиди – явна заемка от традиционния 
тракийски конник. Музей Филипи, [Iliadis 2006] 

Мраморна надгробна стела, изобразяваща хероя-
конник, ІІ в.сл.Хр., Музей Филипи, [Iliadis 2006] 
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 4 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ПРИ С.ТЕРМИ, РАЙОН КСАНТИ, ЮЖНИТЕ РОДОПИ 
 

Скален релеф на Бог Митра–Бикоубиец, а под него 7 малки релефа от неговото 
житие. Релефът има общи размери ширина 1, височина 2 метра, издялан е върху скална 
стена с височина 7 м, ограничаваща неголямо плато, на височина 3 м над долната 
граница на стената.  

Централната сцена в светилището на Митра до с.Терми показва Митра-
Бикоубиец. Малките сцени под нея са съответно: (1) лошо запазена сцена с 
космогоничен характер; (2) също лошо запазена, Митра твори чудо; (3) Митра на кон 
като бог, победил бика; (4) Митра пренася на рамо убития бик; (5) Митра поставя ръце 
върху главата на Слънцето; (6) Свещена гощавка на Митра и Слънцето; (7) лошо 
запазена сцена - апотеоз на Митра върху колесница. Всичките сцени са символично 
засводени отгоре (небето? Космосът?) [Triandaphyllos 1998]: 
 

 
Гипсова отливка на релефа в музея в Комотини 

 
Графична реконструкция на релефа 

 

 
Малката сцена „Митра – победител на кон 

 
Същата сцена, графично представяне 

 
Намира се в древно светилище край с.Терми в южните склонове на Родопите, на 

40 км север-североизточно от гр. Ксанти, на 20 км югозападно от Смолян. През района 
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е минавал древен път между Северните Родопи и Комотини, а топлите лековити 
минерални извори са били почитани много отдавна. Видът на скалната стена и 
размерите на скалния релеф на Митра точно отговарят на вида на взривената скала 
край Дикили-таш, Русенско и на размерите на унищожения релеф на тракийския 
конник върху нея! С други думи, налице е „типична за епохата ситуация”.  
 

 
Митрайонът до с.Терми – общ вид на скалната стена. [Triandaphyllos 1998] 

 
Вестник „24 часа” в броя си от 10.04.2010г. твърди, че според проф. Н.Овчаров у 

нас били вече проучени подобни скални светилища поне на още три места: (а) край 
Монтана; (б) край Плевен при с. Крета; (в) край Стара Загора. Ако това е вярно, аз 
никога няма да разбера защо не са включени отдавна в сферата на културата и туризма, 
а трява да научавам за тях случайно… 

Скални релефи на Митра от този тип има на още места в Европа: Германия, 
Панония, Далмация, Косово, Пирот, Нови Пазар и др. Релефите на Митра навлизат в 
Югоизточна Европа от Фригия през Тракия по времето на император Траян 
[Triandaphyllos 1998], [Moutsopoulos 1989]. Тези сведения категорично опровергават 
тезата, че Мадарският конник бил единственият скален релеф в Европа.  
 

 5 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ПРИ С.ЗЕКЕРИЯ, МАЛА АЗИЯ (ФРИГИЯ) 
То съдържа 7 скални релефа, от които 3 на конник. 

{Датировка - елинизъм}.  
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Конникът е в царствена сцена, а не ловна. Снимката и рисунката са 

възпроизведени според [Кръжджалов 1953]. Релефите са изсечени във висока отвесна 
скална стена. Конят и ездачът са с естествени размери. 

 
 6 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ПРИ С.КОДЖА-ТАШ, МАЛА АЗИЯ (МЕЖДУ ФРИГИЯ И 

ПИСИДИЯ) 
Съдържа около 60 скални релефа на конник.  

{Датировка - елинизъм}.  

 
 
Конникът е в царствена сцена, а не ловна. Рисунката на Колиньон е 

възпроизведена според [Кръжджалов 1953]. 
 

 7 ХЕТСКО СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ЯЗЪЛЪ-КАЯ, МАЛА АЗИЯ (АНАТОЛИЯ) 
Никакви релефи с коне или конници. Внушителна скална стена. Снимка - 

Интернет. 
{Датировка: ХІІІв.пр.Хр.} 
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 8 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ В ЛИКИЯ, МАЛА АЗИЯ 
Никакви релефи с коне или конници. Скалните релефи съзнателно наподобяват 

класически гръцки храмови фасади. Огромна отвесна скална стена. 
{Датировка - елинизъм} 

 

 
 

 9 СКАЛЕН СВЕТИЛИЩЕН КОМПЛЕКС В ТИВА (ЕГИПЕТ) 
{Датировка: ХVІ-ХІ в.пр.Хр.} 

 
Тива, Ново царство. Погребален храм на царица Хатшепсут ХV в.пр.Хр., 

изсечен отчасти във варовиковите скали край Луксор. Никакви релефи с коне или 
конници. Изключително внушителна скална стена – завършек на високо плато. 

 

[Исбутс 2010] 
[БСЭ, ІІІ изд., т.9, 1972] 
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 10 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ АБУ-СИМБЕЛ (ЕГИПЕТ) 
 
Релефи на фараони, изправени в цял ръст и с размери доста по-големи от 

човешките. Скални надписи. Никакви релефи с коне или конници. Грамаден скален 
масив. 
{Датировка: ХІІІ в.пр.Хр.} 

 
[Корн 2005] 

 
 11 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ НАКШ-И-РУСТАМ (ПЕРСИЯ, ДНЕШЕН ИРАН)  

{Датировка: първи етап V-ІV в.пр.Хр., втори етап ІІІ в.сл.Хр.} 
 
Цялостният комплекс Накш-и-Рустам. Той съдържа две групи паметници. По-

ранните са 4 ахеменидски гробници V-ІV в.пр.Хр.- никакви релефи с коне или 
конници. По-късните са сасанидски скални релефи с конници ІІІ в.сл.Хр. Конниците 
тук, обаче, не са в сцени от ловен тип! Великолепна висока скална стена. Снимки: 
[Гюиз 2007] 

В Персия релефите прославят конкретната историческа личност - самодържеца-
деспот, докато в Трако-Фригия са преди всичко религиозни знаци, символи за бог или 
полубог, който се възприема от населението като близък покровител. 

 

 
Общ вид на скалния комплекс Накш-и-Рустам.  
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Инвеститурата на Нарсес, сасанидски релеф от ІV в.сл.Хр. 

 
Внушителна скална стена. Ахеменидските релефи са поместени в дълбоки 

ниши, но нямат нищо общо с конници. Сасанидските релефи с конници са открити, но 
скалата е устойчива към ерозия. И двете групи релефи са плитки, т.е. барелефи, както в 
Мадара. Не се забелязват ниши за дарове, пещери и извори в скалата. 

 
 12 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ТАГ-И-БОСТАН (ПЕРСИЯ, ДНЕШЕН ИРАН) 

{Датировка VІІ в.сл.Хр.} 
 

 
Инвеститурата на Хосров ІІ, Таг-и-Бостан, VІІ в.сл.Хр. [Гюиз 2007] 

 
Релеф на конкретна историческа личност – персийски цар. Както ездачът, така и 

конят са с ризница. Конникът има шлем, щит и дълго бойно копие. Релефът е висок 
(орелеф) и е поместен в много дълбока ниша, която го пази от ерозията. Това не е 
характерно за Мадара. 
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 13 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ НЕМРУТ ДАГ (ДИАРБАКЪР, ТУРЦИЯ) 
{Датировка І в.пр.Хр. – І в.сл.Хр.} 
 

 
[Корн 2005] 

 
В тераса по склона на грамадна изкуствена могила е създаден открит храм с 

огромни скулптури, изработени в необичайна техника: зидани от дялани блокове. Царе 
и богове. Никакви релефи с коне или конници. Рядък случай на огромно светилище без 
скална стена. 

 
 14 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ БАМИАН (АФГАНИСТАН) 

{Датировка: І-VІІІ в.сл.Хр.} 
 

 
[„Искусство стран и народов...” 1962] 
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Огромна скална стена с ниши, релефи и отшелнически килии. Никакви релефи с 
коне или конници. За нещастие релефът на Големия Буда (най-голямата ниша в 
центъра на скалната стена) бе обстрелван и силно повреден от талибаните в 
Афганистан в началото на ХХІ в. 

 
 15 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ПЕТРА (ЙОРДАНИЯ) 

{Датировка ІІІ в.пр.Хр. – VІІ в.сл.Хр.} 
 

 
[Корн 2005] 

 

 
Сн. – Интернет 

 
Никакви релефи с коне или конници. Само абстрактни елементи, наподобяващи 

римската архитектура, но с тази разлика, че са изсечени в монолитна скална стена. 
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 16 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ АДЖАНТА (ИНДИЯ) 
{Датировка ІІ в.пр.Хр. – V в.сл.Хр.} 

 

 
Сн. Н.Генов 

 
Изсечени в скална стена множество ниши, храмове, тунели и десетки скални 

будистки релефи. Никакви сюжети с коне или конници. 
 

 17 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ МАМАЛИПУРАМ (ИНДИЯ)  
{Датировка VІІ-VІІІ в.сл.Хр.} 

 

 
[Корн 2005] 

Във внушителната скална стена са изсечени многобройни коридори с колонади, 
лъвове, слонове, образи на Буда и т.н., но никакви релефи с коне или конници. 
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 18 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ЛУО-ЯНГ, ЦЕНТРАЛЕН КИТАЙ  
{Датировка V-ІХ в.сл.Хр.} 
 

 
 

 
 
Огромен брой ниши и статуи на Буда, но никакви релефи с коне или конници. 

Сн.: Н.Генов. 
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 19 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ ЮН-ГАН (ПРОВИНЦИЯ ШАН-СИ, СЕВЕРЕН КИТАЙ, ДО 
ПЕКИН) 

{Датировка V в.сл.Хр.} 
 

 
 

 
 

Огромен брой килии, ниши и статуи на Буда, но никакви релефи с коне или 
конници. Снимки: [„Искусство стран и народов...” 1965] 
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 20 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ МАЙ-ЦИ-ШАН (ПРОВИНЦИЯ ХАН-СУ, ЦЕНТРАЛЕН КИТАЙ)  
{Датировка V-ХVІІ в.сл.Хр.}.  

 
Никакви релефи с коне или конници. Сн. Н.Генов. 

 
 21 СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ В С.ШАМАРК (ПЕРСИЯ, ДНЕШЕН АФГАНИСТАН) 

Може би скалният релеф в Шамарк (в днешен Афганистан) е част от подобно 
светилище, но засега нямам информация за природната среда. 

 
ДА ОБОБЩИМ. 
Големите световни скални светилища имат редица типични белези от природно 

и духовно естество, които ги превръщат в обекти от един и същ духовен ранг. Те 
включват: грамадна отвесна скална стена (завършек на някакво високо плато); 
множество естествени и изкуствени пещери и ниши с различна големина – или за 
поставяне на дарове, или за подслон на скални релефи; сакрализирани извори. Тези 
светилища функционират, изграждат се и се разширяват векове наред, но най-често 
датират от периода между V в.пр.Хр. и V в.сл.Хр. Това са практически винаги 
многофункционални комплекси – могат да включват гробници на велики владетели, 
светилища на божества, храмове, отшелнически килии и др.под., създавани в 
продължение на много векове. В този смисъл употребявам навсякъде в тази студия 
названието „скален комплекс” - без функционални ограничения и конкретизации.  

Всичките споменати белези са присъщи и на Мадарския светилищен комплекс. 
Той е най-значителното по размери и природни дадености скално светилище в Европа 
изобщо и в Трако-Фригия по-специално. Всичките основни елементи на Мадарското 
светилище са заложени и създадени от местното тракийско население до ІV в.сл.Хр. 
Що се отнася до т.н. прабългарски етнос, за който широко се разпространява версията, 
че е дошъл на Балканите от прикаспийските степи, от Кавказ или дори чак от Памир 
(Иран / Афганистан), той никъде другаде не е оставил разпознаваема, доказуема следа 
в подобно светилище, освен в самата Мадара и то едва след VІІ в.сл.Хр.  

Светилищни комплекси със скални ниши има на доста места на Балканите и 
по света, напр. в Кападокия или в Източните Родопи. Тук, обаче, ни интересуват 
комплексите, които съдържат многобройни скални релефи – наред с нишите или 
независимо от наличието на ниши.  

По-малко са светилищни комплекси СЪС скални релефи но БЕЗ релефи на 
конници. Такива комплекси не са толкова много. Ето някои по-известни: Митреонът 
при с.Терми до Ксанти (Гърция), Язълъ-кая (Анатолия), Скалните гробници в Ликия, 
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Немруд Даг (Диарбакър), Петра (Йордания), Долината на царете (Египет-Тива), Абу-
Симбел (Южен Египет), Бамиан (Афганистан), Мамалипурам (Индия), Аджанта 
(Индия), Луо-янг (Китай), Юн-ган (Китай), Май-ци-шан (Китай). [13 примера върху 
картата] 

Още по-малко са светилищните комплекси СЪС скални релефи на конник: 
Има ги в Трако-Фригия – Мадара (С/И България), Дикили-таш (С/И България), Филипи 
(Беломорска Тракия), Зекерия (Северозападна Мала Азия), Коджа-таш (Западна Мала 
Азия) и в района на Древна Персия - Накш-и-Рустам (Персия), Таг-и-Бостан (Персия), 
Шамарк (днешен Афганистан, но в древността - Персия). [8 примера върху картата] 

Най-малко са светилищните скални комплекси с релефи, където конникът е 
включен в сцена от ловен тип, „конник, придружен от своя верен приятел кучето” 
– има ги ЕДИНСТВЕНО В ТРАКИЯ (Мадара, Дикили-таш, Филипи)! [3 от 8-те 
примера за скални конници върху картата]  

 
ИЗВОД: 
Резултатът от настоящия обзор е еднозначен. В цяла Евразия скални светилища 

с релефи на КОННИЦИ има само в две области: Трако-Фригия и Персия. А светилища 
със скални релефи на „КОННИК, ПРИДРУЖЕН ОТ ЛОВНО КУЧЕ” има само в една 
от тях: Тракия (Мадара, Дикили-таш, Филипи)!  

По тази причина за мен е съвършено неприемливо Мадарският релеф да се 
разглежда като резултат от персийската традиция за скално ваятелство – пряко 
(създаден от сасанидски майстор) или непряко (създаден от прабългарите, които 
носели персийската традиция със себе си при миграцията).  
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V. ОБРАЗИ НА КОННИК В ТРАКИЯ И НАОКОЛО ПРЕЗ 
АНТИЧНОСТТА (V в.пр.Хр.-V в.сл.Хр.) 

 
Уводна синхронистична таблица за Древна Тракия, Рим и Персия: 

 Други владетели, които имат отношение към 
Тракия в разни епохи 

Тракийски владетели  
VІ в.пр.Хр. – І в.сл.Хр. 
 
Резос 
Олор, Залмоксис  - VІ в.пр.Хр. 
Терес І - VІ-V в.пр.Хр. 
Ситалк, Спарадок, Севт І - Vв.пр.Хр. 
Севт ІІ, Медок І = Амадок І – V-ІV в.пр.Хр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хебризелм, Котис І, Кепсеблепт, Амадок ІІ, 
Терес ІІ, Севт ІІІ – ІV в.пр.Хр.  
Дромихайт – ІV-ІІІ в.пр.Хр. 
Скосток – ІV-ІІІ в.пр.Хр. 

(Скитско царство в Добруджа,  
Scythia Minor, ІІІ-І в.пр.Хр.: 
Канит, Тануса, Акроса,  
Харасп, Елис, Сарияк, 
[Манов 2009]) 

 
Буребиста – І в.пр.Хр. 
 
Раскупорис, Реметалк – І в.пр.Хр.-І в.сл.Хр. 
Децебал, Котис – І в.сл.Хр. 
 
[Попов 2007] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Българска държава от VІІ в. 
Аспарух VІІ в. 
Кардам, Крум, Омуртаг VІІІ-ІХ в. 

Персия 
•Ахеменидска империя: VІ-ІV в.пр.Хр. 
(войни със скити и гърци, контрол над Тракия) 
Дарий І, Ксеркс І, Артаксеркс І, Ксеркс ІІ, Дарий 
ІІ, Артаксеркс ІІ, Артаксеркс ІІІ, Дарий ІІІ (битки 
с Ал.Велики Македонски ок. 330г.пр.Хр.)  
 
•Селевкиди: ІV-ІІІ в.пр.Хр. 
•Аршакиди: ІІІ в.пр.Хр.-ІІІ в.сл.Хр. 
•Сасаниди: ІІІ-VІІ в.сл.Хр. (войни с Римската 
империя) 
Ардашир І, Шапур І, Бахрам ІІ, Шапур ІІ, Ормузд 
ІІ, Хосров І (дог. С Юстиниан) 
[Гюиз 2007] 
 
Древна Македония: V-ІІ в.пр.Хр. 
Александър І 495-450 г.пр.Хр. 
Пердика ІІ 
Архелай  І  413-399 
Филип ІІ «Македонски» 359-336 
Александър Велики «Македонски» 336-323 
(империя от Балканите до Индия) 
Лизимах 304-281 (контрол над Тракия) 
Филип V 221-179 (завл. от Рим) 
[БСЭ, ІІІ изд., том 15, М 1974] 
 
Римска империя (само някои имена): 
Домициан – І в.сл.Хр. 
Марк Улпий Траян – ІІ в.сл.Хр. 
Марк Аврелий - ІІ в.сл.Хр. 
Септимий Север – ІІ-ІІІ в.сл.Хр. 
 
Марк Аврелий Антоний Август «Елагабал» - ІІІ 
в.сл.Хр. 
Максимин «Тракиеца» - ІІІ в.сл.Хр. 
Публий Лициний - ІІІ в.сл.Хр. 
 
Константин І «Велики» - ІV в.сл.Хр. 
Юлиан ІІ - ІV в.сл.Хр. 
Валентиниан І - ІV в.сл.Хр. 
Теодосий І - ІV в.сл.Хр. 
 
Теодосий ІІ - V в.сл.Хр. 
Лъв І - V в.сл.Хр. 
 
Юстин - VІ в.сл.Хр. 
Юстиниан «Велики» - VІ в.сл.Хр. 
Тиберий - VІ в.сл.Хр. 
 
Фока - VІІ в.сл.Хр. 
[Христов 2009] 
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Тъй като ще давам примерите хронологически, предлагам за улеснение на 
читателя горната синхронистична таблица, описваща политическата ситуация и 
владетели, които са свързани с Тракия в периода, който ни интересува.  

 
V.1. КОННИКЪТ В ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА 
 

Крънджалов 1953 и Баласчев1932 ратуват да не се изолира Мадарският скален 
релеф на конник от хилядите мраморни плочи с релефи на тракийски конник. Те 
разглеждат скалния Мадарски релеф във връзка с над 1100 релефи на тракийския 
конник върху плочи, намерени в Тракия и близките й околности и публикувани от 
Kazarow1938.  

Баласчев включва в материала за сравнение пръстени и монети от римско време, 
съдържащи образ на конник.  

Следвайки техните идеи, тук от една страна ще допълня примерите, споменати 
от тези двама изследователи, с находки от по-ново време, а от друга страна ще добавя 
образи на конник в Тракия върху други материални носители – стенописи и 
торевтика, които също са открити в по-ново време. Старите и новите факти прекрасно 
се допълват и позволяват да се проследи зараждането и развитието на образа на 
конника върху тракийска почва в продължение на цяло хилядолетие: от V-ІV 
в.пр.Хр. до ІV в.сл.Хр. – процес, който според мен няма аналози в историята на 
световното изкуство. Ще излагам фактите хронологически, като съвместявам данните 
от Баласчев и Крънджалов с по-новите находки. 

В Тракия образът на конника в Тракия е възникнал поне 6-7 века преди 
римското нахлуване в източната част на Балканския полуостров. Конникът се 
изобразява поне от V в.пр.Хр. при това в голям брой екземпляри, но в този ранен 
период те не са върху камък, а в торевтика (кован благороден метал) и в стенописи. В 
споменатия тук период V в.пр.Хр. – ІІ в.сл.Хр. каменното скулптиране в Тракия е доста 
слабо, то започва да се развива едва при македонската инвазия и особено силно по 
римско време ІІ-ІV в.сл.Хр.  

Свидетелство за тази ранна поява на образа са десетките и стотици находки от 
тракийската торевтика у нас (напр. аплиците от Летнишкото съкровище и мн.др.), а 
също така и стенописите от гробниците в Казанлък, Александрово (Хасковско) и 
Свещари (Разградско). Така че в Тракия става дума за традиция, която се е появила и 
оформяла непрекъснато в продължение на цяло хилядолетие преди да се говори 
изобщо за ранни българи на Балканите. 

Любопитно е да разгледаме образи на конници на българска територия от 
периода V в.пр.Хр.-V в.сл.Хр., да анализираме върху няколко примера как в Тракия 
присъства образът на конника и да го съпоставим с Мадарския релеф. Хронологически 
примерите са представени в три дяла: 

А/ Класическа тракийска епоха V в.пр.Хр. – ІV в.сл.Хр. 
Б/ Македонски владетели в Тракия  ІV в.пр.Хр. – І в.сл.Хр. 
В/ Римска епоха в Тракия ІІ-VІ в.сл.Хр. 
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V.1-1 КЛАСИЧЕСКА ТРАКИЙСКА ЕПОХА V-ІV в.пр.Хр. 
 

В периода VІ-V в.пр.Хр. Тракия започва да се възмогва и този процес води до 
образуването на южнотракийската - Одриската - държава. Точно тогава се провеждат 
походите на Дарий І срещу скитите, на Ксеркс срещу гърците. По онова време именно 
Персия е световната военна, държавна и културна сила, на която завиждали и се 
стремели да подражават по-малките народи, държави и владетели в Евразия, 
включително тракийските. Тогава тракийските земи са в периферната контролна зона 
на персийската империя, но това не води до тежка икономическа и политическа 
зависимост. В това време обществената структура на тракийските племена и племенни 
общности напомня персийската – пълна еднолична власт на личност, която е 
едновременно господар (цар), военачалник и върховен жрец. Според Фол 1993 : 

„Скитският поход [514-511 на Дарий І] не постига целта си. Епизодът, обаче, 
отваря очите на Дарий І за значението на тракийското южно крайбрежие като 
предмостие на запад отвъд Боспора и Хелеспонта (дн. Дарданели). Затова в 
Егейска Тракия Дарий оставя корпуса на Мегабаз. ...Кампанията на Мегабаз 
превръща скитския поход на Дарий І от епизод в начало на изграждането на 
персийско владичество в Егейска Тракия и на настъпление в Европа. ... В 
литературата се спори дали персите организират „тракийска сатрапия” като 
нова военноадминистративна и финансова област на империята си.  ... 
Сатрапията, наречена Скудра, е очевидно въведена в имперското райониране, но 
се крепи преди всичко на някои силни гарнизони в южната част на Балканския 
полуостров от Дариевия поход срещу скитите, вероятно през 513 г.пр.Хр., до 
двойната победа на Кимон над персите при Евримедонт между 469 и 465г.пр.Хр.  
... Персите стоят в Южна Тракия над 40 години. ... След похода на Мегабаз се 
създава и локалното тракийско монетосечене.. С това вратата на Югозападна 
Тракия се отваря за малоазийската и предноазийската търговия. Големите 
[тракийски номинали] се разпространяват чак до Сирия и Месопотамия. 
[Наблюдава се] внос на луксозни стоки от Персия или на произведения на 
персийските художествени занаяти. ... Персийските заемки са видими в 
политическата уредба и в изкуството на Тракия. Организацията на одриската 
държава ще наподоби сатрапското деление на империята чрез институцията на 
парадинастите, областните съуправители на царя, но и чрез системата от 
данъци в натура и подаръци... Местните владетели са собственици на средствата 
за производство и отстъпват това свое право на династи, на общини и, вероятно, 
на светилища. Канцеларията на двора, обикновено без постоянна столица, и в 
непрекъснато движение... организира данъчните постъпления, продажбата на 
роби и даруването на царя... Пряка аристократическа заемка, в стила на 
дворцовата мода, изглеждат одриските царски имена с окончанието –токос/-
докос, каквито са Спаратокос/Спарадокос, Аматокос/Амадокос  и др. Тези имена 
са с вероятен ирански произход, но са познати в старогръцката им транскрипция. 
... [Близостта между траките и индо-иранския свят] личи в сюжетите на 
тракийското изкуство от до-ахеменидския период, каквито са ритоните във 
форма на крилат бик/кон, достояние на изкуството на медите и на други народи 
от времената преди покоряването им от Дарий І.” 

През V в.пр.Хр. са били осъществени дори династични бракове между 
персийски и одриски династии! Според проучвания на М.Тачева в некропола при с. 
Дуванлий е била погребана персийска принцеса - съпруга на тракийски цар от 
династията на Терес (V-ІV в.пр.Хр.)! [Тачева 1994]  
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Дарий І строи града Персепол като паметен знак за своето могъщество, 
простиращо се над велика империя. В строежа привлича майстори от всички народи на 
огромната си империя, включително траки-торевти. Един век по-късно Севт ІІІ 
подражава именно на него, като строи град Севтопол, призван да бъде паметен знак за 
Севтовата власт.  

Персийският контрол върху Тракия е изразен в скулптурния фриз над 
гробницата на Дарий І в Накш-и-Рустам, където са показани символично всичките 
народи, покорени от Дарий, включително траките («скудра»). В онази епоха в 
персийското изкуство двойното копие е отличителен знак за тракийска етническа 
принадлежност (човешка фигура под №25 на изображението): 

 

 
Детайл от фриза в гробницата на Дарий І, около 500 г.пр.Хр.:  

с № 25 е означен народът «скудра». [Тачева 2006] 
 

За да стане по-ясно разположението на споменатите фигури в реалността, 
показвам и снимка на фасадата на цялата гробница. Дарий І е стъпил върху 
своеобразна двуетажна платформа и приема благословия от бога. Платформата е 
носена от мъже – представители на всичките народи, включени в държавата му. В 
краищата платформата е опряна върху стилизирани стълбове с биволски глави. 
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[БСЭ, т.10, 1972] 

 
В тракийското изкуство влиянието откъм Персия е много по-силно, отколкото 

влиянието откъм Егейския район. И това състояние не е изненадващо. Обяснението е 
изразено много добре от Гочев 2002, който дава херменевтичен анализ на гръцкото 
обществено съзнание в периода VІ – ІV в.пр.Хр.: 

„В началото на V в.пр.Хр. , а и много десетилетия по-късно, гръцката култура все 
още не е добила тази убеденост в превъзходството си над другите традиции, 
която виждаме да се развива след походите на Александър Македонски и да 
достига своя връх в мирното време на ІІ в.сл.Хр. Дотогава отношението на гърка 
към варварските народи – или към най-мощните от тях, като перси и египтяни – 
винаги е било примесено с респект и с усещане за собствената му недостойност 
като представител на по-слабо развита цивилизация. На първо място гъркът 
вижда като недостатък на елинството краткостта на неговата писана история 
и незначителността на военно-политическите успехи, които тази история е 
съхранила. ... Гърците никога не са успели да изградят единна и мощна държава, 
която да контролира народи, населяващи големи територии, каквато е била 
Персия при Кир и наследниците му. ... На второ място Гърция от класическата 
епоха е била бедна страна. Гърците са намерили решение на този проблем в 
изпращането на заселници по бреговете на Средиземно и Черно море. ... Но дори и 
при относителното благоденствие между двете войни (Персийската и 
Пелопонеската), средствата на града [Атина в V в.пр.Хр.] са били нищожни в 
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сравнение с богатствата на персийския цар, който по това време е владеел 
територията от Индия до Египет. ... Най-сетне дори културните постижения на 
гърците не са можели да произведат чувство за превъзходство над чужди страни. 
Нищо, построено на гръцка земя, не е можело да се сравни с архитектурните 
чудеса на Египет или Вавилон. Почти всички видове научно знание, към които 
гърците проявявали интерес, са били развити на Изток далеч преди възхода на 
Атина. Геометрията е била напреднала в Египет, астрономията – в Двуречието. 
Било е добре известно, че варварите [т.е. не-гърците] са притежавали писменост 
много столетия преди гърците. ... И така, за гърка от класическа Атина идеята за 
варварството непременно е съдържала представата за стари, мощни и високо 
цивилизовани държави, чиито постижения надминават всичко, с което можел да 
се похвали дори и най-силният гръцки полис.” 

В персийската фаза от развитието й, в Тракия вече се появява художественият 
образ на тракийския конник, докато Персия още изобщо не е и помисляла за подобен 
образ! Персийските владетели воюват или ловуват само от колесници.  

Вероятно най-старите изображения на тракийски конник срещаме върху 
гръцки рисувани вази от V в.пр.Хр.. Там той носи две копия – също както в 
персийската знакова система за етническа идентификация:  

 

 
Образ на одриски принц, представен като ефеб, след 476 г.пр.Хр. [Тачева 2006]. 

 

 
Тракийски конник върху ваза от Аполония /дн.Созопол/, ІV в.пр.Хр. [Попов 2007]. 
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Тракийски пелтаст (леко въоръжен пехотинец) върху същата ваза  

 
Следват снимките на сцени с участие на конник, пресъздадени чрез торевтика 

върху предмети от благородни метали в Тракия. Снимките са дело на фотографа 
Николай Генов [„Съкровищата на траките” 2011]: 

 

Летнишко съкровище, 
ІVв.пр.Хр. 

 
Каничка от Рогозенското 
съкровище (ІV в.пр.Хр.) 

 
Сребърен киликс с позлата, нач. на V 
в.пр.Хр., могила в с.Черноземен, общ. 
Калояново 

 
Летнишко съкровище, 
ІVв.пр.Хр. 

 
Сребърен колан с позлата, 
с.Ловец, Старозагорско, V-ІV 
в.пр.Хр. [Фол, Фол 2005] 

 
Златен пръстен от Пейчова 
могила, Старосел, ІV в.пр.Хр. 

 
Летнишко съкровище, 
ІVв.пр.Хр. 

 
Сребърен колан с позлата, 
с.Ловец, Старозагорско 

 
Златен пръстен, ІV в.пр.Хр.-  
неизв. находище по [Фол, Фол 
2005] или от с.Дуванлий по 
[Цончева 1971] 
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Летнишко съкровище, 
ІVв.пр.Хр.  

Луковитско съкровище, края на 
ІV в.пр.Хр.

 
Златен пръстен от Дуванлий, 
Пловдивско, V в.пр.Хр. [Фол, 
Фол 2005] 

 

 

Конник с лабрис – 
царският символ на 
одриската царска 
фамилия. Начелник 
от Пейчова могила 
до Старосел, 
открит от 
Г.Китов. (ІV 
в.пр.Хр.)! 

 

Пръстен 
от Брезово, 
Пловдивско 
края на V-
началото 
на ІV 
в.пр.Хр. 
[Фол, Фол 
2005] 

 

 
Детайл от сребърен наколенник, 
Аджигьол, Румъния, ІV в.пр.Хр. 

 
Детайл от сребърен наколенник, 
Аджигьол, Румъния, ІV в.пр.Хр. 

 
Върху пръстена от Пейчова могила при по-голямо увеличение се забелязват 

повече детайли (ІV в.пр.Хр. [Ovcharov 2005]): 
 

 
 

Продължавам с примерите:  
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Пръстен от Голямата могила при с.Дуванлий, 
Пловдивско, първата половина на V в.пр.Хр. 
[Попов 2007] 

Пръстен от тракийска могила между 
селата Маломирово и Златиница, Елховско, 
ІV в.пр.Хр. [Попов 2007] 

 

 
Монета на одриския цар Спарадок, V в.пр.Хр. [Попов 2007]. Коментар от Фол 1993: „Владетелят е 
представен като конник, държащ две копия. Двете копия са отличителен белег на тракийските 

династи.” 
 
Царят е облечен не с къса хламида, а с дълго наметало, което покрива краката 

му чак до прасците – подобно на Мадарския релеф. Забележете двете копия – 
отличителен знак за тракийска етническа принадлежност в релефите в столицата на 
Дарий І – град Персепол! На гърба на монетата виждаме птица - орел.  

Една изключително рядка и ценна находка е открита край с. Лозен, 
Свиленградско - тракийска сребърна статуетка на ездач с наметка (зейра): 

 

 
[Hachmann 1995] Сн. Н.Генов 
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Забележително красива е и бронзовата матрица от златарско ателие ІV-ІІІ 
в.пр.Хр., открита при с.Бозвелийско, Варненско [Фол, Фол 2005] 

 

 
 

Тук е мястото да споменем и тракийския пръстен с конник, открит край от 
с.Гложене, Тетевенско, така, както го описва Баласчев 1932: 

„Освен туй тракийският конник се изобразявал и върху накити – златни пръстени 
и пр. Такъв пръстен е намерен на северозапад от с.Гложене (Тетевенско) в 
местността Крушево. Площта на пръстена е кръглеста и има диаметър 22х20мм. 
В нея е издълбан образът на тракийския конник, яздещ надясно, облечен в къса 
мантия-хламида, която се развява зад гърба му. Конникът държи с юздата коня, 
чието движение с неговите щръкнали уши и вирната опашка е живо, както и 
позата на конника, който е наведен напред поради бързата езда. ... Левият преден 
крак на коня е издигнат почти толкова, колкото и на Мадарския конник. 
Пръстенът тежи 23.5 г; той по всяка вероятност е служел за печат на някой 
тракийски княз или велможа.” 
 

 
 

Герасимов 1949 публикува златна апликация, вероятно част от накит, намерена 
в околностите на Симеоновград. Авторът я датира от ІV в.пр.Хр. и я оценява като 
едно от най-старите изображения на тракийския бог-конник по българските земи:  
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Можем да обобщим разглеждания период по следния начин.  
Златната и сребърна торевтика, аплици и пръстени от класическата тракийска 

епоха ни дават разнообразни образи на конник, който или има статична царствена поза 
– сам или заедно с други човешки фигури, или воюва с невидим противник с копие или 
меч, или ловува, придружен често от куче. Облеклото също е различно: може да има 
развята наметка, но не е задължително; може да е облечен по съзнателно архаизиран 
маниер, но може да е облечен и в тогавашно реално бойно или в царско облекло. Може 
да има или да няма шлем. Конят може да е статичен, може да е вдигнал преден крак, но 
може и да препуска. Може да върви наляво или надясно. Както се вижда, още в това 
далечно време се набелязва изключително композиционно и сюжетно разнообразие на 
сцените с конника в Тракия.  

Същевременно се забелязват някои общи белези. При всички случаи конникът 
има характер на царски образ или обожествен (легендарен) персонаж и затова има и 
съответното достойнство. На един аплик дори съвсем еднозначно върху коня е 
изобразен лабрисът – двуострата брадва, която се смята за типичен атрибут при 
одриската царска династия. Още в онази епоха фигурира върху монети на тракийски 
царе. Произведенията на торевтиката от благородни метали са царско притежание по 
подразбиране.  

 
Многобройни изключително ценни образи на конник в класическа Тракия ни 

дават стенописите в три прекрасни подмогилни храмове и/или гробници (ІV-ІІІ 
в.пр.Хр.), които са открити сравнително късно и затова не са анализирани в дискусиите 
за тракийския конник преди 1944г.: Казанлъшката, Александровската и Свещарската.  

Да разгледаме най-напред стенописите с конници в Казанлъшката гробница. Те 
са слабо известни, понеже са по тавана на коридора, а не в купола на гробницата. 
Конници има и по двата ската на покритието на коридора. Сцените са бойни, като 
включват въоръжени конници и пехотинци.  
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[ГЕБ 2011, том 3] 

 

 
[ГЕБ 2011, том 3] 

 

 
Бойна сцена от Казанлъшката гробница, сн. Ст.Димов [Димитрова 2011] 

 
Конникът-боец не носи щит; оръжието му не личи добре, вероятно е меч.. 

Облеклото е съзнателно архаизирано по гръцки образец. Той има по-скоро легендарен 
вид, отколкото портретен. Това са бойни сцени, конят препуска, конникът не е 
самотен, а е придружен от други конници или от бягащи заедно с него хора. 

В Александровската гробница край Хасково наблюдаваме по-голямо 
разнообразие в композициите с конник. В куполната камера е изобразен конник-ловец, 
а в коридора - конник-боец (ІV в.пр.Хр.)  
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Ловна сцена с конник – част от стенописите в Александровската гробница, Хасковско. За седло е 

използвана кожа от пантера. [Китов 2005] 
 

 
Бойна сцена с конник над входа на куполното помещение, Александровската гробница, Хасковско [Фол, 

Фол 2005] 
 

Конникът-ловец е показан реалистично с тогавашно облекло от риза и панталон, 
конят е наметнат с кожа от пантера или друго животно, оръжието е копие. Придружен 
от ловно куче. Като обект на лова в стенописта са показани глиган и елен. В бойната 
сцена облеклото на конника е нарочно архаизирано в гръцки стил, което му придава 
легендарен характер, възвеличава го в неговото царско достойнство.  

Третият стенопис е от прочутия храм-гробница при с. Свещари (резерват 
Сборяново при Исперих), обявен за обект под закрилата на ЮНЕСКО, началото на ІІІ 
в.пр.Хр. На недовършения стенопис в главната камера е изобразен тракийски цар на 
кон, макар и не в „ловна” сцена, но върху седло. Сцената е от вида на инвеститура 
(интронизация, възцаряване) – въвеждане в пълномощието на царската власт. Подобни 
сцени се появяват като скални релефи в сасанидска Персия чак в ІІІ-ІV век сл.Хр. 
Обърнете внимание: в Свещарския стенопис много добре личи, че царят носи 
драпирана дреха. Седлото му е прикрепено отдолу с множество ремъци, които създават 
впечатление, че дрехата е дълга чак до коленете – подобно на ситуацията в Мадарския 
конник, за чиято дреха някои изследователи твърдят, че била „дреха, типична за 
ранното средновековие”. Позата на конника е царствена пар екселанс, не по-малко от 
всички персийски конни релефи.  
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[Фол, Фол 2005] 

 

 
[Стефанов 2006] 
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V.І-2 МАКЕДОНСКО УПРАВЛЕНИЕ В ТРАКИЯ ІV в.пр.Хр. – І в.сл.Хр. 
 
Между ІV-ІІІ в.пр.Хр. и І в.сл.Хр. тракийските земи са под властта на 

македонската династия и нейните следовници след разпада на империята на 
Александър Велики. В тази епоха тракийското изкуство контактува със скитите на 
север, с персите на изток и с гърците на юг. През посочения период се усилват 
забележимо икономическите и политическите взаимодействия между македонската 
царска династия и тракийските царе [Попов, Николов 2001]. Филип ІІ предприема 
редица походи в тракийските земи в днешната Южна България в периода 359 – 339 
г.пр.Хр. В 335 г.пр.Хр. Александър ІІІ Велики предприема походи срещу гети и 
трибали – днешна Северна България. Във времето 323-281г.пр.Хр. в Тракия управлява 
Лизимах. През 211-181 г.пр.Хр Филип V прави експанзия в земите на траките. През 
цялото това време в Тракия се наблюдава любопитно съжителство между външни и 
местни владетели, което не може да се опише еднозначно с днешното понятие 
„завладяване”, а по-скоро има характер на йерархично двувластие с непрекъсната 
битка за надмощие между външни и домашни владетели в условията на една общо 
взето рехава и променлива административна териториална и военна структура.  

През този период образът на конника присъства в Тракия предимно чрез 
монети, сечени от македонски и от тракийски владетели от времето на Филип ІІ, 
Александър ІІІ Велики (Македонски), Лизимах и Филип V. В общественото съзнание 
конникът се свързва трайно с царските прерогативи и достойнство. Конникът е 
въоръжен с копие или боздуган или не е въоръжен. Конят се движи надясно. Примери: 

 

 
Сребърна монета на македонския цар Александър І Филелин. Забележете двойката копия и 

присъствието на кучето! [„Българска национална история”, т.1, 2011] 
 

 
Сребърна монета на македонския цар Пердика ІІ. Отново две копия и куче! 

[„Българска национална история”, т.1, 2011] 
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8 – анонимна тетрадрахма на племето бизалти, приписвана на Александър І (преди 480 г.пр.Хр.); 9 – 
октодрахма на Александър І (след 476 г.пр.Хр.); 10 - тетробол на Пердика ІІ (около 443-437 г.пр.Хр.) 

[Тачева 2006] 
 

 
Сребърна тетрадрахма на Филип ІІ. 

[„Българска национална история”, т.1, 2011] 
 

  
Тетрадрахма на Александър І (495-454 
г.пр.Хр.), Бургаски музей. Сн. 
П.Георгиев 

Монета на Филип ІІ Македонски, тракийска 
царска резиденция при вр.Кози грамади, Същ. 
Средна гора, ІV в.пр.Хр. [Христов 2011] 

 

 
Сребърна тетрадрахма на Филип Македонски (382-336г.пр.Хр.), открита край 

Симеоновград, ІV в.пр.Хр. [Аладжов, Димов 1993] 
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Тъй като македонското владичество не изземва цялото богатство от тракийските 
територии, тракийските царе имат достатъчно контрол върху местната икономика и 
дори секат свои монети. Върху много от тях фигурира конникът, наложил се вече в 
Тракия трайно като общопонятен символ на царска власт. Конникът обикновено 
препуска надясно. Подробности от облеклото, оръжието и т.н. не личат. Ясно е, че 
става дума за конкретни исторически личности, макар че монетата не позволява 
реалистичното им изобразяване в детайли.  

 

 
Монети на Севт І (424-408 г.пр.Хр.) [Тачева 2006] 

 

 

Дидрахми на Севт І от музеите в Париж и 
Лондон [Rogalski 1977] 

Драхми на Севт І от музеите в Лондон и София. 
[Rogalski 1977] 
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Монета на Котис І (393-360 г.пр.Хр.) [Тачева 2006] 

 

 
Монета на тракийския владетел Севт ІІІ (ІVв.пр.Хр.). Арх. музей 

Ст.Загора. [Данов 1979] [Цончева 1971] 
 

 
Бронзова монета на Севт ІІІ (324-300 г.пр.Хр.). [„Древните цивилизации...” 2007] 

 

 
Монета на Севт ІІІ, опака страна,  

кр. на ІV-нач. на ІІІ в.пр.Хр.[ИБ 1979] 
Монета на Севт ІІІ [Попов 2007] 
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Портрети на тракийски владетели върху монети: 1 – Скосток, 350 г.пр.Хр.; 2 – Севт ІІІ, 324-300 

г.пр.Хр.; 3 –Срой, края на ІV в.пр.Хр.; [Kolev, Boev 1976] 
 

 
Още една монета на тракийския владетел Скосток, кр. на ІV - нач. на ІІІ в.пр.Хр. Национален 

археологически музей, София. [ИБ 1979] 

 
Монета на тракийския цар Ройгос, син на Севт ІІІ 

 
 
 
⇐ 
«На монетата Ройгос е 
представен типично по 
тракийски – като конник с 
копие във вдигнатата дясна 
ръка.»  
[Бошнаков 2008]  

 
Монета с образа на конник, въоръжен с копие (без да се вижда срещу кого е 

насочено - дали е бойна или ловна сцена) има и на монета на тракийския цар 
Раскупорис (І в.пр.Хр.) [Карайотов и др. 2011]. 

В Тракия от времето на западащото македонско владичество срещаме също така 
немонетни образи на конник като торевтика върху благородни метали, но далеч по-
малобройни, отколкото в предходната класическа тракийска епоха.  

Златна апликация с изображение на конник от ІІ-І в. пр.Хр. [ЕБ 1996] е открита 
при с. Галиче, Монтанско. Конникът е напълно облечен, невъоръжен, има седло. Конят 
стои, обърнат наляво. 

 



112 
 

 
Апликацията от с. Галиче [Теодоров 1999] 

 
Царствен конник виждаме и върху купа от Якимовското съкровище ІІ-І в.пр.Хр. 

[„Повече от 100...” 2009]. Конят е застинал с вдигнат преден крак, обърнат надясно. 
Конникът е облечен в тогавашното облекло, т.е. без преднамерена архаизация. Има 
меч. Конят е в профил, а конникът – анфас.  

 

 
Сребърна купа с позлата от съкровището от с. Якимово, Монтанско.  

Още преди края на предхристовата ера в Тракия се появяват първите 
посветителски плочи, изобразяващи персонажа, който ще стане известен 
впоследствие като „тракийския конник Херос” [Stojanov 1998].  

Минчев 2012 описва ситуацията по следния начин:  
„Култът към Тракийският конник има своите дълбоки корени още в зората на 
консолидирането на тракийската нация и на одриската царска династия през V 
в.пр.Хр., но като иконография в този си вид в два основни варианта се появява 
именно в Одесос и неговите най-близки околности. Тук са намерени най-
старите паметници на Тракийския конник, това са релефи, които са от края на 
II или с по-голяма сигурност от I век пр. Хр. Оттук към вътрешността на 
България, а след това по цялото Черноморие и Балканите, включващи съседна 
Гърция, Европейска Турция и най-източните части на Сърбия и Македония, както и 
Северна Добруджа той остава най-разпространеното божество.” 

Като пример с ранна датировка може да послужи една стела от Одесос (Варна), 
за която се предполага, че произхожда от ІІ – І в.пр.Хр. [Gocheva 1998]. Тъй като 
нейната иконография отговаря на напълно утвърдените образци от по-късното римско 
време, когато култът към бога-конник достига своя апогей, можем да предположим, че 
всъщност създаването на този образ е почнало поне 1-2 века по-рано, т.е. поне в ІІІ 
в.пр.Хр.  
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Тази оценка сякаш се потвърди от две съвсем нови археологически открития в 
Източните Родопи. 

Единият предмет е фрагмент от глинен съд, намерен при теренни обхождания 
по Бешик тепе, на 300 м от светилището Перперикон. Върху фрагмента релефно е 
изобразен конник. Откривателят Николай Овчаров смята, че находката датира от края 
на ІV – нач. на ІІІ в.пр.Хр. и това превръща релефа в едно от най-ранните изображения 
на тракийския конник у нас [Овчаров 2012]: 

 
 

Впрочем, на Перперикон е открита и типична мраморна релефна плочка на 
тракийския конник от ІІІ в.сл.Хр. [Овчаров, Коджаманова, Димитров 2012]:  
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Другото откритие се съдържа в конфискувани иманярски находки. На 
11.04.2012 Българската национална телевизия (К1) в новинарската си емисия в 22:30ч. 
съобщи за конфискувана иманярска находка от тракийско светилище югозападно от 
с.Дрангово, Кирковска община, по днешната българо-гръцка граница в Източните 
Родопи (в рида Гюмюрджински снежник). Съобщението фигурира и в сайтовете 
www.24chasa.bg и www.vesti.bg . Находката съдържа 61 бронзови статуетки и 8 монети. 
Археологът Николай Овчаров дава следния коментар:  

„Много голяма част от статуетките са комплекти от 16 коня с размери 7-8-
сантиметра с ездачи от типа на тракийския конник, но никога не са намирани 
толкова много на едно място. Това са култови фигурки, сред тях има и две 
изображения на Зевс и три на Аполон. ... Местността е на самата граница с 
Гърция, неизвестна е за археолозите, но очевидно там се намира светилище, което 
тепърва трябва да се изследва. Според намерените фрагменти от елинистическа 
керамика от 3-2 век преди Христа, и римски монети от 1-3 век след Христа 
светилището е създадено към III-II в.пр.Хр. и е съществувало поне 6 века, до ІІІ 
в.сл.Хр.” 

Снимки на находките:  

 
Уникални сглобяеми бронзови фигурки в комплект „тракийски конник”. 
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Зевс и Аполон Керамични фрагменти 

 
Тук за пръв, но не за последен (!), път ще насоча вниманието на читателите, 

интересуващи се от исторически изследвания към следния факт. Когато има съмнения 
в датирането на най-ранни и най-късни находки от определен тип, както е в случая, 
редно е класическите непреки археологически методики да се допълнят с други преки 
методи, например физически. При артефакти, които съдържат кварцови песъчинки 
(печена глина) или при артефакти, в чието непосредствено обкръжение е имало такива 
песъчинки (например в средата, където са намерени плочи с релефи на конника), 
подходящ физически метод би било датирането чрез стимулирана луминесценция 
(optically stimulated luminescence dating OSL). 
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V.І-3 РИМСКА ЕПОХА В ТРАКИЯ ІІ в. – VІ в.сл.Хр. 
 

В периода І-ІІ в. сл.Хр. в Тракия постепенно и доста мъчително е покорена от 
римската империя. На Балканите се налагат принципите и технологията на римската 
държавна власт, икономически отношения, строителни технологии, военна 
организация, религиозен синкретизъм, художествени техники и сюжети. Става 
дума за твърдо, силово налагане на строга външна власт и на солидно данъчно бреме, 
което не оставя вече ресурс за създаване на значителни паметници на тракийското 
изкуство. Не се среща торевтика върху благородни метали, нито гробници със 
стенописи. Мотива на конника срещаме главно върху римски монети и почетни 
медальони, където въплъщава – както може да се очаква – императорската власт и 
достойнство по един масов начин.  

Баласчев 1932 публикува римски монети, намерени у нас, които съдържат образ 
на конник в ловни сцени – сюжет, типичен именно за Тракия:  

„Широката разпространеност на тракийския херой-конник в плочиците с релефи 
се отразила и в монетните типове, ковани в трако-римските градове на Мизия, 
Тракия и пр. Типът на конника се среща в монетите на градовете Одесос, 
Никополис-прос-Истрон, Адрианополис, Августа Траяна, Сердика, Траянополис и 
др. Но много по-близо до типа на тракийския конник стоят и някои монетни 
типове, върху които са изобразени ликовете на някои римски императори като 
ловци, възседнали на кон.  

 
... Подир туй има и типове, които без съмнение изобразяват не конкретните 
фигури на императори, а митологичния тип на тракийския херой-конник. 
Такъв тип съдържа следната монета от императора Септимий Север [193-
211г.сл.Хр.], кована в град Аугуста Траяна (сега Стара Загора), неизвестна досега, 
която описваме тук за пръв път. ... Конникът, облечен в кратък хитон и хламида, 
която се развява от плещите му, в галоп язди надясно; дясната му ръка е вдигната 
в замах (да хвърли копие) против глигана, който тича под коня надясно, преследван 
от куче.” 
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Конникът като прослава на владетеля присъства на доста монети, сечени от 
римски императори, независимо от това дали екземпляри от тези монети са намирани в 
Тракия или не. Ето два примера от [„Българска национална история”, т.1, 2011]: 

 

 
Златна монета на Октавиан Август (32-29 г.пр.Хр.) 

 

 
Златна монета на император Домициан (81-96 г.сл.Хр.). 

 
Конникът има символична владетелска стойност и върху императорските 

римски медальони, сечени в качеството на мемориални почетни знаци: 

 
Медалион на император Юлиан ІІ (360-363г.сл.Хр.) [Христов 2009] 

 
Цитирам анализа на Пенчев 2010:  

„Изключително ценен римски златен медальон с диаметър 25мм, намерен край град 
Гюмюрджина (дн. Комотини) в Беломорска Тракия. Лице: бюст на Юлиан ІІ. 
Реверс: Юлиан ІІ, наметнат с мантия, язди кон наляво, с лявата ръка държи 
поводите, а дясната е вдигната за поздрав. Изработен в монетарницата на град 
Тесалоники (дн. Солун) в периода 355-360 г.сл.Хр. Златните римски медальони, 
сечени от римските императори в ІV век, имали възпоменателен характер: 
възцаряване на нов владетел, честване на кръгли годишнини от това събитие, 
важни политически или военни събития и т.н. и са били давани като подарък от 
държавата на висши военни и цивилни управници. Юлиан бил провъзгласен за цезар 
в 355г.” 

И още един имперски медальон, сечен в тракийския град Перинт: 
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Бронзов медальон на император Север Александър (222-235г.сл.Хр.) [Пенчев 2009] 

 
Релефни образи на тракийския конник срещаме и върху мраморни саркофази от 

римската епоха. В случая композицията е допълнена с високо дърво, около което се 
вие змия – любим сюжет в образите на конника: 

 

 
Детайл от украса на саркофаг от Рациария, втората половина на ІІ в.сл.Хр. [Димитров, Здр. 2009]. 

 
Два интересни релефа на конник от римската епоха в Тракия намираме върху 

бронзови матрици от Абритус, Разград, ІІ в.сл.Хр. [Фол, Фол 2005]: 
 

 
Ездачът носи ритон за вино в ръка. 
Преднамерена архаизация на ездача. 
Наоколо - жертвеник и животни. 

Ездач с развята хламида носи на главата си 
фригийска шапка, която в древността 
често служи като иконографски белег за 
тракийска принадлежност. 

 
Без да има достатъчно точна датировка, във времето около края на 

предхристовата и началото на христовата епоха се появява плочи, посветена на 
Дионис, която изобразява бога като конник, обкръжен от традиционните за него лозови 
клонки, натежали от гроздове: 
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Посветителска плоча на Дионис от Мелник [Penkova 1998] 

 
И тогава - в римската епоха - в Тракия се случва нещо съвършено поразително 

и без аналог в древния свят: ЗАЕДНО, ЕДНОВРЕМЕННО със споменатите вече 
скални светилища Мадара, Дикили-таш, Филипи, Зекерия, Коджа-таш, съдържащи 
наскални релефи с конник, в Трако-Фригия масово се създават огромен брой 
каменни (мраморни) плочи с релефи на тракийски бог-конник при това с 
изключително композиционно разнообразие. Именно в римската епоха в Тракия 
масово навлиза и трайно се възприема техниката на каменното ваятелство. То няма 
прецизността на гръцките и римските образци, но има решаващата способност да 
осигурява феноменално относително евтино тиражиране, масовост както на 
изработката, така и на почитането. Релефните посветителски плочи в Тракия 
предшестват по своята функция средновековната иконопис.  

Тук ще изпреваря малко хода на изложението, за да обърна внимание върху 
следния изключително важен според мене факт. Както видяхме дотук и ще видим по-
нататък, образи на конници се срещат във всичките култури в древния свят между V 
в.пр.Хр. и V в.сл.Хр., които обхващат огромния район между етруските на запад и 
Персия на изток. В този смисъл образите на конник в тракийското изкуство от 
времето преди І в.сл.Хр., които показах дотук, не са принципно изключение, а по-
скоро носят общата духовна нагласа на епохата – търпят влияния от съседни 
култури и на свой ред им влияят, което е най-естественият процес в развитието 
на културите по света. Населението в очертания по-горе район и в посочената епоха 
търси и въплъщава конника в разнообразни техники, предназначени за по-тесен или 
по-широк кръг наблюдатели.  

Чудото, което излиза извън стандартните схеми и явления, е именно 
взривното активиране на образа на конника в Тракия в периода І-ІV в.сл.Хр. През 
1938 Kazarow публикува данни за над 1100 плочи с каменни релефи, включително над 
500 снимки! (За огромно съжаление до днес никой български историк не е повторил 
този подвиг, не си е направил труда да обобщи и публикува новооткритите оттогава до 
днес плочи.) По мнението на Петър Делев през 1986 г. броят им възлиза над 3000  
[Delev 1998]. Ботева 2008 цитира оценки на Ал.Фол, според когото [Фол 2006] [“DIE 
THRAKER…” 2004] заедно с откритите до началото на ХХІ век общият брой плочи 
вече «надхвърля 5000 само за територията на България», да не говорим за 
беломорска Тракия и северозападна малоазийска Турция, за които нямаме аналогични 
данни. При това става дума само за плочите, които са оцелели почти две хилядолетия 
от античността чак до днес, въпреки крайно драматичната съдба на Балканите в този 
период. Следователно, създадените релефни плочи са били навремето няколко пъти 
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повече, приближено поне около 10 000! (В тази оценка става дума само за релефи с 
тракийския конник; в римска Тракия са създадени освен тях и голям брой релефни 
плочи, посветени на други божества. Тях не включвам в прогнозното число!). Съвсем 
оправдана е оценката на [Ботева 2008]: 

„Затова без преувеличение може да се твърди, че през вековете на Римската 
империя и в границите на огромната й територия тази фигура е най-
изобразяваният религиозен персонаж, което само по себе си вече го 
характеризира като феномен. ” 

Ще цитирам краткото, но точно описание от Кратката българска енциклопедия 
[КБЕ 1969]: 

„Тракийски конник /Херос/ - тракийски бог, познат от паметници на римската 
епоха. Изобразяван е през І-ІV в. като млад конник (откъдето иде името му), с 
паница, копие и щит или убит дивеч в ръце; следват го прислужник, куче или лъв; 
преследва глиган, бик, елен, коза или заек. Върви към алтар, обслужван от забулена 
жена и пазен от змия, виеща се по клонато дърво. Почитан като бог на лова, 
плодородието, живота и смъртта, бог на всичко – всебог. Като бог, който вижда 
и чува всичко, е представен и с по две и три лица. Като проява на религиозен 
синкретизъм, тракийският конник често приема образа на Аполон, Асклепий, 
Дионис, Плутон, Зевс, Арес, Митра и Силван, както и част от атрибутите им – 
лира, тояга с виеща се по нея змия, брада, фригийска шапка и др. Без име, в 
писмените паметници е наричан по името на мястото на светилището му... 
Широкото разпространение на тракийския конник показва възраждане на 
тракийската религия през римската епоха, непознато у други народи под 
римска власт.”  

Това явление е преди всичко социално и едва след това художествено. То 
свидетелства не за появата на нов култ към местен бог, полубог или богоподобен цар 
сред местното население, а за изключителното разрастване на отдавна съществуващ 
култ, което изисква и съответно художествено изразяване в голям тираж. Плочите са 
достъпни за несравнимо по-широки кръгове от населението, отколкото е било 
възможно чрез златни и сребърни съкровища и чрез стенописи в царски гробници. Те 
са предвестници на развитата след няколко века иконопис върху дървени плочи. 

Сега вече ще продължим с няколко примера за образа на конника в Тракия, 
реализирани в новата скулптурна техника (снимки: Н.Генов). Обърнете внимание как 
се преплитат единството на образа и разнообразието на сцените и композициите: 
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Оброчна плочка от с. Яйла, Шуменско [„Шуменският край...” 1978]. Забележете главата на конника е 

анфас, а главата на коня – в 3/4, подобно на Мадара! 
 
Крънджалов 1953 справедливо отбелязва:  

„Всяка година в България се намират още десетки и даже стотици {плочи с 
релефи на тракийския конник – Л.Ц.}. Така например, само на едно място в 
Родопите Димитър Цончев намира в един асклепион 118 релефи и статуетки (цели 
или фрагменти) на Асклепий, Хигия, Телеспор и 169 релефа и 15 статуетки на 
тракийския конник (цели или във фрагменти). ... Този асклепион възникнал след 46 
г.пр.н.е., когато Тракия станала римска провинция, и останал до края на 4-ти век 
от н.е.... Оттук може да се направи изводът, че култът към тракийския конник 
преживял на Балканите могъщ разцвет в римската епоха и се задържал дори 
след официалното приемане на християнството.” 
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[Dimitre Tsontchev, “Le sanctuaire thrace pres du village de Batkoun”, avec 18 
figures dans le texte et 67 planches. - Institut archeologique bulgare. Fonds du 
departement de Plovdiv. Tome II, Sofia 1941, p.79]  
[днес бившето самостоятелно с. Баткун е част от с. Паталеница, в полите 
на Родопите, южно от Пазарджик и източно от с. Варвара, известно с 
обилните си минерални извори. – бел. Л.Ц.] 

Още едно подобно забележително богато светилище в района на Сливница, 
просъществувало до V в.сл.Хр., и съдържащо 91 релефа и 37 статуетки на тракийския 
конник, описва Boteva 2011. Следователно поне някои от релефните плочи тракийския 
конник датират сравнително късно - от ІV в.сл.Хр.  

Още по-аргументирано звучи изводът на Ботева 2008: 
„През изминалите дотогава три века на римска власт тракийското население най-
вероятно е успяло да запази поне отделни аспекти от своята етнокултурна 
специфика.”  

Крънджалов 1953 споменава за още релефи на тракийския конник върху плочи, 
намерени извън пределите на днешна България, но в места, където тракийско 
присъствие е доказано - в Панония, в Крим (Пантикапей), на о-в Тасос и в Солун 
[релефът се намира в Цариградския музей – вж. снимката по-нататък в текста – бел. 
Л.Ц.]:  

„За образи на тракийския конник на остров Тасос споменава Salomon Reinach 
“Chroniques d’Orient. Documents sur les fouilles et decouvertes dans l’Orient 
hellenique. 1883-1890”, pages 76,77,78.” 

Теодоров 1999 добавя още данни за оброчни плочи с релефи на конника извън 
България, макар и не като масови, а като спорадични находки: п-в Крим (тракийско 
светилище на нос Ай-Тодор), Сирия, Палестина, Англия (графство Дорсет до брега 
на Ламанша при гр. Дорчестър).  

Именно така описаното явление е уникално, единствено по рода си в историята 
на религиозните култове и в историята на художествената култура от онези 
времена в цяла Евразия, а не толкова Мадарският скален релеф, взет сам по себе си. 
Такова явление се случило само в трако-фригийския район и никъде другаде по света, 
в частност нито в Персия, където попадат светилищата с релефи на конник от днешен 
Иран (Накш-и-Рустам, Таг-и-Бостан), нито в днешен Афганистан (Шамарк). Това 
явление е само местна, чисто трако-фригийска култова проява, без примеси нито 
откъм Персия, нито откъм ранните българи, които по онова все още са твърде далеч 
от Тракия. По тази причина за мен е извън съмнение, че и скалните релефи у нас са 
дело на траките, носещи тази традиция и тази емоция към каменния конник. И отново 
специално повтарям, че в термина „траки” влагам не толкова етноспецифично, 
колкото хронотопно съдържание – местното население в описания район и в 
описаната епоха. Аз не мога да схващам величествения скален релеф в Мадара иначе, 
освен като кулминация на безподобните по своите мащаби почит и упование към 
тракийския конник от римско време, разположен в най-голямото и древно тракийско 
скално светилище.  

Особено съществен белег на това явление е фактът, че в преобладаващия брой 
случаи споменатият бог се изобразява като „конник, придружен от куче” (ако 
жертвеното животно не се вижда) или като „конник-ловец” (когато е изобразено и 
преследваното животно)! От всичките над 500 снимки на плочи с релефи на 
тракийския конник, публикувани в Kazarow 1938, около 25% са от типа „ловна 
сцена”: там конникът е придружен най-често от куче, но също така от глиган, лъв 
или комбинация от тях. Подобни сцени не са известни в такова количество в никоя 
друга култура. Тук не говорим за 2-3 предмета, фрески или релефа. Тук говорим за 
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култ, въплътен в десетки хиляди синхронни и еднотипни екземпляра в една компактна 
територия с едно добре дефинирано население.  

От чисто иконографско гледище преобладават релефи с единичен конник, но 
макар и доста по-рядко срещаме – отново в Тракия – релефи с два конника. Те яздят в 
една и съща посока или са застанали един срещу друг. В литературата тези образи се 
именуват най-често като „Диоскури” (богове-близнаци, синове на Зевс) или като 
„дунавски конници” (поради района на намирането им), с което се отличават от 
масово изобразявания единичен Тракийски бог-конник Херос или Велик бог. По-
нататък в текста във връзка с коментара за една уникална българска икона са показани 
няколко двойни композиции върху мраморни плочи. Тук ще дам три примера за малки 
релефни оловни плочки, означени в литературата като „дунавски конници”. 

Една оловна плочка, открита съвсем наскоро при разкопките за метрото в 
центъра на София [Иванов, Горянова 2011]: 

 

 
Оловна плочка с изображение на т.н. Дунавски конници. Между конниците  

стои женска фигура. Сердика, края на ІV – нач. на V в.сл.Хр.  
 

Още два примера от книгата [“DIE THRAKER…” 2004]: 

 
Посветителски релеф, оловна пластинка, Долна 
Мизия, ІІІ в.сл.Хр. Богиня стои изправена между 
два насрещни конника. 

 
Посветителски релеф на дунавски конник 
(единствено число!! – бел. Л.Ц.), оловна 
пластинка, Долна Мизия, ІІІ в.сл.Хр. Богиня стои 
изправена между два насрещни конника. 

 
Разграничаването на т.н. дунавски конници като образи, които съществено се 

отличават от групата тракийски конници, за мене не е плодотворна и сериозна идея. Тя 
е лансирана от румънския историк D.Tudor като съществен принос на даките в 
древното изкуство на Балканите. Той твърди, че дунавският конник най-напред се е 
появил като единичен конник в Дакия в началото на ІІ в.сл.Хр. (намерени са общо 31 
плочки с такъв сюжет), а в ІІІ век той се „удвоява” отново на територията на Дакия 
(намерени са такива плочи от същия порядък 20-30 броя) под влияние на релефите с 
двойката конници-диоскури (които са не повече от 10 броя). Анализът на Mladenova 
1984, обаче, води до следното заключение: 



124 
 

„Култът към т.н. дунавски конник се е формирал пластически в района южно от 
Дунав, ограничен на запад от Никополис ад Иструм (с.Никюп, северно от 
В.Търново) и на изток от хинтерладна на Бизоне (дн. Каварна) и Одесос (дн. 
Варна) в края на ІІ в.сл.Хр. Единичният дунавски конник се среща до началото на 
ІІІ в.сл.Хр. В тази епоха настъпва удвояването на конника, за което причина е 
двойственият характер на божеството – хтоничен и соларен. Удвояването се 
реализира в същия район.” 

За да преценят читателите доколко полезен в научно отношение е стремежът за 
търсене на специфика в дунавски конници за разлика от тракийските, ще покажа две 
снимки на единичен дунавски конник от цитираната статия на Младенова:  
 

 
Плочка от района на Нове  

Плочка от района на с.Победа, Добричко 
 

Историята с дунавския конник като обект, различен от тракийския конник, не 
остава самотна. Някои учени предлагат да се въведе допълнителен клас македонски 
конници, имайки предвид плочки от римско време, намерени в района на Солун и 
западно от него около град Вероя [Petsas 1978]. Пецас твърди, че иконографията на т.н. 
тракийски конник се е оформила най-рано в гръцка Македония още преди 
завладяването на Балканите от Рим под влияние на македонски образци от 
Беломорието (Амфиполис, Абдера). Авторът цитира като примери надгробния релеф 
Dexileos от ІV в.пр.Хр., релеф от Абдера от ІІІ в.пр.Хр., който днес се намира в 
Археологическия музей в София, а също така монета и конни релефи от района на 
Варна, датирани във ІІ в.пр.Хр., и накрая релефни плочи от Тасос и Филипи от ІІ 
в.сл.Хр. Оставям читателите сами да поразсъждават върху очертания тук проблемен 
кръг и, за да им помогна, показвам няколко „македонски конника” от статията на 
Пецас за сравнение с тракийския конник: 

 

 
Македонски конник, музея във Вероя. 

 
Македонски конник върху надгробна плоча, музея в Солун.
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Конник от района на Melenikon (Мелник?), днес в музея в Солун 

 
Македонските конници, обаче, винаги са единични, там не се стига до 

удвояване, подобно на дунавските и на диоскурите... 
Не бива да се заблуждаваме, че диоскурите и двойните дунавски конници 

изчерпват сюжета на двойките конници. Животът е по-многообразен от схемите, 
срещат се и по-сложни комбинации. Например, върху плоча, намерена в Сливенско, 
виждаме вляво тракийския конник, а вдясно срещу него втори конник, който всъщност 
е ловуващият Аполон [Ковачев 1998]: 

 

 
 

Искам да наблегна, че за нуждите на настоящия обзор разграничаването между 
единичните и двойните конници, както и между тракийския, дунавския и македонския 
конници (със съответните им названия и семантика) не е от съществено значение. 
Kazarow 1938 също не ги отделя като специален тип в своя каталог. Във всички случаи 
става дума за конни релефи, изработени по тракийските земи, които свидетелстват за 
трайното присъствие на образа на конника в художественото съзнание и в 
митологичната традиция на Древна Тракия.  

Специално за диоскурите бих добавил следното пояснение [Мифы народов 
мира, 1987]. Според гръцката митология това са спартански персонажи, братята 
близнаци Кастор и Полидевк (в римската митология – Кастор и Полукс), синове на 
Зевс и Леда. Извършили редица подвизи, участвали в похода на аргонавтите. Кастор се 
славил като укротител на коне, а Полидевк – като юмручен борец. Почитани са като 
защитници на воини, конници и мореплаватели. Забележително за нас в случая е 
следното: гръцките изображения на братята са доста по-ранни от тракийските, 
примерно от VІ-V в.пр.Хр., но в тях липсва двойна конна композиция!  
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Диоскурите. Фрагмент от рисунка върху червено-
фигурен килик, 460 г.пр.Хр., музей гр. Ферара. 

Диоскурите и Леда. Рисунка върху червенофигурна 
амфора. 530-525 г.пр.Хр., Ватикански музей, Рим.  

 

 
Диоскурите похищават дъщерите на Левкип. Рисунка от червенофигурна хидрия, 410 г.пр.Хр., 

Британски музей, Лондон. 
 

 
Диоскурите в служба на една богиня. Релеф от Спарта. Близнаците не са показани като конници. [Will 

1955] 
 

 
Диоскурите в служба на една богиня. Релеф от Стоби. Стоби (днес наричан Градско) – античен град 
между реките Черна и Вардар, най-големият античен археологичен комплекс в Република Македония. 
Стоби лежи доста близо до Тракия. Съответно тук близнаците вече са конници, дори с веещи се 

хламиди – много по-близо до традиционния тракийски конник. [Will 1955]  
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Композиция с двама конници – макар и доста по-рядко от единичния 
„тракийски конник” - се появява именно в Тракия и то доста по-късно, в римската 
епоха. Следователно, дори при изобразяване на чужди божества траките внасят 
любимия си елемент на ездача с коня! Така спартанските по произход божества 
диоскури присъстват по различен начин в гръцката и в тракийската художествена 
традиция. 

Изследванията и дискусиите къде най-рано се появява образът на конника по 
балканските земи са интересни, но конкретно за моя анализ не са решаващи. За да 
обясня това твърдение, най-добре е да направя аналогия с кипването на водата. Когато 
подгряването придаде на водата в съда достатъчна енергия, течността преминава в 
неустойчиво състояние, което предхожда кипването. В един момент някъде в съда се 
отделя първото мехурче, пълно с водна пара, и то всъщност отключва процеса на 
кипенето по целия обем на съда. За изучаването на прехода от течност към пара няма 
особено значение къде именно се появява първото и дори всяко следващо мехурче – 
това е случаен процес спрямо общия фазов преход, това е флуктуация. Където и да се 
формира първото мехурче, то винаги ще бъде последвано от бурен процес на кипене в 
целия обем на съда, но първото мехурче не е причина за кипването на водата!  

По подобен начин можем да разсъждаваме и за хронологията на образа на 
тракийския бог-конник. Явно в първите векове от новата ера и съответно от римското 
владичество на Балканите в балканския район и най-вече в земите, населени с траки и 
племена от тракийския кръг, се появява духовната нужда от такъв герой или бог – 
именно тя обуславя широкото му разпространение. Където и да са се появили първите 
посветителски плочи или скални релефи с новия образ, те са белязали началото на 
бурния процес на създаването на огромен масив от такива образи в района. Но 
хронологически първите образи не са причина, а само маркер за началото на този 
процес. Причината е в духовното състояние и потребности на тогавашното тракийско 
население. А именно тази страна от въпроса за конниците е в центъра на моя интерес в 
настоящия обзор. 
 

ЗА РАЗМЕРИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ И НА МАДАРСКИЯ КОННИК 
Тук е мястото за едно отклонение от хронологията, за да коментирам въпрос, с 

който мнозина автори спекулират. Мнозина, ако не всички хора, които твърдят, че 
Мадарският релеф не може да е тракийско произведение, наблягат върху нетипичните 
му размери, т.е. че Мадарският конник и само той пресъздава човека и коня в 
естествена големина, а толкова големи образи тракийската култура не била създала и 
не можела да създаде. (Не знам защо оттук трябва да следва, че само прабългарската 
култура може да ги създаде толкова големи, след като не е оставила нищо подобно от 
времето преди VІІ век? Но това е отделна тема.)  

Държа да заявя още в началото: това твърдение изобщо не е вярно и ако все още 
някой го ползва, това е или злонамерена постъпка, или е безкритична неоснователна 
употреба на клише.  

Още Крънджалов 1953 обръща внимание на една извънредно важна тенденция 
– появата на все по-големи релефни плочи с тракийския конник, чиито размери 
се доближават към естествените. Цитирам най-напред материала, събран от 
Крънджалов: 

„Много екземпляри са събрани в големия Цариградски музей. Ще спомена само 
най-големия екземпляр на тракийски конник на отделни плочи. Той е съставен от 3 
части, които образуват едно цяло. Общата му ширина е 3.055м и общата 
височина 1.85м, значи размерите са много близки до образа на конника на 
мадарската скала. ... той представя конника на кон, който скача надясно. Пред 
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него има дърво със змия, а зад него има двама мъже, под него има куче, а насреща 
му – глиган. Донесен е от Солун, където бил открит през 1873г. Според Мендел 
това е елинистична творба от време близко до нашата ера. ... 
Спецификата на явлението се състои във факта, че извън Балканите има съвсем 
ограничени бройки релефи на конника – върху плочи или върху скала, докато на 
Балканите са намерени до днес над 1200 броя плочи с този образ. ... 
В Софийския музей има статуя на тракийския конник с височина 1.60 м.” 

Ето снимка на споменатата от Крънджалов плоча от района на Солун, 
съхранявана днес в музея в Цариград (сн. П.Георгиев):  

 

 
 

Ето и снимка на споменатата от Крънджалов статуя от музея в София:  

 
Статуя на тракийски конник, височина 1.60 м, открита при с.Брестник (Караагач), Пловдивско.  

Под конника лежи лъв, а под него – бик! ІІІ в.сл.Хр. [ИБ 1979] 
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Тук ще добавя още два примера, открити в по-ново време, при това 
непосредствено до Мадара - в Плиска [Милчев 1985]. Става дума за находки, които 
потвърждават споменатата тенденция към увеличаване на размерите на релефите с 
тракийски конник.  

 

 
 

„Това е част от релефна плоча с изображение на конник (нека означим този релеф 
като Плисковски релеф № 1 за удобство – бел. Л.Ц.). Намерена е в насипа в 
южната част на портата (Плиска). Ездачът е наметнал широка, силно развяваща 
се хламида. В дясната си ръка държи поводите на коня, а във вдигнатата нагоре 
лява ръка, която е в по-голямата си част счупена, държи вероятно копие. 
Конникът е седнал на седло... Вероятно тази плоча трябва да се свърже с 
изображението на тракийския Херос. За разлика от останалите известни оброчни 
плочи при тази изображението е било в почти естествена големина. Досега за 
пръв път у нас се открива подобен релеф с изображение на Тракийския конник в 
такава големина. ... височината на запазената част от човешкото тяло е 78 см, а 
широчината 48 см. Запазената част от тялото на коня – 80 см. Релефната плоча 
е дебела общо 42 см, а височината на самия релеф е 18 см. ...  
Около Източната порта и крепостната стена на Плиска е открит и друг 
фрагмент от плоча с релеф, на който е запазен само един заден крак на кон (нека 
означим този релеф като Плисковски релеф № 2 за удобство – бел. Л.Ц.). Този 
релеф, който се намира сега в музея в Плиска, е бил също с размери, близки до 
естествените. Според нас при този релеф не става дума за средновековен 
паметник.  
Засега не може да се реши въпросът как са били употребени двете релефни плочи и 
дали те по някакъв начин са били свързани с крепостните порти на Плиска. Ясно е, 
че тези два релефа трябва да се свържат заедно, а не да се разглеждат отделно. 
Ако трябва да се търси някаква връзка с подобни релефни паметници, известни в 
нашите земи, тя е преди всичко в монументалността на паметника. Близки 
аналогии на нашия релеф са известни от Филипи 28 и при Дикилиташ по течението 
на Русенски Лом 29 . Тук фигурите не са изобразени в естествена големина, но се 
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приближават до нея. Релефът от Плиска е уникален паметник на тракийската 
пластика. С него се опровергават досегашните схващания, че изображенията 
на Тракийския конник никога не са давани в такава големина. Въз основа на 
аналогиите и на начина на изпълнение може да се датира в началото на ІІІ век.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
28  L.Heuzey, H.Daumet “Mission archeologique de Macedoine”, Paris 1876, page 

78; C.Picard – RHR 86, 1922, p.117; Collart – Philippes, p.289. 
29   Г.Кацаров „Антични паметници из България – Годишник на народния музей, 
том 5, 1926-1931, изд. 1933, фиг.63.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Условно нареченият тук от мен Плисковски релеф №2 се коментира и в книгата 
на Антонова 1957, която подкрепя становището на Ат. Милчев:  

„Пред Източната порта (на Плиска – бел. Л.Ц.) бил открит голям фрагмент от 
мраморна плоча с изображение на част от релефен конски крак, изкусно изваян. 
Този релеф напомня много на релефа на Мадарския конник.”  

Установих през май 2012 г., че този фрагмент се намира в музея в Плиска, 
наречен вече на името на „Проф. Рашо Рашев”. За жалост въпреки несъмнената му 
ценност като находка за историята на тракийските релефи с конник, той не се 
съхранява както подобава вътре в помещенията като част от експозицията, а е оставен 
отвън, изложен на атмосферните влияния, без грижа и без никакъв надпис. Ето 
снимката му: 

 

 
Фрагмент от плоча, върху която е бил изваян тракийски конник в естествен размер. Находка от 

Плиска. Тук условно е означена като Плисковски релеф №2. Сн. Л.Цонев 
 

Не се ограничих с простата констатация, че в Плиска са намерени фрагменти от 
две твърде големи плочи на тракийски конник, а си поставих за цел да определя точно 
тези размери и да ги сравня с Мадарския релеф. Резултатът е изключителен! 

В Плисковския релеф №1 единственият размер, който е добре, еднозначно 
дефиниран, е дължината на конския торс: 80 см. Ползвайки тази стойност като мащаб, 
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оцених, че височината на човешкия торс от шията до средата на глезена е 100см – 
наистина естествен размер.  

В Мадарския релеф Петър Георгиев пряко е измерил дължината на лъвското 
тяло от „муцуната” до задника, без опашката: 120 см (частно съобщение). От всичките 
снимки на релефа личи, че то е равно на разстоянието между сгъвката („лакътя”) на 
свития заден крак на коня и предния ръб на копитото на изправения му преден крак. 
Като вземем този размер за еталон, се оказва, че височината на торса на ездача между 
шията и средата на прасеца е 100 см! Оттук можем да направим два изключително 
важни извода: 

а/ Мадарският конник и Плисковският конник №1 имат съвсем еднакви 
размери. Забележете, че тук не говорим за пълния размер на Мадарския релеф, а само 
за конника. 

б/ Размерите на двата релефа съвпадат с естествените. 
Мадарският може и да подлежи на някакво изясняване, но Плисковският релеф 

№1 е тракийски конник без никакво съмнение. Следователно, тезата, че Мадарският 
образ на конник е уникален по размерите си, се опровергава от един категорично 
тракийски паметник, открит на българска територия, при това съвсем близо до Мадара 
– в Плиска. Същото се отнася и до Плисковския релеф №2.  

 

 
 

Да продължим съпоставките с още три относително големи паметника, 
въплъщаващи тракийския конник, споменати по-горе от Крънджалов 1953:  

Софийската статуя - Националния археологичен музей, София (височина 160 
см). Оказва се, че разстоянието от врата на конника до средата на прасеца на 
прегънатия му крак е 80 см – малко по-малко отколкото в Плисковския и Мадарския 
релеф, т.е. малко по-малко от естествения размер.  
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Цариградската плоча - релеф от Солун, съхраняван в Цариградския музей 
(ширина 3м). Резултатът съвпада с този при софийската статуя! 

 

 
 

Варненската статуя - Археологическия музей във Варна (височина почти 100 
см). Интернет съобщи през май 2012 за появата на тази статуя в експозицията на 
Археологическия музей във Варна. Била открита няколко месеца преди това в 
с.Брестовица, Пловдивско, и е датирана от края на ІІ – началото на ІІІ в.сл.Хр. 
[Минчев 2012]. 
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Вторият тракийски конник от с.Брестовица, Пловдивско, ІІ-ІІІ в.сл.Хр., АМ-Варна 

 
Втора софийска статуя - Национален исторически музей, София, височина 

71см. Сравнително голяма статуя на тракийския конник По размери е съвсем близка до 
скалния релеф на конник в местността Дикили-таш, Русенско: 

 

 
Тракийски конник от Созопол (Аполония), ІІ в.сл.Хр., НИМ-София 

 
Статуя на тракийския конник от музея в Монтана (според списание Cherga.bg, 

кн. 56 / 2012):  
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Още една плоча с релеф на тракийския конник, чиито размери са внушителни – 
макар че не достигат естествени размери, но са по-големи от Дикилиташкия скален 
релеф. Открита е в Сливенско [Ковачев 1998]. Тя е публикувана от Kazarow 1938 под 
№ 679, снимка 343. Размерите  са: височина 108 см, ширина 112 см, дебелина 26 см:  

 
 

В резюме се оказва, че разполагаме с поне 10 релефа или статуи на конник, с 
размери, които са равни или малко по-малки от естествените (70-80%):  
- 2 скални релефа (Мадара и Дикили-таш),  
- 4 скулптури (НАМ-София, НИМ-София, АМ-Варна, АМ Монтана) и  
- 4 плочи с релеф (1 в Цариградския музей, 2 от Плиска, 1 от Сливенско).  
От тях 8 са несъмнено образи на Тракийския конник от римската епоха, от които два 
намерени именно в Плиска – в непосредствена близост до Мадарския скален релеф.  

Питам: Възможно ли е при такива убедителни факти все още някой да 
твърди, че тракийското изкуство не е имало ресурс да създаде скулптура на 
конник в естествени размери?  
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ХРОНОЛОГИЧНИЯ ПРЕГЛЕД 

 
Собствено тракийската традиция за изобразяване на царствен конник и конник в 

сцена от ловен тип може да се проследи непрекъснато в паметници от почти 10 века и 
то в най-разнообразни техники! Образът на конника-владетел и ловец в Тракия се 
появява отначало в техниката на ТОРЕВТИКА И СТЕНОПИСИ поне от VІ в.пр.Хр., 
после се е развива и обогатява непрекъснато, докато в ІІ-ІV в.сл.Хр. изобразяването 
му взривно се разраства вече под формата на МОНЕТИ, МРАМОРНИ ПЛОЧИ С 
РЕЛЕФИ И СКАЛНИ РЕЛЕФИ в цялата област Трако-Фригия. Наред с масовото 
създаване на неголеми релефи за конника се наблюдава и стремеж към увеличаване на 
размера на плочите и статуите, така че те достигат практически естествените размери. 
Две от плочите с релефи на тракийския конник с естествени размери са намерени не 
къде да е, а в Плиска, до самото Мадарско светилище (Плисковските релефи № 1 и 2)! 
Затова смятам, че създаването на Мадарския релеф в дълбокото хилядолетно русло 
на тракийската местна култура не само е възможно, но е и съвсем естествено като 
кулминация на едно езическо богопочитане, което няма аналог по своята 
интензивност в Евразия.  

В Тракия образът на конника-ловец е възникнал на религиозно-царска основа, 
по форма не е бил „окован” в изобразителен канон, имал е разнообразни въплъщения, а 
по съдържание не е бил абстрактен бог, бил е доста „приземен”, възприеман като 
богочовек, който не доминира над обикновения зрител, възприемал се е 
непосредствено, интимно, като близък индивидуален покровител. Така, както никога 
не се приемат боговете в Гърция или великите царе в Персия. Много добре е изразил 
тази същностна характеристика на тракийския конник Теодоров 1999, стр.196-8: 

„Напълно закономерно явление е развитието на култ към прадеда у траките върху 
основата на тяхната душевност, оформила се в хода на историческия им живот. 
Вярата на траките в едно самостойно, независимо безсмъртно съществуване на 
човека показва едно повишено и подчертано чувство за стойността на отделната 
личност, господство на личността в съзнанието. Култът на прадеда в своята 
същина е изграден тъкмо върху мисълта за стойността на отделната личност – 
той продължава и издига нейното съществование в присъщите й изявени през 
живота особености извън ограничаващата линия на смъртта. Този начин на 
мислене е затворил религиозния култ в кръга на семейството и рода, в кръга на 
земното битие на човека.... Най-близо до вярното схващане за същността на 
тракийския култ е бил А.Дюмон 731, който е нарекъл изобразения върху 
изровените релефи ездач „тракийски конник” (“cavalier thrace”), с което име 
релефите се означават в науката. Той пръв още през 1877 г. изказва мисълта, че 
култът на тракийския конник представлява „хероизиране на мъртвите и култ на 
обожествените прадеди”. ... Ние смятаме, че липсата на развит култ към богове у 
траките е всъщност едно закономерно явление.  ... За разлика от Древна Гърция, 
която е имала стегната обществено-политическа организация и богат култ на 
богове, траките не са създали укрепнала централна власт и съответно една 
религиозна йерархия, в която отделната личност да бъде подчинена на различни... 
по сила и власт божества. ... Характерна за траките е била липсата на единна 
власт, пълната разпокъсаност поради стремежа към независимост у всяко 
отделно племе, което ще е било свързано и с такъв стремеж у всеки отделен 
тракиец. ... Култът на прадеда [у траките] е бил чужд за гърците. ... [Напълно 
естествено е гърците да възприемат] като безбожен един [такъв] култ, в който е 
било почитано някакво земно, смъртно същество, един някогашен покойник, в 
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родствени връзки с онези, които са го почитали и са го наричали с нарицателното 
име „стопанин” или „господар”, ... което име попадналите под гръцко влияние 
траки заменят по-късно с думата „херос”.” 
************************** 
731  Albert Dumont “Inscriptions et monuments figures de la Thrace”, Paris 1877.  

 
Ще добавя следното съображение. Макар и възприемано без особено внимание, 

именно присъствието на верния приятел – ловното куче в Мадарския релеф издава по 
един емоционално недвусмислен начин неговата генетична връзка с вековечния 
тракийския конник – волен ездач, владетел и закрилник.  

В края на обзора, посветен на конника в изкуството по тракийските земи преди 
официалното приемане на християнството в рамките на Римската империя, непременно 
трябва да обърнем сериозно внимание на една изключителна находка [Фол, Фол 2005]: 
т.н. вотивна ръка на Сабазий от слонова кост, произхождаща от района на с.Красен, 
Добричко. В книгата [Фол, Фол 2005] тя е датирана от ІІ в.сл.Хр., а в книгата [Fol, 
Jordanov, Porozhanov, Fol 2000] – от ІV в.сл.Хр. Село Красен се намира в някогашната 
Малка Скития (в Добруджа, практически на границата ни с Румъния). Дясната снимка 
е от книгата [„История на Добруджа” 1984]. 
 

 
 

Какво прави силно впечатление в тази творба?  
Най-напред това е тракийски паметник с несъмнено религиозен, а не битов 

характер, не е монета или възпоменателен римски медал.  
Второ, наблюдаваме практически готовата иконография на св. Георги – 

Драконопобедител!  
Трето, образът на конника тук се отличава от традиционния тракийски бог-

конник по факта, че убива с оръжието си звяра, паднал в краката на коня. Този мотив в 
Тракия е съществувал върху торевтика още в V в.пр.Хр., но по-късно затихва 
дотолкова, че върху каменните релефи на конника от римската епоха убийството 
практически липсва. Виждаме, че то се появява в Тракия отново в ІV в.сл.Хр. при 
настъплението на християнството в Източната част на Римската империя. Подобен 
мотив се появява и в Египет приближено по същото време.  

Когато в следващите дялове на книгата осмисляме информацията за светците-
воини-конници, пронизващи дракон с копието си, струва си да се връщаме към тази 
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ситуация – той навярно ще ни помогне много при осъзнаването на културно-
историческата приемственост. 

Ето пасаж от [Ботева 2008а], който не коментира самата сцена с конника, а 
обвивката на тази сцена – орехова черупка:  

„Сред многобройните и разнообразни антични паметници обособено място заемат 
бронзовите ръце, чиито първи три пръста (палец, показалец и среден пръст) са 
изправени, а безименният и малкият – сгънати към дланта. В класическата гръко-
римска древност този жест е свързван единствено с култа към Сазабий. ... 
Засвидетелствани са Сабазиеви ръце, при които пиниевата шишарка е заменена 
от друг предмет: яйце... или орех, какъвто е случаят с ръката от слонова кост, 
намерена при с.Красен, Добричко. ... След всичко, казано дотук за Сабазиевия 
жест, остава да напомня факта, че единственият друг античен религиозен 
персонаж, който е представян, макар и относително рядко, с такава постановка 
на пръстите на дясната си ръка, е Тракийският конник. Това обстоятелство 
свидетелства за връзка между култовете към Конника и към Сабазий. Според 
П.Горбанов ‘в случая се касае за оброчни плочки, посветени на Хероса от траки, 
които чрез жеста са искали да загатнат, че са почитатели на Сабазий’ ”. 

 

Плочка от с.Бозвелийско, Варненско 
[Ботева 2008а] 

Плочка от с.Скобелево, Сливенско. Края на ІІІ – нач. 
на ІV в.сл.Хр. [Попов 2010] 

 
Искам да завърша този обзор с един крайно любопитен случай – тракийско 

светилище до местността Галата край Варна [Мирчев 1953]. Там се намирало 
тракийско селище, съществувало през римската и византийската епохи. При него е 
имало и голямо светилище на тракийския бог-конник, функционирало в периода ІІ-ІV 
в.сл.Хр. Точно върху него в началото на V в. била изградена базилика – една от най-
ранните у нас – като целият строителен материал от светилището, дори и този от 
основите му, бил преупотребен в строежа на базиликата. Впечатлява големият брой 
оброчни релефни плочи с големи размери, посветени на Бога-конник. Те били 
намерени употребени като настилка на пода в част от олтара и източния край на южния 
кораб, след като предварително са били изчукани релефните им изображения.  

Кое е показателно в тази ситуация? С въвеждането на християнството като 
задължителна и единствена религия в римската империя, започва масово унищожаване 
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на езическите изображения от предишното време. Затова много от релефите в Галата са 
били унищожени и преупотребени за подова настилка. Кое, обаче, прави впечатление? 
Първо: базиликата е построена точно на мястото на тракийското светилище. Второ: 
строителният материал от светилището е преизползван в базиликата. Трето: макар че 
релефите на доста плочи са били повредени, все пак на мястото археолозите намират 
16 запазени релефа на конника – като цели плочи или като фрагменти от плочи. 
Напълно възможно е при повторната употреба като подова настилка плочите да са 
били обърнати с гърба нагоре, за да се прикрият релефите от долната им страна и така 
да се спасят! Четвърто: плочите от релефите на конника са били разположени по пода в 
най-святото място на базиликата – в олтара й. Пето: релефите не са изцяло унищожени, 
изчукването им е само маркиращо, но не цялостно. Всички тези факти говорят не само 
за приемственост между религиите, но и за изключителната привързаност на 
тракийското население към Бога-конник, която не отслабва с настъплението на 
християнството, а остава да живее дълго след това, само че прикрита.  
 

Да се върнем сега повече от хилядолетие назад във времето и да погледнем 
КОННИКА В КУЛТУРИТЕ ОКОЛО ТРАКИЯ И СИНХРОННИ С ТРАКИЙСКАТА, т.е. 
в периода V в.пр.Хр. - V в.сл.Хр. Какво място заема мотивът за конника в тези 
художествени школи по онова време?  
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V.2. КОННИКЪТ В ЕГИПЕТ ОТ РИМСКАТА ЕПОХА 
 

Географски Тракия с нейните хиляди плочи с релефи на конник е твърде далеч, 
но в Египет е забелязано подобно явление. Там се почита от дълбока древност бог Хор. 
Той има връзка със слънцето. Често се изобразява като човек с глава на сокол, 
побеждаващ в двубой злото, което има най-разнообразни превъплъщения, често като 
бог Сет. 

 
 
 
 
 

[„Мифы народов мира” 1987]
 
В римската езическа епоха той се изобразява дори в облекло на римски 

пълководец (ІІ век) [„Мифы народов мира” 1987]: 
 

 
 

Оказва се, че съществува една оригинална версия на борбата на бог Хор срещу 
злото: бог Хор е изобразен върху каменна плоча като конник с глава на сокол, който 
пронизва с копие злото, въплътено в ... крокодил! 
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Каменен релеф с образа на бог Хор, който пронизва с копие  

крокодил. ІV в. (Лувър, Париж) [БСЭ, т.13, 1973] 
 
Изображенията на конник в Египет представят не само божество с човешко тяло 

върху кон (бог Хор), но също така и фараон върху кон, т.е. с една и съща иконография 
се представя бог и властелин-самодържец [Симеонов 2011]: 

 

 
Каменна плочка от Египет, ІV-V в.сл.Хр. (музей Хърст, Бъркли, Калифорния) 

 
Друго свидетелство за възможна връзка между тракийски и египетски богове-

конници намираме в скалното светилище при древния град Филипи [Picard 1922]. В 
близост до Филипи в 1914г. било открито светилище на египетски богове. По този 
начин до 1920 г. египетските светилища, открити в Гърция, стават 7 на брой: Delos, 
Thera, Pirene, Milet, Gortyne, Eretrie, Philippes. Блок с релеф, представящ тракийски 
конник, зад когото има дърво, в чиито клони се е увила змия, бил намерен в град Драма 
в 1920 при разкопки в черквата Св. Таксиархис. В Египет бил намерен посветителски 
релеф с образ на бог-конник в комбинация със змия. В Египет са намерени също 
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изображения на тракийски бог, който ходи пеша до своя кон, а не го язди както в 
типичната композиция. 

Връзката между египетски и тракийски конници се обсъжда в още редица 
публикации като например  
[Lefebvre 1920]; [G.Capovilla “Il Dio Heron in Thracia e in Egitto” – Rivista di Filologia e 
d’Instrucione Classica (RFIC) 1, Vol.51, 1923, pp.424-467]; [Kakosy 1995] – от него ще 
цитирам интересен пасаж от страници 2894-3049:  

„Докато за досега разискваните божества въпреки синкретичната им природа 
египетският им произход е несъмнен, сега стигаме до едно божество, което в 
този смисъл е във висша степен проблематично. В Птолемеево и римско време 
върху стели и монети многократно се появява богът конник Heron ‘ΗΡΩΝ. По 
своята иконография той би трябвало да представлява познатия от 
източнодунавската област тракийски бог-конник. ... образите на този конник 
[обаче] могат да се интерпретират отчасти и в египетски смисъл. Змията до 
конника, която получава жертвено животно от него, би могла да се възприема от 
египтяните като образ на бога Атум. ... Самият конник би могъл да се схваща в 
Египет като хероизиран мъртвец.  

(Според Уикипедия 2012 Атум е египетско божество. Най-вече в град 
Хелиополис бил почитан като родоначалник на всичко живо и божествено и 
творец на света. Атум се представя най-често с долно и горноегипетската 
корона „пшент”. Освен това се представя като змия, овен или лъв.) 

Ето още едно мнение по проблема за образите на конници в Тракия и Египет в 
римската епоха [Chiekova 2008]:  

„Най-популярното божество в Тракия в римската епоха, представено чрез релефи, 
статуи и монети е загадъчният Тракийски конник. Корените на неговия култ са в 
доста отдалечена епоха. Във ІІ в.пр.Хр. в някои райони на Птолемеевския 
Египет е бил почитан Бог-Конник на име ‘Ηρων, ‘Ηρως [Heron, Heros]. 
Тракийският произход на това божество е доста проблематичен, тъй като в 
същата степен то би могло да има също анатолийски, сирийски и дори египетски 
произход. Възможно е неговият култ да е бил донесен [от Египет в Тракия – Л.Ц.] 
от тракийски търговци, които са били на служба при Птолемеите. ... Произходът 
на култа към Тракийския конник е обект на многобройни дискусии и 
интерпретации.” 

Участието на траки в търговския обмен между Балканите и Египет може да 
изглежда твърде пресилена „ад хок” хипотеза, но тя сериозно се подкрепя дори от 
следния факт: след като през 330 г.сл.Хр. Константин Велики премества столицата на 
Римската империя в град Византион на Босфора, той отклонява египетските зърнени 
доставки от Рим към новата столица и дори определя зърнена дажба за гражданите й 
[Скар 2008]. Търговията с жито между Добруджа и Средиземноморието очевидно е 
била доста оживена, след като доставки между Картаген и Добруджа са 
засвидетелствани в надпис от района на Каварна [„История на Добруджа” 1984], 
стр.98. Следователно, най-малкото от този момент нататък вероятността за участие на 
траки в търговията между Египет и Константинопол силно нараства.  

Гръцкият археолог Triandaphyllos 1998 съзира в беломорска Тракия следния 
проблем. При император Траян в Дакия и Тракия се фаворизира бързото 
разпространение на религията на митраизма. Как да си обясним тогава, че в Северна 
Гърция, там, където минава прочутият и оживен път Егнатия, свързващ Изтока и 
Запада, там, където по римско време има толкова процъфтяващи градове като 
Филипополис, Амфиполис, Топейрос, Абдера, Маронея, Траянополис, не намираме 
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забележимо присъствие на култа към Митра (с изключение на едно скално светилище 
северно от Ксанти)? Отговорът е следният:  

„За разлика от отсъствието на митраистки паметници, [в споменатата зона] са 
открити паметници, които демонстрират голямо разпространение на египетски и 
източни божества в Източна Македония и в Тракия – Ирис, Серапис, Арпократис, 
Орос и Атис. Може да се предположи, че тези култове, които предхождали 
митраизма, били възприети от мнозинството от населението в района и именно 
този факт не позволил въвеждането на новата религия [т.е. на митраизма] там.” 

С други думи, влиянието на Египет върху Беломорието и Тракия е забележимо 
и хипотезата, че образът на езическия бог-конник е пренесен от Египет към Тракия, не 
е абсолютно невъзможна. Тук е уместно да спомена крайно интересната бронзова 
статуетка на египетско божество (І-ІV в.сл.Хр.), открита в района на Каварна; от същия 
период произхожда и бронзова статуетка на тракийския конник, която е част от 
комбинация „кон плюс ездач”, макар че е наличен само ездачът [Салкин 1982]: 

 

  
 

Друга любопитна находка, свързана с дискутирания тук въпрос, са два 
балсамария от цветно стъкло, внесени от Египет, открити в района на Каварна [Salkin 
2007]. 

Разпространението на това влияние може да е ставало не само чрез тракийски 
търговци, контактуващи с Египет, но и чрез египтяни, напуснали родината си, за да 
постъпят в римския императорски флот, базиран тогава в Равена [Vidman 1990]. 

Макар че въпросът къде точно се е появил образът на бога-закрилник-конник не 
е съдбоносен, добре би било все пак да се намерят надеждни данни за броя на 
тракийските и египетски изображения на конник – това би било непряк индикатор за 
родината на този образ и пряк индикатор за неговата популярност сред съответното 
население. Все пак в Тракия до днес са оцелели и намерени към 5 000 броя само 
посветителски плочи на тракийския конник, да не говорим за доста по-древните 
торевтика, стенописи и монети. Това е много сериозен факт, който със сигурност 
говори за неимоверната привързаност именно на тракийското население към този бог. 

Не бива да забравяме следното обстоятелство, което е богато документирано с 
археологически находки. В Египет образа на конник срещаме само в следхристово 
време, докато в Тракия образът на конника присъства и се почита още от V в.пр.Хр. 
непрекъснато! Затова според мен много по-убедителна е обратната посока на влияние – 
от Тракия към Египет. Френският историк Will 1955 привежда факти в полза на тази 
хипотеза. Според него по-вероятно е образът на тракийския бог-конник да е бил 
донесен в Египет от тракийски търговци. 
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V.3. КОННИКЪТ В ДРЕВНА ГЪРЦИЯ 
 

 
Древна Гърция [„История древнего мира. Часть ІІ” 1982] 

 
В Гърция възникват както образи на коне, така и на конници. Ритоните с форма 

на коне, които се откриват в Тракия, са по гръцки модел. В това няма нищо лошо – 
просто траките са оценили прекрасните художествени постижения на своите даровити 
съседи. В областта на изкуството няма място за завист: някои го могат, други – не.  

Но в Древна Гърция никога образът на конник не е добивал толкова 
доминиращо, знаково място, както в Тракия. Конникът никога не е бил в центъра на 
гръцкото изкуство като митичен образ (макар че е присъствал там, както например в 
прочутия Пергамски олтар, който днес се пази в Берлин).  

Конник, подобен на тракийския, т.е. символен персонаж, едновременно ловец и 
цар, бог или полубог, никога не се превръща в масов и типичен персонаж в гръцкото 
класическо изкуство както се случва при най-близките им съседи - траките. В Гърция 
срещаме изключително майсторски реалистични образи на конници-войни в яростна 
битка, например от времето на Перикъл. 

 

 
Сцени на битка и лов – детайл от гръцки керамичен съд, 640-630 г.пр.Хр., Рим, Национален музей вила 

Джулия. VІІ в.пр.Хр. [Ривкин 1972]  
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Кратер в коринтски стил. [Dorando 2004] 

 
Върхът в майсторското изображение на конници в Гърция са релефните фризове 

на Партенона в Атина, дело на Фидий 438-432 г.пр.Хр и неговата школа V-VI в.пр.Хр 
[Dorando 2004]. Навсякъде са представени бойни сцени, свързани с митологията. В 
много случаи конниците са конкретни богове или митични герои. Боят е яростен. Тези 
релефи са част от разцвета на класическата древногръцка култура в ІV в. 
Художественото и техническото им майсторство са ненадминати не само в 
античността, но и до днес. Те съчетават с много художествена мярка реалистичното и 
композиционно-декоративното начало с овладяност на емоцията, без да изпадат в 
крайности в никоя посока. 

 

 

 
Фидий и неговата школа. Западен фриз на Партенона в Атина, V в.пр.Хр.,  

Британски музей. [Ривкин 1972] 
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Ще покажа още няколко археологични паметника, които убедително показват, 
че съществени елементи от ОБРАЗА, ИКОНОГРАФИЯТА на тракийския конник 
срещаме още в древногръцкото изобразително изкуство. Това обстоятелство, обаче, не 
опровергава факта, че тракийският конник КАТО РЕЛИГИОЗНА ИДЕЯ, КАТО 
ПОЧИТАН ОБОЖЕСТВЕН ЗАКРИЛНИК, е творение на тракийското население. 
Гръцките паметници с образи на конник си остават отделни художествени 
произведения, докато плочките с образа на тракийския конник се превръщат в знаков, 
символен паметник не другаде, а именно в Тракия. Те наброяват няколко хиляди и над 
95% от тях са намерени именно и само в Тракия, което ги свързва с религиозните 
представи точно на тракийското население. Примерите са взети от книгата [Will 1955]. 
 

 

Конник ловува глиган. Релеф на Атинския акропол. Херос-конник. Релефна плоча, намерена в Илион 
(Троя). 

  
Конник с копие и ловни кучета ловува глиган. 
Релеф от Чавуш-кьой, днешна европейска Турция. 
Музея в Истанбул. 

Херос-конник с развята хламида. Пред него – 
олтар и дърво, около което се увива змия. 
Плочата е намерена в град Смирна, Турция. Музей 
в Берлин. 
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V.4. МАКЕДОНСКАТА ДИНАСТИЯ И НЕЙНАТА ИМПЕРИЯ ІV-І в. пр. Хр. 
 

 
Походите на Александър Македонски [„История древнего мира. Част ІІ” 1982] 

 

 
Елинистични държави – резултат от разпада на империята на Александър Македонски. [„История 

древнего мира. Част ІІ” 1982] 
 

Образите на конник, свързани с македонската експанзия на изток, са най-често 
воини, свързани с идеята за царската сила и показват подвизите на Александър Велики 
– конкретен властелин в огромна държава и много талантлив пълководец. Александър 
не успява да създаде трайна държава в съвременния смисъл – територията, овладяна 



147 
 

при походите му, се разпада след смъртта му на по-малки и по-трайни държави: 
Персия, Бактрия, Партия, Армения, Понтия, Галатия, Тракия... Най-същественият 
резултат от безпримерната му кампания е трайното оживено културно взаимодействие 
между Балканите и Близкия и Средния Изток в следващите няколко века. 

 

 
Александър Велики. Релеф от саркофаг, намерен в Сидон, Ливан. [Dorando 2004] 

 
Мозайка от Неаполския музей, към 100 
г.пр.Хр. Смята се, че е вярно копие от 
оригинална фреска, създадена от 
Филоксен от Еретрия за македонския 
цар Касандър в края на ІV в.пр.Хр. 
 

 
Александър Велики на кон. [Dorando 
2004] 

Детайл от същата мозайка: Дарий ІІІ в колесница. 100 г.пр.Хр., 
музеят в Неапол. [Ривкин 1972] 
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V.5. КОННИКЪТ У СКИТИТЕ 
 

Скити е общото название на основното население от Северното Причерноморие, 
състоящо се от племена от северноиранската езикова група на индоевропейското 
семейство. Родствени са със саките и сарматите. Основната зона на обитанието им се 
простира между долните течения на Дунав и Дон, Кримски и Тамански полуостров чак 
до Северен Кавказ; северната граница не е ясно определена.  
 

 
Зони на гръцката колонизация, където се вижда и т.н. Понтийска контактна зона между Дунав и 

Кавказ, маркираща скитския причерноморски район в най-общ вид [Попова 2010] 
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В VІІ в.пр.Хр. скитите заемат Северното Причерноморие, завладяват източна 
Мала Азия, Сирия, Палестина. Воюват с Персия на ахеменидите. В V-ІV в.пр.Хр. цар 
Атей обединява Скития от Азовско море до Дунав. Атей води войни и с македонския 
цар Филип ІІ. Големият разцвет на Скитското царство в Крим започва във ІІ 
в.пр.Хр. След завоюването на тези територии от сарматите през І в.пр.Хр., скитските 
територии почват да се означават в тогавашните летописи с името Сарматия. 
Сарматите воювали заедно със скитите срещу Понтийското царство и Боспорското 
царство. Скитско-сарматското царство понася унищожителни удари в края на ІІІ 
в. - ІV в.сл.Хр. от хуните.  

От ІV в.сл.Хр. нататък скитите не се споменават като специфично население в 
обитавания от тях дотогава район – „изчезват” досущ като траките. Официалната 
историография нарича това изчезване „разтваряне на скитите сред племената от 
Великото преселение на народите”. [БСЭ ІІІ изд., том 22, М 1975, том 23, М 1976].  

Боспорското царство е антична робовладелска държава в Северното 
Причерноморие. Образува се в V в.пр.Хр. чрез обединяване на гръцките градове-
колонии на Керченския и Таманския полуостров (района между Азовско и Черно 
море). Столица – Пантикапей. Значителни градове – Фанагория, Теодосия, Танаис. 
Преобладаващото население на това царство, което формирало икономическия 
хинтерланд на гръцките крайбрежни градове и силно влияело върху създаваното там 
изкуство, били скитите.  

Историческото развитие и културите на съседните племенни общности скити и 
траки демонстрират тяхната етническа близост, която е основа за трайно и оживено 
взаимодействие в изкуството им [Попова 2010].  

Не бива да забравяме още една сходна черта в историческите съдби на траки 
и скити. Източно от Боспорското царство, в западен Кавказ, се намира третото 
мегалитно находище в Европа (след Западноевропейското и Балканското). 
Класическите траки наследяват мегалитните традиции от населението, обитавало 
Балканите през ІІІ-ІІ хил. пр.Хр. По подобен начин скитите развиват своята култура в 
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територия, където предшестващото ги местно население е създало многобройни 
мегалитни паметници – като се започне от западен Кавказ и се стигне до Древна 
Армения, в североизточния дял на Мала Азия. Като убедителен пример може да се 
даде светилището в двореца на Пантикапей, което има очевидни циклопско-мегалитни 
характеристики, наподобяващи светилищата Перперикон и Татул у нас:  
 

 
[Попова 2010] 

 
Няколко прекрасни реалистични примера за образа на конник в скитската 

царска златна торевтика [“Im Zeichen des goldenen...” 2008]: 
 

 
Октамасад (на коня) и Орикос, представени в гръцко въоръжение, в битка срещу Скил, който носи 

фригийски шлем и тракийски щит (пелта). Около 400 г.пр.Хр. 
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Сребърни съдове с частична позлата. Скитски конници на лов за лъв (ляво; придружени 
от ловни кучета!) и лъвица (дясно). Около 400 г.пр.Хр. 

 

 
Позлатена релефна апликация с изображение на скитски конник при  

лов на заек. Курган в Кул-Оба. Средата на ІV в.пр.Хр. 
 

Ловуващ конник, който преследва с късо копие заек! [Раевски 1988] Общ вид и детайл. 
 

Мотивът „конник ловува заек” е добре застъпен в златни пластини от Скития, 
но отсъства в Тракия. Ето как го коментира Раевски 1988:  

„Любопитен е мотивът, въплътен в златните апликации от Кул-оба и в 
сребърните от Александрополската могила: скитски конник поразява с копие заек. 
При интерпретирането му повечето специалисти се обръщат към описания от 
Херодот епизод от скитско-персийската война... [За да бъдат достоверни тези 
тълкувания] пречи обстоятелството, че мотивът с преследването на заек от 
конник се среща и в изобразителното изкуство на онези райони на евразийския 
ираноезичен свят, където разказът за скитско-персийската война не е могъл да 
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бъде популярен и едва ли въобще е бил известен. Например, аналогична сцена е 
представена на сребърен диск от знаменитото Амударинско съкровище, намерено 
на територията на древна Бактрия, като тук тя се съчетава със сцени, 
изобразяващи лов на елени и планински козли, които при всички случаи нямат 
отношение към повествованието за скитско-персийската война. ... Сцената с 
лова на заек е популярна в изкуството на Скития и културно близките й 
области. ... Символиката на образа на заека е присъща на широк кръг 
индоевропейски народи, включително и на иранците. Тук заекът олицетворява 
плодородие, плодотворните сили на природата. Върху тази основа можем лесно да 
реконструираме съществуването у скитите на представа за принасяне на заека 
в жертва като средство за придобиване на богатство и всякакъв вид 
благополучие. ... По същата причина в Скития бил популярен мотивът лов на заек 
или преследването му от куче и разкъсването му от хищна птица; последните два 
сюжета ... са символичен еквивалент на жертвоприношението.” 

По едно крайно любопитно стечение на обстоятелствата, върху което си струва 
да се помисли, заекът се появява неочаквано на Балканите като екзотичен мотив 
по преславските капители в VІІІ-ІХ век, т.е. именно там, където развиват бурно 
своята култура дошлите от североизток ранни българи! Интересна проява на 
взаимодействие между родствени култури! 

Своя стопански и културен разцвет Боспорското царство преживява в периода 
ІV-ІІІ в.пр.Хр., синхронно с одриското и гетското царство на Балканите. Създават се 
подмогилни гробници с дромос и камера, които стигат до т.н. покритие с фалшив свод; 
създават се стенописи в скално издълбани подземни гробници. От ІІІ в.пр.Хр. се 
появяват надгробни стели с релефи, изобразяващи починалите в героизиран вид или 
сцени от земното им минало, понякога с образи на конник. Високо развитие достига 
торевтиката върху благородни метали и сеченето на монети. През І в.сл.Хр. царството 
попада под влияние от Рим, когато преживява нов културен подем. Понася 
унищожителни удари от хуните в ІІІ-ІV в. сл. Хр.  

Ето няколко примера за изкуството на Боспорското царство. [БСЭ, ІІІ изд., том 
3, М 1970] 

 

 
Фреска в гробницата на Антестерий в Пантикапей, І в.пр.Хр. – І в.сл.Хр. Виждат се поне двама 

конника, вероятно воини. Подробно изрисувана сюжетна сцена. 
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Дромос на Царската могила в 
Пантикапей, ІV в.пр.Хр. 

Надгробна плоча с образ на конник, І в.сл.Хр. 

 
Според Попова 2010: 

„Разпространението на тракийския тип паметници показва, че в Северното 
Черноморие съществува значителен тракийски масив, който не е резултат само 
от промените, настъпили през римската епоха, а е трайно установен, но вероятно 
с променлив брой в различните периоди. Това население успява да окаже 
достатъчно устойчиво влияние върху културата на местното население и да 
остави трайни следи. ... Част от изследователите признават на спартокидите, 
владетелите на Боспора от V до ІІ пр. Хр. (438-109г.пр.Хр.), тракийски произход 
(Спарток І, Сатир, Леукон, Спарток ІІІ, Леукон ІІ и др.). Още по-значителна роля в 
тракизирането на боспорската религиозност изиграват династическите връзки 
през първите векове на новото хилядолетие та до самия край на ІІІ век. От 45г. 
насетне на боспорския престол се редуват владетели, които носят тракийски 
царски имена (Аспург, Гепепирис, Котис І, Реметалк, Рескупорид). Те 
възстановяват тракийската традиция на трона на Боспорската държава чак до 
336/337г., когато тя спира да съществува след хунското нашествие. ”  

Попова 2010 съобщава, че в Северното Черноморие е регистрирано присъствие 
на култ към следните богове, чието почитане е типично и за Тракия: Артемида-Хеката, 
Деметра, Ахил, Митра, Сабазий, Тракийският конник (Херос), включително 
придружен от куче при лов на глиган.  

„Появата на анонимното тракийско конно божество, условно наричано Тракийски 
конник или Херос, не е изненадващо за района на Северното Черноморие за периода 
ІІ-ІІІ век, когато той влиза в орбитата на римската политика. ...Паметниците 
като правило се откриват на места, където са разположени отряди на римската 
армия и се свързват с присъствието на войници с тракийски произход.  ... Това дава 
основание на някои изследователи да говорят за трайно присъствие на тракийски 
етнически елементи, разпространяващи тракийска култура в тази епоха. Това е 
един от начините за пренасяне на тракийски религиозни представи по северните 
брегове на Понта през римската епоха, сред които култът към Тракийския конник 
– Херос е само един, но ясно разпознаваем елемент. ... Независимо от 
синкретизирането му с божества от гръко-римския пантеон и от проявите на 
известни чужди наслоения върху иконографията му, той остава основен култ на 
тракийския етнос. ” 

Още два паметника с образа на конника от района на Крим, които  Попова 2010 
репродуцира от студия на Ростовцев 1911: 
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Между Северното Черноморие и същинска Тракия, а именно в района на 
съвременна Добруджа, наричана през късната античност Малка Скития Scythia Minor, 
в периода ІІІ-І в.пр.Хр. има данни за съществуване на Скитско царство [Манов 2009], 
[Герасимов 1953], [Youroukova 1977]. Монетни находки дават имената на шест 
скитски царе от тази зона: Канит, Тануза, Акроза, Харасп, Елис и Сариак. За Канит и 
Сариак има също така и епиграфски паметници. Един от тях свидетелства за връзки 
между Канит и Антиохия, респ. Селевкидските царе Антиох ІІ Теос и Селевк ІІ 
Калиник. Друг пък дава връзка между Сариак и македонския цар Филип V. И в двата 
случая става дума за контакти между Скитското царство в Добруджа и големите 
елинистически държави, образувани след смъртта на Александър и особено с тези от 
Македония и със Селевкидското царство.  

Изучавайки културата и историята на скитите в различните райони на тяхното 
местообитание, Георгиев 2012 забелязва поразително сходство между облеклото и 
стойката на конника от Мадарския релеф и изображения върху монетите, които в I в. 
пр. Хр. секат скитски царе от района на Бактрия и Афганистан (Azes, Azilises и др.):  

„Конникът е с тежко облекло, наподобяващо броня, с вдигната лява или дясна 
ръка, в която държи предмет, определян като камшик, зад главата на конника  
елемент от облеклото е извисен вертикално, аналогичен на този от фигурата на 
конника от Мадара. ... Скитите в Добруджа, скитите над северното 
Черноморие и тези, обитаващи земите между Каспийско море и река Оксус 
(като съюз от сакски племена, дахи), копират графиките на македонските монети 
на Александър, изписват същите титли и копират същия пантеон на антични 
божества, носят същите отличителни шапки, наричани трако-фригийски.”  
 

 
Монета на скитския цар Азои. Личи трако-скитска шапка. [Георгиев 2012] 
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В допълнение към гореказаното ще отбележа, че археолозите са документирали 
твърде оживени икономически и културни контакти, взаимодействия и влияния между 
южна Добруджа, която е била под контрола на трако-гетските владетели, и северна 
Добруджа, където се намирало споменатото най-южно скитско царство.  

Например, в икономически план сред монетите от елинистичния период ІІІ-ІІ 
в.пр.Хр., намерени в Каварна и околността, тези, които са сечени в градовете от 
Северното Черноморие, са много повече от сечените в градове по Южното Черноморие 
[Йорданов 1982] [„История на Добруджа” 1984], [Salkin 2997].  

В културен план златното съкровище от Каварна – единственото подобно 
съкровище, открито толкова далеч на североизток в тракийския ареал – има сходство 
както с тракийската класика, включително с подобно съкровище от района на 
с.Кралево, Търговищко (където Иречек е съобщил за скален релеф с конник!), така и с 
класическото скитско изкуство [„История на Добруджа” 1984], [Минчев 1982]. 
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V.6. КОННИКЪТ У ЕТРУСКИТЕ 
 
Историческа справка и за държавата и културата на етруските според [БСЭ ІІІ 

изд., том 30, М 1978]. Етруските населяват северната половина на Апенинския п-в и 
развиват там своя държава, икономика, култура и език в периода Х – ІІ в.пр.Хр. Според 
съвременната наука етруската етническа група се е формирала както от пришълци от 
изток (от западната част на Мала Азия), така и от местни племена в периода Х-VІІІ 
в.пр.Хр.  

 
Територия на етруските в периода на разцвета им [Блок 2004] 

 

 
Основни етруски градове в Тоскана и Лацио в периода на разцвета. [Блок 2004] 
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Създават изключително богата култура и многобройни писмени текстове. 
Упражняват силно влияние върху последващата римска цивилизация.  
Създават забележителни скално-изсечени или подмогилни гробници със стенописи и 
фалшиви сферични и цилиндрични сводове, множество скулптури, крепостни 
съоръжения, торевтика и вазопис. Забелязва се влияние от гръцката култура. 

След завладяването от Рим, етруските се интегрират в населението на Римската 
империя и губят своята културна и езикова специфика. Официалната историография 
обича в подобни случаи да употребява израза „изчезват”. За мое дълбоко учудване при 
траките в V в.сл.Хр. тази дума не само се употребява, но и се разбира в нейния 
буквален смисъл като „обезлюдяване на заеманите дотогава територии в продължение 
на хиляда години”! Според мен много по-близо до нормалните представи за 
историческите явления е изразът „слизат от историческата сцена”, т.е. по някакви 
вътрешни и външни причини губят водещата си роля в историята и културата на 
въпросния географски район. 

 

 
Подмогилни етруски гробници: 1/ Гробницата с капителите в Цере, VІ-V в.пр.Хр.; 

2/ Гробницата Реголини-Галаси в Цере, VІІ в.пр.Хр. [ „Искусство стран и народов...” 1981] 
 

 
Гробницата Касале-Маритимо близо до Волтера. Нач. на VІ в.пр.Хр. 

[„Искусство стран и народов...” 1981] 
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Район с етруски подмогилни гробници, аналогичен на Казанлъшката долина на царете: некрополът 

Бандитача в Черветери, VІІ-ІІІ в.пр.Хр. [БЭС, изд.ІІІ, т.30, 1978] 
 

Три илюстрации – общ вид и детайли - за фреските в етруската „Гробница с 
биковете” в Тарквиния, които изобразяват конници, VІ в.пр.Хр..[DEQ 1969] 

 

 
Общ вид на стенописа в „Гробницата с биковете”. 

 

 
Детайл – фронтонът с ловна сцена: конник, куче (?), лъв.  
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Детайл: конникът  

 
Смисълът на показаната сцена се пояснява в [Бернардини 2007] – това е 

илюстрация към троянската митология: Ахил устройва засада на Троил. 
 

 
 

Следват две илюстрации за фреските в друга етруска гробница в Тарквиния - 
т.н. „Гробница на барона” , 510-500 г.пр.Хр. (наречена е така по името на откривателя 
й – барон Щакелберг, ХІХ век). 
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Общ вид на стенописната украса [“Lost Civilizations...” 2001] 

 

 
Детайл от стенописа [Бернардини 2007] 

 
Както се вижда, образите на конник в Етрурия са изключително качествени, но 

малобройни. Това са главно съзнателно архаизирани легендарни сцени, свързани с 
гръцката митология от троянския цикъл. Конник с копие, конник-ловец, човек, 
съпровождащ кон. Нито битки, нито лов, нито съпровождащи животни с алюзия за лов. 
Конниците са без седла, стремена и брони.  
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V.7. КОННИКЪТ В РИМСКОТО ИЗКУСТВО 
 

В Рим се създават малобройни конни портрети на императорите, които имат 
опростен, строг, статичен стил с царствена осанка - с реалистично лице на ездача, без 
включване на други животни или хора край конника. Римският конник е портрет на 
император, а не образ на ловец-божество. Царствената му осанка напомня Мадарския 
релеф, но лично мен това не ме учудва, понеже по мое мнение Мадарският релеф е 
създаден по римско време в Тракия и напълно естествено е да носи някои от белезите 
на римското държавно изкуство, широко разпространено из империята в началото на 
следхристовата ера. Римските кръгли скулптури на конник, обаче, никога не са се 
множили до хиляди, както се случва с тракийския конник. Това са били лични 
паметници и са се издигали в центровете на някои по-големи градове. Никога не са 
били центрове на хиляди светилища, никога не са изобразявали митични фигури, 
каквато е ролята на барелефите с тракийския конник.  

 

 
Рим, статуя на Марк Аврелий, ІІ в.сл.Хр. 
[Соколов 1971] 

Конна статуя на император Марк Аврелий, 
бронз, 170 г. пр.Хр., Рим, площадът на 
Капитолийския хълм. [Ривкин 1972] 

 
Анализ на тази прочута статуя дава, например, Ривкин 1972: 

„Към най-добрите образци на римската скулптура принадлежи знаменитата 
конна статуя на император Марк Аврелий, отлята от бронз около 170 г.сл.Хр. В 
ХVІ век Микеланджело я поставя в центъра на създадения от него площад на 
Капитолийския хълм в Рим. По неин образец по-късно са били създадени конни 
паметници в много европейски страни.”  

По-интересна е следната забележка [Скар 2008]: 
„Статуята безспорно спада към най-великите съхранени шедьоври на римското 
изкуство, но артистичната стойност не винаги е била достатъчна, за да 
гарантира оцеляването. В конкретния случай статуята може би дължи 
щастливата си съдба на факта, че през Средновековието и Ренесанса са я 
смятали за изображение на християнския император Константин.” 

Ето още няколко високохудожествени образи на конници в римското изкуство:  
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Саркофаг с изображение на битка на римляните срещу варвари.  
Мрамор. Първата половина на ІІІ в.сл.Хр., Рим. [Ривкин 1972] 

 

 
Релеф от арката на Септимий Север в град Лептис Магна (днес в Либия), 203-204 г. Императорът и 

синовете му в колесница, съпровождани от конна свита. [Скар 2008] 
 

 
Порфирен саркофаг от кръглия мавзолей Тор Пигнатара в Рим, за който саркофаг се смята, че бил 
предназначен за император Константин, но всъщност е използван за майка му Елена (първата 

половина на ІV в.сл.Хр.) [Скар 2008]. 
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И още един изключително характерен пример, който показва колко популярен 
бил конният образ на воин в римското изкуство по времето, когато римската империя 
била в разцвета си – релеф от времето на император Антонин Пий (138-161), 
когато Рим воювал за да овладее Шотландия [Скар 2008] – това вече е конник-
унищожител: 

 

 
Релеф от т.н. Стена на император Антонин край Бриджнес с изображение на римски войник, 

триумфиращ над повалени варвари. Развята наметка, преплетена опашка на коня. 
 

Тук ще добавя още един пример за монета с твърде обобщени, стилизирани 
образи на двама конници, макар че те са конкретни исторически личности: 
 

 
Бронзова монета, изобразяваща по-големите братя на Калигула – Нерон и Друз.  

Средата на І в.сл.Хр. [Скар 2008] 
 

Обзора за образите на конник в римското изкуство ще завърша с един 
изключително важен експонат от Ермитажа в Санкт Петербург: сребърно блюдо от 
Керч с образ на император Константин ІІ (337-340г.сл.Хр.), един от синовете на 
Константин Велики, като триумфатор. Блюдото е датирано в средата на ІV век сл.Хр. 
[Колиас 2012].  
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То показва вероятно за пръв път в изобразителното изкуство конник, който е 
едновременно  
(а) владетел-самодържец (в ръката си държи жезъл като императорска инсигния; 
насреща му девойка в антични одежди го увенчава със златен венец, съвсем 
аналогично на многобройните сцени на инаугурация на тракийски владетели по златни 
пръстени и стенописи!),  
(б) обожествен (християнски) господен наместник на земята (около главата му има 
златен ореол подобно на светец върху иконите) и при това  
(в) облечен с военни доспехи (придружава го воин, който носи копие и щит с 
раннохристиянския символ – преплетени Х и Р като първи букви от името Христос; на 
земята под коня е паднал щитът на вече победен езически воин – чието тяло не е 
показано).  

Не се знае дали този образ е бил по-широко разпространен или е останал 
уникален за времето си. Несъмнено е, обаче, че е повлиял върху появата на църковни 
образи на светците-воини във вид на конници, начело със св.Георги. Още в средата на 
ІV в.сл.Хр. идеята за свети конник-воин вече се е носела във въздуха; при 
благоприятни условия е щяла неизбежно да се прояви. Колиас 2012 цитира 
Хаджиниколау относно появата на светия воин във византийското изкуство: „Образът 
на светия воин с броня и оръжия вероятно води началото си от изображението на 
императора с характерната му броня, което е било познато навсякъде през първите 
години на християнството.” Аз просто добавям тук конната компонента в 
иконографията, която, заедно с ореола и оръжието, ще стане емблематична в 
композиционната схема за християнските светци-воини.  

По съдържание и иконографски белези това блюдо е предчувствието, най-
ранният предшественик за изключително широко разпространената по-късно на 
Балканите и наоколо композиция на св.Георги Драконоубиец и Победоносец.  
 

 
 

Както видяхме по-горе в обзора за Тракия, някои римски императори секат 
монети и дарствени медальони с образ на конник; при това става дума не за техен 
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портрет, а за абстрактен образ, който се доближава до стилистиката на тракийския 
конник-херос. Доста такива монети са открити в тракийските земи. Няма съмнение, че 
със своето присъствие в ежедневния живот на широк кръг хора те са се вписали добре 
в образната култура на населението в тракийските земи и на свой ред са упражнили 
влияние върху нея.  

 
ЕДНО ИЗПРЕВАРВАЩО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ 

 
Нека читателите ми простят, но римското имперско изкуство ми дава подходящ 

повод да направя тук едно изпреварващо отклонение към ранното средновековие в 
Европа, за което подробно ще стане дума по-нататък в студията. Надявам се, че 
информацията, която ще дам, ще бъде крайно интересна.  

Именно римската традиция на царствен конен портрет е продължена в Западна 
Европа през ранното средновековие чрез бронзовата статуетка на императора Карл V 
(742-814г.) от ІХ век (870г.) [БСЭ, ІІІ изд., т.11, 1973], а сетне и чрез конни статуи и 
портрети, прославящи феодални владетели, създадени от ренесансови творци (напр. 
Верокио): 

 

 
 

При Карл V Франкската държава, зародила се в V век, достига своя 
териториален максимум, обединявайки земите, които след разпадането й в средата на 
ІХ век дават начало на Италия, Франция и Германия; именно по негово време тя 
граничи на изток с Българската държава на хановете Крум и Омуртаг.  
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Франкската държава при Карл V Велики,  
ІХ век, [БСЭ, ІІІ изд., т.27, М 1977] 

Военновременна граница на България при хан Крум, ІХ в. 
- контакт на запад с Франкската държава.  
[ИБ, т.2, 1981]

 
През VІІІ-ІХ век Франкската държава преживява значителен разцвет на 

изкуствата и науката, известен като Каролингски ренесанс, аналогичен на развитието 
на българската култура при княз Борис І Покръстител и цар Симеон І.  

Един от водещите центрове на каролингската култура тогава е град Фулда в 
днешна Германия [БСЭ, ІІІ изд., т.28, М 1978], а един от тамошните значителни 
книжовници по онова време е монахът Храбан Мавър (Hrabanus Maurus, 780-856). 
Негово изображение намираме в миниатюра от Фулдския кодекс, който се съхранява в 
Австрийската национална библиотека, Виена [БСЭ, ІІІ изд., т.11, М 1973]: 

 

 
Храбан Мавър (вляво), воден от Алкуин (в центъра), поднася в дар  

на архиепископа на Майнц (вдясно) свое съчинение 
 
Вниманието, което отделям на Храбан Мавър не е случайно, понеже той има 

изключителна заслуга за осветляването на един основен въпрос от трако-българската 
история, който и до днес е предмет на ожесточени спорове. Съгласно изследването на 
българския философ Божидар Пейчев [Пейчев 1979], препубликувано с малки 
съкращения в [Чилингиров 2005], именно в 856 г. Храбан Мавър публикува във Фулда 
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книгата си «За изобретяването на езиците», където добросъвестно документира 
всичките сведения за писменостите, известни тогава в Европа.  

Там Мавър в съзвучие с най-добрите норми за научна добросъвестност 
съобщава, че още през ІV век сл. Хр. в Добруджа (Малка Скития) живял философ на 
име Етикус Истер, по народност скит (!), който създал своя оригинална азбука, а тя 
послужила впоследствие като първообраз както на глаголицата, така и на готическата 
азбука. Храбан Мавър дори публикува образите на буквите, предложени от Етикус, а 
Пейчев 1979 ни дава факсимилно копие от неговата публикация.  

Този факт добре се съгласува с мнението на експертите, че нито глаголицата, 
нито по-късната кирилица е възможно да бъдат създадени за късо време и едва ли не с 
еднократен акт от един човек, както внушават запазените житийни документи за 
двамата братя Константин-Кирил и Методий, а по-скоро са две поредни стъпки, 
ознаменуващи много дълга еволюция, целяща все по-доброто нагаждане на новите 
писмени знаци към говора на населението на източната част от Балканския полуостров 
в периода ІV-ІХ в.сл.Хр. [Leskien 1909]. Населението в този район – както и да го 
наричаме днес - в рамките на половин хилядолетие предприема поне три опита да се 
сдобие със своя писменост, чрез която да мери ръст с двете по-рано развити съседни 
писмени култури – гръцката и римската. Кирилицата е окончателният успех в тази 
посока и той е постигнат не на последно място и благодарение на мощната подкрепа на 
цялата българска държава [Димитров 2009]. За същия духовен устрем свидетелства и 
строежът на двата най-представителни храма от Първото българско царство – 
Базиликата в Плиска и Кръглата черква в Преслав, както ще видим по-нататък. 

Окончателното изясняване на произхода на българската писменост нито е по 
силите ми, нито е било моя цел. Затова след като споделих с читателите някои 
любопитни факти, свързани с въпроса, го оставям за по-нататъшни проучвания в 
ръцете на експертите и се връщам към обзора на конниците в различни култури от 
предхристовата ера.  
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V.8. КОННИКЪТ В АСИРИЙСКОТО ИЗКУСТВО  
 

Асирийската държава в Месопотамия е основана през ІІІ хил.пр.Хр., достига 
връхна точка през ІІ хил.пр.Хр. През ХІ в.пр.Хр. запада, но от VІІІ в.пр.Хр. отново се 
въздига и води активна завоевателна политика (Сирия, Финикия, Палестина, Урарту). 
През VІІ в.пр.Хр. от нея почват да отпадат поробените страни, а в края на VІІ в.пр.Хр. 
асирийската държава е унищожена от Вавилония и Мидия [КБЕ, том І, изд. на БАН, 
С 1963]. 

Асирийската култура се развива почти напълно върху основата на по-старата и 
по-самобитна от нея вавилонска култура. Достига пълен разцвет през ІХ-VІІ в.пр.Хр. 
Асирийците са най-големите майстори за изобразяване на животни в древността – в 
монументална скулптура, металопластика (торевтика), резби от дърво и слонова кост. 
Забележителни произведения са дворецът на Саргон ІІ в Дур Шарукин (днес Хорсабад) 
от VІІІ в.пр.Хр., както и дворецът на Ашурбанипал в Ниневия от VІІ в.пр.Хр.  

 

 
 

 
[„Искусство стран и народов...”, т.1, 1962] 
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Ашурбанипал на лов за лъвове. Царят ловува с лък, качен върху колесница. Царедворците от 

колесницата нападат лъвовете с дълги копия в пряк двубой. Дворецът в Ниневия, VІІ в.пр.Хр. [КБЕ, 
том ІV, изд. на БАН, С 1967] 

 

 
Детайл от горния релеф: препускащ конник, въоръжен с лък, съпровожда царския лов. 

 

 
Релеф от двореца на Ашурбанипал. [БСЭ, ІІІ изд. т.2, 1970] 
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Ловът на Ашурбанипал, VІІ в.пр.Хр. [Ковалевская 1977] 

 

 
Конници в битка в планините и отвеждане на пленените. Релеф от двореца на Синахериб, Ниневия. 

[БСЭ, ІІІ изд. т.2, 1970] 
 

 
Умираща лъвица – детайл от релеф от двореца на цар Ашурбанипал в Ниневия, 669-635 г.пр.Хр. 

Британски музей – Лондон [БСЭ, ІІІ изд., т.4, 1971].  
 

Това е прекрасен, класически пример за изобразяване на смъртно ранен звяр, 
изпълнен с изключително майсторство. Особено поучително е да се съпостави с уж 
убития лъв в Мадарския релеф. 
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V.9. КОННИКЪТ В ПЕРСИЙСКОТО ИЗКУСТВО 
 
 
Териториално източна съседка на Асирия е Персия. Хронологически няколко 

века след изчезването на асирийската държава, Персия започва своето бурно 
историческо развитие, в което се наблюдават два върхови периода: на ахеменидската 
династия (VІ-ІІІ в.пр.Хр.) и на сасанидската династия (ІІ-ІV в.сл.Хр.). През първия 
Персия воюва с Гърция, Скития и срещу експанзията на Александър Македонски. През 
втория Персия воюва с Римската империя. Изобразителното изкуство на Персия 
неизбежно поема в себе си елементи от великата асирийска традиция и ги доразвива, 
включително и в образите на конници, които в случая особено ни интересуват.  

 
 

 
Държавата на ахеменидите, VІ-V в.пр.Хр., [Редер, Черкасова 1979] 

 
 

Най-напред торевтика от по-ранната ахеменидска епоха: ножница за меч от 
съкровището в Окс (Амударянско съкровище ІV-ІІ в.пр.Хр.), което се отнася към  
културата на Бактрия към края на ахеменидското господство. Бактрия е област в 
северните части на древна Персия [Гюиз 2007]. В периода VІ-ІV в.пр.Хр. влизала в 
границите на Персийската държава и за кратко в империята на Александър 
Македонски. ІІІ-ІІ в.пр.Хр. там се образува Гръко-Бактрийско царство. След това в 
края на предхристовата ера и в началото на Христовата ера – Кушанското царство. 
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Детайли от ножницата – ловни сцени. Забележете: конникът ловува  

с дълго копие, а жертвата е лъв! 
 

 
 
Повече образи на конници се появяват в доста по-късно време – в епохата на 

сасанидите. Примери:  
Торевтен образ на конник от сасанидско време в Персия. Царят върху 

препускащ кон преследва с лък диви кози. Зад десния му крак виси дълъг колчан за 
стрелите. [История Ирана 1977] 
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Сребърно блюдо – Сасанидски цар на лов с лък за козли. 

 
Още примери за сасанидска торевтика с конни сцени – царски лов на лъв и на 

глиган. Оръжията са лък или меч:  
 

Цар Шапур ІІ ловува лъв. 
 

Цар Шапур ІІ (?) ловува глиган. 
 

 
Камея, изобразяваща двубой с мечове между двама конници -действителни исторически личности:  

цар Шапур І и римския император Валериан. ІІІ в.сл.Хр.  
 
Именно през сасанидската епоха са създадени и конните релефи в Накш-и-

Рустам и Таг-и-Бостан в днешен Иран и в Раг-и-Биби в днешен Афганистан, които вече 
показах по-горе в студията. 

Конниците в Персия не са анонимни, полубогове или богове. Това са образи, 
прославящи героизма и смелостта на конкретни владетели – в бой срещу противник 
или на лов. 



174 
 

V.10. КОННИКЪТ В ИНДИЯ 
 
Не успях да проуча доколко образите на конник в Индия са традиция или са 

инцидентни. Даденият тук релеф с Гаутама Буда на кон вероятно е отглас на културата, 
проникнала на изток чрез походите на Александър Македонски. Релефът е много далеч 
от стилистиката на тракийските оброчни плочи. Става дума отново за реална 
историческа личност. Конникът никога не се превръща в любим и масово пресъздаван 
образ в индийското изкуство. Огромният брой образи на Буда го представят в съвсем 
друга поза – медитиращ седнал върху земята или постамент. 

 

 
Релеф на Гаутама Буда, Калкута, Индийски музей, ІІ в.сл.Хр. [Гомбрих 1992]  

 
РЕЗЮМЕ:  
В редица околни култури, синхронни с тракийската, образът на конника се 

появява по фрески, каменни релефи, монети и т.н. Това показва, че конникът изобщо е 
заемал някакво място в митологията и художествената култура на повечето общества 
от онова време, с други думи изобразяването му в тракийската култура не е 
уникалност.  

В Тракия, обаче, образите на конник имат някои композиционни и 
съдържателни специфики. Тракийският конник или язди царствено, благославян от 
богиня, но най-често самотен, или участва в сцена от ловен тип. Конникът-ловец с 
копие в ръка, съпровождан понякога от пеши помощник и куче, е изобразен заедно с 
някакво животно, което не е задължително ловна жертва, най-често глиган или елен. 
Дори да препуска с копие, той не воюва срещу други бойци, не убива хора. Сцени от 
този тип не са характерни за културите на Етрурия, Древна Гърция, Скития, Древния 
Рим, Древна Персия. 

Същевременно е също така несъмнено, че в нито една от тези синхронни 
култури образът на конника не живее практически непрекъснато в продължение на 
цяло хилядолетие (V в.пр.Хр. – V в.сл.Хр.)! Необикновено трайната привързаност 
на тракийската култура към образа на конника е едната страна от неговата 
уникалност.  

След дълъг период на натрупване (V в.пр.Хр.-ІІ в.сл.Хр.), в изкуството на 
Тракия се случва, обаче, нещо наистина изключително дори в световен мащаб. Към 
края на римската езическа епоха ІІІ-ІV в.сл.Хр. образите на конника се множат 
буквално експлозивно – създават се вероятно над 10 000 плочи с релефи на конника 
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(щом до днес, след цели две хилядолетия, са оцелели поне 5000)! Необикновеният 
интензитет на духовното преживяване, което превръща обичайната дотогава 
привързаност в масов култ към конника в Тракия, е втората страна от неговата 
уникалност. Траките употребяват огромно духовно усилие, концентрират цялата си 
духовна енергия в началото на ерата след Христа, за да създадат и за да наложат в 
изкуството и в живота образа на тракийския конник. Той е съществен тракийски 
принос в човешката изобразителна култура. Друг е въпросът, че ние сигурно никога 
няма да разберем какво именно съдържание тогавашните траки са влагали в този образ. 
Но е очевидно, че те са били обсебени от него! Той е дал израз на някакви техни 
въжделения, които са идвали от дълбочината на душата им. Усещали са го като 
някаква еманация на всичките им стремежи, като израз на същината им. Уповавали са 
се на него. Хилядократното му изобразяване има характер на обожествяване, на 
очакване на Спасител, на трескав духовен порив, на някаква емоционална стихия, 
която повлича неумолимо, в трансцедентален унес.  

Тракийският конник показва тенденция да увеличава размера на релефите. В 4-5 
плочи и статуи той достига почти естествени размери. Тази тенденция стига 
кулминацията си при траките-гети, в Мадарския скален релеф на царствен конник, 
който е изобразен в естествен размер, разположен в най-голямото тракийско скално 
светилище, което не само е най-импозантното в Европа (сравнимо е само с 
Перперикон), но носи и белезите на скално светилище от световен мащаб.  

Възможно е по принцип тракийският ваятел в художествено отношение да е бил 
повлиян от съвременните му сасанидски образци за релефи на конници в Персия 
(Накш-и-Рустам), понеже културният обмен между Тракия и Персия е традиционен, 
отдавнашен. Но такова влияние, първо, никак не е задължително и, второ, могло е да 
дойде от много други посоки, в които Тракия има културни и икономически контакти: 
от Етрурия, от Скития, от Гърция и Македонската империя, от Римското имперско 
изкуство... Тъй като подобна тенденция се забелязва и вътре в самата Тракия, въпросът 
за „внос на царственост на конника” е изкуствено поставен, за да отвлече вниманието 
на зрителя от реалните художествени постижения на местната тракийска художествена 
школа.  

За да се убедят читателите, че образът на конник е популярен сред доста народи 
в началото на следхристовата ера, ще посоча като пример един германски медальон от 
VІ в.сл.Хр. с изображение на кавалерист, въоръжен с копие [Скар 2008].  

 

 
Подобни образи извън Тракия, обаче, никога не достигат грамадната 

популярност и множественост на тракийския конник, а се появяват само в 
отделни екземпляри. 

Да си припомним ахеменидската и сасанидската теория за произхода на 
мадарския релеф. Според тях персийски майстор е бил поканен в мадарското 
светилище да изработи релефа. Смятам, че това е прекалено силно предположение и 
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ще посоча три факта срещу него, които не са от стилово-художествено, а по-скоро от 
техническо естество.  

 
ПЪРВО. Скалата в Мадара е относително мека, т.е. не е подходяща за такъв 

открит релеф. Опитните майстори в Персия, Индия и Китай са се справяли с проблема 
по 2 начина: 
(а) като избират по-твърда скала за релефа, което позволява той да бъде открит, 
свободно осветен от слънцето; 
(б) ако няма възможност за ползване на твърда скала, то в меката скала най-напред се 
издълбава доста дълбока ниша и едва върху нейното дъно се вае релефът, който остава 
в сянка – така нишата брани релефа от ерозията. 

Тракийският майстор не е имал нужния опит (все пак скалните релефи в Тракия 
не са чак толкова много!), не е успял да прецени риска и не е взел мерки да предпази 
релефа от бързо разрушаване: създал го е открит върху мека скала. Тази неопитност 
според мен говори за местен ваятел. 

 
ВТОРО. Фигурите на конника и коня, макар и много добре изработени, не са 

съвършени в анатомичен план. Чувства се скованост и неувереност в пропорциите на 
телата (вж. напр. [Венедиков 1993]).  

Когато конят не препуска, а върви спокойно в раван и единият преден крак е 
вдигнат, другият изправен крак трябва да поеме тежестта на предната половина от 
тялото. В такъв случай изправеният крак леко се огъва в коляното назад, така че 
натоварването да се поеме от костите. Така се случва не само при конете, но и при 
човека. Върху Мадарския релеф изправеният преден крак на коня е леко огънат 
напред, което предполага, че цялото натоварване е поето от мускулатурата. Така 
конете не ходят, особено с ездач на гърба си - тежестта е много голяма и поемането й 
от мускулатурата е много уморително. Този факт също говори за неопитност на иначе 
много талантливия скулптор.  

Още една анатомична странност в тялото на коня е забелязал, например, Иванов 
2009. Става дума за вдигнатия преден крак. Иванов предполага, че всъщност конят от 
релефа носи броня, която покрива предницата му до колене. За мен това 
предположение не е убедително като го съпоставя с цветната снимка на релефа, 
публикувана в собствената му статия, независимо от цитираните там византийски  
източници за бронираните коне на прабългарите. Иначе брониран кон читателят може 
да види и тук – от светилището Таг-и-Бостан в Персия, от VІІ век. Според мен 
вдигнатият преден крак на коня от Мадарския релеф е просто анатомически неточно 
изобразен и е резултат от неопитността на скулптора. 

Описаните анатомични несъобразности в коня според мен говорят в полза на 
местния произход на твореца. Той несъмнено е бил много надарен художник, но не 
бива да забравяме, че на Балканите няма традиция за ваене на скални релефи в 
естествена големина върху отвесни скални стени. Мадарският релеф е единственият 
релеф в Европа, който е наскален, т.е. издялан върху отвесна скална стена, и 
същевременно представя фигурите в естествени размери.  

Ще обърна още малко внимание на конете, по-точно на предните им крака. 
Конят върху Мадарския релеф спокойно върви надясно; задните му крака са стъпили 
на земята и са кръстосани – левият е изнесен по-напред от десния; от предните крака 
десният е стъпил изправен на земята, а левият е вдигнат. Справка в каталога на 
Kazarow 1938 показва, че там има поне 100 плочи с подобен спокоен ход на коня. От 
тях в 90% е вдигнат предният ляв крак на коня, а в 10% е вдигнат десният преден 
крак на коня. Очевидно вдигнатият крак няма силата на изобразителен канон, т.е. 
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асиметрията няма фундаментален характер и символно значение, но все пак прави 
впечатление, че Мадарският релеф въплъщава типичната за тракийското 
изкуство поза на коня. Същата поза срещаме в наскалните релефи в Зекерия и Коджа-
таш, Мала Азия. Любопитно е, че върху релефа на конник от прочутата кана от 
съкровището от Надь Сент Миклош (няколко страници по-нататък в текста) вдигнат е 
десният преден крак на коня. За персийските образи на конници спокойният ход на 
коня изобщо не е типичен, там най-често конникът препуска в бойна или ловна сцена. 
Единственото място, където забелязах спокойно стоящ кон, е скалният релеф 
„Инвеститурата на Ардашир” в светилището Накш-и-Рустам (Персия). Там виждаме 
двама конници, стоящи насрещно: конят, вървящ надясно, като Мадарския, е вдигнал 
своя преден ляв крак, а конят, вървящ наляво, е вдигнал своя преден десен крак; 
разликата се дължи на чисто техническия стремеж на художника да придаде огледална 
симетрия на сцената и едва ли има значение кой точно преден крак на коня е вдигнат. 
Това заключение, обаче, не бива да засенчва една действителна композиционна 
несполука на ваятеля в Мадара, свързана с левия заден крак на коня: той е разположен 
така, че зрителят остава с впечатление, че е стъпил върху вдигнатата глава на лъва, а 
това е абсурдно.  

 
ТРЕТО: Както се вижда от нарочно приложената тук богата фотодокументация, 

сасанидските релефи с конник в Накш-и-Рустам и в Таг-и-Бостан  
/І/ във формален план: дават главите и на коня и на ездача в профил, не изобразяват 
стреме, не изобразяват „високо седло от средноазиатски тип”, никъде не показват 
оплетена конска опашка (опашките са къси, нарочно отрязани); 
/ІІ/ в съдържателен план те не изобразяват „сцена от ловен тип” според тракийската 
иконография – с копие и с бягащо куче, което да придружава конника, а представят 
ожесточени битки или ритуали за встъпване в царствуване; изобразяват не легендарни 
или обожествени персонажи, а конкретни царе или войни.  

 
Мадарският релеф е създаден от местен майстор с недостатъчен опит, но с 

голям талант. Царствената стойка на конника и коня е била достатъчно 
разпространена около края на старата и началото на новата ера, тракийският майстор 
просто е усещал духа на епохата си. Вложил е в специфично тракийския образ на 
великия бог – конник-ловец – известна доза величие, както се е правело в много други 
тогавашни култури по света, не само в Персия. В такъв смисъл трябва да се простим с 
още едно клише около Мадарския конник – задължителното предположение за 
специално персийско влияние.  
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VІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В БАЛКАНСКИТЕ БЪЛГАРСКИ 
ЗЕМИ И НАОКОЛО В КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И 

СРЕДНОВЕКОВИЕТО (VІ-ХІV в.)  
 

Вярно е, че езически образи на конник в тракийския район от Балканите 
практически не са запазени след V в.сл.Хр. Конникът в Тракия и Трако-Фригия е имал 
хилядолетни корени, кулминирали в един разтърсващ по мащаба си култ и 
преклонение. Внезапното изчезване смущава. Образът на конника е бил твърде 
дълбоко и трайно вкоренен в местната култура в огромен период V в.пр.Хр. – V 
в.сл.Хр., за да приемем, че може да изчезне безследно. Ще опитам да дам своя отговор 
на тази привидна загадка в следващия дял от настоящата студия. А той се състои 
накратко в следното: тракийският конник не изчезва завинаги, а след драматични 
перипетии преживява метаморфоза: възкръсва в християнска обвивка, за да 
надживее превратностите на Балканската история. 

Във времето VІ-VІІ в.сл.Хр. прииждат от североизток т.н. аспарухови българи. 
Те били езически народ, а заварват местно население, което е било християнизирано 
отпреди 2 века и притежава богата изобразителна традиция, която включва освен 
тракийската основа, също така скитски, персийски, гръцки и римски елементи. 
Изобразителната култура на ранните българи от времето преди да дойдат в днешните 
български земи е твърде бедно документирана, особено що се отнася до скулптиране. 
Там се споменават единствено т.н. „каменни баби”, от които в днешна североизточна 
България са намерени само 2-3 броя и които са ужасяващо примитивни, така че и дума 
не може да става да бъдат основата, върху която да се опре извайването на Мадарския 
релеф. На всичко отгоре напоследък Рашев 2003 настоява те да се изключат изобщо от 
кръга на старобългарските паметници и да се третират като образци на куманска 
художествена култура! 

Вероятно единствената археологическа находка, която се сочи във всичките 
трудове на тази тема като пример за раннобългарско изобразително изкуство от 
областта на торевтиката, е съкровището, открито при селото Надь Сент Миклош (Gross 
Sanct Nikolaus, Sinnicolau Mare) в Румъния, и съхранявано днес във Виена. За него се 
предполага, че е принадлежало на хан Кубрат, но без никаква индикация кой го е 
изработил всъщност [Мавродинов 1959]. То съдържа една единствена ваза с 
изображение на конник с тромава и неестествена композиция и пропорции. Чисто 
стилистически той е доста далече от хилядите образи на тракийския конник. Няма 
стремена, няма придружаващо куче, няма лъв, няма „високо седло средноазиатски 
тип”, няма копие и т.н. Такъв самотен артефакт не може сериозно да противостои на 
хилядите художествени въплъщения на конника в Тракия и Трако-Фригия! 

Ето как аргументира българския произход на съкровището Венедиков 1993:  
„Смятано през ХІХ век за съкровище на Атила, през ХХ в. то беше признато за 
българско...  Това съкровище, съставено от 24 златни съда, дава големи 
възможности за проучването на средновековното ни изкуство, преди то да се 
християнизира напълно. Върху някои от съдовете му са представени 
митологически сцени и сюжети, които невинаги са обясними, и орнаменти, които 
ясно свързват българската торевтика с ориенталската и със следсасанидската. 
... съкровището при всяко положение е българско, тъй като притежателят му 
разполага с един съд, на който има надпис с гръцки букви на тюркски език, 
какъвто говорят прабългарите. ... Въобще съкровището принадлежи на народ, 
който е тюркски, но използва гръцкото писмо. ... Съкровището не е било 
изработено наведнъж, а е трупано постепенно през ІХ век, когато българските 
владетели Крум и Омуртаг завладели тези земи и специално Банат, където то е 
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открито още в последните години на ХVІІІ век. ... Единственият тюркски народ, 
който си служи с гръцко писмо и пише на тюркски, са прабългарите.” 

 

 
Кана № 2 от съкровището, намерено в ХІХ век при с. Надь Сент Миклош (Голямо 

Свети Никола, Gross Sankt Nikolaus, Sinnicolau Mare), Виенски музей.  
 
Не зная мнението на високата научна колегия, но за мене тези твърдения са 

съвсем неубедителни. Обърнете внимание:  
(а) съкровището е много голямо – 24 съда;  
(б) то е разнородно, събирано е поне един век постепенно от разни места – неизвестно 

откъде и как, подобно на Рогозенското тракийско съкровище;  
(в) върху един от съдовете има някакъв надпис на тюркски език с гръцки букви; 
(г) никой не ни съобщава съдържанието на надписа; 
(д) никой не знае кой е авторът на надписа или по чие нареждане е направен надписът; 
(е) надписът може да е бил гравиран върху съда след присвояването му от Крум и да 

няма нищо общо с произхода на съда, т.е. с изображенията върху него.  
От всички тези дадености с помощта на принципната констатация, че 

„единственият тюркски народ, който си служи с гръцко писмо и пише на тюркски, са 
прабългарите” се прави претенциозният извод, че съкровището от Надь Сент Миклош 
е представително за раннобългарската художествена култура и едва ли не съдържа в 
себе си първообраза на Мадарския конник?! 

На всичкото отгоре напоследък принадлежността и на това съкровище към 
арсенала на старобългарското изкуство се поставя под съмнение [Рашев 2003]!  

Е, тогава какво ни остава да смятаме за прабългарско?!  
Ето какво [Рашев 2003]:  

(1) Двуобредните прабългарски некрополи;  
(2) Земленото укрепително строителство в Онгъла и в североизточна България;  
(3) Дървените постройки от най-ранния период на Плиска;  
(4) Възпоменателните съоръжения (девташлари) в Плиска и наоколо;  
(5) Рисунките-графити с изображения на конник плюс Мадарския скален релеф;  
(6) Рисунка върху керемида от Мадара;  
(7) Каменен модел на юрта от Девня;  
(8) Прабългарските обичаи.  

Според Рашев 2003 „сведен до този обем, фондът от паметници на собствено 
прабългарската култура позволява по-достоверна характеристика на тяхното 
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наследство”. Като се вземе още под внимание, че според мен Мадарският релеф има 
местен, сиреч тракийски, произход (аргументите ми са изложени в настоящата студия), 
а девташите са по-древни дори от траките [Цонев 2009], [Цонев 2010], [Цонев 2010а], 
не остава практически нищо, което да има художествена стойност и да може да се 
нарече прабългарско! Това е доста смущаващо и изисква спешно изясняване на 
принципни положения в днешната официална прабългарска парадигма. Подобна мисъл 
изказва и Бакалов 2003:  

„[От увода към доклада – Л.Ц.] Бих желал да поставя на вниманието ви някои 
проблеми на старобългаристиката, които напоследък стават все по-актуални, а с 
тяхното решение се заемат хора без необходимата квалификация и 
изследователски опит. Резултатите от тази дейност са масирана атака на 
книжния пазар с псевдонаучни... публикации, които по правило критикуват 
официалната историография и професионалните учени. ... Въпросът е дали 
странното мълчание на учените специалисти е по причина от инерция в 
мисленето или е безсилие да се противопоставят сериозни научни аргументи в 
нова интерпретация. ... Думата ми е за проблемите на прародината, етногенезиса, 
езика, религията, културата и политическата организация на древните българи, 
обичайно назовавани прабългари, протобългари или първобългари. ...  
[Заключение на доклада – Л.Ц.] От казаното дотук бих искал още веднъж да 
подчертая, че целта е да се провокира по-нататъшна работа на млади 
специалисти в областта на старобългаристиката, които сами да усетят 
[Твърдение 1: – Л.Ц.] неудовлетвореност от официозно застъпените становища 
на съвременната българска историография.  
[Твърдение 2: – Л.Ц.] Мисля, че да се отстоява и в бъдеще тезата за еднаквия 
стадий на културно-историческото развитие на славяни и българи в мига на 
историческата им среща през втората половина на VІІ век е просто 
несъстоятелно.  
[Твърдение 3: – Л.Ц.] Трябва да се откажем и от погрешната теза за номадско-
чергарския и скотовъден бит на българите като изконна предпоставеност за 
тяхната културна идентичност.  
[Твърдение 4: – Л.Ц.] В обратен случай няма смислен отговор на въпроса какви са 
тези градове, в които живели българите от преддунавския период и  
[Твърдение 5: – Л.Ц.] вследствие на какви умения изграждат каменните 
столици Плиска и Велики Преслав. Във всеки случай вниманието на 
изследователите на българската старина трябва да се насочи към 
предхристиянския период, когато специфичните особености са по-ясно 
разчетени.” 

Може би читателите усещат драматизма на тези признания. И същевременно 
тяхната странна непълнота. Очевидно данните за славяните и прабългарите показват 
доста примитивна култура и това поставя принципния въпрос на какво се дължи 
строителния и общ културен разцвет на новосъздаденото общество и държава на 
Балканите – Първото българско царство. Този въпрос основателно тревожи 
специалистите. Същевременно е очебийно, че авторът дори не споменава за 
автохтонното тракийско население, което е носител на хилядолетна култура и 
строителни умения и практики. Според мен именно изкуственото елиминиране на 
траките от хилядолетната им територия създава принципната главоблъсканица в 
раннобългарския период от историята на България.  

Напоследък особено настойчиво застъпва това становище, например, Станев 
2012, чието изследване е ярък пример за едно преднамерено изследване. Най-напред 
той заявява:  
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„VІІ-VІІІ век са известни под името ‘тъмни векове’ поради изключително 
малкото писмени данни, но както ще се види за вътрешността на Тракия не 
трябва да се говори за ‘малко’ писмени данни, а за пълна липса на такива и тази 
липса, като се отчете и фактът, че липсват и археологически данни, намира 
своето логическо обяснение. ... Така точно преходният момент от късна 
античност към ранно средновековие е обвит в непрогледен от историческа 
гледна точка мрак. Какво е станало в годините след 600 г., какво от 
византийската власт и население оцеляло и какво не, са въпроси, на които 
писмените извори не могат да дадат отговори. ... Най-масовият и често 
единствен материал, който се открива в старобългарските селища – керамиката 
– все още не може да се датира в по-тесни граници, което затруднява точното 
проследяване на няколкото заселвания на старобългарско население през ІХ век. 
...Появата на старобългарските селища не може да се датира точно и със 
сигурност, защото огромната част от материалите, а често пъти и 
единствените, които са открити в тях, е керамика, а тя за момента не 
подлежи на по-тясна датировка.”  

Това не му пречи да формулира поразяващи със своята еднозначност и 
категоричност етнически и демографски изводи за Тракия в онзи период: 

„Историята на областта [Тракия] между края на VІ и началото на Х в. може да 
бъде разделена на четири ясно обособени периода. Първият е краят на късната 
античност (края на VІ – началото на VІІ в.), когато в резултат на аваро-
славянските нашествия са били превзети или изоставени всички крепости и 
градове, имперските [римски] структури са били напълно ликвидирани, а 
късноантичното население практически изчезнало (избито, прогонено или 
отвлечено. ... Аваро-славянските орди разрушили напълно късноантичния свят и 
Тракия посрещнала ранното средновековие като една истинска пустиня, сред 
която стърчали обгорелите стени на стотиците опожарени и изоставени 
крепости. ... Така между 680 г. и следата на VІІІ в. практически безлюдната и 
ничия като владение Тракия се намирала между двете държави – постепенно 
възстановяващата се Византия и набиращата сила Дунавска Бъллгария. За 
българите тази ситуация била изгодна, защото почти по цялата им южна граница 
се простирала огромна пуста област. ... Така през четвъртия период [от 812 г. до 
началото на Х в.] България поетапно завладяла цялата област, като съвсем 
целенасочено извършила и подмяна на населението. ... Траките, които били 
основната част от населението през античността, все повече губели своята 
етническа идентичност, а в края на VІ – началото на VІІ в. съвсем изчезнали. ... 
От варварските нашествия през ІІІ-ІV в. най-тежко пострадали селските райони, 
където живеела огромната част от траките. Това, както и многократните 
заселвания на варвари федерати именно в тези области допринасяло изключително 
много за бавното, но сигурно изчезване на траките като етническа група. 
[Третият] фактор, който влияел за това, е примитивността на тракийската 
култура, която не можела да се противопостави на римската. ... На мястото 
на избитото или измряло тракийско население ... [в Тракия] постоянно се 
заселвали пришълци отвън... . сармати и алани (ІV-Vв.), германи (ІV-VІв.), българи и 
славяни (VІв.). ... Между късната античност и ранното средновековие е 
съществувал сериозен хиатус.. обхващащ периода от началото на VІІ до края на 
VІІІв. Тогава Тракия не е била под византийска власт и практически е била 
бизлюдна. ... Аваро-славянските нашествия в края на VІ и началото на VІІв. се 
отразили пагубно на църковната структура, която подобно на военната и 
административната система била напълно ликвидирана. С това, както и с 
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практическото изчезване на късноантичното население, може да се обясни и 
пълната забрава на култовете към местните светци от ІV-Vв. ... Тезата за 
пълното обезлюдяване на Тракия и загубата на какъвто и да е контрол върху 
областта от страна на Византия може да изглежда много пресилена, но тя 
отдавна е изказана [вж. Ст. Ваклинов: „Формиране на старобългарската 
култура” С 1977] и последвалите археологически разкопки не предоставиха 
материали, които да я оборят. Аналогична е картината в Мизия, Софийската 
област, Македония и Родопите. ... От 680 до 716г. България и Византия само в 
района северно от Месемврия имали обща граница. На запад между двете държави 
се простирала една обширна безлюдна област. ... Реално погледнато, със 
завладяването на Тракия и Македония през първата половина на ІХ в. България 
завладявала едни обширни, но почти безлюдни територии. ...” 

Позволих си да дам толкова голям цитат, за да усетят читателите срещу какви 
възгледи се противопоставям. Крайни възгледи, които за съжаление попадат в руслото 
на официалната българска историографска парадигма. Категорични глобални изводи, 
опиращи се върху минимален достоверен писмен и археологичен материал. Тяхната 
очевидна преднамереност не може да бъде компенсирана с изобилието на цитирана 
литература и проличава най-ярко именно поради липсата на достатъчно изворова и 
археологическа информация! Авторите на подобни твърдения - вместо да се стреснат 
от тяхната радикалност и да потърсят недостатъците в своята методология - представят 
тезите си с известна гордост като „провокация към колегите историци и археолози с 
цел да се засили интересът към проблемите.” С целия материал в настоящата книга се 
опитвам да покажа обратното - непрекъснатостта и приемствеността в етнокултурното 
развитие на българските земи от тракийския и българския период, както е прието да се 
назовават днес.  

Същевременно не мога да не отбележа и тук, колко полезно би било за нашата 
археология да се внедри в рутинната практика термически или оптически 
стимулираната луминесцентна датировка (OSL dating). Всичките ми досегашни 
опити да убедя професионалните археолози в това срещат най-често мрачен отпор 
срещу инвазията на физици в археологичната проблематика, т.е. срещу 
интердисциплинарния подход в нашата историческа наука. Боя се, че скъпо ще си 
платим за високомерното игнориране.  

По своему едностранчиво и ограничено разсъждава и Овчаров 2003, който 
омаловажава постижения от Първото българско царство поради тривиалния факт, че 
неговата култура си позволява заемки от съседни култури, вместо да се стреми на 
всяка цена да е оригинална...   

„Не искам да се спирам на определения като ‘древната българска цивилизация’ 
(Марин Димитров), ‘златното сечение на българската цивилизация’ Петър Добрев) 
и дори твърденнието за българите като цивилизатори на славянския свят, 
защото ги смятам за несериозни и научно необосновани. ... Преславската 
архитектура върви по стъпките на византийски или близкоизточни образци. 
...Възприетата от Изтока преславска рисувана керамика – въпреки високото ниво, 
което тя достига в България, появата й е безспорна външна заемка. ... 
Преславското златно съкровище - ... е явно подражание на византийски образци 
както по отношение на златарските техники, така и по отношение на 
художествените форми.”  

Ще завърша тези цитати от по-възрастни и по-млади наши професионални 
старобългаристи и медиевисти родолюбци само с един кратък коментар. При 
признанието за наличие на толкова принципни занемарени и едностранчиво третирани 
въпроси, при тоталното пренебрегване на тракийското начало в българската култура 
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никак не е чудна появата на множество провокативни нови „любителски” идеи, които 
за професионалистите не са приемливи. Вината не е непременно винаги в 
любителите... Според мене по-продуктивно не е да търсим вина, а да обединим 
усилията си в решаването на важните проблеми пред нашата историография и в 
преодоляване на стереотипите и предвзетостите. Защото ако професионалистите имат 
предимството на голямата ерудиция, любителите имат предимството да не робуват на 
клишета. В сферата на научното дирене надменността на едни към други по-скоро ще 
навреди, отколкото да помогне. Дано да бъда разбран правилно... 

Сега продължавам изложението.  
Българската държава официално приема християнството в средата на ІХ век, 

въвежда на територията си собствена писменост и си извоюва църковна 
самостоятелност спрямо Византия. Това й дава възможност да преживее бурен 
културен разцвет. За относително краткото време ІХ-ХІ век България създава 
изключително богата църковна и книжовна култура, която й позволява да въведе 
християнството през Х век в древна Русия – в Киевска (Х-ХІв.) и оттам във 
Владимирска (ХІІ-ХІІІв.) [Чилингиров 2007б].  

Трудно е да се проследи развитието на изобразителното изкуство по 
българските земи в края на античността и в ранното средновековие поради простия 
факт, че целият период V - ХІV в.сл.Хр. е изключително драматичен и тежък за този 
район [Бакалов 2006].  

В края на ІV и началото на V век Римската империя практически се разцепва на 
Западна и Източна. В края на VІ в. и през VІІ век римският образ на Източната Римска 
империя избледнява, империята постепенно се превръща в държава с преобладаващо 
гръцки културен облик, наречена от историците в средата на ХІХ век с името 
Византия.  

Ето как френският историк Пол Льомерл описва политическата ситуация на 
Византия през VІІ в., в чиято втора половина освен всичко споменато тук от Льомерл 
се появява и Първата българска държава като сериозна опасност на север от Балкана: 

“Седми век е една от най-мрачните страници от историята на Византия. Това е 
една епоха на тежка криза, повратен период, в който е поставено на карта 
самото съществуване на империята. ...Ако периодът преди Ираклий може да се 
характеризира все още като римски, то управлението на император Ираклий 
(610-641г.) е отправна точка на същинската византийска история. През VІІ век 
византийската цивилизация преживява същинско затъмнение – никакви писатели, 
никакви историци, никакви големи строежи, повсеместен страх и най-тъмно 
суеверие. Във всички сфери – географска, икономическа, етническа, религиозна и 
административна – империята претърпява значителни преобразувания, от 
които излиза вече не като римска, а като източна византийска империя. 
Територията й намалява, става по-компактна и лека за управление. Става 
етнически по-консолидирана. Освобождава се от еретичните монофизитни 
провинции, което й позволява да върви към религиозно и църковно единство. 
Отмира латинският език, триумфира гръцкият, който през VІІ век окончателно се 
налага като официален. Източната Римска империя се превръща окончателно в 
гръцка – или по-точно – в гръцко-азиатска империя.” [Льомерл 2002] 

Векове наред Византия води с променлив успех борба и срещу редица 
нападатели. Империята ту завоюва наново старите си територии, ту ги губи наново. 
След значителното разрастване при Юстиниан тя започва неумолимо да се свива. Тя 
понася непрекъснати удари: „варварски” набези от запад и север, арабските нашествия 
от изток, кръстоносните походи от запад, докато се стигне до бурния натиск на 
османската държава, базирана в западната част на Мала Азия през ХІV век. Великата 



185 
 

империя се редуцира до съвсем малка територия около Мраморно море и Босфора, т.е. 
около столицата Константинопол. 

Християнството, допуснато в началото на ІV век като едно от многото 
непреследвани вероизповедания в рамките на империята, в края на ІV век става 
официална и задължителна държавна религия. Езичеството се приравнява с 
богохулство и се наказва като държавно престъпление. През 426 г. Теодосий І издава 
едикт за разрушаване на оцелелите езически храмове.  

Води се борба между ортодоксалната версия на християнството и разнообразни 
ереси. Провеждат се седем вселенски църковни събора в рамките на няколко века, 
чиято цел е да формулират общоприемлива доктрина, която да служи като основа за 
централизирането на църквата, респ. централизирането и консолидирането на 
държавата. Не бива да се заблуждаваме от формалното съдържание на споровете: 
църковната схоластика е прикрита борба за богатство, за административна и културна 
власт над народите, които населяват териториите извън Константинополското ядро.  

Същата дълбочинна причина съзираме и в борбата за и против създаването на 
икони с човешки образи на евангелските персонажи (т.н. иконоборство). Тя нанася 
големи поражения върху развитието на изкуството във Византия или поне в 
балканската й територия, която попада под силния контрол на висшия клир в 
Константинопол. Тъй като този проблем съществено засяга нашата тема, ще му отделя 
повече внимание.  

Една от основните грижи на манастирите е възпитаването на майстори 
строители и живописци, които да създават икони, да градят християнски черкви и да ги 
изписват отвътре. Християнското изкуство много бързо набира скорост и в периода V-
VІІ в. сътворява великолепни мозайки и икони (например в Рим, Равена и Синай), 
които и днес будят възхита с композиция, колорит, величие на персонажите. Но доста 
от поданиците на империята (юдеи, мохамедани, християни-павликяни) са недоволни 
от присъствието на човешките изображения по иконите и по стенописите в 
християнските храмове, понеже собствените им убеждения са против изобразяването 
на хора и божества с човешки ликове в иконописта и стенописта. А тези поданици са 
многобройни и силно нужни на империята като данъкоплатци и войници за армията. 
Християнското монашество, откакто в началото на V в. му е гарантирана първенстваща 
религиозна роля в държавата, почва да богатее, да строи манастири, отказва да плаща 
данъци, отклонява твърде много хора от служба в армията и се намесва в държавните 
дела. Като всяка одържавена религия то се възползва от тази своя привилегия. През 
VІІ-VІІІ в. това поведение вече поражда доста напрежения. Императорската 
институция е недоволна, че църквата подронва важни административни функции 
(данъци, армия, управленски решения). Затова императорът търси претекст, за да 
почне атака срещу официалното християнско монашество и подкрепящия го клир. 
Отдавна зреещият конфликт между църквата и държавата пламва под формата на 
борба между иконоборството и иконопочитането. Битката почнала в началото на VІІІ 
век и продължила с променлив успех и силно ожесточение век и половина – до средата 
на ІХ в. Ето отново вълнуващото описание на Льомерл 2002:  

“Лъв ІІІ упралява от 717г. до 741г. Смята се, че той произхожда от Мала Азия, 
исавриец (оттам и прозвището му Исавър), но по-вероятно е да произхожда от 
Германикия в северна Сирия. Той приобщава още приживе към управлението сина 
си Контантин V Копроним (741-775г.), който прави същото със сина си Лъв ІV 
Хазарски (775-780г.). Това са тримата императори от Исаврийската династия. 
Лъв ІІІ в писмо до папата официално заема позиция срещу изображенията. ... През 
730г. в Константинопол е свикан църковен събор, който заклеймява иконите и 
всякакъв вид изображения на светци и библейски сюжети. Реакцията на папата не 
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закъснява – свиканият през следващата (731) година контрасъбор в Рим 
анатемосва противниците на изображенията. Константин Копроним се 
проявява като по-ревностен иконоборец от Лъв ІІІ: той забранява дори култа към 
Богородица и светиите. През 751г. Лъв ІІІ свиква нов църковен събор, който 
тържествено забранява всички изображения и който е последван от 
унищожаването или покриването с боя на огромен брой икони и от разпръсване 
на мощите на светците. В същото време императорът повежда енергична борба 
срещу монашеството, което по обясними причини е най-ревностният защитник на 
иконите. Той конфискува манастирските имоти и секуларизира манастирите, 
разпръсвайки по този начин монасите. ... 
Лъв ІV се жени за Ирина, която произхожда от Атина. След смъртта му тя най-
напред управлява като регентка на сина си Константин VІ (780-797г.). ...  
Ирина е изключително силно привързана към изображенията; освен това е 
заобиколена от монаси, чиито съвети следва. През 787г. тя свиква седми църковен 
събор, който поради силната опозиция сред армията не може да се състои в 
Константинопол и затова заседава в Никея. Той официално възстановява култа 
към изображенията и светите мощи. Монасите си възвръщат манастирите, 
богатствата и привилегиите и не спират да обсипват с преувеличени възхвали 
същата тази жена, която – само няколко години по-късно – заповядва да избодат 
очите на собствения й син и го принуждава да абдикира, след което тя управлява 
еднолично от 797г. до 802г. Ирина е първата жена, която в пълния смисъл на 
думата била император на Византия. ...  
Тя е детронирана от своя министър на финансите Никифор І (802-811г.), който 
вероятно е от арабски произход.  
Никифор загива във война с българите (в битка с хан Крум) и след две твърде 
смутни години тронът е завзет от стратега на Анатолия Лъв V Арменец (813-
820г.), който също е убит.  
Възкачването на престола на коменданта на охраната Михаил ІІ Пелтека (820-
829г.), който е родом от Аморея във Фригия (Мала Азия), поставя началото на 
Аморейската династия, към която се числят още Теофил (829-842г.) и Михаил ІІІ 
Пияницата (842-867г.).  
Всъщност по време на първите 14 години от управлението на Михаил ІІІ реалната 
власт е упражнявана последователно от майка му Теодора, негова регентка, и най-
сетне от чичо му Варда. ... Забележително е, че в продължение на век и половина 
всичките византийски императори, с изключение на Ирина, са от малоазиатски 
произход. ...  
След смъртта на Ирина иконоборският спор се разгаря с нова сила. Никифор 
проявява толерантност, но и враждебност към монасите. ... Лъв V Арменец, 
Михаил Пелтека и Теофил също са иконоборци и подновяват мерките на своите 
предшественици. През 815г. в “Света София” заседава нов иконоборски събор.  
След смъртта на Теофил култът към изображенията е повторно възстановен, и 
то отново от жена – през 842г. Теодора премахва иконоборските закони и свиква 
през 843г. поредния църковен събор, който реабилитира решенията на втория 
Никейски събор (787г.). На 11 март 843г. в “Света София” е организирана 
тържествена церемония, която ознаменува “възстановяването на православието” 
и която гръцката православна църква продължава да чества и до днес. “  

Твърде мрачно изглежда описанието на иконоборския период у [Успенски 
2006]:  

„Повечето от паметниците на свещеното изкуство от първите векове, особено 
тези от източната част на християнския свят, са били унищожени от 
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иконоборците, по-късно от кръстоносците, отчасти и просто от времето. ... 
Последиците от иконоборството били ужасно тежки. През този период всичко, 
което е могло да се унищожи, е било унищожено и това е причината да имаме 
толкова малко икони от ранните векове. ‘Където имаше образи – казва 
съвременник – те бяха унищожавани чрез огън или захвърляни по земята или 
замазвани. От църквите изчезна всяка красота’. Държавни чиновници са 
изпратени в най-отдалечените провинции, за да намерят и унищожат 
произведенията на църковното изкуство. ... Накратко , истинска катастрофа.” 

При типичната за Византия централизация на властта отношението към 
нововъведения и лична инициатива в изкуството е по-скоро отрицателно и нетърпимо, 
отколкото толерантно. След окончателния отказ от иконоборството на държавно и 
висше църковно ниво вече никой не забранява създаването на икони, мозайки и 
стенописи с човешки образи, но тази дейност се обвързва с твърде строги канонични 
изисквания, които сковават развитието на изобразителната техника. Компромисът, 
постигнат между враждуващите лагери на светската власт и духовенството се изразил 
в следното: на християнското образно изкуство във Византия било официално 
разрешено да съществува, но само под педантичен контрол, при строга цензура и 
при изключително силна канонизация. Дотам силна, че новосъздаваните образи на 
светци и божествени персонажи задълго (ІХ-ХІІІ в.) били практически лишени от 
човешко обаяние, нежност и милосърдие, а придобили повсеместно онова ужасно 
строго, укоряващо, дори гневно изражение, което имало за цел да потисне и подчини 
вярващите: Грамадната цена за иконоборските препирни и битки е обедняването 
на византийското изкуство откъм чисто човешката му страна и неговото стилово 
и формално изоставане. Всяка дързост да се излезе от столичния канон се наказва. 
Сюжетната тематика е строго регламентирана – програмна и дидактична. Новостите 
предизвикват страх от възникване на ерес. 

За да не звучат горните твърдения абстрактно и голословно, ще дам няколко 
примера на образи от периферните култури, които съхраняват спомена за едно 
прекрасно изобразително начало преди иконоборския период, в съпоставка с 
канонични образи от столични майстори след приключването на иконоборството. 
Разликата между топлината и строгостта, между човечността и свръхестественото 
могъщество е толкова очевидна, че читателите едва ли имат нужда от специален 
коментар.  

В Италия иконоборството просто не се състои. Там изкуството се развива по 
зова на сърцето и вярата. Това не означава, че там проблеми няма! Там заплахата иде 
не от клира в Константинопол, а от варварските нашествия...  

 
„Добрият пастир” – мозайка от мавзолея на Хала Плацидия в Равена, първата половина на V век. 

[«Искусство стран и народов...», т.1, М 1962] 
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Гравирана каменна плоча в черквата Сант Аполинаре Нуово, Равена, VІ век. 

[«Искусство стран и народов...», т.1, М 1962] 
 

 
Фрагмент от сцената «Рождество» в черквата Санта Мария в Кастелсеприо, VІІ век. [«Искусство 

стран и народов...», т.1, М 1962] 
Български произведения от онази епоха практически не са оцелели. С няколко 

великолепни изключения, които показвам тук: 
 

Млад светец или ангел – фрагмент от стенопис, 
открит при разкопки на черква от ІV век при 
с.Хан Крум, Шуменско.  [Минева-Милчева, 
Александрова 2006] 

Глава на летящ ангел – детайл от стенопис в 
ротондата Св.Георги, София, Х век. 
[Минева-Милчева, Александрова 2006] 
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Вестник „Вяра” (издаван в Дупница и Благоевград), годишнина VІІІ, брой 152 

(3019) от 04.07.2012 в материала „Стартираха разкопките на Епископската базилика” 
разказва за разкопки в град Сандански: 

„През 2010 г. там беше открито първото изображение на светец върху 
стенопис, което е едно от най-ранните в християнския свят.”  

Базиликата в Сандански е датирана от V-VІ в.сл.Хр. За жалост не успях да 
открия снимка от стенописа.  

Анатолия също е периферна спрямо държавническия и църковен властови 
център – Константинопол. Ето какви нежни и очарователни образи са били създавани 
там преди иконоборческата катастрофа:  
 

 
Главата на архангел Гавриил, камък, VІ век, Анталия, Турция 

[«Искусство стран и народов...», т.1, М 1962] 
 
Успенски 2006 очертава развитието на християнското изкуство след 

реабилитацията на иконописта по следния начин:  
„След победата над иконоборството почитането на иконите вероятно не е било 
възстановено с еднаква скорост и навсякъде, а и самите икони не веднага са били 
възстановени и разпространени повсеместно. ... При възстановяването на 
църковното изкуство след иконоборството значителна роля играят различни 
провинциални течения. Въобще изкуството на ІХ век се отличава с голямо 
разнообразие на стилове и техники.” 

А сега няколко примера за столичното изкуство, до голяма степен оформено в 
резултат от иконоборските разпри. Стилово и композиционно то е изтънчено и 
майсторско, но му липсва утешителната човечност, която е сърцевината на 
християнството. 
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Спасителят. Мозайка в черквата Дафни край 
Атина, ХІ век. [Алпатов 1979]  

Пантократор. Мозайка в съборния храм в Чефалу,  
Сев. Сицилия, 1148 г. [Лазарев 1971] [Интернет]

  
Глава на неизвестен светия, черквата на 
Светите апостоли, Солун, 1315г. [Алпатов 
1979]  

Давид Солунски, фреска в черквата на манастира 
Хора (Кахрие джами), Константинопол, 1313-
1320г. [Алпатов 1979] 

 
Адам – детайл от фреска в черквата на 
манастира Хора (Кахрие джами), 
Константинопол, 1313-1320г. [Алпатов 1979] 

Теофан Гърка: Спасителят – фреска в събора 
Преображение Господне, Новгород, ХІVв. 
[Алпатов 1979] 

 
Цариградската патриаршия предявява претенцията да бъде вселенска още от 

началото на VІ в., а в периода VІ-Х в. развива много активна мисионерска дейност в 
по-близки и по-отдалечени от столицата райони – балканските славяни, чехи, моравци, 
сърби, българи, руси. Редица източни църкви не признават решенията на някои или на 
всички църковни събори и поради това отпадат от официалната православна църква с 
център в Константинопол. Става дума за Коптската църква в Александрия, Египет (І-
VІІв.; автономна от 567г.), Източносирийската (от ІІ век; автономна от 424г.), 
Арменската църква (в Армения християнството става официална държавна религия 
още в 301г.; автономна от Четвъртия вселенски събор 451г.), Грузинската църква 
(християнството става официална държавна религия към 350 г.; автономна от края на V 
век; VІІ-Х в. арабско завоевание; възражда се в Х в. отново като автономна). Русия 
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официално приема християнството в 988г.; става автономна от началото на ХІІІ в. 
Българската църква води особено продължителна и драматична битка за признаване и 
самостоятелност: официално покръстване в 864г.; автономна архиепископия в 870; 
автокефална патриаршия в 919г.; призната от Константинопол за канонична в 927г.; в 
резултат от изключително сложни исторически събития в дългия период между ХІ и 
ХХ век българската църква е понижена в ранг, загубва за няколко века своята 
автокефалност и патриаршеско достойнство и е подчинена отново на Цариградската 
патриаршия; възстановява се като автокефална екзархия в 1872, а своето патриаршеско 
качество и признание от Цариградската патриаршия придобива отново едва в 1953г. 
[Коев, Бакалов 2006] [ГЕБ, т.2, 2011] [Димитров 2009]. 

Всъщност истинската подбуда за обособяването на тези църкви като 
самостоятелни религиозни общности било желанието да се освободят от византийската 
опека. По тази причина иконоборството ги засяга по-слабо и развитието на изкуството 
е много по-жизнено и свободно. Киевска и Владимирската Рус, които по-късно 
приемат християнството чрез посредничеството на Първата българска държава, са 
твърде далеч от центъра, затова там влиянието на Константинополските схоласти 
върху местните тенденции в изкуството през ХІ-ХІІ в. не е толкова задушаващо 
[Чилингиров 2011]. 

Историческата, църковната и културната картина на Балканите в периода V-ХІV 
в. е изключително драматична, сложна и противоречива. За да се забележи 
приемствеността в развитието на културата от римско време до Втората българска 
държава включително, трябва да направим макар и съвсем кратък обзор на 
малобройните оцелели оттогава паметници.  
 
 
 

  
 

 
 



192 
 

 
 
 
 



193 
 

VІІ. ХРАМОВА АРХИТЕКТУРА В БАЛКАНСКИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕ-
МИ В КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕТО (ІV-ХІV в.) 

 
Ако днес се питаме как са изглеждали раннохристиянската архитектура в 

България, се изправяме само пред нищожни останки. На два пъти през територията, 
обхващана от Първата българска държава, преминават вълни на огромни разрушения 
на християнски храмове – през VІ-VІІ и през Х-ХІ век. Формалният повод са 
обвиненията в ереси, но същината е в стремежа на България да има своя самостоятелна 
църква и в блестящите постижения на нейната оригинална църковна архитектура и 
изкуство [Чилингиров 2007а]:  

„Строежът и украсата на построените и разрушени [в периода VІІ-ХІ век] църкви 
излиза извън ‘законните’ утвърдени  хронологични граници... В архитектурата на 
тези постройки срещаме известни от много столетия преди ІХ век на същата 
територия форми и строителна техника, а монументалната им украса следва 
също една много стара традиция, отвеждаща ни към символичния език на 
ранното християнство, преди този символичен език да бъде обявен от 
‘православната’ църква за еретически и неговите паметници да бъдат 
безмилостно унищожени въпреки тяхната изключителна художествена стойност, 
за която свидетелства малкият, почти нищожен брой на случайно запазилите се 
от унищожение остатъци... И това става не само при църквите в границите на 
българската държава, а и в съседните райони извън тези граници – дори в някои 
от най-отдалечените райони на бившата архиепископия България, днес на 
територията на Албания, Гърция и Македония, също в Североизточна България и 
Сърбия - което означава, че в случая не се касае до съображения от политически, а 
от църковно-догматичен характер... Непрекъснато съществуващата църковна 
организация от нейното основаване през първите два века на нашата ера по 
цялата територия, която от VІІ до началото на ХІ век заема Първото българско 
царство, е считана от ‘православната’ църква за еретическа... Тази 
раннохристиянска традиция във всички нейни прояви, включително при 
църковното изкуство и архитектура, се разпростира по цялата българска земя и 
обуславя големия разцвет на изкуството през така наречения Златен век на 
българската култура през Х столетие. Многовековна художествена традиция... 
водеща началото си непосредствено от античността и от забележителните 
постижения на раннохристиянското изкуство, която традиция не се прекъсва 
нито по време на Великото преселение на народите, нито от разрушителната 
дейност на иконоборците. Напротив, тази стара художествена традиция се 
обогатява от високоразвитото придворно изкуство на управляващата 
първобългарска родова аристокрация.” 

След двувековно византийско владичество идва културното развитие през двата 
непълни века на Втората българска държава, чиято съдба отново е крайно напрегната, 
изпълнена с конфликти, с победи и поражения. 

За да добият читателите поне бегла представа за бурното развитие на храмовото 
строителство по българските земи, тук давам чертежи на основите им, разкрити при 
археологически разкопки. Основите са най-често единствената следа, оцеляла от 
величествените някога храмове. Все пак количеството и големината на храмовете 
силно впечатлява. Още от самото начало в ІV-VІ в. се оформя и постепенно се развива 
единна местна строителна традиция [Чилингиров 2011]. 

Не бива да се забравя, че тракийското население в своя езически период до ІІІ в. 
включително е строило друг тип сакрални съоръжения – гробници, хероони, храмове – 
които са били по традиция подмогилни. Те са наброявали неколкостотин, като доста от 
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тях са оцелели благодарение на могилното покритие. Други са разбити и ограбени, но 
са запазени като строителни конструкции. Значителен брой от тях са открити и 
изучени през втората половина на ХХ век и в началото на ХХІ век. Някои са имали 
скулптурна декоративна украса, някои са имали стенописи – чисто декоративни или с 
участието на хора във военни, ловни или специфични ритуални сцени. Тъй като тези 
тракийски постройки са обслужвали съществено различни култове спрямо 
християнската религия, те са имали планировка, която съществено се отличава от 
християнските храмове. Тракийските подмогилни храмове имат по-тясна връзка с 
долменното строителство от периода ХІІ-VІ в.пр.Хр. [„Мегалитите в Тракия” 1976, 
1982] [Китов, Агре 2002]. Тракийските храмове имат най-често триделна структура от 
коридор /дромос/, предкамера и главна камера. Главната камера е била най-свещеното 
място. Тя често е била покривана с купол, напомнящ небесния свод [Русева 2000] 
[Русева 2002] [Китов, Агре 2002].  

Християнските храмове преди всичко са открити, надземни съоръжения. 
Планировката и строителната техника са доста различни от тракийските, несъмнено 
между двата типа има съществена разлика, която, обаче, не е на етническа, а на 
религиозна основа - смяна на доктрината. 

И въпреки всичко, по един изненадващ, но същевременно закономерен начин в 
конструкцията на християнските храмове у нас се забелязва връзка с тракийските 
сакрални постройки: имаме също триделна структура, макар и с разместени акценти - 
преддверие, основно помещение за молещите се и апсида, най-свещеното място в 
храма [Марицас 2009]. Постройката много често се увенчава с купол, изразяващ 
божието могъщество и всеобхватност.  
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VІІ.1 ХРАМОВЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА 
ПРЕДИ НЕЙНОТО ОСНОВАВАНЕ И ОФИЦИАЛНА ХРИСТИЯНИЗАЦИЯ, Т.Е. 
ПРЕДИ ІХ в. 
 

Без да навлизам нашироко в проблематиката на храмовото раннохристиянско 
строителство по нашите земи, държа непременно да дам представа за бурния възход в 
периода ІV-VІ в.сл.Хр. Според експертното мнение на Чанева-Дечевска 1999 : 

„Днес само броят на базиликите от периода надминава 120, а към тях следва да се 
добавят и над 40 църкви с други архитектурни планове.” 

 

  
Ротондата „Св.Георги”, ІV в. [Цапенко 
1953] 

Несебър. Базилика Св.Богородица Елеуса, VІ в., 
[Тулешков, Попов 2010]

 
Черквата в Перущица, VІ-VІІІ в., 
[Цапенко 1953] 

Еленската базилика в Пирдоп, VІ-VІІв.,  
[Цапенко 1953]

 
Базиликата Пиринч-тепе, Варна, V-VІ в.,
[Цапенко 1953] 

Базиликата „Св.София”, София, [Цапенко 1953]. 
Датировка по Чилингиров 2007а. и Fingarova 
2011 - VІІІ в.
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Базилика до с. Голямо Белово, 
Пазарджишко, VІв., 
[Чанева-Дечевска 1999] 

 

 
Макар и по-ранни от класическите плисковски и преславски храмове, 

посочените по-горе постройки са строени от същото местно население, което е строило 
черквите край Плиска и Преслав; същото онова население, което е основен субстрат на 
българския народ; онова население, което носи в себе си традициите на високата 
тракийска и римска строителна технология и майсторство; същото онова население, 
което след няколко века ще строи храмовете и на Втората българска държава!  
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VІІ.2 ХРИСТИЯНСКИ ХРАМОВЕ ОТ ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА:  
 
Двата най-големи и бляскави храма от това време са в Плиска и в Преслав. 
Плисковският храм - Голямата базилика в Плиска, строена около 870 г. по 

времето на цар Борис І Михаил Покръстител, управлявал 853-889. 
 

 
[Минева-Милчева, Александрова 2006] 

 

 
[ГЕБ, т.2, 2011] 

 

 
[ГЕБ, т.2, 2011] Възстановка [„Повече от 100...” 2009]

 
Плисковският храм е бил вероятно най-големият в Европа по онова време. 

Твърде вероятно е той да е бил замислен от цар Борис І като съзнателна българска 
препратка към прочутия тогавашен храм Св.Петър в Рим, изграден от император 
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Константин Велики в ІV век. На склоновете на Ватиканския хълм Константин изградил 
огромна тераса, върху която била построена базиликата Св.Петър. През ХVІ в. тя е 
заменена от днешната сграда и не е оцеляло почти нищо от оригиналната черква [Скар 
2008]:  

 

 
Реконструкция на Константиновата базилика Св.Петър в Рим, ІV в.сл.Хр. [Скар 2008]. 

 
Подозрението ми се потвърждава от следните съображения на Димитров 2009: 

„До папа Адриан ІІ, обаче, достигнала информация, че между българския цар Борис 
и епископ Формоза възникнали твърде близки отношения и двамата имали планове 
за съвместни действия, които трябвало да доведат до независимост на 
Българската църква, начело с Формоза. Съмненията на папа Адриан ІІ идвали и от 
факта, че в българската столица Плиска цар Борис І и епископ Формоза започнали 
изграждането на катедрална църква с размери, които я правели най-голямата 
църква в Европа. Това е запазената днес в развалини т.н. Голяма базилика. 
Църквата е правена по плана на тогавашната църква Сан Пиетро във Ватикана, 
донесен от епископ Формоза. Но църквата била уголемена така, че със своите 99 
метра дължина и 30 м широчина да стане най-големият християнски храм в 
Европа, а и в света. ... В онази епоха нищо не било случайно и папа Адриан ІІ 
правилно разчел материалното послание. ... Ето защо папа Адриан ІІ отказал на 
Борис І да назначи Формоза за архиепископ на България. ... Папа Адриан ІІ правилно 
е разбрал, че крайната цел на цар Борис І не е обвързване на българската църква с 
Рим или Константинопол, а самоуправляваща се българска църква с лидер, 
равностоен по ранг с патриарсите край Босфора и Тибър.” 

Продължителното и трудно лавиране между Рим и Константинопол, целящо 
независима българска църква, намира архитектурен израз и в друг български шедьовър 
– в Преславския кръгъл храм, строен от сина на цар Борис – Симеон І Велики (893-
927): 
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[Минева-Милчева, Александрова 2006] 

 

 
[ГЕБ, т.2, 2011] 

 

Възстановка [„Повече от 100...” 2009]
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Фрагмент от варовиков корниз от Кръглата  
черква, Преслав, [Totev 2001] 

Декоративен фрагмент от украсата на 
Преславския храм, музей в Шумен. 

 
Както отбелязва Костова 2003,  

„Дори и да се изрази съмнение към идентификацията на Кръглата църква със 
‘златната нова църква’, построена от Симеон, архитектурната и декоративната 
екстравагантност на храма не оставя съмнение, че това не е била просто една от 
градските църкви. ... Идентификацията на Кръглата църква като царска църква не 
може да бъде поставена под съмнение. ... Архитектурният тип и изключително 
богатата и разнообразна вътрешна керамопластична украса са свидетелство за 
специфичния статус на църквата най-вероятно като царска църква.”  

Подобно на Плисковската базилика Преславският храм по своята своеобразна 
архитектура според мен е символична препратка към знаменитата катедрала „Сан 
Витале” в Равена, един от най-великолепните образци на раннохристиянска 
архитектура от критичния период при разпада на Римската империя и антагонизмите 
между Източна и Западна християнска църква VІ век (532-548г). Препратката, обаче, 
надминава по своето великолепие и размери оригинала.  

Magdalino 2012 обсъжда изворите на подобна архитектура. Той обръща 
внимание, че при античните кръгови храмове (включително при Сан Витале) 
обикновено кръгът е разделен на 8 сектора по 45◦, докато при преславската черква 
кръгът е разделен на 12 сектора по 30◦, т.е. преславската черква е значителна 
вариация в характерната архитектура от периода. Тогава авторът си задава 
естествения въпрос: Ако Симеон е взел решението за строежа на Кръглата черква в 
Преслав, възниква въпросът дали е избрал плана според определен вече наличен 
образец или е увеличил броя на сегментите по литургични, естетически или 
символични причини. Авторът дава следния отговор: „Въпреки всичко най-вероятният 
източник  на вдъхновение за Кръглата църква в българската столица е 
Константинопол.”  

Много е тъжно да видя същата мисъл, изказана не от чужденец, а от авторитетен 
български медиевист, по още по-категоричен начин [Овчаров 2003]:  

„Мнението, че цар Симеон е искал да съпостави и дори да противопостави своята 
столица на византийската е вярно, но не е ново. Той, обаче, не е имал никаква друга 
възможност, освен да подражава във всяко едно отношение на византийските 
образци (материални и духовни). ... преславската архитектура върви по стъпките 
на византийски или близкоизточни образци. Характерно за последните е, че 
проникват в Преслав чрез посредничеството на Византия и много рядко са преки. 
Това важи както за използваните строителни техники, така и за разнообразните 
архитектурни форми.”  
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Според мен това мнение е крайно и поради това неточно. То е по-скоро присъда, 
отколкото сериозна наука. Предлагам съвсем друг отговор на горепоставения въпрос. 
Цар Симеон има много по-широк кръгозор и култура, отколкото си представя Овчаров. 
Според мен царят нарежда създаването на Кръглата черква по символична причина 
от църковно-поличитески характер. По същия начин както преди него Борис І 
нарежда базиликата в Плиска да прилича на храма св. Петър в Рим, но да бъде 11 м по-
дълга, цар Симеон намеква за желанието си да създаде не просто самостоятелна, но и с 
международно признато достойнство българска църква, не по-ниско от това на 
Римската и Константинополската!  

Забележете как оценява ситуацията Костова 2003:  
„Центричните църкви (ротонди и октогони) в Константинопол и източните 

провинции (Сирия и Северна Месопотамия) са катедрални храмове. ... Ротондата е 
твърде необичаен архитектурен тип за манастирска църква. Най-известният и 
може би единствен пример за октогонална църква във византийската 
архитектура, която е била манастирски храм, е мартириумът на Св. св. Сергий и 
Вакх, построен около 536 г. ...Все пак трябва да отбележим, че центрични църкви 
(ротодни) се срещат в арменски манастири от Х-ХІ век..., които, обаче, 
значително се отличават от Кръглата църква в липсата на нартекс и атриум.” 

Изключително странно е, че никой изследвач на Преславския храм не обръща 
поглед за примери в Западна Европа.  

Традицията на великите български владетели Борис І и Симеон да дават 
архитектурен израз на трудния баланс между Рим и Константинопол при усилието си 
да утвърдят достойнството на българската държава и църква е продължена по-късно и 
от Калоян. Не случайно в търновската черква „Св.св.Петър и Павел” е изобразена 
катедралата в Сиена: Калоян внимателно е следил преговорите между източната и 
западната църква в опитите им да постигнат разбирателство помежду се, а също така е 
лавирал между двете, за да получи за себе си императорска титла, а за българската 
църква – самостоятелност и равнопоставеност с римската и константинополската.  

Да се върнем сега към Равена, чиято катедрала „Сан Витале” според мен е 
първообразът на Кръглата черква в Преслав. Равена никак не е случаен град!  

Според БСЭ, ІІІ изд, т.21, 1975  
„в началото на V век именно Равена е резиденция на императора на Западната 
римска империя Хонорий и придобива значение на икономически, политически и 
културен център. Между VІ и VІІІ век Равена е център на Равенския екзархат, 
който съперничи по влиянието си с Римската църква. Населението на Равенския 
екзархат се отличавало с голяма пъстрота: латини, готи, гърци, сирийци, арменци, 
авари, славяни, протобългари. В резултат от сложния синтез между римските и 
готските традиции в Равенския екзархат се образувала самобитна култура, която 
в никакъв случай не била подражание на византийската.” 

БСЭ, ІІ изд, т.35, 1955 дава още интересни пояснения: 
„Според преданието Равена е основана от гърци от Тесалия в VІ в.пр.н.е. ... От 
началото на V в. Равена е втората императорска резиденция (първата е Милано). 
При византийското владичество (554-751г.) Равена става столица на Равенския 
екзархат. След това екзархатът става владение на римския папа. ...  
В ранното средновековие Равена е един от най-значителните художествени 
центрове в Европа. В града е запазен комплекс от паметници от V-VІІ в., 
предимно византийски. ... Най-интересна е църквата Сан Витале (осветена в 
547г.), осмостенна по своя план, с купол върху осем стълба и екседри между тях. ... 
Голямо развитие в Равена получила декоративната скулптура. ...  
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Равенският екзархат представлява италиански земи, намирали се под 
византийска власт от 554 до 751 г., управлявана от наместник на византийския 
император – екзарх. Териториалният му състав не е бил постоянен. В средата на 
VІ век е включвал Равена, Венеция, Рим, Неапол, Генуа. ... [С предаването на 
екзархата във владение на римския папа в 754г.] било положено началото на 
светската държава на римските папи – Папската област.” 

С други думи, българският управляващ елит със сигурност е бил наясно с 
постиженията на равенските майстори в областта на храмовото строителство поради 
водещата роля на града в културното развитие на Западна Европа по онова време. 
Ролята на Равена в ранното средновековие е онагледена от Паскалева 2011 чрез цитат 
от книга на руския учен Ф.Шмит, който нарича великолепния средновековен 
Несебър с десетките му черкви „българската Равена”. 

Именно по тези важни причини искам да представя тук пред читателите 
катедралата „Сан Витале” в Равена (526-547) с помощта на [БСЭ, ІІІ изд., т.5, М 
1971]:  

 

 
План  

 

 
Външен вид  
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Капител от храма Сан Витале, Равена [Tjashelow, Sopozinski 1976] 

 
Интериор 

 
Описаната тук историческа роля на Плисковския и Преславския храм като 

архитектурна заявка за независима българска църква вероятно обяснява 
ожесточението, с което те са били сринати до основи още преди ХІ век. 

Ето археологически установените основи на още няколко от по-големите и 
забележителни храмове от времето на Първото българско царство: 

 

 
 

Преслав, владетелската черква, ІХ-Х век,  
[Тулешков, Попов 2010]

Съборният храм Св.София в Охрид, Х в.  
[Цапенко 1953]
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Черквата в манаст. Аврадака до Преслав, ІХ-Х в., 
[Тулешков, Попов 2010]

Храмът Св.Ахил, Преспанското езеро, ІХ в., 
[Цапенко 1953]

Храм Св.Пантелеймон в местн. Патлейна до 
Преслав, края на ІХв. [Тулешков, Попов 2010]

Черквата Йоан Предтеча, Несебър, Х в.,  
[Цапенко 1953]

Съборната черква в средновек. манастир при 
с.Черноглавци, Шуменско, края на ІХ – нач. на Х 
в. [Тулешков, Попов 2010] 

Силистра, Патриаршеският храм, ІХ-Х в.,  
[Тулешков, Попов 2010] 

Преслав, Патриарш. катедрала, [Чилингиров 
2011] 

Базилика в Сакалова могила, Преслав [Totev 2001]



205 
 

Втора манастирска черква в местноста 
Аврадака, Преслав, [Totev 2001] 

Базиликата в местн. Самбул джолу до Преслав  
[Totev 2001]
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VІІ.3 НЯКОЛКО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГОЛЕМИ ХРАМА ОТ ВТОРАТА БЪЛГАРСКА 
ДЪРЖАВА.  
 

Мелник, Съборната черква, 1211-1216г.,  
[Тулешков, Попов 2010]

Митрополитската черква в среднов. гр. Червен, 
1230-1240(?),[Тулешков, Попов 2010] 

Велико Търново, Асеновата махала. Съборната 
черква „Св. Четиридесет мъченици”, ХІІІ в., 
[Тулешков, Попов 2010] 

В. Търново. Царевец. Дворцовата черква.  
[Тулешков, Попов 2010] 

 

В.Търново. Царевец. Патриаршеският 
катедрален храм «Възнесение Господне», ХІІІв.  
[Тулешков, Попов 2010]

 

 
ИЗВОД:  
В храмовата християнска архитектура по българските земи се наблюдава 

категорична приемственост и непрекъснатост в развитието от римската епоха до 
края на Втората българска държава V-ХVІ в. Няма скок в културното развитие, няма 
рязка смяна на образи и теми, която да се забележи в VІІ-VІІІ век и да се свърже с 
коренна смяна на населението, което реализира храмовото строителство. 
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VІІІ. ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО В БАЛКАНСКИТЕ БЪЛГАРСКИ 
ЗЕМИ В АНТИЧНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО (VІ-ХІV в.) 

 
VІІІ.1 ДЕКОРАТИВНО ЕЗИЧЕСКО ИЗКУСТВО В ТРАКИЯ ОТ ПРЕДХРИСТОВАТА 

ЕРА И ОТ РИМСКАТА ПРЕДХРИСТИЯНСКА ЕПОХА.  
 
Ще започна този дял с едно съвсем кратко напомняне на мотиви от тракийската 

култура – зверове, птици, растения и т.н. Така читателите ще добият представа за 
богатата езическа основа, върху която се надграждат декоративните елементи в 
християнската епоха по нашите земи и да забележат приемствеността. 
 

 
Детайл от надгробна стела на 
Дейнес, сина на Александър от 
Созопол, VІ в.пр.Хр. [ИБ, т.1, 
1979]. Дейнес играе с кучето си. 

Детайл от сребърен киликс с 
позлата, нач. на V в.пр.Хр.,  
могила в с.Черноземен, общ. 
Калояново. Конник върху крилат 
кон преследва с копие грифон.

Каменен релеф на лъв с 
полихромна украса, V-ІV 
в.пр.Хр., Жаба могила до 
Стрелча. 

  
Детайл от златен нагръдник от 
нач. на V в.пр.Хр., с.Чернозе-
мен, община Калояново. Лъв. 
[„Тракийските съкровища...” 
2011].  

Детайл от сребърен наколенник, 
Аджигьол, Румъния, ІV в.пр.Хр. 
Композицията е заобиколена от 
змии. 

Гръб на монета на одриския цар 
Спарадок: орел. [Попов 2007] 

 

 

Масковидна позлатена сребърна 
пластинка от Голямата могила 
при с.Дуванлий, Пловдивско, V 
в.пр.Хр. Лъв. [Цончева 1971] 

Могилна гробница при с.Долна 
Козница, Кюстендилско, ІV 
в.пр.Хр. [“DIE THRAKER” 2004] 
Лъв напада козел.
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Детайл от стенописите в Александровската 
гробница, Хасковско. ІV в.пр.Хр. Глиган,  
нападнат от кучета.  [Китов 2005] 

Детайл от стенописите в Александровската 
гробница, Хасковско, ІV в.пр.Хр.  
Лов на елен-лопатар.

 

   
Сребърна фиала с позлата, 
Стара Загора, І век, [Фол, Фол 
2005]. Херкулес се бори с лъва; 
наоколо – грифони и лъвове. 

Детайл от релеф с образи на 
богове от античен храм във 
Филипопол, ІІ в.сл.Хр. Сред тях – 
куче. 

Детайл от статуя на лъв от 
римската епоха в Тракия. Под 
лапата на лъва – овнешка глава.

  
Плоча с изображение на глиган 
от римската епоха в Тракия.  

Детайл от оброчна плочка на 
Артемида, ЮЗ България, римска 
епоха в Тракия. Куче. 

Плоча от римската епоха в 
Тракия – капитолийската 
вълчица кърми Ромул и Рем. 
Отгоре – фриз с бръшлян.

  
Детайл от релеф на 
тракийския конник. Отгоре 
върху рамката– орел, римски 
военен стандарт. Римска 
епоха в Тракия. 

Оброчна плоча с две женски 
фигури. Едната жена подава 
храна на куче. Над тях – лоза. 
Римска епоха в Тракия. 

Релеф на тракийския конник, 
надгробна плоча на войник (горе 
– щит и копие). Вдясно змия, 
увита около дърво, отдолу - 
кучета. Римска епоха в Тракия.
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Оброчна плочка: Артемида с 
кучета на лов за сърна, ЮЗ 
България, римска епоха. 

Оброчна плочка: Артемида на лов, 
ЮЗ България, римска епоха в 
Тракия. Куче и малък елен (?). 
Змия, увита около дърво. 

Оброчна плочка: Артемида на 
лов, ЮЗ България, римска 
епоха в Тракия. Куче и козле.  

  
Оброчна плочка: Артемида на 
лов, ЮЗ България, римска 
епоха в Тракия. Куче и сърна.  

Декоративен фриз с бягащи кучета. Римската епоха. [„Живите 
зеници на България”, 1968] 

 
 
 
 
Горна и долна част от надгробна плоча 
от Несебър, римски период ІІ-ІІІ в.сл.Хр. 
Орнаментирана с кучета и други 
животни. [ИБ, т.1, 1979] 
 

 
Фриз от римската епоха в Тракия в три части. Горе обща лента с овули, долу – 

обща лента с флорална украса: 
 

 
Фрагмент № 1: Букрании и заек! Заек ще видим и на капител от Преслав! 
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Фрагмент № 2: Букрании и орел. 

 
Фрагмент № 3: Букрании и капитолийската вълчица. 

 
Римски мозайки в Тракия от езическия период: 
От Девня (Марцианополис): 
 

Девня. Бой на петли, символизиращ свадата между 
Агамемнон и Ахил. Римска епоха в Тракия. 
 [Иванов 2006, първа част] 

Девня. Скачаща антилопа. Римска епоха 
в Тракия. [Иванов 2006, първа част] 

 
От Улпия Ескус при с.Гиген, Плевенско, І-ІІ в.сл.Хр.: 

 

 
А) Глиган и лъв. [Иванов 2006] 

 
Б) Риби и декоративни фризове. [Цончева 1971] 
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Глинен калъп за отливане на орли – стандарт в римската армия. С.Бутово, Великотърновско. 

[Vladkova 2009] 
 

Тук не мога да не спомена и поразително богатите подови мозайки от римска 
къща от ІV в.сл.Хр. в Стара Загора (Августа Траяна) [Калчев 2009]: 

 

 
Лоза, сърна, патица 

 

 
Риби 
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Глиган, коза, куче (?) 

 
В края на този раздел ще поставя един самотен, много рядък по рода си, но 

великолепен по своята изработка паметник у нас – фрагмент от саркофаг от римската 
епоха, съдържащ човешки образи. Той се съхранява в Националния исторически музей 
под следния неверен надпис: „Христос дава законите. Част от саркофаг, ІV в., 
мрамор. Неизвестно местонахождение”. Иванов 2008 след внимателен анализ 
определя този паметник по следния начин:  

„[Никой от двата изобразени персонажа] не е Исус Христос. ...Стиловият, 
иконографският и сравнителният анализ са предпоставка за по-реално датиране – 
втората половина на ІІ до последната трета от ІІІ в. Основания за това дават 
сходни в иконографско и стилово отношение паметници от малоазийската група. 
На същото основание би могло да се предположи и местовъзникването - 
скулптурните ателиета на Фригия или Витиния, които по онова време са главни 
износители на саркофази от такъв тип. ... Фрагментът от НИМ не е от 
християнски саркофаг.” 

 

 
Фрагмент от езически саркофаг от ІІ-ІІІ в. НИМ, София 
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VІІІ.2 ДЕКОРАТИВНО РАННОХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО В ТРАКИЯ ОТ 
РИМСКАТА ЕПОХА.  

 

Релефна плоча от с.Осеново, Варненско, 
изображение на козел, VІ в., [Цончева 1971]

Релефна плоча с изображение на паун, Одесос,  
VІ в., [Цончева 1971]

Капител от раннохристиянска базилика край 
с.Лютиброд, Врачанско, [Цончева 1971]

Капител от раннохристиянска базилика край 
с.Лютиброд, Врачанско, [Цончева 1971] 

 

Капител от раннохристиянска базилика от 
района на с.Лютиброд, Врачанско. Края на V – 
началото на VІ в.сл.Хр.  

Капител от раннохристиянска базилика от района 
на с.Лютиброд, Врачанско.  
[Чанева-Дечевска 1999] 

Общо 14  фрагмента от Лютиброд се съхраняват в музея във Враца. 
 [„Избрани скулптурни паметници” 20??] 

 
Стенописна украса в римска гробница край Доросторум – Силистра, началото 

на ІV век. [„История на Добруджа” 1984]:  
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Раннохристиянски римски мозайки: 
 

 
Мозайка от епископската катедрала във 
Филипопол – една от най-големите сгради  
по българските земи от ІV-VІ век.  
Катедралата е от V век. 
[„Повече от 100...” 2009] 

Римска раннохристиянска мозайка от 
Филипопол - Тримонциум 

 

 
Бягащи сърни. Римска епоха в Тракия, НИМ, ІV-Vв. сл.Хр.  
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Римска раннохристиянска мозайка от 
Сандански, ІV-VІ в.сл.Хр. 

Мозайка в катедралата от Епископския комплекс в 
Сандански. [„Повече от 100...” 2009] 
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VІІІ.3 ДЕКОРАТИВНО РАННОХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО В ПЪРВАТА 
БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. 
 

Представено е чрез съвсем оскъдни паметници (ІХ-Х век), които се включват в 
три основни групи: (i) няколко превъзходни резбовани каменни капитела от черковни 
колони, които вероятно произлизат от Кръглата черква в Преслав, както и фини 
каменни декоративни фризове от Двореца в Преслав; (ii) капител от района на Нова 
Загора; (iii) група плочи от района на Стара Загора. И в трите случая става дума за 
прекрасни и жизнени изображения на растения и животни, но не и на хора, още по-
малко на конници.  

Украса в каменни резби от Преслав:  
 

 
[Мавродинов 1959] 

 
[«Живите зеници...» 1968] 

 
[«Живите зеници...» 1968] 

 
Капител от Кръглата черква, Преслав 
[Totev 2001] – друг ракурс от капитела вляво

 
Релеф с грифон от рамка за врата в Преславския 
дворец. [„Повече от 100...” 2009] 

 
Керамичен рисуван съд с грифон. Преслав. 
 [„Повече от 100...” 2009] 
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Още един фрагмент от украсата на Преславския дворец. 
[„Повече от 100...” 2007] 

 
Мраморна плоча с изображение на паун, 
Плиска [Василев 1979] 

 
Капител от района на Нова Загора, сниман от три страни [Мавродинов 1959], 

най-вероятно от Х век: 
 

 

 
Други паметници от района на Нова Загора: 
 

 
Релеф с образ на лъв, намерен в Новозагорско,  
ХІ-ХІІв., [ИБ, т.3, 1982]

Гола жена свири на флейта, до нея – глава на  
птица. [Мавродинов 1959] 
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Плочите от Стара Загора [Мавродинов 1959], най-вероятно от Х век: 
 

  

 

 

 
Образци от изобразителното изкуство в техники, отлични от каменната резба – 

златарство с инкрустации от емайл, цветна керамика, резба върху кост: 
 

 
Огърлица – емайл върху злато. Преславско съкровище, Х век. [„Повече от 100...” 2009] 

 

 
Пластинки емайл върху злато. Преславско съкровище, Х век, [„Повече от 100...” 2009] 
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Преслав – късче от съд, намерено край Кръглата църква. [Мавродинов 1959] 

 

 
Керамична украса от дворцовия манастир в Преслав [Totev 2001] 

 

 
 
 
 
 
Костени плочки с релефни 
образи  на птици,  
Преслав, ІХ-Х в.  
[Тотев 2000] 
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Тук се виждат популярните образи на лъв и лъвица, пауни, двуглав орел, 
грифон, грифон в битка с лъв(?).  

И още един прекрасен пример от базиликата на нос Скамни при Созопол 
[Панайотова 2012], [Панайотова 2012а]: 
 

 
Мраморна плоча с релефно изображение на лисица от базиликата на нос Скамни, Созопол, ХІ в.сл.Хр. 

[Панайотова 2012а] 
 

Изследователят на старата българска култура Мавродинов 1959 , като 
коментира капителите от Преслав, показани по-горе, изказва интересно твърдение, 
което се отнася за всичките показани тук паметници като цяло:  

„Декоративната скулптура на Аврадака има общи черти със старозагорските и 
новозагорските плочи и с новозагорския капител. Ето и тая скулптирана украса 
не се среща в нито една византийска църква в Цариград, Солун, в Гърция или в 
Мала Азия. И нея ще видим много по-късно в романските църкви от края на ХІ и от 
ХІІ век. … В Преслав се е развивал действително един самостоен ренесанс на 
античните форми в областта на скулптурната украса.  
Двете изображения на зайци [върху преславските капители – Л.Ц.] нямат връзка 
нито с евангелските текстове, нито със средновековния Физиолог... Във Византия 
изобщо след V век не се срещат капители със скулптирани по тях животни. … 
Преславската керамика е отговаряла с пъстрите си бои на жизнерадостния 
светоглед на чуждите още на религиозния мистицизъм народни маси. … Андрей 
Грабар откри [в нея] елементи от изкуство на предиконоборческия период. Той 
обяснява съществуването им с една непрекъсната местна традиция… Касае се 
за местно художествено наследство, което българите са получили в областта 
на живописта при приемането на християнството. …  
Какво става през това време в Цариград? Там въз основа на късноримското и 
елинистическото изкуство се създава едно императорско изкуство с особен 
характер. То… започва да твори нови форми, които имат за най-важна задача да 
впрегнат изкуството заедно с религията за възвеличаване на императорската 
власт и на обществения ред… представители на новия религиозен мистицизъм се 
мъчат да придадат на живописта мистичен и дидактичен характер… Този 
религиозен мистицизъм ще се наложи в живописта едва през ХІ век. … С 
изключение на пауните, религиозният характер на изображенията е съвършено 
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съмнителен. Колкото и да искаме да ги свържем с текстовете на Физиолога или 
на Палеята, те се изплъзват. Ни една подробност на изображенията не напомня 
за богословските текстове на тия две съчинения. Образите… са продукт на 
въображение, свободно от богословските тълкувания, на едно народно 
въображение, пълно с действителни или фантастични животински образи, 
което носи преживелици от древни предания… Това въображение си приобщава 
всички странни образи, които намери в репертоара от художествени форми на 
средиземноморския свят. … Безсъмнено църквата е започнала да преследва тия 
изображения… които привидно не са противорелигиозни, които дори се цитират 
под една ли друга форма във Физиолога или в Палеята или в Шестоднева на Йоан 
Екзарх… Църквата се е сетила, обаче, че тия образи носят всъщност старите 
езически вярвания… ” 
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VІІІ.4 ДЕКОРАТИВНО ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО ОТ ВТОРАТА БЪЛГАРСКА 
ДЪРЖАВА И ПО-КЪСНО 

 
Пано от олтарна преграда от базиликата на Царевец, В.Търново.  

 

 
Капител от олтарна преграда в дворцовата черква „Св.Петка”, Царевец, Търново. Ремонтирана  

в нач. на ХІV в. от цар Михаил Шишман. Орел, грифон, две птици с преплетени глави.  
Вижда се монограмът на Михаил Шишман. [Димова 2008] 

 
 
 

  
Капител от колонка на олтарна преграда,  
Царевец, Търново. Релефни кучешки глави. 
 [Димова 2008] 

Релеф с образ на лъв (?), черквата 
„Св.Георги”, Варна, ХІV в.  
[Димова 2008] 
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Съд от Никополското съкровище, ХІV в. [„Повече от 100...” 2009] 

 

 
Същият съд в друг ракурс, ХІV в. [ИБ, т.3, 1982] 

 

 
Сребърен съд, с.Черковна, Търговищко, ХІV в. [ИБ, т.3, 1982] 

 

 
Позлатен колан, Видин, ХІV в. Лъвове и змей. [ИБ, т.3, 1982] 
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Средновековно златно блюдо. Музей в Шумен. 

 
Декоративно изкуство от Първата и Втората българска държава, лозниците, 

цветята, причудливите животни и приказните птици, които населяваха 
раннохристиянските каменни резби в България, Армения, Грузия и Русия, 
демонстрират удивителната устойчивост на културната традиция спрямо 
историческите превратности. Те възкръсват с невиждана сила в българските църковни 
дърворезби от средновековието до възраждането. Ето описанието на тези процеси, 
дадено от Прашков, Шаренков 1987:  

„През периода ІХ-ХІІІ век каменният иконостас, украсен с релеф и резба, изпълвал 
всички храмови интериори. По-късно той бил заменен с дървен. Дървото като по-
достъпен и лесно обработваем материал изместило камъка... Въвеждането и 
разпространението на дървения иконостас на Атон /от ХV век/ било обусловено ... 
и от икономически съображения. ... Развитието на дърворезбата в Атон и на целия 
Балкански полуостров бележи своя връх в периода ХVІІ-ХІХ век. ... В хармонично 
композираните растителни мотиви – стебла, листа, цветя – се преплитат 
човешки фигури от евангелски сюжети и птици. С изящество се отличават 
колонките, изградени в плетенична структура от виещи се ластари, цветя и 
птици. ... Целият пищен свят от плетеници на златни растения (лози, ружи, 
гроздове) е населен с фантастични птици, фигури на лъвове, елени, ангели и 
персонажи от евангелските сюжети. ... Докато малките църквици, 
разположени извън манастира [Зограф] и по селищата извън полуострова 
[Атон], имат по-обикновен, интимен характер, то целта на изкуството тук [в 
главния храм на манастира Зограф] е внушението на определена неземна 
тържественост, подчертаваща безпомощността на обикновения човек пред 
божественото величие и великолепие. ” 

Ю.Минева-Милчева, Е.Александрова 2006 насочват нашето внимание към 
очевидната прилика: 

„Орлите с прибрани криле, сврели човки между палметите и волутите – не 
напомнят ли те за някои старобългарски каменни релефи по колоните, оцелели 
от Първото царство?” 

Елементи от иконостаса на Троянския манастир, тревненска школа [Bozhkov 
1983]: 
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Приказна птица сред цветя Грифон сред цветя 

  
Приказни птици сред цветя Орел и змия 

 
Двуглава птица  

Две козлета 
 

Двуглава птица 
 

Още примери за декоративни църковни резби в дърво и камък: [Ю.Минева-
Милчева, Е.Александрова 2006]:  
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Черква «Успение Богородично», Банско.  
Двуглавият орел с корона е знак на  
Цариградската Патриаршия. 

Митрополитска черква «Св. Марина», Пловдив. 
Иконостас от 1820. 

 
Черква «Св.Неделя», Пловдив. 1830.  
Дърворезбен капител. 

Черква «Св.Неделя», Пловдив. 1830.  
Дърворезбен капител.

Дърворезба от черквата в с.Долен,  
Гоцеделчевско 

Черква «Св.Николай», Карлово. 
Каменен капител

 
Прашков, Шаренков 1987 коментират светците конници в Зографска резба:  
„[В иконостаса на храма в манастира Зограф, Атон, 1805г.] в невисок релеф в 
горната част на двете крила са изрязани образите на св. Георги и св. Димитър на 
коне. Те се вплитат в интересни орнаментални мотиви от лози, дъбови листа с 
жълъди и фигури на елени и птици. В долната част са изрязани два медальона с 
двуглави орли.”  
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Резбените двери на монах Йероним в черквата на манастира Зограф, Атон, Св. Димитър срещу 

антихриста. Наоколо – серафими, елени, сърни, птици... 1805г. 
 

Освен дърворезбите, в черкви от ХІХ век срещаме и прекрасни каменни релефи, 
носещи следите от езическата традиция. Например, по стените на храма в Добридолски 
манастир, Видинско [Чавръков 1978]. Западна стена: 

 

 
Общ вид на храма 

 
Западната стена отблизо 

 
 

Детайли от западната стена 
 
По южната стена на същия храм ни очаква още по-голяма изненада - глава на 

виторог овен и глава на бивол (букрания)! 
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Южната стена отблизо: биволска и овнешка глава! 

 
Още каменни резби от храмове в Пернишко, [Мильов, Иванов 2006]: 
 

  
Слънце и луна, черква „Св.Троица”, с.Извор Фриз в манастира „Св. Йоан Богослов”, гр.Земен 

 
Каменнорезбена пафта, черква „Св. Архангел Михаил”, с. Студена. 
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ІХ. ДЕКОРАТИВНО ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО В ПЕРИФЕРИЯТА 
НА ВИЗАНТИЯ В РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ 

 
Както читателят скоро ще се убеди от примерите, които давам по-нататък в 

текста, ранното християнско изкуство процъфтява както в Египет (до VІІ в. – завладян 
от арабите), така и в Армения, Грузия (V-ХІІ в.) и Русия (след Х век) – по цялата 
периферия на Византия. При това наблюдаваме удивително единство на цялостното 
жизнерадостно внушение, на сходните художествени решения и образи: цветя, 
животни (реални и фантастични) и светци. То създава един неповторимо ярък и 
очарователен художествен свят, който има своите дълбоки корени в езическата 
древност и ги съчетава прекрасно с християнските идеи, без да се стига до какъвто и да 
е болезнен сблъсък или ерес. Изкуство със същото високо качество и стилови белези е 
било създавано и в ранносредновековна България, само че с една специална уговорка: 
до днес от него е оцеляло изключително малко количество.  

Нито в Плиска, нито в Преслав намираме такова количество паметници на 
изобразителното изкуство от ІХ-ХІV в., изработени от камък, благородни метали, 
керамика, иконопис и фрески, които да са съпоставими с културното богатство в 
народите, периферни на Византия. Още по-малко може да се говори за образи на 
конник от онова време, оцелели до днес. Това положение не се дължи на отсъствие на 
творчески способности. Доказват го оскъдните оцелели фрагменти от колони и 
фризове от Плиска и Преслав, посочени по-горе. Доказва го нивото на писмените 
паметници, създадени в Симеоновия Златен век, които са оцелели до днес само 
благодарение на щастливата съдба, че са били изнесени от България навреме. 
Основната маса български раннохристиянски паметници са загинали почти изцяло 
(освен немногобройните запазени фрески оттогава, например в Боянската черква).  
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ІХ.1 РАННОХРИСТИЯНСКО КОПТСКО ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО 
 

 
Коптска тъкан, V в.сл.Хр. [„Искусство стран и народов...” 1962] 

 

 
Дърворезба от Фатимидския дворец в Кайро, Х век. Египет вече е под арабска власт, но коптската 
изобразителна традиция не е изчезнала. Изобилие от растения, птичи и човешки фигури, майсторски 

вплетени в единна фризова композиция. 
[„Искусство стран и народов...” 1962] 
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ІХ.2 РАННОХРИСТИЯНСКО ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО ОТ ГРУЗИЯ: 
 

 

 
 
 

Черквата в Никорцминд, 1010-1014 г., източната 
фасада изцяло.[Tjashelow, Sopozinski 1976]

Черквата в Никорцминд. [„Искусство стран и 
народов...” 1962]

 

 

Черквата Саван, 1046г. [„Искусство стран и 
народов...” 1962] 

Черквата Самтаваро в Мцхети, ХІ век. 
[„Искусство стран и народов...” 1962] 

 
Черквата Самтависи, 1030г. [„Искусство стран  
и народов...” 1962] 

Детайл: грифонът от източната фасада на 
храма Самтависи, 1030г.[„Искусство стран и 
народов...” 1962] 
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Капител от базиликата Болониски Сион, 478-493 
г.  [„Искусство стран и народов...” 1962]. Мечки, 
гонещи козел и сърна. 

Резбован капител от храма на Баграт, Кутаиси, 
първата половина на ХІ век. Птица и растителни 
мотиви. [„Искусство стран и народов...” 1962] 

 

 
Двойка фантастични птици в южния дял на храма в Никорцминд, провинция Ратша, Западна Грузия, 

1010-1014г. [Лэнг 2008] 
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ІХ.3 РАННОХРИСТИЯНСКО ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО ОТ АРМЕНИЯ 
 
Арменците са исторически засвидетелствани в много ранен период. Наред с 

траките и скитите арменците също са изобразени върху релефи от Персепол [B. 
Brentjes 1976]. Поради така очертаната тясна аналогия между културите на древна 
Тракия и древна Армения, имаме основание да предполагаме подобие между техните 
култури и в ранното средновековие, ІХ-ХІІ в., когато в България практически няма 
оцелели паметници на изобразителното изкуство.  

 

 
Армения: (1) каменна резба от храма в Гарни, втората половина на І в.сл.Хр.;  

(2) детайли от храма Звартноц с образите на майсторите-строители,  
641-661 г.сл.Хр. [„Искусство стран и народов...”, т.1, 1962] 

 

 
Армения: (3) капител от храма Звартноц – VІІ в.сл.Хр.; (4) капител от храма Звартноц - VІІ в.сл.Хр; 

(5) релеф от източната фасада на черквата на Кръста, остров Ахтамар, 915-921 г.сл.Хр. 
[„Искусство стран и народов...”, т.1, 1962] 
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Лъв. Черква Егвард, Армения, ХІІІв. [“Декоративное искусство...” 1971]: 

 
Три релефа от черквата Св.Кръст, Ахтамар, Армения, Х век, [Brentjes 1976] 
 

 
 

 
 
Мечки, зайци, лозници с едри гроздове, човек, който е яхнал мечка и т.н. – 

прекрасни езически мотиви, подобни на преславското изкуство, които носят 
жизнеността на една древна култура и при всички случаи са извън схемите на 
Константинополската схоластична иконография. Припомням присъствието на заека в 
скитската художествена традиция и появата му върху капител от Преславски храм! 
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Или конник се сражава срещу едро животно (?): 
 

 
Птгнаванк. Корниз над прозореца на южната фасада на храма. Края на VІ - началото на VІІ в.сл.Хр. 

[„Декоративное искусство...” 1971] 
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ІХ.4 РАННОХРИСТИЯНСКО ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО ОТ РУСИЯ: 
 
Примери от книгата [Вагнер 1980]: 
 

 
Боголюбово, черквата «Покров Богородичен»  

на река Нерл. 1170г. 
 

Владимир, Дмитриевски събор 

 
Нижни Новгород, Архангелски събор, лъвска глава

 
Суздал. Събор Рождество Богородично. 

 
Два примера от книгата [Вагнер ¨1969]: 
 

 
Херсонес, Крим. Плоча с образ на лъв. Х век.

 
Владимир, Дмитриевски събор, ХІІ в. 
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Лъвове в капителите в храма „Покров Богородичен” на река Нерл, Боголюбово, 
ХІІ в. 

 
На финала на обзора за декоративните елементи по християнските храмове в 

ранното средновековие по периферията на Византия ще добавя един изключителен 
паметник – храма Св. София в град Трабзон (Трапезунд) – Турция. Построен е в 
един от най-драматичните моменти от византийската история – когато латините 
основават своя държава на Балканите и превземат Константинопол. Тогава 
административната и църковна върхушка от Константинопол се премества в 
Трапезунд, а храмът е построен по времето на Мануил І (1238-1263). Макар и доста 
късен, макар и строен под строгия контрол на Константинополския висш клир, в храма 
проличават заемки от Грузинските и арменските храмове, които са с 2-3 века по-стари. 
Заемките се изразяват в каменни резби над южния портал, които съдържат любопитна 
смесица от езически и християнски декоративни мотиви. 
 

 
Покрай южния бряг на източното Черноморие - вилает Трабзон от Османската империя в 1900г. 
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Общ вид на храма Св.София, 
Трапезунд, ХІІІ в. 

Кръстокуполна триапсидна базилика. 

 

 
Схема на декорациите по южната фасада. 

 

 
Декорации по фасадата. 
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Декорации по фасадата. 
 

Снимки на декорациите по капителите. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В края на този доста богат обзор можем да направим поне три заключения.  
І/ В раннохристиянското изкуство в целия район около Константинопол, 

включително в България се наблюдава изключително богатство от анималистични и 
флорални мотиви с езически произход.  

ІІ/ Съществува очевидно много тясна връзка и взаимно влияние между 
изобразителните мотиви и стилове на споменатите християнски изобразителни 
култури. Лъвовете, приказните птици, растенията силно напомнят преславските и 
старозагорските образи, които са с 1-2 века по-стари.  

ІІІ/ Отделните изобразителни елементи – растения, животни, птици, хора с 
определен типаж – представляват думите на художествения език. Съвкупността им 
образува неговия речник. Композицията от тези елементи е изобразителният текст, 
който има своето емоционално и идейно послание. В сферата на религиозните 
вярвания всеки елемент има освен външна форма и цвят, също така и абстрактно 
значение, смисъл, семантика. Комбинацията от знаковите стойности на елементите 
създава изобразителния метатекст – идейното послание. То се разбира с разума, 
изисква тълкуване, което се основава върху видимото, но отива извън него, над него.  

Държа да подчертая, обаче, следната задължителна субординация. Преди една 
изобразителна сцена да стане способна да носи метатекст, тя трябва да бъде качествен 
текст. С други думи, образите трябва преди всичко да са достатъчно майсторски 
изпълнени в чисто художествен план, за да могат да развълнуват зрителя; едва после, 
стъпили върху базата на това свое основно качество, те могат да носят тълкуване, да 
въплътят метатекст, илюстриращ твърде абстрактни евангелски идеологеми.  

Няколко примера. 
 
/1/ Образът на лозата.  
 
В езически метатекст тя е свързана с бог Дионисий, най-общо с плодородието: 

 
Мраморен релеф на Дионис, ІІ-ІІІ век, 
 музеят в Кюстендил [Иванов 2006]

Мраморен релеф на Дионис от района на 
Велико Търново [Penkova 1998] 

 
И още един пример: 
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Оброчна плочка Дионис и Херакъл, с лозница и куче, ІІІ в.сл.Хр., Археологически музей, София 

[„Избрани скулптурни паметници” 20??]. 
 
В християнски метатекст лозницата може да бъде символ на Христос, който 

носи подкрепа – каменна резба от Неделишки манастир край Драгоман, Софийско 
[Чавръков 1978]. 

 
Св.Димитър язди въоръжен с копие. 

 
/2/ Грифон или крилат лъв.  
Това е доста популярно фантастично животно в тракийското изкуство няколко 

века преди Христовата ера. Дори едно от подмогилните съоръжения край Казанлък е 
наречено от Г.Китов „гробницата на грифоните”. Този образ намираме още във 
Вавилон и Персия да краси стените на царски сгради. Забележително е, че в 
християнската епоха по българските земи грифонът се появява не само по църковната 
украса, но и в светски смисъл - като царски знак! Това личи върху мраморния капител 
с монограм на цар Михаил Шишман 1323-1330, намерен на Царевец във Велико 
Търново [ИБ, т.3,1982]:  
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/3/ Фрагмент от мозайките в софийския храм Св.София [Иванов 2006]:  
 

 
 

Текстът на тази композиция е една прекрасна градина. В центъра виждаме 
голям съд за вода, а наоколо - дървета, лози и птички.  

Метатекста намираме, например, у Чилингиров 2007а:  
„Сюжетът на композицията … ни се изяснява като изображение на рая. Съдът в 
нейния център е трябвало да представи един кантарос, който обикновено 
символизира чашата на причастието, но в композицията, представяща рая, от 
него израства Дървото на Живота, което в християнската иконография е символ и 
на Христос. Птиците, устремили се към него, са гълъби, символизиращи 
човешката душа, която чрез тайнството на причастието ще придобие  Вечния 
Живот. Двете дървета отстрани на композицията представят кипариси – символ 
на тленната смърт като условие за Вечния Живот. Лозницата, увиваща се около 
кипарисите, също е символ на Христос. … [пауните и фазаните, които 
присъстват в църковни мозайки и в гробнични стенописи са] символи на 
безсмъртната човешка душа. ” 

След тези дефиниции мога да формулирам третия извод от представения по-
горе обзор. Като се започне от класическото тракийско изкуство, преминем през 
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римската езическа и християнска епоха, Първата българска държава в нейния 
официално езически и после в нейния официално християнски период - през 
цялото това време се наблюдава постепенно натрупване и обогатяване на 
декоративния изобразителен речник, на арсенала от растителни и животински 
мотиви. Този прекрасен каталог съдържа както реалистични, така и фантастични 
образи с декоративен характер – лозници, бръшлян, патици, пауни, мечки, лъвове, 
грифони, орли, двуглави орли, птицата-феникс и т.н. Повече от едно хилядолетие 
образният речник се запазва и развива постепенно, без съществен качествен скок и 
това е убедително доказателство за наличие на един и същ културно-исторически 
поток. Промяна настъпва едва с налагането на християнството в ІVв. Тя, обаче, засяга 
не толкова образния речник, а най-вече образния метаречник, не външния вид на 
образите, а тяхната семантика, тълкуване, смисъл, херменевтика. Изобразителният 
текст се запазва, сменя се неговият метатекст: от езически, той се превръща в 
християнски. И този метатекст се запазва чак до епохата на българското Възраждане!  

Точно това обстоятелство ми позволява да изкажа основната хипотеза в 
настоящото изследване: твърде вероятно е точно такава трансформация да се е 
случила в българските земи и с конника – от тракийския бог/цар той сменя своята 
семантика в светец-воин. С други думи изстраданият векове наред и обожествен 
образ на конника в Тракия общо взето запазва своята композиция и иконография, но 
сменя своята семантика от езическа в християнска. Предстои да проверим 
правдивостта на тази хипотеза в следващата глава от студията.  

 

 
 
 
 
 



246 
 

ИЗВОД: 
В християнското декоративно изкуство по българските земи се наблюдава 

категорична приемственост и непрекъснатост в развитието от римската епоха до 
края на Втората българска държава V-ХVІ в. През цялото това време няма забележима 
смяна на образи и теми в VІІ-VІІІ век., която да свържем с кардинална смяна на 
населението. И в тази сфера на културата забелязваме онова единство и 
непрекъснатост, което прави впечатление в българската храмова архитектура. Има 
вероятност същата съдба да е имал и образът на конника. 
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Х. ИКОНОГРАФИЯ ОТ ПЪРВАТА И ВТОРАТА БЪЛГАРСКА 
ДЪРЖАВА 

 
От времето след V век в България са оцелели само няколко примитивни 

каменни образа на конник, които са езически по своя характер и имат съвсем 
несигурна и неубедителна датировка:  

 

 
Изображение на конник върху каменен блок, намерен в Плиска. [ГБЕ 2011] 

 
Рисунка на друга гравирана върху камък сцена с воюващи конници открита до 

стените на Плиска [Totev 2001]: 

 
 

Като оставим настрана отсъствието на убедителна датировка, забелязваме, че 
това е бойна сцена с копия между конник и пехотинец, а наоколо е изобразен орел и 
някакво четириного животно, възможно да е куче. Този сюжет не може да се 
идентифицира с Мадарския релеф, а също така и с който и да е от релефите на 
тракийския конник. Ще отбележа, че боецът е яхнал коня „по дамски”, странично, 
двата му крака висят от една и съща страна на коня. Освен това няма и намек за 
стремена. По върховете на копията има нещо като знаменца. Тази рисунка в една доста 
примитивна форма сякаш обединява тракийските спомени с раннобългарското 
настояще, свързано с военни действия. Това не е нито бог-херос, нито прабългарски 
владетел. 

Според видния изследовател на ранните българи проф. Рашо Рашев [Рашев 
1984], [Рашев 2003] тези рисунки са част от група от около 20 любителски рисунки-
графити от района на Плиска и Преслав, произхождащи от VІІ-VІІІ век, чийто 
предполагаем първообраз бил Мадарският конник. Според него това е общ цикъл от 
ловни и бойни подвизи, изразяващ култ към конника, който през ранното 
средновековие се формирал сред древнотюркските племенни номадски съюзи в 
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различни райони от степния евразийски пояс. Култът към конника бил един от най-
специфичните белези в културата на средновековните номади. Дълго време той 
съществувал и се развивал само в устна форма. Но когато ранните българи се 
установили на Балканите и влезли в контакт с местната култура, този култ успял да 
намери изобразително решение сред заварените образци от византийски и персийски 
произход. 

По повод на тази интерпретация мога да направя следните забележки. 
(1) Да се говори, че култът към конника бил специфичен само за номадски 

степни племена, когато се обсъждат артефакти, произхождащи от територията на 
Тракия, която векове наред дотогава е почитала коня и конника, е необясним и 
непочтен пропуск.  

(2) Да се твърди, че ранните българи-номади, идвайки от север на територията 
на Тракия, намерили там изображения на конник, произлизащи само от византийското 
и персийското изкуство, за мене също е необяснимо и непочтено. Не мога да приема 
пълното игнориране на хилядолетната собствено тракийска традиция в 
изобразяването на конника.  

(3) Повод за появата на тези графити, гравирани в грубо оформени квадри, не е 
задължително да е бил Мадарският конник. Възможно е поводът за появата им да е 
доста по-прост. Най-напред нека отбележа, че такива графити са открити не само в 
Плиска и Преслав, но и край Каспичан:  

 

 
Според надписа от НИМ-София това са „Старобългарски графити VІІІ-ІХ век, варовик,  

от с.Могила, община Каспичан” 
 
През 811г. войските на византийския император Никифор І Геник минават 

Балкана, превземат и разрушават Плиска и Преслав, нанасяйки ужасен удар върху 
паметниците на раннохристиянската култура от времето на Първата българска 
държава. Крум, който бил тогава с главните си сили в западната част на Балканския 
полуостров, се завърнал оттам и устроил засада на Никифор във Върбишкия проход. 
Там Крум нанесъл на ромейската войска съкрушителен удар, който има изключително 
силен и траен отзвук както върху политическите реалности на Балканите, така и върху 
историческата памет на българското население в района. Именно това разтърсване 
естествено е могло да даде повод за толкова много изображения на конници, главно 
бойци.  

 
И още един каменен релеф на конник с неясна идентификация: 
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Според ГЕБ 2011 (том 2) това е средновековен релеф на конник от черквата „Св.Петка” край 
Приморско. Според Димитров 2011 - тракийски конник от Аполония (Созопол), ІІ век сл.Хр. 

 
По тези изолирани находки с неясен произход не може сериозно да се съди за 

съдбата на образа на конник в средновековното изкуство по българските земи. 
Развитието на иконографската схема на св. Георги и св. Димитър не може да се 
проследи у нас от самото й начало поради факта, че у нас не са оцелели икони и 
релефи от един доста голям период ІХ-ХІІв.  

Димитров 2009 обяснява този странен факт така:  
„Злощастията, сполетели българите-християни по време на продължилата пет 
века ислямска власт над тях, са довели до унищожението на почти всички икони в 
българските църкви от ІХ до ХІV век. Единици са оцелелите и между тях 
безусловно на челно място се нарежда най-старата българска икона, изработена 
от керамични плочки – на св.Теодор Стратилат от Х в.,... намерена ... в Преслав. 
От Х в.е и иконата на св.Димитър и св.Георги от Созопол. Значително повече 
икони са запазени от ХІІІ-ХІVв.” 

За мен това обяснение не е убедително. Сигурен съм, че достатъчно много 
икони и християнски каменни резби, релефи и, разбира се, храмове, подобни на 
Преславския и Плисковския, са създадени преди и по времето на Първата българска 
държава ІХ-ХІ век. Християнската живопис (фрески и иконопис с образи на хора) в 
българските земи в периода ХІ-ХІV век се е намирала също голяма висота. За жалост 
ние не притежаваме достатъчно паметници от стенна живопис и иконопис от времето 
преди и през Първата българска държава. Единствените остатъци от това голямо 
изкуство са късове от преславска керамика и няколко фрагмента от костени, каменни и 
дървени резби [Мавродинов 1959].  

След устремното и артистично начало, документирано чрез останките от 
римското християнско време, после от Плиска и Преслав, от плочите от Стара Загора и 
от единичния капител от Нова Загора, след век и половина разцвет, българската 
държава попада под византийско държавно и църковно владичество ХІ-ХІІ в. После 
идват изключително бурните ХІІІ-ХІV век, когато Втората българска държава води 
изтощителни териториални битки срещу Византия, после срещу Латинското 
княжество, стига се до феодалното й разпокъсване - при това в един съдбоносен 
момент - точно преди началото на османското нашествие на Балканите. Ясно е, че в 
такива смутни времена вероятността да оцелее значителен брой паметници на 
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изкуството не е голяма. В този смисъл съм напълно съгласен с позицията на Паскалева 
2011, а именно, че многобройните храмове, макар и напълно разрушени и разкрити 
само като основи в терена, заедно с оцелелите фрагменти от декорацията им, са много 
силно, макар и непряко свидетелство за съществуването на съответна иконописна 
дейност и традиция въпреки отсъствието на достатъчно запазени образци:  

„За официално начало на българската икона се приема годината 865, когато княз 
Борис въвежда християнството като обща религия за държавата си. Не е 
изключена, обаче, една по-ранна поява на иконата у нас, като се има предвид, че 
славянобългарската държава възниква върху земите на отдавна 
християнизирано население ... предимно с тракийски племена. ... Извънредно 
многото раннохристиянски базилики от ІV-VІ век, открити у нас, 
свидетелстват за един утвърден вече култ, носител на специфична образна 
система. Икони от този ранен период не са запазени, но стенописите с религиозно 
съдържание могат да хвърлят известна светлина върху развитието на стила и 
отчасти върху иконографията на първите икони. ...  
В откритите раннохристиянски гробници [в Силистра, Пловдив и София] ... има 
растителна украса и ... с използваните в раннохристиянското изкуство символи – 
фазанът, патицата, гълъба и др. ...  
Първите [човешки] изображения с религиозен характер са образите на 
архангелите Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил, вписани в медальони ... на свода на 
разкопаната в 1909 г. раннохристиянска църква в София, отнесена към V-VІ век. ... 
Повече данни за иконографския репертоар ... предлага т.н. Червена църква до 
Перущица (VІІвек). ... По-късно Боянската църква (ХІ-ХІІ век), Бачковската 
костница (ХІІ век), ротондата св.Георги в София (втори пласт от ХІІ век).” 

 
Желанието ми е тук да събера тук на едно място почти всичките останки от 

християнската иконография на българските земи от първото хилядолетие на 
следхристовата ера, за да дам на читателите удобната възможност сами нагледно да се 
убедят в бляскавото начало. Проблемът е, че илюстративният материал е толкова 
разпилян в разнообразни източници, че никак не е лесно да се добие общо 
впечатление. 
 

 
  

Детайл от Преславска 
керамична икона – глава на 
светец, ІХ-Х в. [ИБ, т.2, 1981] 

Каменна иконка от Преслав, 
Х-ХІІІ в., [Тотев 2000] 

Бронзова матрица с тронни  
образи на Исус Христос и дева 
Мария – Оранта, Кръглата  
черква в Преслав [Totev 2001]
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Фрагментирана релефна керам. 
икона Разпятие Христово №1, 
местн. Тузлалъка до Преслав, 
 ІХ-Х в. [Тотев 2000] 

По-качествена снимка на 
същата икона [Totev 2001] 

Фрагментирана релефна керам. 
икона Разпятие Христово №2, 
местн. Тузлалъка  до Преслав,  
ІХ-Х в. [Тотев 2000] 

 
Единствената приемливо запазена керамична икона от Преслав е портретната 

икона на св.Теодор Стратилат. За нея Паскалева 2011 отбелязва следното: 
„Досегашните изследвачи на преславската рисувана керамика (и специално на 
иконата на св. Теодор) изтъкват нейните връзки с Изтока, по-точно с 
паметниците от сирийско-палестинския художествен кръг и Египет.” 

Това мнение се споделя и от видния изследовател на преславската керамика 
Тотев 1982: 

„Многобройните паметници и находки през последните години значително 
разшириха възможностите за по-задълбочено навлизане в поставените проблеми...  
При ново изследване на целия рисуван преславски материал той трябва да се сравни 
и анализира  с откритите нови паметници на християнския Изток. ... 
Сравнението на иконите от Тузлалъка с някои образи от откритите във Фарас 
(Нубия) стенописи насочва към интересни неща около генезиса на преславските 
керамични образи. За Фарас вж. K.Michajlowski “Faras”, Dresden, 1973.” 

Примери за иконопис от Фарас тук са показани малко по-нататък в текста. 
 

 
Св.Теодор Стратилат. Керамична икона. Преслав. [„Повече от 100...” 2009] 
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Макар и по-малко популярни, от района на Преслав произхождат още няколко 
керамични икони [Тотев 1982] с достатъчно високо качество, даващи представа за 
стила на местната иконна школа:  

 

Апостол Павел Апостол Иаков. 

 
Апостол Филип. Апостол Марко. 

 
Ето почти всички произведения на християнската иконопис с човешки 

персонажи, които са ни останали от периода ХІ-ХІV в.: 
 

 
Медальон с образа на св. Акемпсимос,  
инкрустация върху злато, ХІ-ХІІ в., НИМ,  
[ИБ, т.3, 1982] 

Нагръдна иконка-реликварий с образа на  
Богородица, ХІІ-ХІІІ в., намерена в гр. 
Елена, Великотърновско. НАИМ, [ИБ, т.3, 
1982]
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Стеатитова икона на Иоан Богослов,  
Шумен, ХІ-ХІІ в. [ИБ, т.3, 1982]  

Костено крило от триптих с релефни  
образи на св.Никола и св.Иоан Златоуст,  
ІХ-Х в. [Тотев 2000] 

  
Успение Богородично, 
слонова кост, В.Търново,  
ХІ-ХІІв. [ИБ, т.3, 1982] 

Благославящ Христос, каменен 
релеф, Несебър,  
ХІІ-ХІІІв. [ИБ, т.3, 1982] 

Св.Никола, червена глина, 
крепостта на гр. Червен, 
Втора бълг. държава, 
[„Повече от 100...”, 2009] 

 

 
Част от фигура на ангел. Тървоно,  
Царевец, нач. на ХІV в. [Димова 2008]  

Фрагмент от бронзов аплик с образа на 
архангел Михаил от крепостта Червен, 
Русенско, ХІV в.  [ИБ, т.3, 1982] 
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Мраморна икона на Богородица 
Оранта, с. Савоево, Варненско,  
ХІІІ в., [Димова 2008] 

Детайл от каменна резба – глава на ангел.  
Несебър, нач. на ХІІІ в. 

 

 
Стеатитова гравирана икона на 
Йоан Богослов, ХІІІ-ХІV в., 
Шуменска крепост [Антонова 
1995] 

Двустранна иконка върху варовикова плочка: от едната страна – 
св. Димитър с меч (?); от другата страна – Христос. Шуменска 
крепост. ХІІІ-ХІV в. [Антонова 1995] 

 

 
Медальон от стъкло в сребърна касетка, края на ХІІ-нач. на ХІІІ в., Созопол. [Панайотова 2012]. 

Според мен тук е изобразена сцената Рождество Христово.  
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Дончева-Петкова 2003 съобщава много интересни находки от средновековен 
некропол край с.Одърци, Добричко, от ХІ в.сл.Хр. Там са намерени три броя бронзови 
кончета – кон в галоп наляво с ездач на гърба. Тъй като са върху гърдите на починалия, 
бронзовите конници,  

„най-вероятно са амулети, които предпазват от уроки, болест и смърт. Кой е 
този конник от ХІ век – слънчев бог, върховен вожд, военачалник – всички тези 
мнения остават в областта на догадките.”  

В същия некропол са намерени два оловни медальона с диаметър около 3 см. 
На единия има релефен образ на светец до кръста с копие, опряно на рамото – вероятно 
св. Димитър. На другия – релефен образ на светец до кръста с копие и кръст – вероятно 
св. Георги.  

Както се вижда в некропол от ХІ век съжителстват образи на конник с копие с 
образи на двама знакови светци-воини, дадени, обаче, само като поясни портрети с 
копия, но все още без коне. Според авторката  

„Намерените култови предмети показват сблъсък между стари езически и нови 
християнски вярвания и представи. В тях се виждат далечни номадски традиции 
(вълчи зъби, зъби на елени, костени фигурки, амулети-конници, звънчета) откриват 
се предмети, добити по търговски път, най-вероятно от византийски ателиета 
(кръстове-енколпиони, медальони със светци, гривни със змийски глави). ... Всичко 
това показва, че некрополът е оставен от новопокръстено население, а в средата 
на ХІ век това са печенегите (а не от българско население, което от три века е 
официално покръстено – Л.Ц.).” 

Това тълкуване не може да се отхвърли априори, но все пак ми се струва, че 
подходящата дума не е сблъсък, а съжителство. Питам се: след като дори в днешния 
фолклор се откриват явни следи от предхристиянски характер, т.е. отпреди 12 века, 
защо да не е възможно мирно съвместно съществуване на светците Димитър и Георги 
(макар и не като конници) с неизкоренимия спомен за тракийския конник едва 3 века 
след официалното допокръстване на населението в България? 
 

 
Бронзов конник с копие Медальон „Св.Димитър” Медальон „Св.Георги” 
 

Твърде странно е, че официалната старобългаристика се е постарала 
предвидливо да изключи тези находки от обхвата на старобългарските паметници 
[Рашев 2003]:  

„В някои публикации по-свободно или по-сдържано тези амулети се свързват с 
военната емблематика на прабългарите или с култа към героя-конник, макар да е 
отбелязано, че те не са известни от езическите некрополи или от други ранни 
комплекси и датират от Х век.”  
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И действително – както се убедихме по-горе, Дончева-Петкова ги обявява за 
принадлежащи на печенеги, но не и на българи! А за тракийската компонента в 
населението на България изобщо никому и през ум не минава! 

Ще завърша тъжната оскъдица от раннохристиянски човешки образи по 
българските земи с две изключителни мраморни релефни икони с образите на св.Петър 
и св.Павел от Голямата черква в крепостта Цепина край Велинград. 

 

 
Св.Павел: плоча 83 х 34 х 7 см;  
образ 63 х 21 см. [Сырку 1898] 

Св.Петър: плоча 66 х 34 х 7 см; 
образ 63 х 21 см. [Сырку 1898] 

Релефи на ап. Павел (ляво) и Петър (дясно), крепост Цепина до с.Дорково, Велинградско, 
ХІІ-ХІV век. [Димова 2008]. Снимките са от оригиналната статия [Сырку 1898]  

 
Според [Димова 2008] те се датират от ХІІ-ХІV век. Попов 1968, обаче, дава 

много по-подробен разказ и друга датировка:  
„В Освободителната война участвал и руският археолог Полихрони Сирку, 

когото случаят довел до подножието на Цепина. ... П.Сирку направил известни 
разкопки [през 1879 г. по данни от Енциклопедия „Чепино” – бел. Л.Ц.] и ... 
намерил две мраморни плочи с релефни изображения, които били пренесени в 
Русия. Съхраняват се в държавния Ермитаж в Ленинград. Това са изображенията 
на апостолите Петър и Павел. Освен това П.Сирку разкрил и останки от 
крепостни сгради, една от които е била църква.  

След П.Сирку разкопки предприели известният славист Ст.Веркович [и] 
родоповедът Христо Попконстантинов. Тогава била разкрита църквата № 1. ...  

През есента на 1940 г. двама наши учени Васил Миков и Асен Василев посетили 
крепостта Цепина и се натъкнали на няколко забележителни предмета от 
украсата на Голямата църква в крепостта. ... две квадратни мраморни колонки и 
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една голяма плоча, богато украсена с геометрични, растителни и животински 
форми – части от каменния, мраморния иконостас на олтара, добре запазени. 
Според мнението на специалистите ... тия много редки и ценни паметници се 
отнасят към VІ-VІІ век. Находките са прибрани в Народния археологичен музей в 
София. ... В една статия от Асен Василев, поместена в бр. 6415 от 30.Х.1940г. 
на в.Зора, са изложени накратко проучванията на двамата учени. ...  

Църквата № 1 през 1962г. била напълно разкрита. Намерени са в нея късове от 
богата мраморна украса. ... Източно от крепостния зид е открита още една 
църковна сграда, която носи № 2. ...  

Между двете щерни през 1963 г. е разкрита черква [№3] от 
раннохристиянската епоха... Намерени са късове от стенописи и стъклени 
отломки... тая църква е била използвана и през първото българско царство. ” 

Тъй като случаят е много важен за нашето изложение и няма прецедент, ще 
покажа тук и споменатата олтарна плоча от базиликата в крепостта Цепина, макар че 
тя съдържа декоративни, а не човешки образи: 
 

 
 

Съвсем очевидна е принадлежността на всичките три релефа към един и същи 
мраморен иконостас на една и съща черква. Оттук и от стилистиката на самите образи 
на светците мога да направя извода, че и трите плочи датират от VІ-VІІ век, а не от 
ХІІ-ХІV век. (Късен отглас от подобни образи на светци, но в много по-малък размер и 
изпълнени в керамика, са намерените в Преслав иконостаси от рисувана керамика.) 
Ако датировката наистина е толкова ранна, ще се окаже, че тези два великолепни 
мраморни образа на светци дават представа за раннохристиянското изкуство по нашите 
земи не от Втората българска държава, а от времето преди създаването на Първата 
българска държава!  

Според мен наистина е трудно да се допусне създаването на толкова качествени 
мраморни икони специално за черквата в крепостта Цепина, колкото и богато да е била 
украсена тя. Възможно е те да са били докарани там от храм от Тракийската низина и 
по този начин са спасени от превратностите на съдбата поради силната изолация на 
Чепинското поле от Тракийската низина. При по-късните разкопки в крепостта Цепина 
е открита и огромна добре запазена щерна от римско време V-VІ в.сл.Хр., което прави 
възможна хипотезата, че мраморните икони на двамата апостоли може да произхождат 
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още оттогава, но да са били по-късно преизползвани в черквата, построена в ХІІ-ХІІІ 
век.  

Ще цитирам подробно откривателя Сырку 1898, понеже статията му не се 
намира лесно, а разсъжденията му са многозначителни [превод – Л.Ц.]: 

„На една част от северната стена са се запазили ... долните части от стенни 
изображения (фрески), вероятно на трима светци. ... Тук-там са се запазили 
останки от замазката, оцветени с разноцветни багри. На южната преграда на 
храма ... се е запазила подпоясната половина на портрет, вероятно на ктитора 
на черквата, а може би на владетеля на Чепино. ... В средната част на храма на 
пода са се запазили много мраморни парчета... На една не напълно запазена плоча 
тъй прекрасно е изобразен или представен като релеф грозд, че отдалече може да 
се сметне за истински; върху други парчета са се запазили птици... гълъби, звезди, 
цветя, листа, и всичко това е направено в релеф и то доста изкусно и чисто. ... В 
олтарната част на черквата бяха намерени ... две плочи с релефни изображения 
на светите апостоли Петър и Павел... Задните стени на плочите не са 
шлифовани. Общо взето цялата изработка на плочите е средна ръка, но все пак 
доволно акуратна. Самите изображения са създадени, несъмнено, от грък, според 
мене в ХІІ-ХІІІ век, но във всеки случай не по-рано от ХІ век. Тези плочи са били в 
иконостаса. Може да се предположи, че целият иконостас е бил мраморен. Във 
всеки случай при разкопките не забелязах никакви дървени икони или следи от 
такива. ... [Може да се предположи], че цялата живописна работа в храма 
принадлежи на грък-византиец-провинциалист, който вероятно донякъде се е 
бил оварварил. 
Склонен съм да мисля, че крепостта и черквата имат византийски произход, 
съдейки по намерените там образи на светите апостоли Петър и Павел. Освен 
това и изображенията на гроздове, птици и листа ми се струва, че са 
изработени също от византийците, съдейки по изработката им. Трудно е да се 
допусне, че на такова място като Чепино българското изкуство е било толкова 
високо развито през първото или второто българско царство. ... Така или иначе 
съм склонен да мисля, че дори ако крепостта и черквата са строени от българите, 
то мраморните изображения несъмнено са византийска изработка, макар и 
малко оварварена. ... Релефните изображения на светите апостоли Петър и Павел 
... първоначално исках да подаря на бъдещия български муззей и с тази цел ги 
докарах от Чепино в Татар-Пазарджик заедно с други мраморни плочи на които 
бяха издялани гроздове и птици. ... Оставих ги там в двора на черквата 
Св.св.Константин и Елена, където дълго време останаха без всякакъв надзор под 
открито небе. [За да не бъдат унищожени помолих ген. Столипин и ген Скобелев 
да ги транспортират в Археологическото общество в Петербург, където се 
съхраняват и днес. - преразказ Л.Ц.].” 

Вземайки повод от мнението на Сырку за авторството на двете мраморни икони, 
ще развия някои съображения за наличието или отсъствието на български 
художествени творци, способни да създават подобни релефи. Като основа ще ми 
послужат съвсем правдоподобните разсъждения на Димитров 2009:  

„Пълното освобождаване от опеката на Константинополестествено минавало 
през постигането на самостоятелна църква с богослужение на език, различен от 
гръцкия и латинския - ... български. Този език, обаче, нямал утвърдена азбука и 
писменост ... и превод на богослужебните книги на български език. ... За 
двадесетте хиляди църкви ... в българската държава е трябвало да се обучат 
поне 10 000 грамотни в българската писменост свещеници. ... За да 
функционират едновременно всички енорийски църкви --- са необходими 300-400 000 
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книги. За препискването на 300-400 000 книги е необходима няколкогодишна 
работа на десетина хиляди кописти. ... Всичко това изисква желязна 
организация, дори принуда, ... [а също така и съответен голям] финансов ресурс. 
Такъв ресурс може да отдели само една държава и то богата и силна държава.” 

Питам се по най-естествена аналогия: не е ли очевидно, че подобна кампания е 
била безусловно нужна и в още една посока – художествената? За да осигури 
държавата обучение на местни църковни художници (живописци и скулптори), които 
да украсяват храмовете и да ги снабдяват с икони? Естествено е, че отначало е ползван 
не само местният, но и чужд опит – от Константинопол, от Египет, Мала Азия и 
близкия изток. В заемките от чужд опит няма нищо неестествено и унизително, 
особено когато той е достатъчно богат и разполага с прекрасни образци. Напротив – 
това е нормалният път за развитието на едно изкуство. Но според мене е 
несправедливо и пресилено априорно да се твърди, че не е имало български 
художници, които да са били в състояние да изработват достатъчно добри и изискани 
икони – било от камък, било от порцелан, било от дърво. Затова не мога да се съглася с 
гореприведеното разсъждение на Сырку, а именно  

„че дори ако крепостта и черквата са строени от българите, то мраморните 
изображения несъмнено са византийска изработка, макар и малко оварварена.” 

Не трябва да се забравя и следното обстоятелство: в Първото българско царство 
украсата на черквите е била изпълнявана предимно в каменни релефи и порцеланови 
плочки (икони?) и останките от нея са доста оскъдни, което прави анализите за 
авторство почти невъзможни. Но по-късно, във Второто царство и под турско 
владичество украсата на храмовете се изпълнява във фрески, дървени икони и 
дърворезбена декорация, в които жанрове българските творци имат многобройни 
доказани собствени майсторски постижения на много високо равнище.  

В края на краищата, независимо от това кой и кога точно е изработил двете 
мраморни икони на св. Петър и Павел от Цепина, съществено е, че те са битували на 
българска земя, били са харесвани и със самото си присъствие там са формирали 
определен вкус и естетическа мяра сред населението и местните творци.  
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ХІ. СВЕТЦИТЕ-ВОИНИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ОБРАЗА, ДОВЕЛА ДО 
СВЕТЦИТЕ-КОННИЦИ 

 
За възникването на почитта към светци-воини твърде правдоподобен механизъм 

представя Паскалева 2011: 
„Подобно на древните, които имали божества за различни нужди и 
обстоятелства, така и християните потърсили в пантеона си светци, които да 
поемат функциите на воини-покровители. Това дошло не само по причина, че 
войната изпълвала почти цялото съдържание на техния живот, но защото 
нравствената същност на милосърдния бог и неговата блага майка според 
представата на християните не отговаряла на задачите, които те им 
възлагали – да водят оръжието им в битките. Ето защо от християнския 
пантеон били извадени мъченици, ... заемащи някаква длъжност във войската. 
Обаче нуждата от военни светци-покровители е била, изглежда, толкова голяма, 
че дори светци, които в първоначалното си житие нямали нищо общо с военното 
дело, какъвто е случаят със св. Димитър, впоследствие били превърнати в светци-
воини. Процесът на трансформация на християнския мъченик в светец-воин е 
назрявал бавно и постепенно във византийското общество, за да получи широка 
изява в ІХ-Х век... За християнина от всички времена драконът е бил символ на 
дявола, на ада и на всичко враждебно на човека. ... Източната и западната църква 
познават много изображения на светци, които тъпчат или пробождат дракон – 
олицетворения на победеното от християнската религия езичество. ... Най-
старите изображения се срещат върху коптски тъкани (напр. тази от Ахмим 
– ІV в.). ... Най-старите изображения на св. Георги като конник, убиващ дракон, 
идват именно от Изток. Но особена привързаност към конните изображения на 
светците-воини, респ. към източната традиция, показвали Египет (коптското 
изкуство по време на арабските мюсюлмански нашествия VІІ-VІІІ век), Южна 
Италия и Балканите. ... Най-старите храмове, посветени на св.Георги, са в Сирия. 
... От 916 г. е релефът от Ахтамарския храм на Ванското езеро (в Армения), в 
който са представени светците Теодор, Георги и Саркис като воини-конници, 
убиващи звяр с копие, завършващо на върха с кръст. Обяснение за широкото 
разпространение на култа можем да търсим в отъждествяването на св.Георги с 
Тракийския конник – божество, което се е радвало на изключителна почит сред 
местното население. Идеята за конника-триумфатор – било то император или 
светец – е била вече оформена в резултат на наследената от християните гръко-
римска традиция, както и известните вече коптски изображения с военни 
светци на коне и т.н. Барберински диптих VІ-VІІ в. с победоносната конна фигура 
на император Юстиниан. Според църковния историк Евсевий император 
Константин Велики наредил да го представят като конник, убиващ змей, ... и 
така изобразително да се изрази това, което пророците казаха с думи – 
победата на Бога над дявола. ”  
 

Според Теодоров 1999 през времето от VІ до VІІІ век св. Георги, св. Димитър и 
някои други светци-воини са били изобразявани в типа на стоящ прав римски воин, 
държащ в дясната си ръка копие, а в лявата - опрян о земята щит. Най-напред ще дам 
няколко примера за най-ранната и утвърдена от Константинопол канонична 
иконография на св. Георги:  
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Резбена икона от манастира Ватопед в Атон, ХІ-ХІІ век [Гошев 1929] 

 

 
Георги, Димитър, Нестор и Василий Велики – мозайка от константинополски майстори в храма в 

Чефалу, северна Сицилия, ХІІ в. [БСЭ, ІІІ изд. т.5, М 1971] 
 

Интересен композиционен вариант, където св. Георги е седнал на трон, но е 
пронизал змея под себе си с меч, срещаме върху релефен образ от Грузия с неизвестна 
датировка [Лэнг 2008]:  
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Примери за ранната иконография на св.Георги и св.Димитър – изправени или 
седнали, въоръжени – намираме и в руското изобразително изкуство:  

 

 
Св. Георги, изправен, с щит и копие, сред други светци, 1229-1234г., релефен иконен фриз от гр. Юриев 

Полски [БСЭ, ІІІ изд. т.5, М 1971] 
 

 
Киев. Св.Димитър Солунски, ХІІв. [Hamilton 1983] 

 
В руските музеи има и няколко икони, които изглежда не произхождат от Русия, 

а са били донесени там от юг. Например:  
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Резбована върху камък миниатюрна преносима икона на св. Димитър Солунски,  

Русия, ХІ век. [Вагнер 1969] 
 

Дърворезбената икона на св.Димитър Солунски с украса от стеатит и сребро, 
която се намира в Оръжейната палата в Москва, ни показва светеца на кон, въоръжен с 
меч, но без жертва. Иконата се датира твърде несигурно: ХІ-ХІV век. Твърде вероятно 
е да е била донесена в Русия от юг. За мен в случая е съществено, че изкуствоведите, 
които са дали датировката, не изключват по принцип появата на светец-воин в 
конна композиция твърде рано – в ХІ век.  

 

 
Св. Димитър Солунски, стеатит и сребро, ХІ-ХІV век. [БСЭ, ІІІ изд. т.5, М 1971] 

 
Най-важният въпрос, който тук застава пред нас, гласи: ЗАЩО И КОГА наред 

с изправения и седналия св. Георги се появява качествено нова композиция – св. 
Георги като конник-Драконопобедител, а по-късно в по-общ смисъл като 
Победоносец?  

Появата на тази идея в християнското изкуство за мен е необяснима от 
вътрешнохристиянски мотиви. Същината на християнското учение е пасивната 
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реакция на събитията, прошката, утешението, търпението като морални ценности, 
избягването на дързостта, превръщането на външната физическа реакция във вътрешна 
духовна реакция. Не бива да бъда разбран погрешно: тук става дума не за страх и 
примирение, а за смирение и сдържаност, за съзнателно овладяване на външните, 
физически реакции спрямо околните предизвикателства, приписвани на врагове – 
неверници и нечестивци. Желанието за активна физическа реакция и действена 
съпротива се тълкува като изкушение, а преодоляването му, пасивирането на реакцията 
се третира като достойна постъпка, като победа над изкушението, която заслужава 
похвала.  

В този смисъл изобразяването на светците-воини като въоръжени, но статични, 
изправени или седящи, е напълно логично според тази идеология. Но възкачването на 
въоръжен човек върху кон не може да означава нищо друго, освен подготовка за 
нападение, решимост за активно действие – било то лов в рамките на царските 
езически занимания, било то борба срещу злото в християнски смисъл. Затова 
решението да се изобразяват светците-войни като конници според мен не е 
тривиален етап от вътрешно християнско развитие на житията и догматиката, 
както предполагат Гошев 1929 и Теодоров 1999, а съществено ново явление, чиито 
корени трябва да търсим вън от собствено християнската идеология. (На коне, но 
невъоръжени, се изобразяват върху иконите освен светците-воини също така и 
влъхвите, които идат да почетат новородения Исус; те са конници в качеството им не 
на воини, а на езически владетели.)  

В тази посока, но по повод на меча, а не на копието, разсъждава и Колиас 2012:  
„На изображенията на свети воини изваденият меч трябва да подчертае 
тяхната боеготовност. ... по обратната логика би трябвало да приемем, че ако 
се държи с ръка, пъхнат в ножницата си, мечът би трябвало да символизира 
мирните намерения на носителя си. Нашето тълкуване на извадените мечове 
като знак за готовност за бой, а пъхнатите в ножница, държана с ръка – като 
символ на мирни намерения. 

Гореизложеното можем да формулираме като втори важен въпрос: дали 
иконографията на светеца-конник са предшества от съответно житие, т.е. в резултат от 
вътрешнохристиянска мотивация, или напротив – тя се появява най-напред чрез 
извънхристиянска мотивация, а по-късно се съчинява съответният житиен епизод за 
светеца-конник? 

Според Walter 2003:  
„Светците-воини били популярни сред много по-широки обществени кръгове, 
отколкото членовете на висшестоящи семейства и военоначалници... Мисията им 
била да помагат и защитават индивидуални клиенти, да служат на 
византийската армия в битките, ... но също така били призовавани в чест на 
мъртвите. Култът към тези светци добил много широко разпространение сред 
покръстените народи като например сърбите и българите... Разпространен е и 
сред русите, арменците, румънците и коптите. ... [Сред светците-воини основна 
фигура е] воинът св.Георги. Той има всички характеристики на светец-воин, но 
същевременно асимилира характеристиките на други светци и божества, 
почитани в районите, където се развил култът към него. ... Има изключителна 
диспропорция между минималните данни за историческия св. Георги и 
максималната сила, която придобил култът към него – не от самото времето на 
появата му, а постепенно по-късно, за да се превърне в днешния ден в най-
популярния светец-воин. ... [Писмени данни за него в гръцки текстове липсват до 
VІІ в. включително.] Най-ранните писмени данни за него намираме в коптски и 
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етиопски раннохристиянски текстове, които вероятно са преводи от изгубени 
гръцки оригинали... вероятно от VІ век.”  

Кога се появяват първите църковни образи на светец на кон във 
византийската културна и църковна сфера на влияние?  

В споменатата по-горе ръка на Сабазий от ІV в.сл.Хр., намерена в Добричко, 
виждаме за пръв път тракийския конник да пробожда победено животно с копието си.  

В Египет плоча от римската епоха ни показва бог Хор да пронизва с копието си 
бога на злото Сет, приел образа на крокодил – твърде близък до приказния дракон.  

С други думи традиционният тракийски и коптски конник придобиват за 
времето си нов нюанс, който дотогава е бил слабо застъпен – с копието в ръката убиват 
победеното животно (или човек?).  

Тук е мястото да си спомним описаното по–горе сребърно блюдо от Керч с 
образа на император Константин ІІ като свети християнски конник в бойни доспехи, 
който е победил боец-езичник. Блюдото е датирано в средата на ІV в.сл.Хр. и най-
вероятно произхожда от константинополско художествено ателие. То е най-ранният 
паметник от християнската епоха, който би могъл да изпълни ролята на свързващо 
звено между езическите композиции с въоръжени конници и християнските светци, 
които са воини-конници. Възпроизвеждам го тук повторно, поради голямата му 
важност в логиката на разсъжденията: 

 

Сребърно блюдо от Керч (Държавен Ермитаж,  
Санкт Петербург). [Renner-Volbach 2000] 

 
Представям тук и един паметник, който е изключително важен за генезиса на 

образа на светците-воини-конници на Балканите. Той е практически единствен по рода 
си от съответната епоха. Става дума за християнски медальон от V в.сл.Хр., намерен 
край Харманли и публикуван от [Марков 1999]. Изработен е от калаено-оловна сплав, 
визуално наподобяваща сребро. Кръгъл с диаметър 22 мм. Състоянието му е твърде 
лошо.  

„На приетата от нас за лицева страна в нисък релеф е изобразен конник-воин в бяг 
надясно. Във вдигнатата му дясна ръка се вижда копие, с което промушва 
повалена под краката на коня с голяма вероятност женска фигура. ... Около 
главата на конника не е изобразен нимб. ...  
Образа на конника-воин ... в предходни работи съм представил виждането си за 
него като за апокалиптична визия на самия Бог. Възможно е също ... тази 
представа да се е доразвила и по линия на митологизирането на образа на конника-
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воин, предводител на войските, който се явил според легендата в съня на 
Константин Велики пред битката срещу Максценций при Милвийския мост и при 
Адрианопол. ... Склонен съм да отнеса производството [на медальона] към 
неизвестно европейско, с най-голяма вероятност балканско ателие. ... 
В полето на задната страна на този медальон е изобразена седнала на престол в 
профил наляво алегоричната фигура, вероятно на Рома (гр. Рим – бел. Л.Ц.) с шлем 
на главата. В дясната си ръка държи кръст, а в лявата – неясен предмет. ... От 
двете страни на тази централна за композицията фигура са изобразени в профил 
две крилати Виктории (?)[или по-скоро] два ангела. Идеята, вложена в новата 
композиция, не буди съмнение. Очевидно чрез представянето й е даден израз на 
триумфа на победилото в империята християнство. ... 
Поради подчертаната философско-мистична природа на християнското учение 
през първите три века от съществуването му, както и поради периодичните 
гонения, на които били подлагани следовниците му, нямало необходимост [бих 
добавил – нямало и условия – бел. Л.Ц.] за създаването на високостойностни от 
естетическа гледна точка християнски произведения на изкуството. ... В замяна на 
това се развила богата в семантично отношение символно-алегорична и знакова 
система - ... риби, кораби, котви... През ІV век, обаче, когато християнството 
станало равнопоставено на множеството разпространени на територията на 
Римската империя култове, а впоследствие било провъзгласено и за официална 
религия, се появили както условия, така и необходимост от създаване на 
християнско по форма и по дух изкуство. Тъй като изобразителната му 
ограниченост от предходните столетия не представлявала достатъчна основа за 
това, християнските творци се обърнали към вдъхновяващите ги образци на 
античното културно наследство, от които дори нерядко били извършвани и 
преки заемки. Подобен подход възприели и неизвестните гравьори, оформили 
изображенията и на двата ранно-християнски медальона.”  

В тези редове е изразено съвсем ясно и точно моето лично схващане за връзката 
и прехода между Тракийския конник и конния образ на св.Георги на Балканите – 
заемки от езическата иконография обслужват християнската идеология. Тук е 
полезно читателят да си припомни и коментара за ръката и жеста на Сабазий по-горе в 
текста. Ето рисунка и снимка на обсъждания тук медальон: 
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В самия Константинопол този мотив изглежда не е бил подхванат и размножен 
през толкова ранно време. Там конни изображения на светци-воини, поразяващи 
дракон, се създават много по-късно. Като пример с високо качество мога да посоча 
мозаечна константинополска икона, датираща чак от началото на ХІV век (съхранява 
се в Лувъра) [Лазарев 1971]: 

 

 
 
В най-старите образи на св. Георги като конник (вж. коптски килим от VІІ в.) 

конникът е въоръжен, но не убива никого. По-късно се появява сюжетът как св.Георги 
убива човек (напр. в Грузия). После – как убива дракон, но без присъствие на принцеса 
(напр. в различни фрески в Кападокия от периода Х-ХІ в.). Сюжетът как св.Георги 
убива змей, за да спаси от гибел принцеса, се появява най-късно – според [Walter 2003] 
- едва през ХІ-ХІІ в.  

Веднъж появила се, конната иконография на св.Георги Драконоборец бързо се 
възприема и разпространява в източното православие – най-вече на Балканите, а по-
късно в Кавказ и Русия. Малко по-късно образът на св.Георги Драконоборец се пренася 
на запад от кръстоносците в ХІІ-ХІІІ в. [eBritish Museum] 

Ако искаме да проверим какво се случва с образа на конника по нашите земи в 
периода V-ІХ в., се изправяме пред едно трудно преодолимо препятствие. За разлика 
от развитието на християнската архитектура и на християнското декоративно изкуство 
по нашите земи, чието развитие все пак в някаква степен можем да проследим по 
оцелелите паметници и се убеждаваме в непрекъснатостта и приемствеността, в 
християнската иконография това е почти невъзможно, понеже оцелелите паметници с 
образи на светци са изключително малко.  

За да запълним голямата празнина, се налага да работим по специален, по 
заобиколен начин, като си послужим с метода на художествена реконструкция по 
аналогия. Това не е сигурен метод, но е единственият възможен. Състои се в следното: 

(1) Вече показах малобройните оцелели до днес артефакти от християнската 
иконография от Първата българска държава. Сред тях образ на светец-конник няма. 

(2) По-горе вече представих обзор и на декоративното изкуство в съседните 
християнски култури от византийската периферия, които за разлика от нашата са 
оцелели през вековете: Египет (копти), Армения, Грузия, Киевска Рус, Владимирска 
Рус. Сравнявайки тези околни култури с остатъците от нашата, забелязваме 
изключително голямото подобие между тях при изобразяването на флорални и 
анималистични мотиви, дошли от богата езическа култура. Християнските паметници, 
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създадени в периферните области на Византия, от една страна не са представлявали 
особена опасност за църковната върхушка, а от друга страна не са попадали под 
нейния твърде строг, дори безмилостен контрол, понеже са се отделили от нея в 
църковен и държавен план. Периферното изкуство съдържа изключително свежи и 
оригинални елементи, които произлизат от езическата древност, без да нарушават 
общото християнско звучене. Стига, естествено, да гледаме на тях по-толерантно, а не 
през погледа на тогавашните схоластични византийски духовници. Тези елементи са 
отразили езическия светоглед на местното население, неговите древни традиции и 
образи, но не са били унищожени от константинополския клир. Жизнерадостното 
раннохристиянско декоративно изкуство, създавано в периферията на Византия 
през V – ХІІв., е имало свой плътен аналог по българската земя.  

(3) В следващата глава ще потърся образи на светци-конници в по-добре 
оцелелите периферни византийски култури. Там такива образи срещаме в достатъчно 
количество и при това те се появяват доста рано. 

(4) Като се опираме на (І) констатираната несъмнена и дълбока аналогия между 
българските паметници от Първото българско царство и раннохристиянските 
паметници в периферните спрямо Византия християнски общности в периода V-ХІІ 
век, а също така на (ІІ) хилядолетното запазване и еволюция на изобразителния речник 
в изкуството по днешните български земи, чийто особено устойчив и важен елемент е 
тракийският конник, можем да предположим, че образи на светци-конници са били 
създадени и по територията на България сравнително скоро след 
християнизацията на Балканите още в римско време, в частност по времето на 
Първата и Втората българска държава, но те просто не са оцелели по споменати 
вече причини. 
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ХІІ. СВЕТЦИТЕ-ВОИНИ-КОННИЦИ В ПЕРИФЕРИЯТА НА 
ВИЗАНТИЯ 

 

 
 
 
 
 
ХІІ.1 КОННИК В РАННОХРИСТИЯНСКОТО КОПТСКО ИЗКУСТВО 
 

Едеското царство е малка държавица в източната част на Мала Азия, между 
реките Тигър и Ефрат със столица Едеса (днес Орфу или Рогаис). Тя е исторически 
забележителна най-вече с факта, че е първата държава в света, приела официално 
християнството – между 170 и 214 г. при управлението на княз Авгар ІХ [Успенски 
2006]. 

Скоро след това християнството официално се приема в Армения.  
Но интересно е бързото и масово разпространение на ранното християнство в 

Египет, дори и без да е било прието на държавно ниво. През ІІ век се образува 
Александрийската църква. Към края на ІV век Египетската пустиня се покрива с 
манастири, а монасите наброяват хиляди [Успенски 2006]. Град Александрия се 
развива като един от основните християнски центрове в античността, където се 
появява основополагащата версия на Стария завет на гръцки език, наречена 
Септуагинта.  

Вероятно най-ранния образ на св. Георги като конник намираме върху коптска 
бродерия:  
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Св.Георги. Коптска бродерия, VІ-VІІ век. [Tjashelow, Sopozinski 1976] 

 
Обърнете внимание: св. Георги препуска надясно, изглежда държи копие, под 

него тича лъвче, което изобщо не е цел и жертва на лова, а наоколо тичат и кучета! 
Главите на човека и коня са в ¾. Композиционната прилика с хилядите каменни 
релефи на тракийския конник е невероятна! Египет ни поднася изненада! Откъде ли е 
дошла идеята християнският светец-воин да се изобрази като конник в този конкретен 
случай?  

Присъствието на бог-конник в езическия Египет оставя принципната 
възможност за независима поява на християнския светец Георги в V-VІІ в.сл.Хр. като 
конник на египетска земя в рамките на коптската култура. Такава позиция защищава 
Симеонов 2011:  

«... в древността тракийският конник е много известно европейско изображение. 
Обаче то има конкурент, известна в света като ‘коптския конник’. Коптският 
конник е единственият конкурент с голямо множество изображения. Конникът се 
появява в Египет по време на ранното християнство и се запазва в ранната 
византийска империя. ... максимумът на конника е в периода ІV-VІ/VІІ век сл.Хр. 
Изображенията са на различни места, но често конникът се бродира на текстил. 
... Коптите са християни, а в по-късно време иконографията им директно добавя 
на конника слънчев диск зад главата. Т.е. бродира се вече св. Георги. Коптският 
конник, живият брат на тракийския, очевидно преминава в св.Георги безусловно. 
Това не е пренесен от тракийски войници култ, а е развит в Египет 100% 
аналог, стигнал там до същата масовост, каквато имаме и в Тракия, и най-
важното – интегрирал се в местни божества и образи. ... Това не е нов култ, а 
нова, променена интерпретация на нещо старо и близко до съзнанието на 
хората. ... Старият култ, макар и видоизменен, се спасява и оцелява през вековете. 
... Много култове избират точно християнска мимикрия, за да оцелеят.” 

След като в дискусията за тракийския конник и св.Георги се намесва толкова 
сериозно коптското изкуство, добре е да прегледаме няколко илюстрации за коптски 
текстилни изображения на конник от първите векове на християнството (Интернет), за 
да сравним коптския с тракийския конник. Не съм сигурен, обаче, дали тук ездачът 
непременно е бог Хор, а не някаква друга митологична фигура: 

 



273 
 

  
 VІ в.сл.Хр. 

 
VІ в.сл.Хр. 

 
 VІІ в.сл.Хр. 

 
ІІІ-ІV в.сл.Хр.  

 ІV-V в.сл.Хр. (Уолтър Меси колекшън) 
 
Не мога да подмина една странност на коптския конник – често той е кентавър: 
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Изненадващ пример за коптска християнска фреска на светец-воин-конник в 
традиционна композиция намираме в коптския манастир Wadi Natrun (Scetis), Египет.  

 

 
Св. Георги или св. Димитър? Точната датировка не ми е известна.  

 
Районът Wadi Natrun (на арабски „Вади-ен-Натрун”, на английски "Natron 

Valley" – „Долината на содата”) е най-важното християнско монашеско средище в 
Египет. Намира се по средата между градовете Кайро и Александрия. Там е имало 
няколко манастира, от които до днес е оцелял само един, наричан често Скетис или 
Манстирът на сирийците. Тълкуване за името му Scetis: на коптски Šihēt ("Measure of 
the Hearts" – „Мярата на сърцата”), на гръцки: Σκετις or Σκετες ("The Ascetics" – 
„Аскетите”). Постепенно той получил и названието Манстирът на сирийците, понеже 
монасите са египтяни или сирийци в променливо съотношение.  

Манастирите в долината Wadi Natrun са вероятно най-ранните християнски 
манастири в света – основани са в ІV век. Манастирите в тази долина са играли 
решаваща роля в историята на коптската християнска църква. Етиопски, сирийски, 
францискански и арменски монаси обогатявали културния живот в района през 
средновековието. Манастирът Скетис оцелял след завоюването на Египет от араби-
мюсюлмани в VІІІ век. Съхранявал е огромен брой древни ръкописи от Сирия – 
религия, философия, литература. Днес голяма част от тях се намират във Ватикана и в 
Британския музей. Много от тези сирийски ръкописи всъщност са най-старите копия 
от важни гръцки класически текстове, някои от които датират от V в.сл.Хр. Същият 
манастир дава уникална възможност да се изучава историята на коптските стенописи, 
датиращи от периода VІІ-ХІІІ в. и съдържащи понякога уникални композиции. 
Надписите върху тях са на коптски, сирийски и гръцки език.  

Ето няколко примера:  
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Тримата патриарси Авраам, Исаак, Яков. ХІ в.сл.Хр.  

 

 
В центъра – Благовещение: Девата и архангел Гавриил. Нач. на Х век. От двете страни четирима 
пророци: Мойсей и Исай вляво и Йезекиил и Даниил вдясно. Даниил в десния край носи фригийски 

костюм – къса туника и островърха шапка!.  
 

 
Успение Богородично. ХІІІ в.  
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Кърмещата Богородица (Maria Lactans или Galactotrophousa)  – много рядка композиция! VІІ-VІІІв. 

 
Добре би било все пак в тази трако-египетска дискусия освен върху качеството, 

да следим и за количеството на паметниците. Симеонов 2011 не дава данни за броя на 
т.н. коптски конници, но съобщава, че те са сравними с тракийските оброчни и 
погребални плочи. За Тракия можем да приемем без голям риск оценката ,че са били 
създадени вероятно около 10 000 посветителски релефни плочи с конника в периода ІІ 
в.пр.Хр. – ІV в.сл.Хр. , като образът на конника присъства в тракийското изкуство поне 
от V в.пр.Хр. Дали в Египет са били създавани образи на Хор-конник или коптски 
конник толкова дълго време и в такъв брой?  

Няма да коментирам кой от двата езически култа е по-стар – към конника-цар-
бог Херос в Тракия или към бог Хор в Египет. Любопитно е, обаче, че и двата езически 
култа в двата раздалечени района се интензифицират и масовизират по едно и също 
време – в началото на новото летоброене, непосредствено преди силовото налагане на 
християнството като държавна религия в Римската империя. Както справедливо 
отбелязва Симеонов 2011: 

„Това е времето на война между култовете, времето на намалена религиозна 
търпимост, на опити на доминиращата империя да управлява ‘вероизповеданията’ 
и най-вече на възхода на най-нетърпящите алтернатива религии – юдаизъм и 
християнство. ... В случая дори не е съществено това, дали идеята за конника [от 
езическо време] е проникнала от Тракия в Египет или от Египет в Тракия, или 
пък се е развила паралелно. И трите варианта са възможни.» 

На този исторически фон чисто логически е допустимо конната композиция за 
св. Георги да се е появила едновременно и независимо като християнско 
превъплъщение на отдавна тачено местно божество-конник както в Тракия, така и в 
Птолемеевския Египет. Тази хипотеза, обаче, изисква още сериозно проучване.  

Възможно е и друго допускане. Все пак засега най-ранният образ на св.Георги 
като конник си остава коптският килим от VІІ век. Конната композиция на св. Георги 
би могла да се разпространи от Египет на север и североизток чрез икономическия и 
културен обмен в рамките на римската империя, за да стигне до Сирия, Армения и 
Грузия, където я намираме най-рано в паметници от Х-ХІ век., а защо не и до България, 
където я намираме също в Х - ХІ век. В този случай, за съжаление, остава 
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недокументираната пауза V-Х в., откогато нямаме паметници нито от езически 
образи на конник, нито от конна композиция на светец-воин в България.  

Впрочем връзката между ранносредновековна България и Египет именно през Х 
век никак не е за пренебрегване! Тя се проявява изненадващо, но недвусмислено в 
друга сфера – църковната книжнина. Ето как е коментирано Асемановото евангелие от 
Х век в книгата [Павлов, Орачев, Ханджийски 2008]:  

«Това евангелие е най-ранният и богато украсен глаголически ръкопис. ...[То] 
показва, че още през Х век българската книжовна школа създава собствен стил за 
оформяне на ръкописната книга. ... Изключително богатите инициали и особено 
онези, които представят образи от Евангелието и Синаксара, посочват, че 
българските книжовници черпят първообрази не толкова от 
константинополската, колкото от александрийската (коптската) и 
сирийската раннохристиянски книжовни традиции. Така Асемановото 
евангелие влиза в кръга на онези паметници, които подсказват, че българският цар 
Симеон І Велики (893-927) съзнателно е търсел и привличал духовници, 
книжовници и майстори от Антиохийската (сирийската) и Александрийската 
патриаршия за сметка на Константинополската патриаршия.» 

Това мнение споделя и Джурова 2003:  
„Глаголическата и кирилската традиция не могат да се анализират и обяснят 

само в контекста на столичната, т.е. константинополската традиция от ІХ век, и е 
от изключителна важност да се привлече материал от византийската периферия 
(особено сиро-палестинския кръг, арменска, грузинска, итало-гръцка и латинска 
традиции, т.е. от извънстоличната културна среда. ... в орнаменталния репертоар и 
начини на стилизация глаголическите ръкописи показват зависимост и влияние и от 
източните – сиро-палестинска, арменска, грузинска, а също така бенедиктинска и 
ирландска традиции. ... Кирилските на ниво украса сочат по-големи близости с това, 
което става в Константинопол след иконоборството.” 

За да убедя читателите, че подобно твърдение не е пресилено, показвам няколко 
образеца от графичното оформление на Асемановото евангелие, които документират 
коптското влияние [Павлов, Орачев, Ханджийски 2008]: 
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Ето коментара на Паскалева 2011 за изобразителния стил на Асемановото 

евангелие:  
„Украсата на глаголическите и една група от ранните кирилски ръкописи е също 

така съставена предимно от елементи на източната орнаментика. Така например 
мотивът ‘човешко лице в петлицата на буквата’, ‘ръката-показалка’, които 
виждаме в късни ислямски ръкописи, се срещат в т.н. Асеманиево или Ватиканско 
евангелие - глаголически ръкопис от Х век, а преди това в коптски и палестински 
ръкописи.”  

За да забележат читателите както стиловото, така и физиономичното сходство с 
коптски образци, давам няколко характерни примера: 

 

 
Миниатюра от Александрийска хроника на папирус.  VІ-VІІ в.,[Кондаков 2009] 

 
Архангел Михаил Орнаментиран коптски ръкопис от ІХ в.  
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Детайли от три фрески в манастира Бауит, Египет, VІІ-VІІІ в., [Кондаков 2009] 

 

 
Богородица при Възнесение Господне  

 

 
Богородица кърмилница 

 
Богородица с Христос-Емануил 

 
В Египет съществувал и втори важен коптски художествен център – в град 

Фарас, южен Египет, до границата със Судан. Полезно е да видим няколко примера за 
християнското изкуство от Фарас от периода VІІ-Х в.сл.Хр. (Интернет). Според Тотев 
1982 те са родствени с керамичните икони от местността Тузлалъка край Преслав. 
Независимо доколко сме съгласни с мнението му, образите от Фарас сами по себе си 
наистина са великолепни и съдържат много човешка топлота и най-малко поради това 
си струва да се познават. Орнаментът над текста наистина наподобява съответни 
орнаменти от Асемановото евангелие! 
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Св.Анна 

 
Св.Богородица 

 
Архангел Михаил 

 
Орнаментиран християнски ръкопис на гръцки 
език от Фарас. 

 
Никак не е изненадващ интересът на българските владетели към коптската 

художествена и духовна традиция и по-специално към центъра на коптската църква 
град Александрия. За да разберем световния авторитет на този духовен център, са 
нужни някои пояснения [Гече 1988], [КБЕ, т.1, 1963], [БСЭ, ІІІ изд., т.1 и т.3, 1970]. 

Александрия била основана в делтата на Нил като столица на завладения Египет 
от Александър Македонски в 332 г.пр.Хр. и бързо се превърнала в прочуто средище на 
елинистичната култура и в един от най-големите икономически, политически и 
религиозни центрове в древността. В периода 305-30 г.пр.Хр. е столица на гръко-
египетската държава на Птолемеите. Развива се като един от най-крупните 
икономически центрове на елинистичния свят, а по-късно на Римската и 
Византийската империя. Тя си остава водещ икономически и културен център в 
античността дори и след като Константин Велики превръща Византион – тогавашен 
неголям провинциален град в столица на Римската империя - Константинопол (330 
г.сл.Хр.). През І в.сл.Хр. Александрия била вторият по големина град в света (след 
Рим) с население около 1 милион жители. В началото на ІІІ в.пр.Хр. там е основано 
едно от най-големите културни и научни учреждения на древността – 
Александрийският музейон - по инициатива на Деметрий Фалерски – ученик на 
Аристотел. В рамките на Музейона се изгражда Александрийската библиотека. 
Музейонът запада в І в.сл.Хр., а през ІІІ в.сл.Хр е разрушен. Библиотеката оцеляла по-
дълго, но понесла доста загуби; последните й останки загинали при арабското 
нашествие VІІ-VІІІ в.сл.Хр. В състава на Византия от ІV в.сл.Хр. насетне Александрия 
продължава да бъде крупен културно-икономически център. От VІІ в.сл.Хр. е под 
арабска власт, а от 1517 г. – под турска власт, когато запада за няколко века. 
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Поради всичките посочени причини Александрия се превръща в един от 
водещите, най-стари и най-авторитетни центрове на ранното християнство. Още във ІІ 
век там вече има епископска катедра, от която по-късно се образува самостоятелна 
църква – Александрийската, една от най-древните в света.  

В периода на зараждането на християнството евреите използвали два библейски 
сборника с текстове, които днес наричаме Стар завет. Първият се оформил в Юдея към 
І в.пр.Хр. и бил узаконен два века по-късно, в 100 г.сл.Хр. – нарича се палестински 
канон. Вторият вариант на Стария завет бил по-обширен, развил се в V-ІІІ в.пр.Хр. в 
египетска Александрия на староеврейски език и се нарича александрийски канон. 
През ІІ в.пр.Хр. също в Александрия той започва да се превежда на древногръцки 
език от т.н. 70 тълкуватели; този превод се нарича Септуагинта. През VІІ-ІХ в.сл.Хр. 
богослови-специалисти, наречени мазорети, създават трети унифициран текст на 
Стария завет (мазоретска версия), която е достигнала до нас в ръкописи от Х в.сл.Хр. 

Отначало християните се колебаели кой от двата канона да смятат за свещен – 
палестинския или александрийския. Но тъй като отците (създателите) на църквата чели 
Библията на гръцки език в александрийския превод, по времето на Августин (починал 
в 430 г.сл.Хр.) християнството окончателно избрало за основа по-обширния 
александрийски канон. От ХVІ в. католиците продължават да почитат александрийския 
канон, а протестантите се връщат към палестинския канон и се придържат към него и 
до днес.  

В основата на гръцкия, латинския и старобългарския превод на Стария 
завет лежи версията Септуагинта в комбинация с оригинални текстове на 
староеврейски, доколкото са били достъпни за преводача. На латински Старият завет 
бил преведен от богослова Йероним в ІV в.сл.Хр., а на старобългарски – от 
книжовниците Кирил и Методий в ІХ в.сл.Хр.  

Друга раннохристиянска църква с подобен висок авторитет и постижения в 
изкуството и богословската книжнина била Антиохийската (древният град Антиохия 
Сирийска днес е град Антакия в Турция). Тя е измежду първите в света. Във ІІ век била 
оглавена от самия апостол Петър. В Антиохия живял евангелист Лука. От Антиохия 
апостол Павел тръгва през Мала Азия към Европа.  

Впрочем, заемките от коптската (александрийската) и антиохийската религиозна 
художествена традиция срещаме не само в България, но и в Армения. Ето, например, 
две миниатюри от Ечмиадзинското евангелие, Армения, [Кондаков 2009], датирани от 
VІ в. [Тер-Нерсесян 2008]: 

 

  
Благовещение – сирийска миниатюра  Поклонението на влъхвите – арменска миниатюра 
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ХІІ.2 КОННИКЪТ В СРЕДНОВЕКОВНО ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО ОТ ГРУЗИЯ 
 
Гошев 1929 показва каменна релефна плоча с образ на светец-конник, пронизал 

с копие повален човек. Плочата е намерена близо до с.Анухава, Абхазия. (Грузия). 
Датира се в ХІ-ХІІ век – епохата, когато Абхазия преживява своя църковен разцвет. 
Трудно е да се прецени дали това е изображение на св.Георги или на св. Димитър.  

 

 
Св.Георги или св.Димитър. Каменна плоча от Абхазия. ХІ-ХІІ век 

 
Два конника-светци има върху фасадата на черквата в Никорцминд, 1010-1014 г. 

Левият вероятно е св.Георги, доколкото с копието си убива змия (змей, дракон), а 
десният вероятно е св.Димитър, доколкото с коня си е стъпкал човек, олицетворяващ 
обикновено антихриста: 

 

 
Никорцминд, източна фасада [Tjashelow, Sopozinski 1976] [Лэнг 2008] 
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В Грузия конният образ се асоциира с царско достойнство, както в много други 
култури. Като пример може да послужи сребърна монета от 1247 г. на Давид Нарим – 
наместник на Грузия при монголския хан. От едната страна е показан царят на кон с 
монограм, а върху другата страна има надпис: „В името на Господа цар Давид, раб на 
великия хан Куюк” [Лэнг 2008]: 
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ХІІ.3 КОННИКЪТ В СРЕДНОВЕКОВНО ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО ОТ 
АРМЕНИЯ: 
 

 
Св.Георги, убиващ дракон. Релефен образ върху стената на черквата „Св.Кръст” в Ахтамар, Армения, 

915-921г. [Brentjes 1976] 
 

 
Дъворезбена врата от манастира на св. Апостоли в Муша, 1134г.: Конниците нямат ореоли на светци, 

но все пак левият убива с копието си змей. [“Декоративное искусство...” 1971] 
 

 
Княз Амир Хасан на лов в монголски дрехи. ХІV в. [“Декоративное искусство...” 1971] 
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ХІІ.4 КОННИКЪТ В СРЕДНОВЕКОВНО ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО ОТ РУСИЯ: 
 

 
Владимир, Дмитриевски събор, ХІІ в. Двама конника с хламиди,[Вагнер 1980] 

 

 
„Св.Георги с дракона”, Георгиевска черква, Стара Ладога, ХІІ век. [Вагнер 1969] 
Най-ранното изображение на св.Георги като конник в Русия [eBritish Museum].  
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Владимир, Дмитриевски събор, ХІІ век. Четирима светци-конници, двама от които са с мечове в ръка 

[Вагнер 1980] 
 

 
Оловен печат на Александър Невски, ХІІІ-ХV 
век. [“Nowgorod” 1984] 

Св.Георги с дракона. Новгород. Везба.  
ХV век. [“Nowgorod” 1984] 

 
В Русия се срещат дървени скулптури на св.Георги:  
 

 
Новгород. Св.Георги. Дървена 
скулптура. [Вагнер 1980] 

 
Юриев Полски. Св.Георги 
Драконоборец. Георгиевски 
събор. [Вагнер 1980]

 
Дървена скулптура Св.Георги, 
ХV век. [Егорова 1978] 
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Още два примера: 
 
А) Св. Евстатий Плакида. Резбована в камък икона, намерена в района на 

Вологда ХІV век. Носи белезите на византийска творба от Палеологовия период. Не е 
ясно дали е византийски оригинал, донесен в Москва, или е московско копие от гръцки 
оригинал, подобен на известната малка стеатитова икона със сребърен обков от ХІ век, 
изобразяваща св.Димитър Солунски на кон, Оръжейната палата в Москва (вж. 
илюстрацията по-горе). Конникът е въоръжен с копие, има стреме към седлото. 
Наметката му се развява силно, въпреки сравнително спокойния ход на коня - 
художествен похват, който силно напомня релефите на тракийския конник. 

 
Б) Оцветена с темпера дървена полускулптура – плоска откъм гърба. 
 

 
А) Св. Евстатий Плакида. Резбована икона, 
Вологда, ХІV век. [Вздорнов 1978] 

 
Б) Св.Георги и драконът, фрагмент. ХVІ век. 
[Вздорнов 1978] 
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ХІІІ. ОБРАЗИ НА СВЕТЦИТЕ-ВОИНИ В ПЪРВАТА И ВТОРАТА 
БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (Х-ХІV в.) 

 
Периферните спрямо византийския център раннохристиянски култури показват 

без изключение поразително сходство както помежду си, така и с българското 
християнско изкуство от времето на Първата българска държава.  

Същевременно в тези периферни култури се забелязва доста ранна поява на 
въоръжен светец-конник, за което явление трудно може да се допусне чисто 
вътрешнохристиянска, догматична обосновка.  

България има две много важни отлики спрямо споменатите горе култури от 
византийската периферия. (1) България не е в периферията, а е съвсем близко до 
византийския идеологически и властови център, където борбата с езичеството и 
ересите е свирепа и безмилостна. Това обяснява изключително малкия брой оцелели 
паметници от българското раннохристиянско изкуство, включително отсъствието на 
ранни паметници с образ на светец-конник. (2) Именно българските земи, обаче, дават 
един възможен ключ към странната поява на образа на светеца-воин-конник. 
Българските земи пазят един спомен с хилядолетни предхристиянски корени - 
спомена за чутовния тракийски конник. Там, според мен, можем да търсим 
недогматичния подтик за появата на светците-войни с копие и с развято наметало, 
които са възседнали кон и за грамадната им популярност сред населението у нас.  

ПОЧТИ СИГУРНО Е, ЧЕ КОНЕН ОБРАЗ НА СВ. ГЕОРГИ Е СЪЩЕСТВУВАЛ ПО НАШИТЕ 
ЗЕМИ ОЩЕ ПРЕДИ ОФИЦИАЛНОТО ПОКРЪСТВАНЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, Т.Е. 
НЯКЪДЕ В ИНТЕРВАЛА V-ІХ В. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТОВА ТВЪРДЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОКАЖЕ 
ЗАСЕГА, ПОНЕЖЕ НЕ СА ОТКРИТИ ЗАПАЗЕНИ НИКАКВИ ОБРАЗЦИ ОТТОГАВА.  

НО ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НЕ Е ТОЛКОВА ОБЕЗОКУРАЖАВАЩО. КЪДЕТО И ДА СЕ Е 
ПОЯВИЛА ИДЕЯТА ЗА КОНЕН ОБРАЗ НА СВЕТЕЦ-ВОИН (ЕВЕНТУАЛНО СВ. ГЕОРГИ) – ДАЛИ В 
ЕГИПЕТ И ПОСЛЕ Е БИЛА ПРЕНЕСЕНА КЪМ ТРАКИЯ ИЛИ ОБРАТНОТО – ТОВА НЕ Е 
СЪЩЕСТВЕНО И НЕ БИВА ДА БУДИ РЕВНОСТ. ИМЕННО В ТРАКИЯ, ОБАЧЕ, ИМА ТЪЙ БОГАТА И 
ДЪЛГОТРАЙНА МЕСТНА ТРАДИЦИЯ ЗА ПОЧИТАНЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА КОННИК-ЦАР, КОННИК-
ЗАКРИЛНИК, КОННИК-БОГ, ЧЕ ТЯ Е БИЛА КАТО ПЛОДОТВОРНА ПОЧВА, КОЯТО САМО Е 
ОЧАКВАЛА СЕМЕНАТА, ЗА ДА ДАДЕ ОБИЛНА РОДИТБА.  

НАЧАЛНАТА ИДЕЯ ДА СЕ ИЗОБРАЗИ ХРИСТИЯНСКИ СВЕТЕЦ-ВОИН КАТО КОННИК 
ВЕДНАГА Е СРЕЩНАЛА ТОЛКОВА ШИРОКО РАЗБИРАНЕ И УВАЖЕНИЕ СРЕД МЕСТНОТО 
НАСЕЛЕНИЕ В ТРАКИЯ, КАКТО НИКЪДЕ ДРУГАДЕ ПО СВЕТА, ПО ЕДНА ПРОСТА ПРИЧИНА: ТЯ Е 
ПРИПОМНИЛА НА МЕСТНИТЕ ХОРА НЕЩО ПОЗНАТО ОТ ХИЛЯДОЛЕТИЕ И Е ОТГОВОРИЛА НА 
ТЯХНА НАСЪЩНА ПОТРЕБНОСТ В НОВОТО ВРЕМЕ. ТАКА ДРЕВНАТА ИКОНОГРАФИЯ Е 
НАМЕРИЛА СВОЕТО НОВО СЪДЪРЖАНИЕ, А НОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ Е НАМЕРИЛО ЗА СЕБЕ СИ 
ОТДАВНА ГОТОВА ФОРМА. ТАКА СЕ Е ОБОГАТИЛА НЕ ПРОСТО ТРАКО-БЪЛГАРСКАТА, А 
СВЕТОВНАТА КУЛТУРА. И ТАКЪВ ВИНАГИ Е БИЛ ПЪТЯТ ЗА НЕЙНОТО ОБОГАТЯВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ – ПЛОДОТВОРНАТА РАЗМЯНА НА ИДЕИ. ЗАТОВА СПОРОВЕТЕ ЗА ПРИОРИТЕТ, 
ЗАСЯГАЩ ВЪПРОСИ С ХИЛЯДОЛЕТНА ДАВНОСТ, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ АДЕКВАТЕН НАЧИН ЗА 
ИЗУЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯТА НА КУЛТУРАТА. 

 
Един от най-старите образи на св. Георги у нас има стандартната изправена 

композиция: 
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Релефна икона на св. Георги, ХІ-ХІІ век. [ИБ 1982] 

 
В криптата на храма „Св.Александър Невски” се съхранява малка икона 

именувана „Светци-воини”. Датирана е в ХІІ век и е намерена във Велико Търново. Тя 
е гравирана върху камък и е счупена по диагонал. Трите фигури са били прави. 
Централният светец държи изправено копие, а до краката си – щит. Десният светец 
държи в ръка меч, няма щит. Левият е бил върху счупения и изчезнал фрагмент. 

Тази иконография с течение на времето изобщо не се изоставя. Тя продължава 
да се използва наред с появата на други композиции.  

Като седящ воин, който се готви за борба срещу злото като Христов воин, 
забелязваме св. Димитър върху златен печат на цар Асен ІІ [Гошев 1929]: 

 

 
 
Твърде ранен образ на св. Георги във вид на конник срещаме в стенопис от 

черквата «Св. Димитър» в с. Паталеница, Пазарджишко (обръщам внимание, че днес 
част от него е с. Баткун, където в римската епоха е имало прочуто светилище на 
тракийския бог-конник!):  
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Св. Георги на кон, фреска от черквата Св.Димитър, Паталеница, Х-ХІ в. [Чилингиров 2011] 

 
Тази фреска би могла да се окаже най-старият конен образ на св. Георги у 

нас, ако приемем мнението на Чилингиров 2011, който датира стенописа от Х век.  
Книгата [Минева-Милчева, Александрова 2006], обаче, дава следната 

информация: 
„Църквата датира най-рано от преди последната декада на 11 век, тъй като в нея 
е открит надгробен камък от 1091 г. с името на Григорий Куркуа, висш 
византийски сановник, протоспарий и дук на Филипопол, по произход грузинец. 
Въпреки това редица авторитетни нейни изследователи, проявили интерес към 
сградата по-късно от времето на публикацията на това откритие (1950г.) я 
датират ‘от 11 до 14 век’ или пък ‘от 13-14 век’. ... Църквата е била изцяло 
изписана скоро след построяването й (през 11, най-късно началото на 12 век) с 
много изискана стенна живопис.” 

На мене ми липсва все пак още едно пояснение: какво точно означава тук 
изразът „в нея е открит надгробен камък”. Защото този камък от 1091г. може да води 
до извод за строежа и за фреските само ако е бил вграден в автентичен дял от 
зидарията на черквата, което не става ясно от този кратък израз.  

Wikipedia-2012 от своя страна съобщава: 
„Съществуват различни мнения за времето на изграждането на църквата. 
Академик Кръстьо Миятев и Нели Чанева-Велева, които през 1965 г. изследват 
архитектурата на църквата, отнасят нейното строителство към края на XII — 
началото на XIII в. През 1975 г. въз основа на разкритите стенописи, 
проф.Атанас Божков датира изграждането и изписването на църквата към края 
на XII век.” 

За пореден път обръщам внимание на историческата общественост, че в казуси 
с подобна изключителна важност са нужни повече усилия за уточняване на 
датировката. Подходящ физически метод отново е т.н. датиране чрез стимулирана 
луминесценция (optically stimulated luminescence dating OSL). 
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Втори ранен пример за св. Георги като конник намираме върху българска 
дърворезбена цветна икона - уникално изображение на св. Георги и св. Димитър 
като двама конници, препускащи един до друг! За жалост датировката е твърде 
несигурна, макар че са налице белези за твърде старо произведение.  
 

 
 

[„Живите зеници..” 1968]. Там погрешно е 
записано, че иконата е намерена в Несебър 
и не се дава датировка. 

Преди реставрацията на иконата лицата на конниците 
са били съвсем похабени и не са били видими никакви 
живописни детайли по тях. [Гошев 1929] 

 
Всъщност иконата е открита в Созополска черква «Пресвета Богородица» и е 

публикувана от Гошев 1929. В тази публикация Гошев датира иконата към ХІ век. 
Релефът с двамата конника е почти квадрат с размери 28.9 х 29.8 см, но е включен в 
широка дъска, която служи като рамка и има доста по-големи размери: 85 х 80 см. 
Рамката е релефно орнаментирана и съдържа 20 симетрично разположени житийни 
сцени за св. Георги и св. Димитър.  

Понастоящем иконата се съхранява в Националния църковен историко-
археологически музей в София – вж. в-к „Ехо”, брой 3 (1875) / 21.03.2012. Качествена 
цветна снимка на реставрираната икона има в книгата на Димитров 2009.  

Резултатът от реставрацията е доста противоречив: резбата е груба, 
примитивна, архаична, докато фино реставрираните живописни полета създават 
впечатление за майсторско произведение от по-късна епоха. Затова реставрацията 
всъщност не подпомага една правдива датировка на иконата. Впрочем, Паскалева 2011 
изрично отбелязва, че, например, при несебърските икони много често се практикува 
надрисуване; икони, които са създавани в ХІІІ век сетне са изцяло или частично 
надрисувани през ХVІІІ-ХІХ век, което силно затруднява датирането им по чисто 
стилови белези. А средновековното църковно изкуство има сходен разцвет, 
постижения и специфика не само в Несебър, а в трите черноморски града Поморие, 
Созопол и Несебър.  

В изложението Димитров 2009 споменава Х век. Под самата цветна 
репродукция, обаче, четем: «Св. Георги и св. Димитър с житийни сцени, ХІV-ХVІ век, 
църквата Пресвета Богородица, Созопол». Многотомната История на България, том 
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2, С 1981, дава една усреднена информация: «Икона на св. Георги и св. Димитър», Х-ХІ 
в. от Созопол. Допълнителни житейски сцени по външната част от ХV-ХVІ в.». 
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Тази иконка носи несъмнено много архаични белези, затова не е изключено 
да е от ХІ в., ако не и по-ранна. Върху нея, например, няма дори намек за стреме, 
което дори в Х век е отдавна известно на Балканите и се изобразява достоверно върху 
миниатюрите в тогавашни ръкописни църковни книги и хроники. Изработката й е 
доста груба, което също би могло да се тълкува и като признак за архаичност при 
сравнение с две прекрасни икони от ХІ век, които са съхранени в Русия, но според 
[Чилингиров 2011] произхождат от български художествени ателиета и са изписани с 
изключително майсторство: 

 

  
Устюжко Благовещение, ХІ в. Голяма Панагия, ХІ в.  

 
Да проследим анализа на откривателя й. Иван Гошев обръща внимание на факта 

(и аз нямам основание да не се съглася с него), че по композиция иконата е 
изключително близка до каменните плочи, посветени на тракийския конник. Той 
обръща внимание върху следните прилики:  
(1) По размер барелефната икона е близка до най-типичните размери на каменните 

релефи с тракийския конник.  
(2) До известна степен скованата фигура на коня и ездача, тяхното грубо моделиране 

също отговарят на повечето каменни плочи с тракийския конник.  
(3) Иконата е обрамчена от изпъкнал бордюр, който е на нивото на оригиналната 

дъска, в която е врязан релефът.  
(4) Някои периферни детайли от иконата навлизат в този бордюр, също както става в 

много от плочите на тракийския конник.  
(5) В десния край на иконата се издига дърво, около което се вие змия. Този мотив е 

много чест при тракийския конник, а съвсем чужд за традиционната християнска 
иконографска композиция – там драконът винаги се изобразява под коня на св. 
Георги. Гошев дава следните примери по повод на змията: 
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Естествено, между релефната икона и плочите на тракийския конник има и 

съществени разлики, които са свързани с различното им идейно съдържание. Все пак 
християнският светец носи доста различен легендарен товар от тракийския конник и 
обслужва духовните потребности на едно много по-късно време в съществено различна 
духовна и обществена среда:  
/1/ Св. Георги и св. Димитър имат ореоли около главите си.  
/2/ Св. Георги убива дракон, каквото фантастично чудовище никога не се среща при 
тракийския конник, който, впрочем, доста рядко убива жертва.  
/3/ Живописното покритие наистина има характер на иконопис от ХVІІ век. 
Реставрацията завинаги е отнела и възможността за датиране на иконката с двамата 
светци-конници с физикохимични методи, включващи анализ на багрилата и 
дървесината. 

 
Реших да доведа до възможния край сравнението, започнато от Ив. Гошев, 

независимо докъде ще ме доведе разследването. А резултатът се оказа малко 
неочакван. 

Зададох си въпроса дали наличието на двама конници върху иконата не е 
съществена композиционна отлика спрямо тракийските каменни релефи. Спомнете си 
„диоскурите” и удвоените „дунавски конници”, които разисквахме в предишна глава.  

В каталога си Kazarow 1938 отбелязва, че плочи с двама конници са твърде 
редки, но все пак се срещат. Споменава за два броя.  

За единия от тях Кацаров дава снимка (№ 307), но тук показвам по-качествена 
снимка на същия релеф, която намирам в [Oppermann 1980], придружена от следния 
коментар:  

„Релефът произхожда от село Люблен, Търговищко, от открито там светилище 
на Тракийския конник. Релефът изобразява два еднакви по големина Тракийски 
конника, които яздят в една и съща посока. ІІІ в.сл.Хр.” 
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За другата плочка Кацаров препраща читателя към книгата [Шкорпил 1926]. 
Там Шкорпил описва цели 6 двойни релефа. Тук давам снимките на по-запазените 
измежду тях - две плочи с по двама конници един след друг надясно и една плоча с 
двама конници насрещни:  
 

 
 

 
 

Неочаквано, обаче, попаднах на още една – трета – тракийска плоча с двама 
конници [Рачева 1979]. Тя не е била открита и регистрирана нито по времето, когато 
Ив. Гошев публикува поморийската икона (1929), нито по времето, когато Г. Кацаров 
създава уникалния си каталог (1938). По тази причина не е била известна и 
коментирана от тях. Така се събират поне 6+1+1 = 8 плочи с по двама конника. 
Последната, обаче, е уникална по своята композиция: 
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Искам да обърна внимание върху две наблюдения за композицията: (а) върху 
тракийски плочи с двама конници конниците вървят надясно както върху 
поморийската икона, но има и насрещни случаи; (б) върху тракийските плочи с 
еднопосочни конници конете са изобразени един след друг, но само върху една те са 
един до друг точно както са върху иконата.  

В маниера на изработката Гошев 1929 намира прилика между каменните 
тракийски плочи и дървената релефна икона. Точно тук е подходящо да съпоставим 
неговото мнение с един огледален цитат от каталога на Kazarow 1938 (преводът от 
немски език е мой – Л.Ц.): „Снабдените с плоска рамка релефи по правило са плоски и 
не изпъкват над рамката; понякога изглеждат като изрязани върху дъска; навярно 
са съществували и дървени релефи [на тракийския конник – бел. Л.Ц.], които не са 
запазени поради нетрайния материал – вж. D.Tudor, Ephem. Dacorom. VII 203.” В този 
смисъл Кацаров дава за пример релефите, чиито снимки носят в неговия каталог 
номера 131, 308, 474.  

Kazarow 1938 обръща внимание и върху още една рядко коментирана особеност 
- възможното оцветяване на каменните тракийски конници (преводът от немски език е 
мой – Л.Ц.): „Преобладаващият брой релефи са с доста груба изработка; очевидно 
образите е трябвало да бъдат довършени чрез оцветяване; и действително върху 
някои плочи все още са запазени следи от бои – вж. Seure, Museé de Belgrade: Rev. et 
anc. 1923-24, page 18.” В този смисъл Кацаров дава за пример релеф № 847 /снимка 
421/ („върху гърба на коня и по вътрешната страна на долната рамка има следи от 
червеникаво оцветяване”) и релеф № 440 от с.Кадиево, Пловдивско /без снимка/ 
(„върху рамката и върху гърба на коня следи от червено оцветяване – вероятно 
седлото е било оцветено”). 

Що се отнася до мястото на откриването на плочите с релефи на тракийския 
конник, Kazarow 1938 отбелязва (преводът от немски език е мой – Л.Ц.): „Особено 
често релефите с конника са откривани в близост до студени извори (напр. Курт-
бунар, Глава Панега, Саладиново, Извор край Пловдив и т.н.)... Мадара...” Този цитат 
привеждам не случайно. От своя страна ще добавя още прочутото светилище край 
с.Баткун (Паталеница) със стотици релефни плочи, посветени на тракийския конник и 
Асклепий; то е съвсем близо до изобилните лечебни минерални извори при с. Варвара, 
Пазарджишко. Поразителна е приликата между митологията около тракийския конник 
и сравнително късните легенди и образи на св. Георги, където той се представя като 
конник-драконопобедител. Става дума за връзката на двата персонажа с водата като 
източник на живота. За подробности отпращам читателя към книгата на Теодоров 
1999.  
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За мнозина читатели настоящата съпоставка навярно ще изглежда пресилена, 
смесването на тракийския конник и драконопобедителя-конник св. Георги ще изглежда 
недопустимо, а приликата помежду им – случайна. Предугаждам най-малко едно 
възражение: през ХVІІ век и по-нататък иконописците не са имали възможност да 
наблюдават каменните релефи на тракийския конник, за да заимстват от тях 
композиционни решения. Това твърдение, обаче, не е съвсем вярно. Лично съм се 
убедил поне в един пример. В с.Заберново, Странджа, плоча с конника е взидана в 
стената, за да бъде почитана като образ на св. Георги в назования на негово име 
параклис: 

 

 
[„Странджа...” 1999] [Райчевски 2008] 

 
Теодоров 1999 добавя:  

„Братята Шкорпил съобщават за зазидан барелеф на хероса до иконостаса в 
църквата Св. Георги в Ямбол. В църквата на манастира Св. Георги при с. 
Белащица до Пловдив за подпрестолен камък служел стар жертвеник с 
изображение на тракийския конник. Една плоча с тракийски конник в с. Елидере, 
Пазарджишко, почитали в църквата като св. Георги.” 

Wikipedia-2012 дава още информация: 
„В село Варвара е имало второстепенно светилище на Асклепий. Или от него, или 
от Баткун е донесена една оброчна плочка на Тракийския конник, която е зазидана 
в югозападната стена на църквата в село Варвара. Местното население я почита 
като изображение на Свети Георги, което красноречиво потвърждава 
преливането от култа към Асклепий, в култ към известния християнски светия.”  

За плочи на тракийския конник, взидани в черкви и почитани като образи на 
св.Георги в описания район, съобщава Kazarow 1938: (i) в коментара към снимка номер 
145 – за село Ели-дере (старото име на Чепинската река); (ii) в коментара към фиг. 484 
– за село Варвара, което също е на Чепинската река] (iii) без да дава снимка, Кацаров 
съобщава и за плочата в с.Заберново, Странджа.  

Симеонов 2011 дава следния важен пример:  
„Поморие се документира като един от късните почти чисто тракийски градове. 
В града има запазена една от най-старите църкви в смета – в старата част. А в 
сегашната му нова част, на входа на полуострова, е разположен голям мъжки 
манастир, носещ името ’Свети Георги Победоносец’. В манастира има голям 
барелеф на свети Георги, от който извирала чудотворна вода. А във фасадата на 
самия манастир е вграден друг голям барелеф. На тракийски конник от втори век. 
От структура, предхождаща манастира, на същото място.” 

Теодоров 1999 прави обобщаващо наблюдение:  
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„Честването на св. Георги срещаме особено подчертано на Балканския 
полуостров, но той е честван и в Русия, и в Англия, и в цялото 
Средиземноморие. Но и култът на конника е засвидетелстван в тези места. В 
Русия има тракийско светилище на нос Ай-Тодор в Крим. В Англия е открит 
тракийски релеф на конника от ІV век в графство Дорсет на 170 км югозападно от 
Лондон, до град Дорчестър. Навярно е донесен там от тракийски войник на римска 
служба.” 

Подробната съпоставка между созополската икона и тракийските конници, 
стана дълга, но се надявам да е била занимателна и полезна за читателя. Естествено не 
можем да поставим знак за равенство между митологията и образа на тракийския 
конник от една страна и митологията и образа на св. Георги от друга страна. Но 
също така естествено не можем да отречем художествената приемственост, която 
демонстрират двата паметника: стенописът от ХІ век и тази уникална икона. 
Според мен те са ключови звена в една хилядолетна закономерност, която е 
вкоренена в съзнанието на местното трако-българско население много по-
дълбоко, отколкото тракийския конник и св.Георги, взети поотделно.  

Може би тук е подходящото място да обърна вниманието на читателя към още 
едно любопитно обстоятелство. Измежду изброените по-горе периферни християнски 
общества, само руското приема християнството по-късно от българското и чрез 
неговото посредничество. В България е оцеляла въпреки всичките превратности на 
историческата ни съдба двойната икона със светците-воини друг св.Георги и 
св.Димитър като конници, при това в много специфична композиция – яздещи плътно 
един до друг надясно – точно както върху запазена релефна тракийска плоча. Икона с 
такъв сюжет и композиция липсва в Египет, Армения, Грузия, но присъства в Русия! 
Именно там тази композиция става любима при изобразяването на Борис и Глеб – най-
напред изправени и въоръжени с меч, подобно на архаичните образи на св. Георги и св. 
Димитър, а по-късно като конници [Лазарев 1980]:  

 

 
Борис и Глеб, Новгород, 1377г. [“Nowgorod” 1984] 
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Борис и Глеб, нач. на ХІV век Борис и Глеб, средата на ХІV век. 

[Лазарев 1980] 
 
Ще добавя тук още една твърде стара икона, която изобразява св.Георги по 

традиционния начин – без кон, с копие в ръка,седнал или изправен. Иконата е от ХІІ-
ХІІІ в. и се намира в съборната черква на Зографския манастир, Атон [Прашков, 
Шоренков 1987]: 

 

 
 

Мотивът с конника се проявява в ХІV в. по времето на Втората българска 
държава не само в църковна, но и в светска форма - става дума за образи на български 
царе върху монети! [ИБ 1982] Този факт не може да не ни напомни примера на 
тракийските владетели от периода ІV-ІІІ в.пр.Хр. по същите земи. 
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Монета на цар Михаил-Шишман 1323-
1330г.  

Медна монета на цар Тодор Светослав 
1300-1321г.

 
Медна монета на цар Тодор Светослав 
1300-1321г. 

Медна монета на цар Тодор Светослав 
1300-1321г
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ХІV. СВЕТЦИТЕ-ВОИНИ-КОННИЦИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО 
(ХІV-ХІХ в.) 

 
След ХІV век развитието продължава. Най-старата и по константинополски 

канонична иконографска композиция на стоящ или седящ воин не изчезва напълно, но 
успоредно с нея се развива и композицията във вид на конник. Ето примери за 
български икони за св. Георги от различни векове: 

 

 
ХІV век, Пловдив 

 

 
ХV век, [Димитров 2009]: 

 
ХV век, [Димитров 2009] 

 
ХVІІ век: [Димитров 2009]

 
ХІХ век, [Димитров 2009] 
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У нас св. Димитър се появява във вид на конник-воин в края на ХІІІ в. Най-
напред се изобразява с меч в ръка. Изображение с копие се появява едва от ХV век 
насетне [Марков 2006]. Ето няколко примера: 

Класическата композиция не измества конната, а съжителства с нея: 
 

 
Икона на св. Димитър от началото на ХVІІ в., [Димитров 2009] 

 
Композиция на кон с меч в ръка:  
 

 
Стенопис от ХІV век в Марковия манастир  

св. Димитър край Скопие, композиция с меч в ръка. [Димитров 2009] 
 

Оловен амулет с неясен произход, намерен в района на Преслав с 
предполагаема датировка ХV-ХVІ в.; композиция – конник с копие [Марков 2006]: 
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Сюжетът се основава на житиен разказ за св. Димитър, който е възникнал със 

сигурност след Х в. – светецът качил на коня си срещнат по пътя сляп младеж, отвел го 
в Солун и там го изцерил.  

Още примери за св. Димитър в композиция конник-копиеносец: 
 

Стенопис от черквата в с. Марица,  
Самоковско, ХVІ в. [Марков 2006] 

Стенопис от параклиса Св. Димитър, Зогр. 
манастир, ХVІІІв. [Марков 2006] 

 
Образът на конника се свързва с иконографията и на други светци-воини.  
 
Да вземем като пример великолепната дърворезбена олтарна врата от черквата 

„Св. Никола Болнички”, Охрид, ХІV в., Национален исторически музей:  
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Тя включва четири двойки правоъгълни полета (таблички). Горните три двойки 
показват светци-войни Георги, Димитър, Теодор Тирон, Теодор Стратилат, Меркурий 
и Прокопий [Гошев 1929]. Тук давам само един пример: 
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Св. Георги и св. Димитър като светци-конници в насрещна композиция виждаме 
и върху една прекрасна пафта [„Българска митология” 2006]: 

 

 
 

Накрая няколко примера за конна композиция от храма „Св.Теодор Тирон и св. 
Теодор Стратилат” в с. Добърско, Разложко, построена и стенописана в 1614 г. 
[Димитров 2008]: 

 

 
Св. Димитър побеждава воин. Препуска наляво – рядка композиция. 

 

 
Св. Евстатий на лов за сърна(?).Рядък сюжет. Препуска надясно. 
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Третият пример от същата черква е изненадващ стенопис с двойна конна 
композиция, който напомня както созополската икона на св. Георги и св. Димитър от Х 
век, така и руските изображения на светците-братя Борис и Глеб. Съседството на 
червен и бял кон отдава предимство на влияние от Русия: 
 

 
Светците-воини Теодор Тирон и Теодор Стратилат поразяват дракона,  

препускайки на коне – бял и червен – плътно един до друг.  
 
Ще спомена, че тук-там из страната ни се срещат скулптирани образи на светци-

конници и езически мотиви, които не мога да вмъкна по убедителен начин в моето 
общо взето хронологично изложение, понеже датировката им е неясна. При тях са 
възможни два начина за поява: (а) да са оригинали, създадени през средновековието 
при строежа на съответния храм, или (б) да са останки от стари времена, вградени в 
храм от по-ново време. Независимо, обаче, коя от двете хипотези е вярната в 
конкретния случай, самото присъствие в български средновековни храмове на образи, 
които поразително напомнят раннохристиянското изкуство от Плиска, Преслав и от 
периферните на Византия страни (Армения, Грузия, Русия) от периода ІХ-ХІІв., е 
знаково явление само по себе си. То е свидетелство за една традиция, която може и 
да е замирала до критичен минимум, но никога не е била изцяло унищожена, не е 
умирала. Примери:  

 

 
Св. Георги сразява дракона. Неделишки манастир, Драгоман, Софийско [Чавръков 1978] 
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Каменна резба върху стената на храма Св. Димитър, гр. Радомир,  

[Мильов, Иванов 2006] 
 
Ще завърша с илюстрация от една българска светиня, която е точно датирана. 

Фасадата на главния храм в Зографския манастир, граден в периода 1800-1803 г. от 
български майстори, е увенчана от два мраморни релефа – единият със знака на 
Цариградската патриаршия, а другият – с образа на св. Георги - Драконопобедител 
[Чилингиров 2007а]:  

 

. 
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ХV. ОБРАЗЪТ НА КОННИКА В БЪЛГАРСКИЯ ЮНАШКИ ЕПОС 
(ХІV-ХІХ в.) 

 
Заедно с развитието на житиетата и иконографията на светците-воини на кон в 

България протича още един важен идеен и художествен процес. В тежките времена на 
ХІV-ХV век образът на юнака-конник прониква трайно и в българския юнашки 
епос.  

Да се върнем към дърворезбените двери от охридската черква Св. Николай, ХІV 
век, които се пазят в НИМ, София. За мен изключително интересно в тази прекрасна 
творба е най-долното поле. Обърнете внимание: вдясно виждаме конник, който не е 
светец с ореол, а юнак с калпак! Вляво пък са изобразени кентавър, мечка, женска 
фигура – досущ като елементи от езическа фолклорна традиция! 

 

 
 

Постепенно, покрай светците-конници, се появява фолклорният мотив за 
конника като юнак-закрилник, с което се завръщаме към идейно-емоционалната 
подплата на техния първоизточник! Именно върху тази особеност на отношението на 
траките към техния конник специално набляга Теодоров 1999. 

Показателен за тази тенденция е и варовиковият релеф на конник с боздуган от 
края на ХІV – началото на ХV век. Заедно с втори подобен релеф те са украсявали 
кулите при порта в крепостната стена на средновековния град Калиакра. Експонатът в 
НИМ-София гостува от музея в Каварна и е наречен „Триумфиращият конник”. 
Големите боздугани навлизат в средновековното въоръжение едва към края на ХІV – 
началото на ХV век [Тъпкова-Заимова 2003]. 
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Същият паметник е възпроизведен в друга книга [„Голяма книга...” 2005] под 
следното описание: средновековно конно изображение на легендарния Крали Марко.  

 

 
 
Цитирам споменатата книга:  

„Най-големият юнак в българския епос е познат от историята като християнски 
владетел, живял през ХІV в. в Македония. Столицата му била град Прилеп. ... Крали 
Марко е възпяван като изключителен юнак. ...И конят му бил необикновен ... Заедно 
с ездача те образували едно цяло. ... Под образа на действително живелия владетел 
прозира ясно ликът на древно божество, наречено Тракийски конник или Херос.” 

 
А следващият каменен релеф пак от НИМ показва двама конници в жестока 

битка, които са стилово и технически близки до конника от Калиакра. Той е 
експониран в НИМ без никакъв надпис за произход и датиране: 

 

 
 

Преплитането между образите на св. Димитър на кон и на Крали Марко се 
забелязва още от стенописа в Марковия манастир край Скопие, показан по-горе.  

Шкорпил 1926 дава още два примера за конници от християнско време. Цитат: 
„(1) Фрагментирана плоча от пясъчник, видяна от Шкорпил в 1889г. Намерена 
била под развалините на т.н. Екренско кале до с. Екрене, Балчишка околия. 
Латински кръст, под чието дясно рамо има релеф на конник, вървящ наляво. Над 
конника – ангел-хранител, почти изтрит. 
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(2) В черквата на с. Факия, Бургаска област, намерени две надгробни мраморни 
плочи от ХVІІІ век. Върху една от тях е изобразен брадат конник с калпак и 
голяма чанта и тръба през рамо, и ботуши. Върху нея има надпис с гръцки букви: 
 

 
 

Двете плочи произлизат от Бинбельовската гробница на източния край на с. 
Факия, до пътя за село Коджа бук (дн. Голямо Буково). В гробницата почиват 
останките на знаменитите прадеди на Стефан Караджа [«Из записките на 
Балчо Нейков” - Периодическо списание, кн. ХХХVІІ и ХХХVІІІ, стр. 119-142, 1891г., 
«Исторически материали» ].” 

Юначеската традиция в рода на Стефан Караджа не подлежи на съмнение...  
Ето чудесен юнашки каменен релеф на конник от Лопушанския манастир, 

Монтанско [Чавръков 1978]: 
 

 
 
Поразително е, че дори в най-ново време, в средата на ХХ век (1935г.), когато 

видният български график Васил Захариев търси образ, който да въплъти народната 
представа за юнака Маринчо Бимбалов Страшния, той се спира върху същата 
стародавна народна традиция от Възраждането и го изобразява като препускащ конник 
[КБЕ 1964]!  
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Във всички изброени случаи констатацията на Теодоров 1999 се потвърждава. 

Става дума не за класически абстрактен бог, а за закрилник на широки маси от 
населението, който се издига в култ, без да се боготвори като абстракция, обвива 
се от всенародната обич, без да се откъсва от земните си корени и без да се 
превръща в същински бог.  
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ХVІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ОБРАЗЪТ НА КОННИКА В 
ТРАКОБЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 

 
Образът на конника по нашите земи тръгва от класическата тракийска древност 

като ловуващ или властващ цар-покровител или като конник-боец, въплътен в 
стенописи, торевтика, монети, амулети и почетни императорски медальони от злато и 
сребро.  

Минава през 5-те хиляди каменни релефни плочи (само оцелелите до днес 
въпреки рушенето на езически паметници в Римската империя от ІV век нататък, 
вероятно са били създадени поне 2-3 пъти повече) и през стотина скални релефа на 
тракийски конник в Трако-Фригия (Дикили-таш, Кралево, Филипи и Мала Азия) като 
ловуващ цар, като препускащ конник-боец или като полубог-покровител. Кулминира в 
триумфалния Мадарски релеф, който сякаш обединява цялото митологично и 
легендарно богатство, с които народното съзнание е дарило този образ.  

Между V и Х в. образът на конника изчезва от българската земя задълго 
поради драматичните събития на Балканите - люшкането между езичество и 
християнство, между иконоборство и иконопочитане, двувековното византийско 
владичество над България. Паметници от периода VІІ-ХІІ век с образи на конник 
св.Георги са запазени само в периферните (далече или въобще извън строгия 
каноничен контрол на византийската константинополска църква) християнски култури 
в Египет, Армения, Грузия, Древна Русия – страни, които са имали по-спокойна 
историческа съдба от България в онзи период. Безспорната и силна близост между 
тези периферни раннохристиянски култури и малкото на брой оцелели 
произведения на българската култура от същия период, позволява да 
предположим, че подобни изображения по същото време с голяма вероятност са 
били създавани и в България.  

Твърде вероятно е началният импулс за изобразяване на светци-воини като 
конници да е излязъл от Египет в самата зора на развитието на християнската 
изобразителна култура. Но много по-вероятно е изключително широкото 
разпространение на тази композиция (специално на св.Георги) на Балканите да се 
дължи на приликата с Тракийския конник, чието почитане има хилядолетна традиция 
по тези земи.  

Все пак си струва да отбележа, че има една съществена разлика между светците-
воини-конници и Тракийския конник: Тракийският конник обикновено не се 
изобразява като нападател, поразяващ дивеч или човек, той има повече поетичен и 
приказен характер на закрилник, който носи надежда и морална сила, утеха в 
страданието и в смъртта, излекуване от болест; докато при светците-воини оръжието 
винаги влиза в употреба – поразяват звяр (дракон) или човек (вражески цар, антихрист  
и др.под.). С други думи поразителната прилика в композицията не бива да скрива 
известна разлика в съдържанието. Светците-воини придобиват по-широко 
териториално разпространение заедно с християнската религия, докато Тракийският 
конник си остава специфично тракийски образ.  

За мен лично никак не е правдоподобно да се предполага следната верига от 
събития:  
(І) в интервала V-VІІІ в.сл.Хр. по българската земя не възниква нито един образ на 

конник,  
(ІІ) внезапно в VІІІ в.сл.Хр. се появява един монументален скален езически релеф на 

конник край Мадара, който очевидно има много дълбоки тракийски корени,  
(ІІІ) в интервала VІІІ-ХІ в.сл.Хр. отново няма нито един образ на конник в каквато и да 

е материална форма; 
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(ІV) от ХІ в. нататък на Балканите и в югоизточна Европа се появяват и много широко 
се разпространяват и почитат фрески и икони на светците-воини в конна 
композиция. 

Целият материал в тази книга ми дава основание да смятам, че най-
вероятно Мадарският конник е бил създаден в езическото време преди края на ІV 
век и е естествена брънка от една хилядолетна традиция по нашите земи, която 
демонстрира неделимото преплитане между тракийското и българското начало в 
една мощна и жизнеспособна култура.  

Запазени до днес произведения с мотива на светец-конник у нас срещаме от ХІ 
век нататък. Мотивът е въплътен в иконопис и църковни дърворезби, посветени на 
светците, които населението възприема като закрилници от злини - св.Георги и 
св.Димитър. При това българските образи и тяхното развитие съответстват на подобни 
изображения в споменатите вече периферни християнски култури. Най-старите образи 
на св.Георги са като воин в покой, чиито оръжия са символ, а не действително средство 
за убиване. Следва конна композиция на светеца с копие в нападение. После той поема 
ролята на драконопобедител. Докато в най-ново време се превръща в абстрактен 
победоносец, какъвто го срещаме, например, в герба на Русия. През Възраждането 
образът на конника здраво се свързва с българския фолклор, а именно с любимия 
легендарен образ на Крали Марко и с приказния български юнак-защитник от неволи.  

Конникът на Балканите – езически и християнски – винаги е бил 
полисемантичен, многозначен, носел е разнообразно духовно съдържание. Но в 
изобразителен план той се запазва в продължение на хилядолетия в нашата култура. 
Иконографията му (текстът) се оказва много по-консервативна, трайна, устойчива в 
исторически план, от вложения в нея смисъл в конкретен период (метатекст). Тази 
закономерност се проявява както в тракийския, така и в българския период от 
историята на нашите земи, а също така и в преходното време между тези два периода.  

Очевидно въплъщението на обичания закрилник в образ на конник е 
толкова дълбоко вкоренена местна традиция по днешната българска земя, че след 
като тръгва от хилядолетното езическо тракийско минало, тя притихва временно 
поради трагичните превратности на местната историческа съдба и се разгаря 
наново в българското средновековно християнско изкуство и във възрожденския 
юнашки епос. Мотивът на конника пронизва цялата трако-българска история, 
възкръсва дори след най-трудните й векове и така се превръща във великолепна 
духовна и емоционална нишка, която свързва в едно цяло повече от 3000 години 
всичките епохи върху българската земя на Балканите. Мадарският релеф е 
ключовата брънка от тази нишка. Именно в тази роля - а не само и не толкова в 
конкретната композиция и в митологичната й семантика - се състои неговото 
величие и ценност за националната култура на България.  

 
ПОСЛЕПИС: 

В самия край на настоящата книга искам отново да наблегна върху две 
обстоятелства. 

При уточняването на спорни или непряко обосновани датировки, които имат 
съществено значение за общата картина на историческото развитие твърде полезна 
роля би имало прилагането на преки физични методи. В доста случаи подходящо е 
датирането чрез термично или оптично стимулирана луминесценция (thermally or 
optically stimulated luminescence dating TSL/OSL). Тази техника е детайлно разработена 
в периода 1970-2000г. както за артефакти от печена глина, така и за обекти, включващи 
суха или хоросанова зидария [Aitken 1985], [Aitken 1998], [Roberts 1997], [Ваганов 
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1984], [Liritzis 2000], [Theocaris et al 1997], [Цонев 2010], [Цонев, Колев 2010а], 
[Цонев, Колев 2010б], [Цонев, Колев 2010в], [Цонев, Колев, Динчев 2011].  

За целите на придобиване на информация за тримерни обекти, които са твърде 
крехки и подлежат на ерозионно рушене във времето – какъвто е дискутираният в 
настоящата книга Мадарски скален релеф - отново съществува подходяща физична 
методика: лазерно сканиране на обекта и създаване на тримерен оцифрен образ. 
Техниката е създадена отдавна и никак не е скъпа. Масово се ползва при реставрация 
на сгради, които са паметници на културата, за съхраняване на автентичния им образ 
при предстояща реставрация.  
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