
Материали по археологията на България, 
( т ь В. Д о б р у с к и , 

I. Т р а к и и с к и к о г ш и ц и . 
1)1. irliKoranina Тракия и Македония, а отчасти и въ друг и 

области на Балканский. полуостровъ, нергЬдко со ср'Зицнтъ па-
метииц!!, паречеип /гракпиопН копипцн". Подь тона название 
разбираме оп^Ьзн античнн релиеФн, конто пзобразяватт» мптич-
i i n r h тракипеки герои, отчасти и богове и героину «а и и М'ьртъвцн 
!!ь подобие па коннпцн, КонцнцтгЬ бинатъ пзваяпп върху 
мраморни и.ючи, отъ конто нап-малкитгЬ ел, едвамъ едппъ , ν -
цимстъръ високн и пшроки, по ср'Ьгцать се и грамадпи релиеФн 
па когшици въ естествена го.гЬмина, нздълбанп по скалнп ст-Ьпи 
както е пзв-Ьетпнятъ релттеФъ па тракипекия конипкъ на един 
скала до с. Мадара в ъ 1 Пуменеко и оизп, конто ее еъхрапян·; 
ίι'ι. пмператорекпя ыу.чеп въ Цариградъ.1) 

Конпикътъ ее изобразава различно: ту 'Ьздеи!, F,. ту вървещъ 
до кона ей и то на доено: прпдружава го неговото куче; отъ 
пр4гдъ конника стърчн дръвче. около косто ее овпва змия, еъ 
глава иасочепа къмъ главата па коня: чеето копникътъ с ппгЬд~ 
етавеп'ь като ловецъ; τοίι хвърля върху глигапъ крптко копне, 
косто д ь р ж п в'г> деепата ей рлчка; в'ь такава ловд:;кннска сцена 
участвуватъ и другп ягпвотпи: елент, левъ и мочка. Въ п.'Ьколк^ 
олгчап ирг];дъ котишка стон одна пли πό-вече женски Фпгури 
съ було на глава; пма и релпеФИ ст. образи па поклоппнцп и 
шмптели Cadorant.es), конто сл'Ьдватъ ге])оя или стоьу.тъ пр'Ьдъ 
него, ст> рл\ц'Ь простр'Ьни вт. знакъ на молитва, Копппкътъ или 
с голъ, пли обл'Ьченъ въ кратъкь, тгЬсепъ хптонт» или. туника, 

') J>;!;. 1'clniirli S., Catalotriu; itu Musec i m p m a l «TnntiijuitCs. <'onstaniiiioplo h 1л 
Direction dii Masck' 1*8*2, стр. 1!'. Λέ 122, ,ι.Ιτο о онисаш, цариrp:i дсни:ιп. коиιιιιΙ;Ί.: ,,Γο.ιΙηπ. 
бщимнофъ ечупонг па три к&еа, 1*77 .ч. г.нс.окь. HaMtpciri. ш. Солупсиочо п рис ι а пище. Βι, 
ср-Ьдача кошшкг прпдру.копь <>п, диа.ма иоишщн, οόρ,γ,5κ··ιπι сл. мочовс, и поел Ьднапч. <гп. 
ючен) си; кпмпшп.'п. сс ш у т а иi.j-xу едшгь глииип. (диьа. пиша), к лпо г·· иричакна до 
(дно др|,1!'.о, <;кч.и» ι,·ο«·το се ni:in:a '.'.мил. Зиалк'шгн· римски иромакедснис, киот:> се ннжда 
лаи;о гру'ш, :?ан1<»ти пило иалпачсио да се глода м-далеп. и <>тд:>лу тпмр'Ь." — Осгаид.-
л иг!'. тракииски копипци ил с.γ.ниш >ιу леи C.Y. оннеани ϊϋ>д|- Л·· 2::<>, и с.гИд. 1'слΙΗ··|';> ,Ι·> 
с Ма u»pa опт-ил. Kanil / , 1 ionaiibal.uarU.n f 11, стр. 11· 
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която е прЪпасана; отъ нлещитЬ му се разв-Ьна кксата маке-
донека хламида.2) 

И о д ъ релиеФа или надъ пего бива издълбанъ надпись, 
конто обяснява значението на релиеФа, обикновено надиисъ: 
Κυρίφ ήρωι или просто Κυρίφ, подиръ което сл^два собственото 
име на героя, комуто релиеФътъ билъ посветенъ; Κυρίφ ήρωι 
значи: „на Господа героя", „на Бога героя". Въ много случаи 
собственото име на героя е изоставено. Подиръ това сл'Ьдва името 
на пожертвувателя (ктитора) на релиеФа. Н а д п и с ъ т ъ се свършва 
съ думата εύχήν, нг1>кои п ^ т ь зависима отъ глагола άνέ-θ-ηκεν 
или съ Формулата εύξάμενος άνέθ'ηκεν. Въ н-Ькои надписи е по-
казано, загцо билъ обреченъ релиеФътъ на героя: υπέρ εαυτου 
καί των ιδίων, εύξάμενος καΙ επιτυχών и под. 

Епитетътъ Κύριος вместо θεός е твърд'Ъ обикновень въ 
тракийскит-Ь паметници, конто го прилагатъ не само къмъ име-
ната на героит-Ь, но и на пъриостепеннитЬ божества, и така се 
сргЬща: Κυρίφ Διί, Κυρία 'Ηρα, Κυρίφ Άπόλλωνι. Аналогнчни при-
мири съдържатъ и латински надписи отъ тракийско произ-
хождение, така напршгЬръ въ единъ надпись, намгЬренъ въ 
Римъ, въ който се споменува за иожертвувапье, направено на 
бога Аполона отъ единъ тракиецъ, се чете: Deo domino Apol-
lini Yergnlesi.3) 

По-голг]ша часть отъ релиефи съ конници прЬдставятъ 
мптични герои, ночитани отъ тракийцитгЬ като богове; това 
доказва надписътъ Κυρίφ ήρωι, който се намира върху такнва 
релиеФи. Както вече е казано ιιό-гор'к, въ много случаи соб-
ственото име на героя е изоставено по причина, че релиеФътъ 
билъ посветенъ и обреченъ на общоизвгЬстнпя м-Ъстенъ герой 
или светецъ, на когото името само но себе си се разбирало отъ 
м-Ьстото, д-Ьто релиеФътъ билъ поставенъ, и д'Ьто имало храмъ, 
светил ище или оброчигце на слития герой. 

РелиеФи съ конници се посвещанали на „Бога героя" ех 
voto, както става сега съ иконитЬ в ъ п ра в о ел а в н итЬ църкви, и 
се поставяли въ храмове и светилища на героит'Ь. За существу-
ваньето на такива светилища въ Тракия свидгЬтелстнуватъ вече 

®) Χαών, латински tunica, е долната дреха гръцка и рнмека, кол то но употр'Ьблепието 
си отговаря на сегашната риза или кошулл. — Хламида χλαμύς е кратка и лека иамЬтка » 
или мантия, изнърво народна носил на тесалийцит!; и макодонцитЬ, отд'Ьто сс j)a:jnj)Ocipa-
нила и въ другит'Ь части на Гръция и с била горна дреха па конницит'Ь; тя ее просто на-
мЬтвала и на глрдигЬ скоичавала сь фибула. Срав. liich, Dictioimaire des antiquites grecques 
et roinaines нодъ думи rb: tunica и chlamys. 

') Сравни Dwnont Л., Ilapport sur un voyage arclieologique en Thrace p. 30 и Corpus 
inscriptionum latinarum VI, 2708. — Французкшггъ археологъ Albert Dumont e трвилтъ, ' 
който въ своит'Ь известии съчииепия но археологията на 'Гракил: Kapport sur un. voyage 
archeologique en Thrace, Paris 1871 и Inscriptions et monmneuts figures (le la Tlirace. 1'aris 
1876, показа култа на гракийския герой като пародень богъ тракийски, изобразень въ по-
добие на конпикъ, л о вещь диви звЬрове, и доказа, че култътъ па този герой билъ замЬнень 
съ ночитанье на св. Гео])1'и. Отъ Дюмона произхожда и названисто cavalier thrace; lioscher, 
Lexicon der griech. и rom. Mythologie, унотр'1'.блва термина Keiter-heros. 
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IRHI;O.- IKO археологически находки. 1Гьрво такьво светплшде от-
крплъ Дюмоиъ въ Баткунъ, дЪто иъ разиалпиигЬ па едпо .мал ко 
светил пще се намЬрили πό-вече отъ десеть релпсФИ, пр'Ьдста-
вящп тракнпскпя конншгъ. бг-зъ надписи.4) Тона мпЬнпе на 
Дюмона подтвърждаватъ н по-нос.гкшнит^ колеитшиш находки 
па тракийекит'Ь копници ич» с. Диникли. Хармаплийска околия, 
с. Акча-каиръкъ иъ Кърджалийско, въ с. Имирли, Оливенско, 
и въ с. Ковачовецъ, Разградско, конто и о-долу ι и, о се оппшлтъ , 
БарелиеФИ съ копницп сж най-обикповени старпнп, конто се па-
миратъ пзъ Б ъ л г а р и я при много археологически находки; това 
доказва, колко общъ и популярен'!, е билъ к у л т ъ т ъ на тракий-
ския герой — конншгъ между тракиицтгЬ. К у л т ъ т ъ на тот ι 
ΐ (·]) и не е 1'1]И>етанд\лъ, и сл'Ьдъ като се разпрострапило хрп-
стиянството въ Тракия и еъе'Ьднпт'к π страни: тракийекит'Ь 
герои — конпнци ведпага били сзгЪсепп съ светит-h изтрг1>би-
тели на ч у д о т п ц ш г г к л а мни, еъсъ св. Георги5) π св. Димитри. 
Народного благочестие зело да се пекла на на езическп образп, 
на конто то е изменило зиаченпето. Подобно емЪсвапье или 
аналогично приспособление с станлло съ тракииекия п'Ьвецъ, 
Орфея, конто съ 1гЬспнтгЪ сп трогвалъ и прпвлнчалъ дшшггЬ 
зв'Ьрове, π съ божества, пареченн κοιοφόροί, спр-Ьчъ руноиосни, 
конто се изобразявалп, какъ иосьт/гъ агне пли овепъ на раме-
нгЬт^, си като: Хермесъ, Аполопъ и др. п'Ькоп; ранпото хри-
етиянство приело образп т-Ь на тис божества за прототпиъ на. 
„Добрия пастпрь". Сходството па тракииекия ι ν рой — коннпкъ 
съсъ св. Георги с такъво, щото имаме основание да пр-Ьдно-
лагаме, че тракийскиятъ конншгъ, конто убпва диви звЬровс 
съ копието си, е иослужплъ на първптгЬ христиански образо-
пнсцп за модель на св. Георги.0) 

Ре.1иеФитг1> съ тракииекия коннпкъ обпкновено с.γ» изд'Ь-
ланн просто и ттървобитно отъ неискусна рллка на еелски. иро-
винцпялпи камеподгЪ.1цп, и то — просто, защото били пазпа-
чени за селски свети, ι ища и оброчпща на героптЪ нзъ Тракия; 
но сргЬщатъ се и копницп, конто се отличаватъ сь художествена 
направа; къмъ такпва принадлежи освгкнъ другп оиисапиятъ 

4) Српвн. Dumont, 1 iapport etc. ]). 81 и Inseriptions р. 71. 
) До днесь народътъ счита релнефит!. па геронт!. - - копницп за обрати на св. Георги. 

Нь с. Еллндере, Ч'.-Па^арджииско, н.ючка съ копнит, се почита въ църкиата като сн. Георги. 
Dunwnt, Iiiscnptionx ,\i> 22. Нъ Иловдивъ - н.ючка съ конник ь и надпись: ϊ\·*ρ·ο» ήρ«η и 
Ίϊρ %ίς ΑΟλουτράλβος ΐύχ·/]ν: нр'Ьдъ им сто Ίΐραί- въ ново креме би.гь ипдълбанъ кргеп.. (-лицо 
№ 82. Въ ермепската църква св. Георги въ Пловдив!. прЬдъ релиефа на герои -- копит;ъ 
пал,у,тъ сиГ.щи, защото го имать па св. .Ι'ο«»ρπι. О ж щи Se 57. I>ъ църквата св. Георги въ 
Ямболъ вь махалата „Ka]iroiia" н.ючка сь кониикъ е яазидана вь ;шда до иконостаса, у ж ι. 
като св. Георги. Jirecek, Arcli. opigr. Mittli. 1880. стр. 132. J5r. маиастира св. Георги до 
с. Белащица до Пловдивь вь тамошпата църква служи :ta подирЬсголень камькъ античень 
жв])тисннкъ съ изображение на тракнйе-кия кон шип.. 

") (.'рав. I!avet С., I/art by/aiit.. стр. 80. lievue arclieologiqiui I стр. 170 - 18Г>. Diunoiii, 
Antel votif troiive en Tlirace и H.ijiport стр. 81, капка: „Иъ тракннскигЬ полета τι.и паре-
чениягь ниоантийски стил ь се начева вече въ вгорото етолЬтие слЬдь Р. Хр.'1 
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по-горгЬ релиеФЪ на Цариградокия Музей и шЬколко релиеФи 
на СОФ. Нар. Музей, конто гю-долу ще б я д ж т ъ споменжти. 

Но релнеФИТ'Ь съ тракийския конникъ не пргЪдставятъ 
само митичнитЬ тракийски герои; нгЬкои надписи на тие релиеФи 
показватъ, че тгЬ се отнасятъ отъ части и къмъ култа на 
героизувани мъртъвци. Въ това отношение е заб'Ъл'Ьжителенъ 
античниятъ жертвеникъ, описанъ отъ Dumont, Inscr. № 27. 
Жертвеникътъ служи еега за под престол енъ камъкъ в ъ ма-
настира св. Георги до с. Белащица. Б ъ р х у жертвеника сж 
издълбани образи на конници и надписъ: Αλέξανδρος Φίλιππου 
Αγοραίος τοις τέκϋοίς εαυτου.7) Отъ Македония е познато изобра-
жението на герой-конникъ, издълбано върху единъ жертвеникъ, 
който е служилъ на набожната дружина на Бакха Тазибастена 
за принасянье ежегоднитг1з жертви (задушница, поменъ) върху 
гроба на Луция , робъ-економъ на Цеза Виктора; върху с&щчя 
жертвеникъ се чете надгробенъ надписъ, който начева съ 
Формулата: Diis inferis Manibus.8) Не πό-малко е важенъ д р у г ъ 
единъ надписъ на единъ гол-Ъмъ саркоФагъ, в ъ който били 
погребени баща и синъ. Бащата завещана на тиязотитгЬ (жреци) 
на сялция Бакхъ известна сума, за която ежегодно да правкьтъ 
поменъ за него прЪзъ Росалскит-Ъ праздници. 

Не πό-малко любопитенъ е единъ надгробенъ камъкъ отъ 
Воденъ въ Македония, върху който се намира надгробенъ 
надписъ, заедно съ изображение на конника; подъ коня е куче, 
което напада мечка и наблизо — змия.9) При това не тр'Ъбва да 
забравяме, че к у л т ъ т ъ на героитгЬ, конто, споредъ въззрЪнията 
на древнит-Ь, били славни мъртъвци на отдавнашни времена, не 
е билъ нищо друго, осв^нъ единъ видъ πό-високъ к у л т ъ на 
умр'ЬлитгЬ. 

Както сж се почитали славнитгЪ митични герои, така по 
лека лека захванжли да отдаватъ геройска почитъ на славнитгк 
съЕр^Ьменни мъртъвци, който били причислены между ήρωες и на 
който така сжщо се принасяли жертви и поевещавали оброчни 
релиеФи съ подобии изображения, както на героит'Ъ. При тази 
т'Ъсна свързка между култа на героит'Ъ и reponsyBaHHT^ мър-
тъвци не можемъ категорично да утвърждаваме, че релиеФит'Ъ 
съ тракийския конникъ пр-Ъдставятъ само тракийскит'Ъ герои, 
а тр'Ъбва да се присъединимъ къмъ мн'Ьнието, че дгЬйствително 
по-гол-Ъмата часть отъ тракийскит'Ъ конници сж образи на 

"') Въ приведения тукъ примйръ τοις τέκνοις έαυτοΰ може и друголче да се облени: то 
може да значи, че ножертвувателятъ обрекълъ жертвеника на герои-конници за добро, спа-
сение или иод. на чедата си. Дател. над. въ този случай допуща подобно тълкуванье. 

8) Сравни Ihuzey et Daumet, Μission arclieologique <le Macedoine стр. 151—6 и То 
maschek, Hitzungsberichte der Akademie in Wien, 18GS, стр. 373—4. 

9) Срав. Archaeol. epigr. Mittheilungen 1888, стр. 191. 



5 

тракийскит'Ъ герои, но при това н'Ъкои отъ тия паметници се 
отнасятъ къмъ култа на героизуванитгЪ мъртъвци.10) 

Надписит'Ъ на н'Ъкои релиеФи съ копници показватъ, че т ^ 
били посветени не на изобразения герой, а на Аполона и Дио-
скуритЪ;11) такива релиеФи вероятно били поставени въ свети-
лищата на тие богове или пъкъ можемъ да пр'Ъдполагаме, че 
тракийцит-Ъ си пргЪдставяли тие богове като конници, на 
ловъ; героятъ-конникъ е билъ до толкова поиуляренъ, и него-
виятъ култъ така разпространенъ между тракийцит-Ъ, ьцото гх"Ъ 
само подъ образа на народния герой-конникъ могли да се прЪд-
ставятъ и други н'Ъкои божества. 

Слпцит'Ъ типове на конници както въ Тракия се ср-Ьщатъ 
и по островит-Ъ «Лесбосъ, «Лемносъ и Тасосъ.12) Въ Илирия кон-
никътъ се явява обржженъ съ дълго копье;13) βουκράνιον, сиргЪчь 
волска глава, която е издълбана надъ релиеФа, свид-Ътелствува 
за оброчното значение на релиеФа. 

Изв'Ъстнит-Ъ отъ Македония пртгЪри пр'Ъдставятъ сцена 
отъ ловъ на глиганъ и змия, която се овива около дръвче; тия 
релиеФи безъ изклгочение бидохть посветени на героизувани мър-
тъвци.14) Многобройни конници били открити въ Тесалия, отече-
ството на кентаурит'Ъ; Надписит'Ъ на тгЪхъ показватъ, че тгЪ се 
отнасятъ къмъ героизувани мъртъвци.15) Покрай Тракия най-
многобройни релиеФи съ конници е произвела Беотия. Ката-
логътъ на беотийскит'Ъ скулптури описва не πό-малко отъ 
52 екземиляри.16) По-гол'Ьмата часть отъ беотийскит-Ъ конници 
сж издълбани на малки жертвеници, който били назначенн за 
принасянье жертвата, изобразена на т-Ъхъ. ПрЪдъ жертвеника, 
на който пламти жертвениятъ пламъкъ, виждаме въор^жения 
герой, 'Ъздегцъ или стоещъ до коня си; едната ржка на героя 
е простр^на за знакъ, че благоволно приема жертвата, когато 
копятъ съ ир-Ъдното копито настжпва края на олтаря. Доста 
често се срЪща и женска Фигура, която налива вино отъ единъ 
сждъ; има и релиеФи съ молители. Ловджийската сцена, която 
е толкова характеристична и обикновена въ тракийскит'Ъ ре-
лиеФи съ конници, е изобразена само на единъ релиеФЪ отъ 
Танагра. Надписит'Ъ на тия релиеФи означаватъ конницитгЪ 

10) Срав. Reinach, Catalogue стр. 34, и Clironiques dOrient, сгр. 42 89—91, д-Ьто се 
сноменува нлочка съ конникъ, куче и глиганъ, намерена на островъ Тасосъ съ надгробенъ 
надпись: Σύντροφος Συντρόφου χαίρε. 

п ) Срав. Dumont, Inscr. № 40, 61 а и бр. 1, 2, 6, 52, на настоящата статия. 
12) Срав. Conze, Reisen auf den Inseln des Thrakisclien Meeres 29. таб. 10. 8 ; 66. 

таб. 10. 6 ; 109. 111. таб. 18. 5 ; 31 таб. Ιδ. 1. 13) Heuzei/, Mission arch. стр. 399 таб. 31. 4. ,4) Henzei/ et Daumet, Mission, стр. 235, 106. Bormann, Arch. epigr. Mitth. aus Oes-
terr. 1888 стр. 191. 12. 

, ь) Сравни Rosclier, Austulirliches Lexicon der griechischen und roemischen Mythologie, 
статилта: lleros. 16) Koerte, Die antiken Sculpturen aus Bocotien, № 93—145. 



като ήρωες; по да-.ш съ топя се мпсл1л;тъ м п т п ч т ! герои, или 
героизувани мъртъвци, не ложе ио.южите.шо да, ( ' е ' " '^1 ' ! понеже 
въ тпя надписи не ее срЬщатъ собствен π имела на извЬст-
нитг1> митпчпи герои, м^же да се иргкдполага, че релпеФптЬ 
били поспетепп на героизувани мъртъвци. Въ Атика и Арголида 
еллцо се намиратъ релиеФи сл. копнпци; отъ Арголида за паеъ 
е пптересепъ единъ релиеФЪ ст. конпикъ, който лови глигаиъ : 
пргЬдъ конника с/го и жертвен ш:ъ и дръвче, около което се ошша 
змия. Конницит-Ъ отъ Мала Азия иовечето се отнаеятъ до ге-
роизувани мъртъвци; въ Кизикъ билъ паагЬрепъ релиефъ, който, 
споредъ надписа на него, билъ поставенъ в ъ храма на Апо-
лопа; но особено заб'Ьл/Ьжителепъ е релиеФътъ отъ Колос, 
д'Ьто под'ь образа на конника има надиисъ: Γαίω Γερμανικω Καί-
σαρ:, αυτοκράτορα РелпеФптгЬ отъ Фригия и Пизидия означаватъ 
конника като 0·εός σώζων. 

Отъ този кратъкъ прЬгледъ внждаме, че изобразяваньето 
на героя като конникъ било известно и разпространено не само 
въ Гърция, но и въ ("ЬнернитгЬ ir стран и, особено въ Македо-
ния и Тракия, дгЬто repoirrii е.\\ пркдетавени като копнпци на 
ловъ. В ь този видь се изобразявали не само мптпчни ге[)оп, 
но отчасти и героизувани мъртъвци и н'ккоп богове.17) Вт, 
вег]>кн случай релиеФи съ конинци ел* паметнпцп оброчпи (во-
тпвии), както показна прибавката εύ]/ήν пли съотвЪтиата на ней 
Формула, която срЬщаме тъй чеето въ иадпиелт'Ь и като такпва 
ее поставили тамъ, д'Ьто ее припаеяли жертвн на изображения 
богъ пли герои, ол'Ьдователно вь еиетилшца и оброчшца на 
гсроптгЬ, Η върху гробове, люпын и гробници па героизувашггЬ 
мъртъвци, вгь чеегьта, на конто се нзвършвали помени и задуш-
ппци. Дг1зто не е пмало храмъ на пзвЪстния герои, тамъ релие-
ФИТ'Ь съ копнпци се поставяли иь храмове на друг π богове, 
как го напр. на Аполона. 

Ilo-ropdi вече заб'Ьл'Ьжихме, какгь бпва пзобразенъ тракиы-
скиятъ герой. Конятъ е неговъ перазд'Ьлимъ другаръ ; тра-
киецътъ не е могълъ да си представ π своитгЪ герои осггЬнъ 
като копнпци по ловъ. ./Товътъ и Оззденьето на конь, на конто т ъ й 
страстно се предавали тракнйскггНз първепци и юнацн, били 
прг]зпесени па героитЪ. Вече Хомеръ в ь Илияда, птзеень XIII, 
стпхъ 4. славп Тракия като страна на пъргави 'Ьздачи и копе-
кротители, като казва: 

") Чаб'Ьл-Ьжитолеиъ е вогпвиилгь надпись он. То.ми (сога Кмстендже), вь който Юпитерь 
HAia епнтета на герой: Juppiter Optimus .Maximus lieros. Другн примири ирнвежда Mordtmann. 
I.evue aiv.hcologiquc 1N7S. Xoveinbre, стр. 2'J5 - (5. и Diuuont, Mehmges <rarclieologie стр. 512. 
Нь грьцкаш мнюлогия геронгЬ Мелеагрь и Хшшлить с лицо се иаобра:злватъ като ловци, 
π пЬма ci.»irkiiiic, че сравнигелиата дштология ще ycnlie да облени свъруката па тракийскил 
геряй-конннкъ сь прочутит'Ь ловци па гръцката мнтологил, като .Мелеагра, Хшшлита, Ориона 
π др., и сьс'ь светциг!; на хрнстплнеката религия като св. Георги, св. Хубертъ и др. Сравни 
.Mordtiuiiun стр. 2UC». 
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Νόσφιν εφ"5 ίπποπόλων θρηκών καθ-ορώμενος α!αν. 
С лицо така се произпася Хомеръ въ шЬсень XIV. ст. 27. 

Σεύατο έφ' ίπποπόλων Θρακών δρεα νιφόεντα. 
Както въ Атени, така и въ Тракия коневодството (ίπποτροφία) се 
считало за благородно занятие, и csi. известии многобройнит'Ъ 
имена сложни съ ίππος. С О Ф О К Л Ъ въ своя Тегеш, като споменува, 
че ΊΤλιος е φιλίπποις ΟραξΙ πρέσβιστον σέβας, дава на тракийцитЪ 
епитета φίλιπποι, сир-Ъчъ любители на конье, гЪздачи (Sophocles, 
FragiTi. 428). 

Сжщо и кучето е в-Ъренъ другаръ и любимо животно на 
героя: ту придружава господаря си на ловъ, ту весело под-
скача къмъ него или по другъ начинъ участвува въ изобразе-
на та на релиеФа сцена. Въ старитЪ в'Ъкове конь и куче бивали 
клани на гроба на господаря си, за да може той да имъ се 
наслаждава и на онзи св'Ътъ. 

Може би, този обичай не е оотанжлъ безъ влияние върху 
изобразяваньето герои като конници на ловъ. 

КолКото се отнася до змията, която се овива около дръв-
чето, стоеще пр'Ъдъ конника, знаемъ, че тя е иостоянъ атри-
бутъ на хтоничесшггЪ (земни) существа и особено на героит'Ъ, 
конто се бро1л\тъ между т-Ъхъ. Народното придание считало ге-
роит'Ъ за чов-Ъци на отдавнашно минжло. МгЪстото, дгЪто се по-
читали героит'Ъ, се считало за т'Ъхенъ гробъ; сялцо и могилитЪ, 
конто пропзхождали отъ незапамтени вр-Ъмена, били гробове на 
героитгЪ, въобще гробътъ въ отечествената почва се считалъ 
за посмъртно жилище на героя; по тази причина много на-
роди въ етарит'Ъ вгЪкове устроявали гробове като истински 
жилища. Отъ земното свойство на героя излиза свързката му 
съсъ змията, която живгЪе въ земнитгЪ дупки и скалнит'Ъ пукнж-
тини. Отъ таинственото появяванье и изчезванье на змията 
се породила в-Ьрата, че змията има демоническа сила и че се 
родила изъ земята. По тази причина змията естествено ста-
нжла постоянъ атрибутъ на земиитгЪ существа и на героит'Ъ 
и се считала за иазителка на т^хното подземно жилище и на 
светилището, въ което се почиталъ изв-Ъстенъ герой; въ нейното 
появление народътъ виждалъ даже демоническо появление на 
самия герой.18) 

ls) Jioscher, Lexicon der Mythologio стр. 24 06 и слкд. Изображенията на змиитй с» 
тньрдЬ чести особено на монстит'Ь, сЬчсни въ градовег!; на древна Тракия: Serdica, 
Pautalia, Philippopolis, Hadrianopolis, Anclnalus, Nicopolis ad Nestmn, Xicopolis ad Istrum, 
Marcianopolis, Plotinopolis. ОсиЬиъ това срав. lleuzoy, Mission стр. 217. и 326. бЬлйжки за 
култа на змнитЬ въ древиа Македония. — До днесъ змиигЬ аавзсматъ важно мЬсто въ 
бьлгарскитЬ пародии вЬрванил. Срав. Иречекъ, (,'esty ро Bulharslm стр. 274 и Карановъ, 
Пер. Си. 9. 129. 



Ila С . 'ГЪДУКИЦИТ'Ь С JJ >ΜΙΙΙΙ ЦП слч описапп нсиздадепи Л° 
еега. плочкн съ гграκ·!ΐιη-κιι кпиннцп, осв'Ьнъ бр чспе (i, 52, 71, 
конто се издавать тукъ С Ъ Н Ь К О П поправки И допълпсппа. 
Всичкнт']; т у к ъ описапп релиеФи ее сьхраняватъ въ Пар. Музеи 
ВЪ СоФИЯ. 

( I Днииклн, Хьрмавлинека околия. Въ землшцето на тона 
село били нам'Ьренн п|.гЬуь 1S93 год. три мраморип н.ючн съ 
изображение на кошшци, отъ конто д в к слч поснетенп па бега 
А полона, както показнатъ падппситгЬ на тгЬхъ. Споредъ събра-
m r r b до ее га, св'Ъдг1ишя, релпеФнтг]> били намЬрепн нъ развал π-
ιπί Ή> па одно старо здание, — може би храмъ на бога Α ι юл она, 
ком у то рслнеФПТ'Ь υπ.πι поснетенп. Въ еллцата местность била 
нзкопана едпа б])онзена Фигурниа 0 08 м. нпеока, пр'Ъдставящн 
Аполопа правь, го.гь и съ нараменъ т у л ъ съ стр'Ьлп. 

1. Първата плоча е ОЧИ) м. висока, (>44 шпр., 0'09 м. дебела. 
К'опппкътт. съ богата κ,ν. драва коса е об.гЬдонъ в ъ кратъкъ хп-
тонъ, който е пр'Ьнаеапъ; отъ плещпН; му се разв-Ьпа клчеа 
м а кед опека хламида; позгктгЬ лту ел\ обут и съ calcei (посталп), съ 
иар'Ьзани отгор']» κρ.γ.ινπι украшении. г ^сената рлчка па конника 
с вдпгнлчта. К'опятъ е въ скокъ на д< с и о. съ паетмрхилчла грива 
н BirpibY/ra опашка; па ι лава га нма украшение въвъ вид ь па 
ентпк (перчпнъ). т пр'кдпзггЬ крака на коня тина глиганъ, 
когото ухапва едно куге. Подъ нзображението пма надписъ отъ 
сл'Ь.дуюн^пт'Ь три ре,да: 

ΛΙΗ к \ Λ α ΧΊΓ! Л К КС 11N и К ГХ Α ΡIСТ S К' 
V ! i) Χ А X № ! ί К К X МОГ К IА \ ( К ( Т Р А 
Т Ш Ч Ю 

f Ы Д П И С Ъ Т Ъ ее чете така: Απόλλων: ΓεικεΤΊ^ΝΟ) 
ΑΝΕΫ^ΚΕΝ Μουκ*ανός οτρατιώτγ,ς. Сл Ьдовате.пю релпеФътъ е оброченъ 
ίεύχαριστηριον), посветеиъ на Аполопа 1 \нксзенскп отъ тракпеца 
Мукияна, войникъ въ п'Ькон римекп легпопъ. Епптетътъ на 
Аполопа ΓΕΙΚΕΣΗΝΌΣ е тракнпски и е пропзведепъ отъ нмето па 
мгЬетото, д'Г.то бнлъ ночитапъ Аиолонъ, комуто бнл-ь посветенъ 
релпеФътъ. По направата си тозн както и слг1>днпятъ релиеФЪ 
прпнадлежлут'ь къмъ нап-хубашггЬ до сега намгкреин релпе«1»и 
на герои-кошшци въ Тракия. На други географически еиитети 
на Аполопа срав. f)iin/oitJ, Melan^ES (L a r c l i c o l o o i e Χ: G2 D. Απόλλωνι 
Αλσγ^νω; надписъ отъ Къркъ-Клнее. — Χι 78. Απόλλωνι Αατομηνω — 
А!: 61 μ;, Απόλλωνί Σίχερψψ. — Сбм. II, стр. 4. Απόλλωνα Ί'ανισκεληνώ. 
ΒΪΚ. обр. 1. 

2. Сллцото м Ьсто. Мраморпа плоча Об9 м. висока, 0'39 широка, 
отделу мал ко но-широка, ΓορΊι мал ко ιιό-т'кеиа и закруглена, 
<Н)7 м. дебела. Повърхностьта па тази плоча, както и на пргкд-
и а та, е нокрита отчасти съ ва])овита кора, която затъмня в а 
н1>коп части на двата релиеФа. 
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Коинпкътъ , пзобразенъ си face, 'кзди въ галопъ, на десио; 
топ е об.гЬченъ съ хнтонъ и хламида, която се развква отъ 
нлещит'к му; съ десната сн ρ лиг а държп едио животно (съриа?), 
което хашл»тъ двгк кучета, едиото вь пркдппя кракъ, а другото 
в ъ главата. Главата на коня е украсена съ перчпнъ. На дссно 
пргЬдъ копя с/гон дръвче, около което се о виза геройската змия. 
З а д ъ конника, 'Ъзди другъ, който е πό-далечъ и се приближава 
къмъ него. П о д ъ тозп релиеФЪ пма двгЬ пр-Ьградки съсъ с.гЬд-
ппт'Ь изображения; два разярени лева х а н ш т ъ едпо животно, 
клекнл\ло на пр-ЪдпитгЬ сн крака. на десно отъ т Ь х ъ се в и ж д а т ь 
още н'Ьколко животин, отъ конто се познана мечка легнжла но 
гърбъ, — съ нркднигЪ сн лапн тя тегли и'ккаква си илячка; 
послгЬ — сьрна и кучета. Втора прЪградка: на л'Ьво глпганл , 
пападн/У^ть отъ куче, пргЬдъ тгЬхъ лень и згкколко другн жи-
вотин, конто не се разпозпаватъ ясно. РелпеФътъ е хубав > 
пзработеиъ. Па горпата рамка на, релисФа пма надпись, на по-
ловитгь покритъ съ варовита кора, и за това не е до тамъ 
ясенъ. Падппсътъ съдържа елъднптЬ два реда: 

КГРШ А110ΑΛΩΝΙ 
ΠΧΚΙ1ΊΙΧί2 

А долу, подъ третата цр1>градка се чете: 

Ψ Λ (Н А Д IΙΣΣΤ РАТ19.Ύ 11 ΙΑ ϊ'Σ I' 141 N< ЯХАР1ГГ I I 
РЮХ1) 

Надписнт']» се четлггъ така: 

Κυρίω Απόλλων: 
Γιγκισηνφ 
Φλ(αο'.ηος) Ούάλης στρατιώτης Λυσυρηνός? 
Χαριστή ρ:ον. 

РелпеФътъ бплъ посветенъ па „бога Аполона", конго пма 
епнтстъ Гннкийеиски, отъ войипка Флавия Валепта, конто билъ 
отъ Дизпра и за това носи епптетътъ Δυσυρηνός. Този, както 
и прт.дпплтъ епптетъ ΙΛγκισηνός, сл\ тракпйски названия. Да,-ли 
Γει,κεσηνός и 1\γκ:σηνός означаватъ едио и еллцо мкето, на което 
пмето различно е издълбано само по иогрЪшка па, камеиодгЬлеца. 
нлп по друга случайна причина, не може за, еега положително 
да се определи. Вж. обр. II. 

В. Сллцото м'ксто. Мраморпа плоча, 0 Ί 8 м. внеока, 0'18 м. ши-
рока, 0Ό2 м. дебела, гор], закруглена. Коинпкътъ гЬзди на десно, 
въ ходъ, десната му рллга вдигн^та, за да хвърли копье, което 
държп в ъ нея. РелпеФътъ е твърд'Ь плосъкъ, и паправата му 
първобитна. В ъ рам ката подъ релиеФа е издълбадъ надпись: 

') С'Г.чотанията NIv. НМЛ, 112, !>ТП2, ΙΊ1Ν, ТН сл. сыциноии съ лшатури. 
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ΓΕΪΓΟΝΤΙ ΑΓΛΟΓΣΛΑ 
А долпата рамка подъ релиеФа сьдържа сл'ЬдшггЪ дна реда: 

ΜΟΪΚΑΒΧΡΓΣ МОГКА 
ТРААЕУЗ ΑΝΕΘΕΚ (sic!) 

Надписътъ се чете така: 
Γείγονπ Αύλουσελλ . . . 
Μούκαπορις? Μουκατράλεως άνέ{)·εκ[εν] 

БуквитЬ с л» доета пеправплпп, .лигатура има само една: 
ΝΕ въ глагола άνέΰ·ηκ(εν). 

Надписътъ съдържа собствеии трагсниски имена, отъ конто 
пеизв^стпи сл\ Γείγων и Αύλουσελλ... Кол кото се отнася до по-
сл'Ьдгтото, то би могло да се чете Αύλούσελμις, за което ср. 
Bcmidorf, lleisen in Lykien тик! Karien, I. 154. и Oorpns inserip-
tionnm atticarum II. 964 — сииеъкъ на траки иски и битински 
войници, конто служили въ Атина като наемни войници кждгЬ 
края на 4. стол, пли мал ко по-къспо; между други траки йци 
тамъ се спомеиува и Δουλή-ζελμις. Остава да се обяени Γείγων 
и Μούκαβχρις, което може б и да е погрг1ш1ка на камеиодгЬлеца, 
конто е издълбалъ βχ BMIICTO πο. Вж. обр. III , Ф И Г . 3. 

4. С. .Липница, Орханпйска околия. Споредъ свЬдг1шията 
на г-на Хр. Бончевъ, старт» учитель, плочката, която описвамъ 
подолу, „била пам'Ьрена прЪди нЬколко годиπи в ь землшцето 
на с. Липница; тя била положена като похлупакъ падъ едно 
котле съ пари, пзкопани тогава. ПаритгЬ били стари, сребърни 
антики, но разнесенп и иродадепп въ г. Вратца по златарит'Ь 
и по частиц лица." 

Плочката е 0"26 м. виеока, 0*21 м. широка, 0Ό2 м. дебела. 
Конникътъ еп face, съ шапка на глава, гкэди на десно; десната 
му рл\ка е вдпгпл\та, конятъ е въ скокъ; пргЬднитгЪ му крака 
е л вдипьухти надъ олтарь, задъ конто стой дръвче, около което 
се овива змия. 

Подъ р о л и е Ф а е издълбанъ надписъ отъ сл^днитгк два реда: 
ГА ΙΟΣ ΜΑΚΟΓΤΟΓΚΑΙ ГОАЕП) 
ΟΓΣ ΘΕ12 Δ<>ΡΟΧ 

Надписътъ се чете така: Γάϊος Μακούτου και Γολειοΰς θ-εφ δωρον. 
Плочката е оброченъ „даръ на бога" (Э-εφ δώρον). 
Собственото име на бога въ надписа е изоставено, защото 

то било добргЗ> известно въ м-Ьстото, д'Ьто плочката била по-
ставена. Μακούτου καΐ Γολειοΰς сл\ безъ съмггЬние тракийски имена, 
за конто за сега шЬмаме на ржка аналогични прим'Ьри. Вж. 
обр. IV. Ф И Г . 2. 

') БуквпгЬ ΟΣ, 01' сл\ съедипени. 
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5. Пловдивъ. Мряморна ил очка 0 Ί 2 м. висока, долу 0 Ί 1 м., 
а гор'Ь 0*07 м. широка, ΟΌΙδ м. дебела. Плочката изпърво се 
вамирала в ъ католпческата църкна въ Пловдивъ, а сега се 
съхранява в ъ Народния Музей въ С О Ф И Я . Т Я пр'Ьдставя конникъ 
съ и аметиста хламида иа дееио; десиата му рл\ка почина на 
тпията на коня, който е въ ходъ. 

РелиеФътъ е доста плосъкъ и първобитенъ. 
П а д ь релиеФа личл\тъ буквитгЬ: 1 О А 
Подъ релиеФа се чете с.гкдпиятъ надиисъ отъ два реда 

АСА 11С 11 Р() 1Г 1L КР Ε АГ1 
Τ Ί > Χ Ί Α ! Ί > Χ Α Χ Κ Β Ι Ι Κ Ε Χ 

«Л'Ьвиятъ доленъ ж г ъ л ъ на плочката е отчупенъ, та не 
мозке да се знае, да ли прЬдъ ΑΣΑ МП тр'Ьбна да се допълнкктъ 
н-Ъкои букви; ако не е така, то надписътъ може да се чете, 
както елгЬдва: 

Άσοης ή рок ύπερ έαυ[τοϋ] 
των ιδίων άνέ·9·ηκεν. 

Сл'Зздователио релиеФътъ е оброчепъ, посветенъ на „героя" отъ 
тракиеца иа име Аз 3ης; въ но л за па това четен ье сл\ тракнйскитЪ 
имена, произведепи отъ сллция корень, като: Asdnla, което ири-
вожда Tonmscltel', Sitzungaber. der Wiener Akademie, I X стр. 389: 
Asdnla miles coli. V. praetoriae. Вж. обр. V. ФИГ. 1. 

6. Град7» Пещера, Татаръ-Пазарджишки окрткгъ. Въ една 
нива до Пещера била намерена още въ турско вр'Ьме мраморпа 
плочка съ образъ на конника; плочката е 0 Ί 9 м. висока, 
долу 0 Ί 7 м., а ropli 0'13 широка и закруглена. Конпикътъ е 
облгЪчеиъ въ хитонъ и нргЬпаеанъ; отъ илещптЪ му се развгЬва 
хламида; въ десиата рл\ка държи копье, което иска да хвърли 
вързъ лева, който тича подъ коня. Конятъ тича въ галопъ на 
десно; десното му ко пито настлчпва единъ впсокъ пр-Ьдметъ, 
който може б и да е олтарь. 

Н а д ъ релиеФа има надиисъ: 

ΘΕΟ Ι Σ АЮЖОРШП 

а подъ релиеФа се четлггъ слгЬднитЪ два реда: 

А1' Г ΑΖ12 XIΊ ΙΕΡΑI Т() 1 'ΚΑ I Т12 X 
Ι Α Ι Ϋ Χ Έ Γ Χ Ι Ι Χ 1 ) 

Двата надписа се ч е т ^ т ъ както слгЬдва: 
Μεοΐς Αιοσκόροις 

Αύγάζών υπερ έαυτου και των 
ιδίων εύχήν. 

') НуквитЬ iiN и ΗΝ сл. съсдииени. 
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РелиеФътъ, както виждаме отъ надписа, билъ посветепъ на 
боговет-Ь Диоскур и отъ тракиеца на пме Авгазонъ, което сргЪ-
щаме като собствен о име въ единъ латински надписъ. На това 
сравни: Willniaun, Exempla inscriptiomim latinariim iii шиш praecipne 
acadeinicnni r. 81. Л» 1828. Споредъ Duniont, Melanges d'archcologie 
стр. 539, Αύγάζων не e собствсно име, а иоетическо изражение, 
съотв'Ьтно на Формулата ζών καΐ φρονών. Вж. обр. III, ФИГ. 2. 

7. Село Кадършикъ, Сърненогорска околия, Пловдивски 
окрлгъ. Ил очка съ образъ на конникъ, намерена на могилата 
„Тонра-Хаесаръ" до село Кадършикъ, 0 Ί 7 м. висока, 0 Ί 4 м. ши-
рока, гор'Ь закруглена. 

Конникътъ, облгЬченъ въ кратъкъ хитонъ, гЬзди на десно 
въ галопъ; отирЬдъ на грждитЪ му личи хламида; десната 
му рляка е напрегнжта и държи к ж с о ко пи с. Конятъ настдшва 
съ десното си копито единъ издигнлчтъ иргЬдметъ (могилка?). 
Долу подъ релиеФа се намира ел'Ьдниятъ надписъ отъ два реда: 

Н Р 0 Ф 1 А 0 С В Е Ю Г О С 

Ε Γ Χ Η Ν 1 ) 

Надиисът'ь се чете така: 
"Ηρόφιλος Βεί9*υος 

εύχγ^ν. 
Сл'Ьдователно релиеФътъ е оброченъ, нанравеиъ ех voto — εύχήν 
отъ тракиеца ХероФила, епиа на Вейтия. Bithns, Βείθ-υς, Bitins, 
Bitns e тракийско собствено пме, което се сргЬща доста често; 
отъ него сл\ произведен!! сложни имена, като: Bitln-centlms, Biti-
tralis, Bitho-porns, Trai-bithiis и др. Сравни: Dumont, Les inscrip-
tions et, mormments fi^nrcs de la Tlirace p. 77. Вж. обр. II, ФИГ. 1. 

8. Местонахождение неизвестно. Плочата се намирала въ 
католическата църква въ Пловдивъ, а сега се съхраиява въ 
Ыародния Музей въ С О Ф И Я . Плочата Е 0 ' 3 7 м. висока, 0 ' 3 4 ши-
рока, 0Ό4 дебела. Рорната часть на плочата има Форма на тре-
жгълникъ, въ конто се чете надписътъ: 

К Г Р Ш 

П Г Р О Г М Р О Г А 

Подъ този надписъ е изваянъ релиеФЪ, който завзема плоскость 
отъ 0'20 м. X 0*31 м. РелиеФътъ пр-Ъдетавя конникъ ен face, 
гкздещъ на десно; той е обл^чёнъ въ кратъкъ и τ-kceirb хитонъ; 
отъ плещитгЬ му се разв-Ьва кд»са хламида; десната му ржка 
е сложена на тнията на коня. До лгЬвия пр^зденъ кракъ на коня 
се вижда жертвеникъ (?) съ пламъкъ; пргЬдъ олтаря стожтъ двг1з 
женски Фигури, обличен и въ дълги хитонн. Десниятъ горенъ 

') 1>уквитЬ ИР, HN с.т. съединеии. 



К У Т Ъ на релиеФа е отчупенъ, и за това ее вижда само часть 
отъ олтаря и първата женска Фигура. Задъ конника вървштъ 
три мжжки Фигури, обличен и въ клеи хитони. ГГьрвата Фигура 
държи опашката на коня. Подъ релиеФа се чете сл^дниятъ 
надписъ: 

ΒΩΟΚΕΙΛΑΟ ΒΩΟΚΕΙΛΟΓ 
Надписите на плочата СУ твърдЬ важни; отъ тгЬхъ се науч-
ваме за нензв'Ьстния до сега тракпйеки богъ-герой, комуто 
билъ посветенъ релиеФътъ: Κυρά;) Ηυρουμρουλω. Въ собственото 
име ΠΓΡΟΓΜ...ΡΟΓΑΩ между буквитгЪ Μ и Ρ пма хорнзонтална 
чертица, която като че ли етединява двктгЬ букв и, та би могло 
да се чете ΙΙυρουμηρούλφ*. 

Името ΒΩΣΚΕΙΛΑΣ до сега е неизвестно; и то е тракийско. 
Аналогични иримгЬри за имената па този надписъ за сега лип-
суватъ. Вж. обр. III. 

9. Местонахождение неизвестно. Плочката била намЬреиа 
н е й д е въ Пловдивско. после прибрана въ католическата църква 
въ Пловдивъ и сега се съхранява въ Народния Музей въ СО-
ФИЯ. Плочката е 0* 15 м. висока, горе закруглена, 0" 14 м. ши-
рока и 0Ό2 м. дебела; първобитно изделие отъ б е л ъ мраморъ. 
РелиеФътъ нредставя конникъ, ездещъ на десно, облеченъ съ 
хитонъ и хламида; десната му рука държи шията на коня; 
предъ коня стой забулена женска Фигура. Безъ надписъ. 

10. С У Щ О . Плоч1са 0 Ί 4 м. висока, 0 Ί 2 м. широка. 
С У Щ О изображение както нредиото. Обр. Υ . ФИГ. 2. 
11. С У Щ О . Плоч1са 0.13 висока, 0 Ί 2 широка, 0Ό2 дебела. 
СУШ,О изображение, както онова подъ брой 9 . Обр. V . ФИГ. 3 . 
12. С. Вресово, Айтоска околия, Бургазки округъ. Мра-

морна плочка 0.16 м. висока, 0 Ί6 м. широка, О'015 м. дебела. 
Конникътъ въ галопъ езди на десно; той е облеченъ въ хптонъ 
и въ десната си рука нанрегнута държи копье. РелиеФътъ е 
доста илосъкъ и просто изделанъ. Гл. Jirccel', Arcliaeolog-i.scli-
epigTapliisclie Mittheilungen ans Oesterreich-Uiigani X p. 159. Сега 
въ Пар. Музей въ СОФИЯ. Обр. VI. ФИГ. 3. 

13. Татаръ-Пазарджикъ. Плочка отъ б е л ъ мраморъ, 0\17 
висока и 0 Ί 7 широка. Конникътъ, облеченъ въ хитонъ и хла-
мида, е зди въ галопъ на десио; десната му рука е нанрегнута 
и държи некакъвъ предметъ. Н]уЪдъ главата на коня се за-
б е л е ж в а змия. Обр. III. ФИГ. 1. 

14. С. Мързянъ, Пловдивска околия. Плочка съ конникъ» 
0'22 м. висока, 0 Ί 5 м. широка, 0Ό3 м. дебела. Плочката била 
намерена въ едпа могила до с. Мързянъ. Конникътъ, който е 
облеченъ съ хламида, върви на десно; съ десната рука се е 
улопилъ за шията на коня. Главата па конника и на коня е 
отчупена. Безъ надписъ. Вж. обр. VI, ФИГ. 2. 



14 

15. Местонахождение неизвестно. Плочката била намерена 
нгЬйдгЬ въ Пловдпвско, после прибрана въ католическата църква 
въ Пловдивъ и сега се съхранява въ Пар. Музей въ С О Ф И Я . 

Плочката е 0* 11 м. висока, 0*08 широка, отъ бгЬлъ мраморъ. 
Конникъ обл'Зьчеиъ съ хптопъ и хламида, която виси по гърба 
му, върви на десно; десната му рука е сложена иа шията па 
коня. Конятъ е въ ходъ. Направата е твърд-к пърнобитна; ре-
лиеФътъ е доста плосъкъ. Вж. обр. V, ФИГ. 4. 

16. Местонахождение СУЩО. Плочката е 0Ό9 м. висока, 
0Ό85 м. широка, 0Ό2 дебела. С У Щ О изображение. Паправа пър-
вобитна. Вж. обр. У. ФИГ. 6. 

17. Пловдивъ. Плочка, намерена въ' една нива до железно-
путната станция въ С У Щ И Я градъ. Плочката е 0 Ί 1 м. висока, 
0Ό85 м. широка, О'ОЗ м. дебела. Конникътъ въ галопъ е з д и на 
десно; той е облеченъ въ хламида, която се развЬва отъ пле-
щите му; десната му рука е напрегпута. П р е д п и я т ъ десенъ 
кракъ на коня настуива малъкъ четвеространенъ жертвеникъ. 
Вж. обр. У. Ф И Г . 5. 

Твърде забележптелно иаходище иа релиеФите на тра-
кийския конникъ е село Акча Кайръкъ въ Курджалийеко. ΓΙό-
подробни сведения за това находнще линсуватъ; за сега из-
вестно е само толкова, че въ старо едно градище до Акча 
Кайръкъ били намерени тридесетг» релиеФи на тракийския 
конникъ, конто ирезъ 1892 година ста П У Л И притежаипе иа 
Пар. Музей въ С О Ф И Я И тамъ сега се съхраняватъ. Откритнето 
на толкова релпеФи въ едно место ноказва, че тамъ се нами-
рало вероятно светилище или храмъ на некой тракийски богъ-
герой, комуто били посветени ех voto многобройнитЬ тукъ на-
мерени релиеФи съ конници, конто се посвещавали на тракий-
ския герой, както иконите въ православните църкви. На след-
пите страници СУ оиисани тракийски конници, намерени въ 
Акча Кайръкъ, и то първо конници съ надписи и после безъ 
надписи. 

18. Уломъкь отъ плочка съ конникъ, вероятно 0'20 м. ши-
рока. Заназена е само горната часть отъ плочката, въ която 
виждаме конника en face, на десно; десната му р у к а е напрег-
пута и държн копие; забелезва се и хламидата. която се раз-
вева до руката на конника. — Надъ образа има надиисъ, отъ 
който Л И Ч У Т Ъ само следните букви: 

ΠΗΚΟΩΘΕΩΟΩΪΙΙΡι) 
Надписътъ може да се допълни така: 

Έ[πηκόω θεψ σωτηρ(ί(!>?') 

') БуквигЬ НК и ΩΤ съединени. 



15 

което значи: на бога спасителя. Έπγ^κοος е извгкстенъ епитетъ 
на бога, който му се прилага, ако пзслуша просбитгЬ и молит-
витгЬ на просителя. 

19. Уломъкъ отъ релиеФЪ съ конникъ; в и ждя се само зад-
ниятъ кракъ на коня до кол'Ъното и задната половина отъ тгк-
лото на едно животно, което тича подъ коня. Уломъкътъ е 
0 Ί 4 м. високъ и 0 Ί 4 шир., дебзлина на плочата — 0Ό4 м. 
П о д ъ релиеФа е имало надпись, отъ който еж се у пазили слЬд-
н и т к букви: 

А Г Р. АIX 
Вероятно: Αυρήλιος Διν[έο)ς](?). Срав. Δινέως въ единъ надписъ 

отъ Плондивъ: Duinont·, Melanges А« 34. Dines ib. ΑΙ: 114 g 1 а. 
и иадпиеа отъ Долистово, който съобгцаваме подолу. 

20. ГГлочка 0 Ί 6 м. висока, 0' м. широка, 0Ό2 м. дебела. Коп-
ии к ъ т ъ съ хитонъ и хламида, която се развЬва отъ плещитЬ 
му, 'Ъзди в ъ галопъ на десно; деената му ρ лига е вдигнута. 
Подъ релиеФа се чете надписъ: 

ПОГКАТРА АГКОГ 
който гласи: Πουκαχρα Λύκου. Т у к ъ ΙΙούκαχρα вероятно е вмкето 
Μούκατρα, доста известно тракийеко име. Вж. обр. VIII, ФИГ. 6. 

21. Мраморна п лоча 0 Ί 8 м. висока, 0 Ί 4 широка roprh мал ко 
по-т^Ьена и закруглена, 0.02 дебела, силно повр-кдеиа. Кон-
никътъ , облгЬчень съ хитонъ и хламида, в ъ галопъ тича на 
д е с н о ; н ь деената си иапрегнута рука държи коиие; подъ коня 
двгк жнвотни, конто се нападатъ едно друго (куче и глнгаиъ?). 
Пр4>дъ коня единъ неясенъ ирЪдметъ, който не ее разгюзнава 
добргк Подъ релиеФа е имало надписъ, отъ който ее е упазилъ 
само краятъ : 

Р Ш О 
Може би: [Μοκάπο]ρις δώ|"ρον]. 
22. Уломъкъ отъ плоча съ конникъ, отъ която се е упазила 

само долната часть, която е 0'20 м. широка, 0*13 м. висока. 
Конникътъ тича в ъ галопъ на десно; отъ конника се вижда 
само главата. Подъ този релиеФЪ, конто е доста хубаво из-
д'Ьланъ, е имало надписъ, отъ който е упазена само .гквата му 
половина. Ето иадпиеа: 

ΟΕΓΘΗ^ΑΝΊΊΦ 
РУТ1ЕГХ1Ш1) 

Той се чете: Σεύθ-ης Άντιφ(ίλου?) 
. . ρωτι ευχήν. 

Въ втория редъ би могло да се чете: ήρωι εύχήν. 

БуквитЬ ΗΣ и ΗΝ сж соединена. 



16 

Тракийското име ϋ εύ{ ) ·ης е известно; то се сиомену ва к а к г о 

отъ 1гЬкои класичееки автори, така и иъ иадписнгЬ и въ люпе-
тит Ь, с/Ьчени отт» нЬколко тракииски царье на име Оентесъ. 
Отъ т-Ъхъ е най-за 6kir3^Ki ι тел ел гь она Севтесъ, конто иъ V. стол, 
пр. Хр. съединилъ тракийскит-Ь племена иъ едпа държава. Вж. 
обр. IX, Ф И Г . 2. 

23. Плоча мрамориа 0Ό4 м. дебела, отъ която билъ изваяпъ 
високъ релпеФЪ (liant relief) на коннпкъ. Оравпително съ дру-
гитЬ, този релиеФъ е нзработенъ доста добрЬ и отчасти пма 
Форма па статуя. Височпната на релиеФа съ главата на коня 
е 0"25 м., а дължината 0.17 м. Конят-ь въ галопъ тича на десио; 
краката му С У отчунеии; т'Ьлото на конника С У Щ О с отчупено 
π се вижда само десниятъ му кракъ отпргЬдъ и лг1ншятъ отзадъ 
коня. Вързъ конника е С К О К И У Л О едпо животно, което х а п у т ъ 
два звЬря; отъ т-Ьхъ ясно се познана левътъ , който съ прЬд-
нптгЬ си крака тъпчи гърба на единъ звгЪрь, л е г и у л ъ на земята. 

Подъ релиеФа е имало надпись, отъ който се е упазила 
само сл'Ьдиата частъ: 

Уиазената часть на. надписа може да се чете: 
. . . ατούς O-sw ^ουη . . . 

εύ/ήν 
С.гЬдователио, релиеФътъ билъ посветенъ ех voto (εύχήν) 

па тракииекия богъ, отъ пмето иа когото в ъ надписа се чете 
само: ΘΕΩ ΣΟΠΙ Вж. об]). X, ФИГ. 1. 

24. а. С у щ а направа, както конника подъ брой 23. Краката, 
опапгката и главата на, коня отчунеии. Конникътъ ей face гЬзди 
па десно; тон е облеченъ съ пр'кпаеанъ хитонъ и хламида, 
която се развЬва задъ него; десната му р у к а е в д и г п у т а ; показа-
тели иятъ и ер'Ьднинтъ голгЬмъ пръетъ С У В Д И П Г У Т И а оста-
Н У Л И Т ' Ь пръстп притиенутн къмъ длалп>та. Вж. обр. X, Ф И Г . 2. 

Ь. С у щ а направа, ера в. вж. обр. IX, ФИГ. 1. 
25. Мрамориа плоча О'ЗО м. висока, 0 27 м. широка, 0Ό2. 

дебела. Конникътъ еп face, въ хитонъ и хламида, която се 
развгЬва, въ галопъ гЬзди рта десно; десната му рука е в д и г п у т а 
и държп кратко копне. Подъ коня единъ звг3»ръ (левъ?) съ 
пр^диитЬ си крака пасту ива и хапе врата на едпо животно, 
(сьрна?), клекиуло на π р о д н и т е нозгЬ. Дсспото пр1>дно копито 
на коня ступва върху единъ олтарь. Д-Ьлиятъ релиеФъ се от-
личава съ живость и принадлежи къмъ и<>-хубавитг1> копиици. 
Часть отъ опашката и заднит-Ь крака па копя лписуватъ, за-
[цото тазп часть на плочката лппсува. Ил.·, обр. XI, ФИГ. 1. 

26. Плоча мраморна 0'21 м. висока, 0 21 широка. Конншгъ 
на десно. С У Щ И Я Т Ъ мотпв'ь, както на пр'Ьдиата плочка, съ тазп 
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разлика, че пр-Ъдъ коня СТОТУТЪ ДВгЗЗ забулени женски лица до 
единъ четвеространенъ олтарь. Задъ коня стой мужка Фигура 
въ хитонъ, която държи опашката на коня; подъ коня куче 
напада глигана. Конникътъ има шапка на главата. Вж. обр. XI, 
Ф И Г . 2 . 

27. Мраморна плочка 0'21 м. висока, 0 20 широка, горгЪ за-
круглена . ДолнитгЬ и двЪ краища СУ отчупени. Конникъ въ 
хитонъ и хламида, която се развгква отъ плещитЬ му, тича 
на десно в ъ галопъ; десната му рука с в д и г н у т а и държи 
КУС о копне. ЩгЬдъ коня стой женека Фигура, забулена. Подъ 
коня куче напада глигана. Конникътъ е прЬдставенъ доста живо. 

28. Мраморна нлоча, 0 Ί 6 м. висока, долу 0*13 м., а τορΊϊ 
0Ό9 м. широка и закруглена, 0Ό3 м. дебела. Конникътъ ей tace 
облгЬченъ c/ь хитонъ и хламида, която виси' по гърба му, ^зди 
на десно, в ъ ходъ; десната му рука е положена на шията па 
коня. РелиеФътъ е плосъкъ и просто изработенъ. Вж. обр. VIII, 
Ф И Г . 4. 

29. Мраморна плочка 0 Ί 3 висока, 0 1 1 м. широка, 0*03 м. де-
бела. Изображение както брой 28. Вж. обр. VIII, ФИГ. 3. 

30. Мраморна плочка О114 м. висока, 0 Ί 0 м. широка, 0*01 м. 
дебела. Изображение както на брой 28. Направата е сьвскмъ 
иървобитна, и релиеФътъ плосъкъ. 

31. Мраморна плочка м. 0*12 висока, 0*10 м. широка, едвамъ 
0*01 м. дебела. Изображение както на брой 2*8. Направата с 
съвсг1шъ груба и първобитна; релиеФътъ е плосъкъ. 

32. Мраморна плочка отъ сжщитгЬ размгкри; направата и 
изображението С У С У Щ И , както на горната. 

33. Мраморна плочка, 0*14 м. висока, 0*10 м. широка, ropli 
закруглена, 0 * 1 5 м. дебела; СУЩОТО изображение, както на бр. 28, 
съ тая разлика само, че десната рука па конника е ш т р е г н у т а 
и д ъ р ж и копне. Направата е първобитна и релиеФътъ плосъкъ. 

34. Мраморна плочка, 0*15 м. висока, 0*10 м. широка. С У Щ О Т О 
изображение; пр-Ьдъ коня има олтарь. 

35. Мраморна плочка, 0 1 4 м. висока, 0*12 м. широка, ropli 
закруглена; С У Щ О Т О изображение, както на брой 34. Л ^ в и я т ъ 
доленъ край на плочата е отчупенъ. 

36. Мраморна плочка 0*19 м. висока, 0*16 м. широка, 0*02 м. 
дебела. Конникътъ съ хитонъ и хламида въ ходъ; десната му 
р у к а е сложена на шията на коня; пр-Ьдъ коня стой забулена 
Фигура. */Ипшятъ доленъ край на плочата с отчупенъ. Грубо 
и просто изделие, едно отъ нап-първобитните. 

37. Мраморна плочка 0*16 м. висока,* 0*11 м. широка; из-
ображението и направата С У С У Щ И както на брой 36. 

38. Мраморна плочка 0 Ί 5 м. висока, 0 Ί 5 м. широка и за-
круглена . Изображението и направата С У С У Щ И , както на бр. 36. 
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39. Мраморна плочка 0 Ί 3 м. висока, 0 1 3 м. широка, горе 
закруглена. Х.дамидата на конника виси по гьрба му. Изобра-
жението и направата СУ с У щи те, както на брой 36. 

40. Мраморна ил очка 012 м. висока, 0 1 1 м. широка. Из-
ображението и направата СУ СУ щи те , както на брой 36. 

41. Мраморна плочка 0 Ί 6 м. висока, 0.14 широка, г о р е п<5-
т ^ С Н А и закруглена. Изображението и направата сж С У щите, 
както на бр. 36. Вж. обр. VIII, ФИГ. 2. 

42. Плочка отъ хубавъ б^лъ мраморъ, 0*10 м. висока и 
толкова широка, 0Ό2 м. дебела. Изображението С У Щ О Т О , както на 
брой 36, само направата малко πό-чиста, макаръ и примитивна. 

43. Мраморна плочка 0 Ί 6 м. висока, 0 Ί 3 м. широка, 0Ό3 м. 
дебела. Конникътъ ей face, облЪченъ съ хитонъ и хламида, която 
се развгЬва отъ плещите му; въ галопъ езди на десно; десната 
му рука е вдигнута и държи кратко копие. Пр1здното десно 
копито на коня ступва върху малъкъ четвеространенъ олтарь, 
до който се вижда дръвче, около което се овива змия. Вж. 
обр. VIII, ФИГ. 5. 

РелиеФътъ не е до тамъ високъ, но изработенъ доста живо. 
Гривата на коня образува на челото му cirrus (перчинъ). 

44. Мраморна плочка 0 Ί 7 м. висока, 0 Ί 5 м. широка, гор-Ь 
закруглена. Конникътъ въ хитонъ и хламида гЬзди на десно; 
десната му рука е вдигнуга и държи стрела, пр1>дното десно 
копито на коня ступва върху низко олтарче (?). РелиеФътъ е 
доста плосъкъ и по направа стой ιιό-долу отъ пр^дния. 

45. Мраморна плочка 0 Ί 9 м. висока, 0*15 м. широка, горе по-
таена (0Ί2 м.). Конникътъ на десно, както пр-Ьдиия. РелиеФътъ 
е д в ъ р д е плосъкъ, и направата му проста. 

46. Мраморна плочка 0 Ί 3 м. висока, 0 Ί 1 широка, горе за-
круглена.. Конникътъ "Ьзди на десно въ галопъ, както прёдиия. 
Долниятъ десенъ край е отчупенъ. 

Направата е груба и проста. 
47. Уломъкъ отъ мраморна плочка 017 м. висока, 0*21 м. 

широка, гор-Ь закруглена. Задните крака на коня и десниятъ 
кракъ на конника до коленото отчупенъ. Конникътъ ен face 
облеченъ въ хитонъ, въ галопъ езди на десно; десната му 
рука е вдигнута. Гривата на коня образува на челото му 
перчинъ (cirrus). РелиеФътъ е доста плосъкъ и просто направенъ, 
макаръ и съ известна степень живость. 

48. Мраморна плочка 0*20 м. висока, 018 м. широка, г о р е 
закруглена. Конникъ въ галопъ на десно, както ирёдния. 

.49. Уломъкъ о т ъ мраморна плочка съ конникъ, изработенъ 
доста хубаво. Конникътъ en face, въ хитонъ, препасанъ, е з д и 
на десно. Върху конника Е СКОКНУЛО едно животно, отъ което 
ре вижда само трупътъ и часть отъ главата му. Види се, че 
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деената р у к а на конника е била вдигнута, и че той бнлъ 
обл'Ьченъ и съ хламида. Гривата на коня образува на челото 
му cirrns. 

50. Мраморна плочка 0 Ί 1 м. висока, 0 Ί 0 м. широка, 04) 15 м. 
Конникъ ей face съ хламида върви на десно; иргЬдъ коня, на 
когото ирЬднит'Ь нозгЬ еу В Д П Г Н У Т И като въ скокъ, стой дървче 
съ змия (?). 

Наиравата на релиеФа е доста първобитна. 
51. Мраморна плочка 0 Ί 0 м. висока, 0Ό8 м. широка, 0Ό15 м. 

дебела. К о н н и к ъ т ъ en face е об.гЬченъ съ хламида, к о я т о се 
раз1гЬва отъ плегцит'Ь му; образътъ на коня и конника е озпаченъ 
в ъ проста контура. По простата си паправа тази плочка съ 
конникъ заслужва особено внимание и принадлежи между кон-
ници отъ онзи видъ, за който Иречекъ, Cesty стр. 514. забЪ-
лгЬзиа, че „припомнятъ за доисторически чъртежи, нам-Ьрени въ 
западна Европа". (Сравни обр. XIII). 

52. С. Опицв-Ьтъ, Искрецка околия. Мраморна плочка 0'24 м. 
висока, 0*21 м. широка, О'ОЗ м. дебела. Плочката била намерена 
въ мгЬстностьта „Изворъ" до село Оппцв-Ьтъ отъ К р. Петровъ 
пр-Ьзъ 1892 год. и подарена на Нар. Музей въ С О Ф И Я , гд-Ьто 
сега се съхранява, Конникътъ голъ, ей ta.ee, държи въ деената 
си рука, която е вдигнута, кратко копне; конятъ е въ скокъ; 
гривата на коня образува на челото му ептпк (перчинъ). ПргЪдъ 
коня стърчи дървче, около което се овива змия съ уста, насочени 
срещу коня. Подъ релиеФа има надписъ отъ ел'Ьднит'Ь три реда: 

АПОЛЛ£ШЖ)ЛР11ХУРНВОГКЕХв 
ΡΗΒΟΓΚΕΝθΟΓΕΓΞΑΜΕΝΟΟΑλΈ 

Θ 1 Γ Κ Ε 1 ) 

Н а д п и с ъ т ъ се чете така: 
Απόλλων ι Σκοδρηνω 'Ρηβουκέν Ο-^ς] 
ΤηβουκενΟ-ου εύξάμενος άνε-

0-ηκε. 
Сл-Ьдователно, релиеФътъ билъ посветенъ на Аполопа, съ пргЪ-
коръ Σκοδρηνός, отъ тракиеца на име ΤηβουκένΟ·ης, синъ на Ребу-
кента и то ех voto (εύξάμενος). Епитетътъ Σκοδρηνός е произведенъ 
отъ името на мгЬстото, в-Ьроятно Σκόδρα, дкто билъ почитанъ 
богъ Аполонъ, комуто релиеФътъ билъ посветенъ. На единъ 
античенъ жертвеникъ съ надписъ, иамгЬренъ въ С О Ф И Я , Аполонъ 
се нарича ΤΡανισκεληνός (сравни Сбм. I I стр. 4). За подобии епитети. 
на Аполона ср. Oumont, Inscriptions JV· 62 (1, 87. С У Щ О И 'Ρηβου-
κένθ-ης е име тракийско. Сравни Tomaschek, Bemerkmigen tiber den 
Bessisshen Volksstamm, Sitznngsber. d. Wien. Akademie, L X p. 388. 

3) Вуквитй: ΗΝ, РНВ, KE, HKE c& сьедпнени. 
2* 
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Въ р-Ьчьта си 1п L. Calpurniiiin Pisonem 34. 84 Цицеронъ сио-
менува единъ князъ на име Raboeentns, отъ н.демето па БесситЬ, 
като казна: Ideinqne tu llaboeentнт, Bessicae gentis principem, cuin 
te trecentis talentis regi Cotyi vendidis.ses, secnri percnssisti. 

РелиеФътъ твърдЪ прилича на онзи, който е описанъ по-
гор-b подъ бр. 4.; разликата е само тая, че въ бр. 4. има още 
и жертвеникъ. Вж. обр. IV, ФИГ. 1. 

53. С. Ново-Село, Пловдивска околия. Мраморна плоча 0 Ί 9 м. 
висока, 0 Ί 7 широка; двата горни края на плочката СУ отчупепи. 
Плочката е доста извгЬтргЬла. Конникътъ en face, облгЬченъ въ 
хитонъ и хламида, която се развгЬва задъ него. -Ьзди на десно; 
десиата му рука е вдигнута; конятъ е въ галопъ и наступва 
съ десното си копито единъ възвишенъ пргЬдметъ (жертвеникъ?); 
подъ коня куче напада глигана. 

Подъ релиеФа е издълбанъ следниятъ надписъ: 
ΜΟΓΚΑΤΡΑΑΙΣ 

EVXIIN 
който се чете: 

Μουκάτραλις 
εύχήν. 

Сл'Ьдователно, плочката е вотивна, посветена ех voto (εύχήν) 
отъ тракиеца Мукатралисъ на тракийския богъ-герой, на когото 
името въ плочката неФигурира. Собственото име Μουκάτραλίς 
се сргЬща въ надписит-Ь доста често. 

54. Мраморна плочка 0'21 м. висока, 0 Ί 8 м. широка, горЪ 
закруглена. Конникътъ ей face, обл^ченъ съ хитонъ и хламида, 
която виси по гърба му, върви на десно; десната му рука е 
положена на шията на коня, който е въ ходъ. РелиеФътъ е 
доста плосъкъ, и направата му проста. Плочката била намерена 
шЬйд-Ь изъ Пловдивско, но не се знае точно нейното место-
нахождение. 

55. С. Арабларъ, Поповска околия. Мраморна плочка 0*21 м. 
висока, 0 Ί 7 м. широка, 0 04 м. дебела. Плочката била намерена 
въ едно старо градшце до с. Арабларъ на върха Кереченъ. 
Конникътъ, облеченъ въ хитонъ, езди на десно; десната му р у к а 
е вдигнута и държи кратко копие; конятъ е въ галопъ. Н а д ь 
релиеФа има надписъ, който обаче е почти изтритъ, та се поз-
наватъ само следните букви: 

ICTOVTOVACy 
Малко но-ясно Л И Ч У Т Ъ букви на надписа подъ релиеФа; 

ΒΑΙΚΙΘΗΟΖΟΓΡΗΟΓΟ 
Ε ί'Χ 11 ΧΑ Χ Εθ 11 Ιν ΕΧ 
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Въ първия редъ не е сагурно четеньето на първата буква, 
която може Да се чете или като В или като Σ. 

Надписътъ би могълъ да се чете: 
Σαικί-θ-ης Ζουρήους 

εύχήν άνέθ-ηκεν. 
Колкото се отнася до Ζουρήους, може да се посочи на тра-

кийските имена, сложии съ Sura: Maca-snra, Diie-sura, Σουρεγέθ-ης. 
за конто срав. Dumont, Melanges стр. 559. — Σαικί&ης е новь приносъ 
къмъ тракийскит-Ь имена на-κύθ-ης: Μιλτο-κύΟ-ης и др.1) — Вж. 
обр. XII ФИГ. 2. 

56. С. Топчии, Разградска околия. Мраморна плочка 0'20 м. 
висока, 0 Ί 6 м. широка, горе πό-тЪсна и закруглена. Конникъ 
облеченъ въ хламида, която се разв^ва отъ плещите му, езди 
на десно; десната му рука е вдигнута и държи кратко копие; 
конятъ е въ галопъ; подъ коня неясно се заб^л^ззват-ь черти 
на едно животно. Гривата на коня образува. на челото му пер-
чинъ. ГГр^дното десно копито на коня насту ива н-Ькакъвъ въз-
вишенъ нр^дметь (могилка?). РелиеФътъ е плосъкъ, и направата 
му проста. Вж. обр. XII, ФИГ. 1. 

57. С. Ковачовецъ, Поповска околия, Разградски округъ. 
Мраморна плочка 0*21 м. висока, 0 Ί 9 м. широка, 0Ό25 м. дебела. · 
Плочката била намерена пр-Ьзь 1890 година въ м-Ьстиостьта 
„Юртлукъ" до с. Ковачовецъ, дгЬто били забг1злгЬжени стари гро-
бища и селище. Конникътъ en face, обл'Ьченъ въ хламида, уви-
снула по гърба му, върви па десно; десната му рука е положена 
на шията на коня. РелиеФътъ е нлосъкъ и просто изработенъ 
отъ грубъ мраморъ. Вж. обр. XII, ФИГ. 3. 

58. Пакъ оттамъ. Уломъкъ отъ мраморна плочка съ конникъ, 
0*13 м. високъ, 0 Ί 3 м. широкъ. Конникътъ en face, въ хламида, 
върви на десно; десната му рука е положена на шията на коня, 
която както и главата на коня СУ отчупени; сллцо липсуватъ 
и краката на коня. Задъ конника стой не ясна мужка Фигура. 

59. а. Местонахождение СУЩО. Мраморна плочка 0*16 м. 
висока, 0 Ί 7 м. широка. Конникътъ en face, въ галопъ езди на 

') Отъ езика па древнитЬ тракийци ся\ се уиазили само фрагмента — собствени имена 
личин, географически и нЬкои други отдЬлни думи, и то неверно ирЬдадени въ гръцка и ла-
тинска форма, отчасти отъ древнитЬ писатели, отчасти отъ надиисигЬ. При т-Ьаи оскадни 
останки отъ тракийския езикъ естествепо заслужватъ особно внимание всички надписи отъ 
тракийеко нроизхождение. Изв-Ьстпо е, че нЬкои тракийски географически имена сжществуватъ 
до днесь въ ноизм'Ьненъ видъ: Пловдивъ (Pulpudava), Ибърь (Hebrus), Сгрума (Strymon) и 

' др. Тракийеко е вероятно и названието Рила, писано въ ср'Ьдов'ЬчнитЬ паметници Рыла, огъ 
нжтешественика Пусбека Ilulla (срав. Jirecek, Cesty, стр. 454). ЫЬма сьмнЬние, че името 
Рила е въ евръзка съ тракийското Τολλι-γεραί, крЬпость, която сиоредъ Procopius, De aeilificiis 
28Н. 15, се намирала υπό πόλιν Γέρμανε, близу до града Genuana, мЬсторождението на Бели-
зара, при иодножието на Рила нланииа, д-Ьто се га е Саиаревска Баня, тождествена съ ан-
гичиага Germana (Jirecek, Cesty, 452 — 3). Сиоредъ Tomascliek, Haiuu.shalbinsel 2. 86, Gennana 
пронзчожда отъ тракнйското geriua — топълъ. То се уназило до дпесъ въ названного 
Джерменъ. - Списъкьтъ па тракийски имена, упазени въ географическигЬ названия, ще бхде 
съетавенъ въ отдЬлна статия. 
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десно; десната му рука е ттапрЪггтута и държи к У со коиие. 
Три вата па копя образува иерчипъ на чел ото му. ПргЬдъ коня 
СТО!УТЪ Д В Е же и пси Фигури, а задъ него се вижда м у ж к а 
Фигура, конто сл. десната си р у к а д р ъ ж и опатпката на коня. 
РелиеФьтъ е плосъкъ. просто изд'Ьланъ отъ г р у б ъ мраморъ 
и доста изтритъ. Вж. обр. XIV. ФИГ. 2. 

59. Ь. Местонахождение СУЩО. Мраморна плочка 0 1 5 м. 
висока, 0 Ί 4 м. широка. Конникътъ въ галопъ тича на десно; 
десната му рука е вдигнута и държи копне; подъ коня куче 
напада глигана. ПрЬдното десно ко пито иа коня наступва 
низъкь жертвеникъ. РелиеФътъ с плосъкъ и извЬтр^лъ , та 
едвамъ се познавать контурпт'Ь на конника. Плочката била 
изпра 1ч па въ Нар. Музей п р ^ з ь 1886 год. отъ О. Н. Икономовъ 
като „<>Γ>))(ΐΐ7> на св. Георги". 

60. С. Хасанларъ, Разградска околия. Уломъкъ отъ мраморна 
плочка съ конникъ, отъ когото се е уиазилъ само бюстътъ му 
ен 1асе; конникътъ е облеченъ въ хламида. З а д ъ този конникъ 
езди другъ, πό-малъкъ, защото иде отъ далечъ; и той е изо-
бразень ен tace; въ уломъка се вижда т е л о т о му до пояса и 
главата на коня. Упазената часть доказва, че релиеФътъ отно-

• си тел по билъ изработенъ доста хубаво. 
С. Ими ρ ли, /I м бол ска околия. Въ землището на с. Имирли, 

в ъ ннвата на селянина Иванъ Колевъ, били намерени п р е з ъ 
пролетьта иа 1891 година осе.мь мраморнп плочнци, отъ конто 
седъмъ СУ съ изображение на тракийския конникъ; а върху 
осмата плочка е изобразенъ Зевсъ. Въ с у щ а т а пива били от-
крити осиови на едва стара сграда, може би светилище на 
героя, комуто били посветени намерените т у к ъ плочки съ кон-
никъ, описани подъ бр. 61 — 68. 

61. Мраморна плочка 0'27 м. широка, 0Ό2 м. дебела. Кон-
никътъ ен iace, облеченъ в ъ хитонъ и хламида, която се 
развева, напряга десната си рука, въ която държи кратко копие. 
Конятъ е въ скокъ и наступва единъ възвиШеиъ предметъ 
(олтарь?) съ предното си десно копито; пр'Ьдъ олтаря като че-ли 
стой женска Фигура. Подъ копя тичатъ четири животни: куче, 
което напада глигана, и д в е други животни, който не се поз-
наватъ ясно. 

62. Мраморна плочка О БО м. висока, 0*23 м. широка. Изо-
бражението е СУЩОТО, както иа бр. 61; подъ коня тичатъ само 
д в е животни: куче напада глигана. РелиеФътъ е изработенъ 
доста хубаво и се отличава съ живость. 

63. Мраморна плочка 0*20 м. висока, 0 Ί 5 м. широка. Изо-
бражението на конника е СУЩОТО, както на бр. 61. Предното 
десно копито на коня наступва четвеространенъ олтарь. П р е д ъ 
коня СТОЬУТЪ д в е женски лица, конто едвамъ се познаватъ; 
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задъ коня личи глава на третя Фигура. Подъ коня едвамъ се 
виждатъ дв'Ь животни: куче и глиганъ. РелиеФътъ е плосъкъ, 
доста изтритъ и просто направенъ. 

64. Мраморна плочка, 0 Ί 7 м. висока, 0 Ί 4 м. широка. Кон-
н и к ъ т ъ въ хламида, хитонъ и съ кратко копие въ рука, 'Ьзди 
на десно; конятъ е въ галопъ; подъ копя двЬ животни. На-
IIравата на релиеФа е, както на пргкдния. 

65. Мраморна плочка 0 Ί 9 м. висока, 0 Ί 3 м. широка, горЬ 
πό-τ-ксна и закруглена. Конникътъ en face, въ хитонъ и хламида, 
вървн па десно; деената му рука е положена на шията на 
коня. Нанравата на релиеФа е първобитна. 

66. Мраморна плочка 0 Ί 5 м. висока, 0 Ί 2 м. широка, гор'Ъ 
закруглена. Изображепието е еущото, както на бр. 65, по на-
правата на релиеФа е съвскмъ първобитна, и релиеФътъ е тол-
кова нлосъкъ, че едвамъ се познаватъ черпггк на конника. 

67. Уломъкъ отъ мраморна плочка съ конника, отъ СУ щи я 
размкрь π направа, както прф>дния; упазена е само долната 
половина отъ плочката. 

68. Местонахождение неизвестно. Уломъкъ отъ внеокъ мра-
моренъ релиеФЪ на конникъ, хубаво изработенъ, но повргкденъ 
и изтритъ. Упазенъ е само бюстътъ на конника и главата на 
коня. П а д ъ релиеФа е билъ надписъ, отъ който СУ упазени 
само елгкдниггк буквн: 

ΖΟΚ ΙΑΣ 
ΙΣΚΟΤίΌΣ 

Подиръ К в ъ първия редъ слЪдватъ още дв'к букви, конто 
не М О Г У Т Ъ ясно да се различутъ; четеньето на втория редъ е: 
. . . ις Κότυος. Срав. Dumout, Inscr. «λ» 5, 62a: τέκνοις κότυος. 

69. С. Дедекьой, Новозагорска околия. Въ една могила, раз-
копана пр'кзъ 1888 год. въ земли щето на с. гДедекьой. Високъ 
релиеФЪ (haiit relief) на конникъ, издгкланъ отчасти в ъ видь на 
статуйка, 0 Ί 4 м. висок'ь, оеновата е 0 Ί 4 м. широка, О'ОЗ м. де-
бела. К о н н и к ъ т ъ въ хитонъ и хламида, която се познава само 
па грудит-Ь му, ^ з д и на десно. Главата на конника и деената 
му р у к а С У отчуиени; С У Щ О така липсува главата, краката 
и оиашката на коня. Подъ коня се вижда глиганъ, клекнулъ 
на пргкдната си десна нога. 

70. С. Крамолинъ, Севлиевска околия. Плоча, намерена въ 
землището на с. Крамолинъ въ м^стностьта, наричана „Селище", 
в ъ която селянитгк изкопавали стари тухли и керамиди. Пло-
чата е отъ мраморъ, О'ЗО м. висока, 0 31 м. широка, горгк по-
таена и закруглена. Конникътъ en face е облгкченъ в ъ хитонъ 
и хламида, която слабо се разв-ква; деената му р у к а е поло-
жена на шията на коня. Конятъ е въ ходъ на десно; гривата 
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образува на челото му перчииъ. ПрЪдъ коня куче напада гли-
гана, а задъ копя стон женска (?) Фигура, която държи опаш-
ката на коня. 

Горната и долпата рамка на релиеФа иматъ надписи, отъ 
който горниятъ е пзтритъ. Долниятъ надписъ съдържа слгЬд-
нитгЪ два реда: 

11 ЕШ1VI ,AN"VS-·Α( Ж ) 11-FI/G ЕМЕ LT Λ Ύ () 
TVMSOLVIT 

конто се чету тъ: Ilercnlanus actor Fl. Gemelli votuni solvit. Вж. 
обр. XV, Ф И Г . 1 . 

71. С. Металено, Къзълъ-Агачка околия. Мраморна плоча 
съ изображение на конника, която отдавна се пазила въ църк-
вата Св. Троица, безъ да се знае, дгЬ, кога и отъ кого била 
намерена. Плочата е 0 51 м. висока, 0*42 м. широка. Конникътъ, 
облеченъ въ кратъкъ хитонъ, ир^шасаиъ и хламида, която се 
развг.Ьва отъ плещитЬ му, г3>зди на десно; десната му рука е 
вдигнута; палецътъ, иоказателниятъ и сргЬдниятъ голгЗшъ пръетъ 
СУ исправеии, а другитгЬ два пръста притиснути къмъ дланьта 
(срав. πό-rojyh бр. 24я). Конятъ е въ скокъ, и иргЪднитгЪ му крака 
СУ вдпгнути падь низъкъ четвеространенъ жертвеникъ. Гри-
вата образу ва на, чел ото на, коня иерчинъ. И з ъ задъ жертве-
ника се иодава глава на глпгана, когото напада, едио куче. 
Подъ релиеФа има надписъ от'ь слг]>диите три реда: 

АIК) А А И ΧI ΟΊΑ РАС) К11X L> 
П0СС11С1>Е1(-)П )С ΓΙΙΕΡΚΑΓ 

Х1АШХ 
1>ъ първия редъ задъ АЛОААУХ! сл^два знакъ подобепъ на 
буквата Χ, който може б и да е поставенъ вместо раздгЬл ителеиъ 
знакъ; такъвъ знакъ, но πό-малко ясень, се намира нргЬдъ бук-
вата А въ сущага дума. Въвъ втория редъ не е сигурно чете-
пьето на първата буква, която по вече прилича на Π отколкото 
на Δ. Надипсътъ може да се чете така: 

'Απόλλων: Σταρασκηνψ 
ΙΙόσαης Βείι)·υος υπέρ εαυ[τοΰ] 

[καΐ τώ]ν ιδίων [άνεθ·Υ]κεν] 
Въ надписа е забгЗзлгЬжителенъ геограФическиятъ егштетъ на 
Аиолона: Σταρασκηνος произведенъ отъ тракийското м-Ьстно име, 
което може б и да е имало Форма ^τάρασκα. За ΙΙόσσης, което 
С У Щ О е т])акийско име, сргЬщаме аналогнчии ирим'Ьри въ единъ 
надпись отъ Варна, срав. J)umont, Melanges 113а 28: ΙΙόσσε:ς Ξέ-
νωνος, Πόσσεις Διογένου, Διονύσης 11 όσσζιος. Вж. обр. XVI. 

72. С. Мечка, Па на порска околия. Мрамориа плочка съ изо-
бражение на конникъ, 0'20 м. висока, 0 Ί 9 м. широка; десниятъ 
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край на плочката е отчупенъ. Конникътъ еп face, облЬченъ въ 
хитонъ, пр^пасанъ и въ хламида, която се разв-Ьва отъ пле-
щите му, ^зди на десно; десната му рука е вдигнута и държи 
кратко копие. Конятъ е въ скокъ; гривата образува на челото 
му перчинъ. Пр-Ьдъ коня стоньтъ двгЬ Фигури съ було на гла-
вит^ ; задъ коня стон третя Фигура и държи опашката на коня; 
подъ коня куче напада глигана. Конникътъ е прЪдставенъ 
доста живо. Вж. обр. XIV, ФИГ. 1. 

73. Местонахождение неизвестно. Мраморна плочка 0 21 м. 
висока, 0'20 м. широка. Конникътъ както прёдния. Подъ коня 
на десно тича разяренъ левъ, предъ когото куче (?) клекнуло 
на земята. Предното десно копито на коня наступва низъкъ 
жертвеникъ, до който стой женска Фигура и задъ нея — дръвче 
съсъ змия. Конникътъ е живо представенъ. Вж. обр. XIV, ФИГ. 4. 

74. О. Диканя, Радомирско. Срав. Сбм. VIII, стр. 76. Вж. 
обр. XIV, ФИГ. 3. Отъ надписа се научваме, че плочката била 
посветена не на изобразения герой-конникъ, а на Ескулапа. 

75. Габрово. Срав. Сбм. VIII, стр. 78. Вж. обр. XV, ФИГ. 2. 
На опачината на плочата се забелезватъ парчета отъ 

римски хорозанъ, отъ което можемъ да заключаваме, че била, 
зазидана въ светилището на героя. 

76. С. Вела Черква, Паскалевска околия. Мраморна плочка 
0"14 м. висока, 0 Ί 3 м. широка. Конникътъ еп iace, въ хитонъ 
и хламида, езди на десно, главата му е покрита съ шапка, 
десната му рука е вдигнута. Конятъ е въ ходъ. Подъ коня 
неясно се заб'Ьлезва лъвъ и подъ него змия (?), която конятъ 
наступва съ предното си десно копито. П р е д ъ конника стоп 
мужка Фигура задъ триножна трапеза (mensa tripes) съ сложена 
на нея гостба, както се вижда, риба. Надь тая Фигура се 
вижда табла съ гостба (хлебове?) и бюетътъ на друга Фи-
гура; между нея и главата на конника Л И Ч У Т Ъ два знака въ 
Форма на XX и единъ кругълъ знакъ. Задъ конника се иодава 
третя Фигура. За тая любопитна плочка, която освенъ конника 
представя мотнви отъ погребал но гощаванье, ще поговоримъ 
отделно въ свързка съ другъ релиеФЪ, който съдържа подобии 
мотиви. Вж. обр. XIII ФИГ. 2. 

II. Релиефи съ изображение на Артемида. 
Сиоредъ Херодота (книга V, 7), народните божества на тра-

кийците С У били: Аресъ, Дионизъ и Артемида; споредъ С У Щ И Я 

историкъ (книга IV, 33), Артемида особено се почитала огъ 
жените въ Тракия и Пеония. И паметниците на Тракия сви-
детелствуватъ за големата разпространеность на Артемидиния 
к у л т ь въ тая страна. Въ облаотьта около града ФилиuIIU, която 
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първенъ ё принадлежала къмъ Тракия, били нам-Ърени много-
бройни скал пи скулитури,1) въ конто Артемида е изобразена 
като ловджийка; ту високо подпрктнута , бързо и живо крачи 
напр^дъ; лгквата Й рука е п р о т е ш у та и държи Л У К Ъ , а дес-
ната вади стрела отъ нарамения тулъ , както я виждаме изобра-
зена на n-Ъкои тракийски монети на градоветгЪ Ancliialos, Denlttmi, 
и Koila; ту съ куче пргЬслгЬдва елена или съ колг1шото си на-
ступва гърба на кошутата, та я притиска къмъ земята. Въвъ 
веичкитгЬ изображения се забгЬлгЬзва влияние на тракийската 
религия. К у л т ъ т ъ на тази изпърво тракийска богиня се удо-
милъ въ Аттика вече въ 5 стол. пр. Хр. СвЬд-Ьния за това 
намираме у Платона, Polit. I 327 — 328, който разказва, какъ Со-
крати се е отправилъ въ Пирея да гледа тържеството, устроено 
тогава пърни П У Т Ь ВЪ честь на Бендисъ, което е тракийското 
название на Артемида. Тържеството се състояло отъ народно 
шествие на атиняшггЬ, въ което участвувалъ нарочно единъ 
отъ присутствуюin,iiTr]i въ Атина тракпйци, очевидно съ ц-Ьль, 
да се упазтутъ при тържеството народнит'Ь тракийски обичаи. 
Вечерьта послгЬдвало шествие съ запалени главыи (Ααμπα3ηφορία) 
и то на копье, което било за атинянит'Ь ΙΓΙΠΠ,Ο ново и слъдо-
вателно тракийеко. 

ТракийцитЬ, на конто народпата страсть е била война, 
ловъ и ^зденье на копь, не могли да си пр-Ьдставтутъ своята 
богиня Бендисъ или Артемида инакъ, освгЬнъ като дива лов-
джийка, която като буря върлува изъ с1гЬжнитгЬ планини и 
горскит'Ъ долинп. Символит'Ь на Артемида като ловджийка СУ: 
стрела или копне, Л У К Ъ , главня и отъ животнит'Ь куче, еленъ, 
глиганъ. Съ тия епитети ср'Ьщаме Артемида изобразена въ 
тракийскит/ib релиеФн, отъ конто въ Народння музей въ С О Ф И Я 

се съхраняватъ слгЬднитг1э: 
1. Мраморна плочка 0'20 м. висока, 0*20 м. широка, 0*02 м. 

дебела. Плочката била намерена въ околностьта на с. Садина, 
Поповска околия, в ъ мгЬстностьта „Несина," д ^ т о били открити 
и останки отъ стари зидове. Артемида, обличена в ъ д ъ л ъ г ъ 
хитонъ и съ нараменъ т у л ъ (стрелвикь), еп face седи на еленъ, 
гърбомъ обьрнута къмъ главата му. Десната й р у к а е вдиг-
н у т а и държи запалена главня, а л ^ в а т а вдига за задни 
крака уловения заекъ. захапанъ въ муцуната отъ ловджийско 
куче. На лгЬво отъ елена, върху обла подставка стой женски 
идолъ (Церера?), обл-Ъченъ въ д ъ л ъ г ъ припасанъ хитонъ; дес-
ната рука на идола е вдигнута и държи запалена главня, а 
л ^ в а т а е спуснута. 

*) Сравни Heuzei/ et Daumet, Mission arch. dc Macedoine crp. 80 и Roscher, Lexicon der 
griech. u. гост. Mytliologie: Bendis. Отъ многобройнигЬ надписи, намЬрени въ Гол. Кутловица, 
холима часть се отпася до култа на Дияна (Артемида). 
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Н а д ъ релиеФа има слгЪдния надписъ: 
АГХ ΗΕΑΑΡΊΈΜΤΔΙ1) 

А подъ релиеФа ее чете: 
АР Г Ε Μ ΕIIIΑ Λ РТ ΕΜΩΝΟΣ *) 

ΑΧ ΕΘ ΓΙ Κ Ε Χ 
Двата надписа се ч е т у г ъ гака: 

Αγνή 0·εα Αρτέμιδα 
Αρτεμειαία Αρτέμωνος 

SCVEi)'/. Ζ.Ξ7. 
Сл'Ьдователно релиеФ ι гь е оброченъ, посветенъ на „дгЬи-

етвената Артемида4' отъ Артемизия Артемонова. Собственото 
име Αρτεμειαία не е неизвестно въ надииситг]> отъ Тракия: Срав. 
Oumont, Melanges 70. и А!· 44., гд-Ьто се ср^ща φυλή Αρτεμισιάς 
в ъ надписъ отъ Пловдивъ; и ДВ кгЬ имена СУ произведени отъ 
корена Αρτεμιδ.— Ёпитетътъ αγνός прочисть, д4>вственъ, особено 
се прилага на Артемида и ПерзеФона, срав. Раре, Worterbuch 
der griech. Spraclie. Срав. обр. XVIL, ФИГ. 1. 

2. С. Бистрилица, Берковска околия. Мраморна плочка 
0'22 м. висока, 0'20 м. широка, гор'Ъ закруглена. Плочката 
била намерена пр'Ьди 18 годпни въ земли щето на с. Вистри-
лица, в ъ м-Ьстностьта „Изворъ". Артемида съ було на глава и 
параменъ тулъ , ей face, е Ьди на еленъ, гърбомъ обьрнута къмъ 
главата на елепа. Деената рука като че ли вади стрела отъ 
тула, когато .лгЬвата държи Л У К Ъ . Надъ гърба на елена стой 
дръвче (?). Главата на елена е извита назадъ. Подъ елена, който 
съ пргЬдпиггЬ крака насту ива н-Ькакьвъ възвишенъ прЪдметъ, 
се подава глиганъ , който тича на .гЬво. Подъ релиеФа има 
надписъ, на който б) квитгЬ плитко СУ издълбани и, при грапа* 
вата повърхность на плочата, слабо Л П Ч У Т Ъ ; надиисътъ е този: 

Μ АICAIΖ А А (Η' Ε ГХ И [Ν] 
В ъ вторияредъ вероятно е е.гЬдва.ш ΑΝΕΗΗΚΕΧ1, но виждатъ 

ее само π гЪ ко л ко чертички. Надиисътъ може да се чете така: 
Μα'ις Διζάλου εύχήν 

[άνέθ-ηκεν] 
Плочката е оброчна. На обяснението на Μαί'ς, можемъ да 

посочимъ: Μα: αάδγ,ς, баща на тракийския царь Севтеса (Xenopli. 
Anabasis VII. 2, 32. 5, 1.). На Διζάλος сравни Tomascliek, стр. 389. 
Срав. обр. XVII, ФИГ. 2. 

3. Мраморна плоча 0 Ί 7 м. висока, 0*15 м. широка. Плоч-
ката е донесена отъ с. Враждебна, СоФийска околия, но самото 
й местонахождение не е известно. Изображението на Артемида 
е почти сходно съ преднето; глиганътъ и дръвчето липсуватъ. 

') БукшггЬ Η К. !'ТК ел; съединепи. 
2) Букин гЬ РТЕ. ίίΝ, 0 2 сж сьединеии. 
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III. Релиефи съ изображение на Митрасъ. 
К у л т ъ т ъ на Митрасъ, който, сноредъ общото сега предпо-

ложение, произхожда изъ Персия, изиърво уединено се явява 
въ Гърция , и то отъ вр1шето на Александра Велики.1) Римля-
нитгЬ се запознали съ тоя култъ вгь войнитЬ съ киликийскитгЬ 
морски разбойници, иокорени отъ Помпея. Отъ голг1шото число 
на намеренитгЬ до сега паметници се вижда, че таинствениятъ 
култъ на Митрасъ отъ 2. стол. слгЬдъ Р. Хр. иататъкъ се раз-
тпирилъ почти в ь всичкитгЬ зсми на всемириата римска дър 
жава, особено съ съдейств и ето на легионарнитгЬ войиици, конто 
обичали да се посвегцаватъ въ тайнит^ на тоя култъ, и отъ 
еамитгЬ римски императори, конто вЬрвали, че се намиратъ подъ 
иок'ровнте.лство на почитания отъ тЬхъ Митрасъ, когото нари-
чали Sol lnvictus; нЬкои императори, както напримгЬръ Авре-
лиянъ,2) даже считали себе си за ыам-Ьстници па Митрасъ т у к ъ 
на земята. 

Въ гцо се е състояла вЬрата въ Митрасъ, не е още доста-
тъчно изяснено, защото паметниците, повечето релиеФи, почти 
всгЬкога пр'Ьдставять с/тлция мотивъ: жертвата на бика, когото 
убива слънце-юногпа. Споредгь Страбона, който казва за пер-
сийците, че τιμώσι δε καΐ ήλιον, ον καλουσ: Μίί)·ρην, Митрасъ билъ 
тождеетнеиъ съ слънцето. Толкуваньето па самото име Митрасъ 
не е сигурно; той стой между Ормузда и Аримана3) и затова 
се казва μεσίτης; той се родилъ на 25 декември отъ скала 
(έκ πέτρας γεγενήςθ-οα)4) и се почита въ пегцери (εν σπηλαίας), К У Д - Ь Т О 

закарвалъ добитчета (отъ дгЬто произлиза названието му βούκλοπος 
abaetor Ьошп, както Хермесъ). 

К у л т ъ т ъ на Митрасъ билъ извгЬстенъ и въ древна Тракия 
и Македония, като провинции иа римската империя. Това до-
казватъ намеренит^ въ Вългарня паметници на Митрасгь, отъ 
конто т у к ъ се онисватъ само релиеФитгЪ, що пр'Ьдставятъ 
образа на Митрасъ:5) 

1. С. Копьово, Кюстендинска околия. Мраморна нлоча 0*40 м. 
висока, 0.85 м. широка, горЬ малко по-тЬсна и закруглена. Пло-

') Сран, lifrumeister, Deiikmiller «les klassisehen AUertlmms стр. 924. 
*) Многобройни с,υ. монетигЬ на Аврелияна, върху конто на она пето е изобразснъ 

боп, на слъицето или самиятъ имиераторъ съ надпись: Soli Lnvicto. Сжщиятъ тшп. иыагъ 
и нИ.кои монет на императора 1'robiis, сЬчсни вь Сердика, конто иыатъ на опането знакове 
MS MS MS MS 

, , , КАА, КАП, КАГ. ΚΛΔ. 
КАА КАВ КАГ ΚΑΔ 

3) Срав. Сбм. кн. VIII и X: Драгом,пновъ, оаб'ЬлЬжки върху славянекигЬ религиозно-
сти чески легенди. 

4) Archaool. cpigvaph. Mittheil. II стр. 33 Maionica, Mithras Felseiigelmrt. 
s) Пьлень списькъ на изв'Ьстнит!» до сега фигурални паметници, относни до култа на 

Митрасъ, е издаль: Dumont, Catalo»ne soiuiuaire des inoimments iigures relatifs au oult <le 
Mitlira, JOK. Hcvue arr.lieologhpie 1892. 



чата била намерена въ м-кстностьта „Краль-Маркова ступка" 
до с. Коньово. Т я е упазена доста добр-к. 

Главниятъ образъ пр^дставя изв-кстната жертва на бика. 
Главната Фигура, както и въ другитЪ релиеФн на Митрасъ, 
е юноша, облЪченъ въ хитонъ, който е прЪпасань и досуга 
почти до кол^нЪ; отъ плещите му се разв-Ьва хламидата, окон-
чена на десното рамо; кудравата му глава покрива високата 
Фригийска шапка (въ видъ на каукъ съ остъръ върхъ). Юно-
шата въ б'Ьгъ на десно поразилъ едъръ бикъ, когото съ л-Ьвото 
кол'Ьно притиска къмъ земята, когато съ десния кракъ наступва 
десната задна нога на животното; съ лгЬвата рука тегли назадъ 
главата на бика, а съ десната забива въ врата му кратъкъ ножь. 
На л^во и на десно стоштъ еп face двама юноши въ СУЩОТО 
облекло, както главната Фигура* л-Ьвиятъ държи въ десната 
си рука главня, склонена къмъ земята, а на десния се вижда 
само десното рамо; осв^нъ това и двата дъ рж утъ въ лгЪпата 
рука по една кратка, слабо извита гега (pedum). Обикновено 
въ Митрасовите релиеФн двамата юноши д ъ р ж у т ъ : единиятъ 
вдигнута нагоре главня, а другиятъ главня, объриута надолу 
(означение на день и нощь). 

Надъ главата на бика се виждатъ два малки бюста. Подъ 
корема на бика по земята лази змия, подъ която вънъ отъ 
главиия образъ се подава глава на куче. Надъ релиеФа въ 
горната рамка е изваянъ гарванъ, който г. ι еда жертвата, и седемь 
жертвеници. Подъ главиия релиеФЪ се виждатъ елгкднит'Ъ три 
образи: 1) Мужка Фигура въ Фригийско облекло държи лгЬвата 
си рука върху главата на чов-Зжъ, който кол-Ьничи нргЬдъ 
нея. 2) М У Ж Ъ , който носи бика на десното си рамо, върви на 
десно; до него се вижда родениятъ отъ скалата Митрасъ (?). 
3) Колесница, въ която СУ вирегнути н/кколко копье, езди на 
десно. Юздата на коньете държи една гола Фигура, когато въ 
колееницата стой М У Ж Ъ В Ъ Фригийско облгккло. И надъ трите 
образи се извива но единч» сводъ. Срав. обр. XVIII. 

2. С О Ф И Я . Уломъкъ отъ илоча съ изображение на Митрасъ. 
Уломъкътъ е 0'50 м. високъ, 0'58 широкъ, 0Ό8 дебелъ. Горната 
и десната часть на плочата СУ отчуиени. Плочата била наме-
рена пр-кзъ 1891 год. при копанье основи за кущата на братя 
X. Янкови, до църквата св. Краль въ С О Ф И Я . Плочата е раз-
делена на три пргкградки: горната пр-кдсгавя главния образъ, 
какъ Митрасъ коле бика, но горната часть на т е л ото му до 
поясъ липсува; С У Щ О и главата на бика е отчупена. Задъ това 
е изобразенъ чов^къ, гкздещъ на бикъ, на· десно, облгкченъ 
съ хламида, която се разв-ква задъ пего; предъ тая Фигура се 
забел^зватъ само иозё на юношата който СТОЬУТЬ на лгкво отъ 
главната Фигура. Скорнионъ щипе м у д е т е на бика. 



Втората ир-Ьградка съдържа сл-Ьдпит-Ь образи: 
1) Родеиия изъ скалата Митрасъ(?). 2) Мжжъ въвъ Фригийско 

облекло и хламида, която се разв'Ьва задъ него, стуива съ 
пргЪдния си десенъ кракъ върху единъ възвишенъ прЬдметъ 
(олтарь?) и държи съ л-Ьвата си рука нгЬкакъвъ прЬдметъ, който 
ирилича на рогъ, надъ главата на чов^зка, който кол^ничи 
пр^дъ него. В) Пируеща двойца, М У Ж Ъ И жена, отъ който се 
виждатъ само бюстовет^, лежутъ оирЗши о лЪвия лакъть. Дес-
ната рука на лЪвата Фигура е вдигнута и държи чаша. Г1ргЬдъ 
тгЬхъ стой кратеръ съ вино. И надъ двата образа се издига 
по единъ сводъ. 4) «Лъвъ, който върви на лгЬво. 5) Колесница, 
която теглгутъ шЬколко конье, върви на десио. Юздата на ко-
ньет^ държи една гола Фигура, когато въ колесницата стой 
М У Ж Ъ въвъ Фригийско облгЬкло; хламидата му се разв-Ьва задъ 
него. Надъ тия образи подъ т-Ьлото на бика лази змия на десно. 

Въ третя пр^градка тичатъ на десно куче и подиръ него 
глигашь. Т у к ъ се чете и сл-Ьдниятъ надписъ: 

ΘΕί>ΑΧΚΙΚΙϊΤ1>Αί> 
ΓΙ·0ΓΑ·ΜΑΞΙΜ()^ΠΙΕΡΕΓΤ()ΓΚΑΙΤ12Ν 

Надписътъ гласи: 

Θεώ άνεικήтсо δώ[ρον?] 
Г* 'Ιούλιος Μάξιμος υπέρ εαυτοΰ και των | ιδίων.] 

Сл-Ьдователно релиеФътъ билъ подаренъ (δώρον) на „непо-
б^димия богъ" (9-εω άνικγ]τφ Deo invicto) отъ римлянина Г а я 
Юлия Максима. 

3. Гол-Ьма Кутловица (Фердииандово). Мраморна плоча 
0 * 3 2 м. висока, 0 - 4 6 м. широка, 0 Ό 5 м. дебела. С У Щ О изобра-
жение на Митрасъ бико-убнецъ, както онова подъ бр. 1, съ 
тази само разлика, че главата му крие низка шапка, и ясно се 
разпознаватъ т ^ с н и т ^ ногавицн (άναξυρίδες), въ конто Митрасъ 
е облгЬченъ. Къмъ раната на бика лази змия и скача куче, 
за да Л И Ж У Т Ъ кръвьта му. На лгЬво и на десно отъ Митрасъ 
СТОЬУТЪ двамата юноши съ главнитЪ. Подъ бика се вижда 
шкорпионъ. На рамката надъ главния образъ, който е пр^д-
ставенъ въ пещера, били изваяни вероятно седемь жертвеници, 
отъ конто се виждатъ само два, защото горниятъ край на пло-
чата е отчуиенъ. На лЪво отъ главния образъ СУ изобразени: 
бюстътъ на слънцето съ корона отъ Л У Ч И на главата, п р ^ д ъ 
него гарванъ, който гледа жертвата, и подъ т-Ьхъ лъвъ, седнулъ 
на задни крака. На деено се вижда бюстътъ на луната съ полу-
м-Ьсеца, подъ нея родениятъ изъ скалата Митрасъ, съ руцЪ 
В Д И Г Н У Т И нагоргЬ и съ Фригийска шапка на глава. Отдолу се 
чете следниятъ надписъ; 



D E O S A N 
C T O I N 0 

V I C T O L V C A I V S E X V O T V P 
Надиисътъ гласи: D e o S a n c t o i n v i c t o L n c a i n s e x v o t u p o [ s u i t ] . 

Оиисаните т у к ъ три релиеФи на Митрасъ се съхраняватъ 
в ъ Нар. Музей в ъ С О Ф И Я . 

4. Татаръ-Пазарджикъ. БарелиеФъ раздЪленъ на три npii-
градки; 0'60 м. дълъгъ , О'ЗО м. високъ. Първага иркградка е 
отчупена. Втората пргкградка: Митрасъ коле бика; на лг1пю 
Фигура права, съ Фригийска шайка на глава, до нея друга не 
до тамъ ясна, която нрилича на молитель; на десно тракийскиятъ 
конникъ, който върви на лево. Трета прЪградка: л ъ в ъ въвъ 
галопъ; кратеръ съ вино, поставенъ до д в е Фигури, лежещи 
п р ^ д ъ триножна трапеза (mensa tripes); едната отъ Фигуритк 
е о венчана съ в е н е ц ъ отъ листа, а другата има Фригийска 
шапка на глава; колесница, теглена отъ два коня, е з д и на десно; 
въ колесницата СТОЬУТЪ Д В Е Фигури, който взаимно се под-
ииратъ о рамен^тк си. ПодробноститЬ на релиеФа не СУ ДО 
тамъ ясни. РелиеФътъ билъ нам^рень въ с. Елидере, Т.-Пазар-
д ж и ш к а околия. Срав. Oumont, Les inscriptions стр. 10, № 11. 

IV. Релиефъ съ изображение на Херакла. 
1. Мраморна плочка 0.29 м. висока, 0'20 м. широка, гор'Ъ 

по-тгЬсна и закруглена. Плочката била намерена в ъ околностьта 
на Пловдивъ, но самото й местонахождение не е известно. 
Деената рамка на плочката е отчупена. 

РелиеФътъ нредставя Херакла еп face, безъ брада, малко раз-
краченъ на лево съ деената нога, голъ; деената му рука е вдиг-
н у т а и д ъ р ж и кривакъ, левата държи за гърба лъвъ , който стой 
на п р е д н и т е си крака, когато задпите му С У В Д И Г Н У Т И на горе. 

Надгшсътъ иадъ релиеФа обяснява, че плочата била по-
светена на Херакла, съсъ с л е д п и т е думи: 

Κ Γ Ρ Ι 1 2 H P A K A E I 

Подъ релиеФа следва името на пожертвувателя: 
КОТГС К О Г Р Е Ш Ш ) 

Двата надписа се четутъ : 
Κυρίψ Ήρακλεΐ 

Κότυς Κουρείου δώ(ρον?) 
Въ надписа δο може би да е изваяно вместо δω само по 

иогрешка. 
2. Пчелинци, Радомирска околия. 
Мраморна плочка О'ЗЗ м. висока, 017 м. широка, горе за-

круглена . Плочката била намерена въ нивата на Ат. Минковъ 
презъ 1891 год. 



РелиеФътъ пргкдставя Херакла ей facc, брадатъ, мал ко раз-
краченъ на л-кво, голъ; десната му р у к а се опира о кривакъ, 
а лЗзвата държи лъвска кожа. 

Надписътъ подъ релиеФа: 
К Г Р Ш ИРАКА 

Надписътъ надъ релиеФа: 
МАРКОСГАЮГЕГХГШ. 

Б у к в и т ^ УПР С У съединени. Двата надписа се Ч С Т У Т Ъ така: 
Κυρίφ Ήρακλέΐ 

Μάρκος Γαίου εύχήν. 

У. НЪколко надписа. 
1. Пргкзъ МИНУЛата година сбирката отъ античнитгк бронзени 

Фигурини, вази и други подобии пргЬдмети в ъ Народния Музей 
се обогати съ една бронзена, подставка съ единъ любопитенъ 
надписъ. Подставката е 0Ό6 м. висока, 0 Ί 4 м. дълга , 0Ό6 м. ши-
рока и вутргк праздна. Тя е служила за базисъ на дтгЬ брон-
зени статуйки на Зевса и Хера, което можемъ да заключимъ 
отъ надписа, издълбанъ на пргкдната длъгиеста страна. 

Надписътъ съдържа слгкднитгк петь реда: 
ΘΕΟΙΣΚΠΙΙΚΟΟΙΣΔΙΙΚΑΗΙΡΑ 
АААА1ВРПШ )ΙΣΔΙΑΙΕΡΕ( )Σ 
ΑΪΞΑΝΟΝΤΟΣΕΡΜΟΓΕΝΟΓΣ 
ΤΟΚΟΙΝΟΝΤΩΝΔΙΟΣΚΟΡΩΝ 

ΕΓΤΓΧΩΣ 
Надписътъ е добръ упазенъ, освЪнъ буквитк ЕРМ в ъ третия 

редъ и ΩΝΔ въ четвъртия редъ, д-кто стгкната на подставката 
е пробита. 

Надписътъ се чете така: 
Θεοΐς έπηκόοις Διι καΐ "Ηρα 
Αλααιβριηνοΐς δια ιερέως 
Αυξάνοντος Ερμογένους 
το κοινόν των Διοσκόρων 

ευτυχώς. 
Надписътъ е оброченъ; отъ него се научваме, че статуй-

кит-к, който вероятно стояли върху подставката, били посветени 
на Зевса и Хера, конто въ надписа иматъ епитетъ Αλααιβριηνοί, 
произведенъ отъ името на м^стото, д ^ т о тия божества били 
почитани, вероятно Αλααι-βρία, което е сложно отъ Άλαί, Αλαιαι 

солници, сир-Ьчь м-кста, дкто се добива соль (срав. Таре, 
Worterbuch der griechisclien Eigennamen) и -βρία, което значи 
πόλις, градъ, оградено м^Ьсто. Аналогични имена СУ: Μεσημ-βρία, 
Σελυμ-βρία и Πολτυο-βρία (старото название на града Aenus, за 



което срак. Onmnnt·.. Melanges р. 501). Подетавката била намерена 
въ Тракия, но за сега не ее знае по-точно нейпото местонахо-
ждение, за да можемъ приблизително да опрЪдЬлимъ пол оже-
ни ето на Άλααι-[3ρία. 

Осв-Ьнъ KOLVCV των Διοακόρων, което ерЬщаме въ надписа, 
известии СА\ отъ тракийските надписи: κοινον Θρακών, Duniout, 
Melanges ΛΪ 29, κανον τύν επί θράκας Ελλήνων, ib. λ'ι 37, κοινον 
κυνηγών (дружина или общество на ловци), ib. λ'ι 42, κοινό ν 
Ηρακών εν Φιλιπποπόλει на монетите, сран. Eclhel, Doetrina nmii-
1ΠΟΓΙΠΠ veteriuu IV p. 430 ss. и Mionnet, G. II, 468. 

2. Гранитна колона 2*30 м. висока; горниятъ диаметъръ 
0'32 м., долниятъ 0 35 м. Колоната била намерена въ с. Доли-
стово, Дупттишка околия, по казватъ, че била донесена въ това 
село отъ градището „Царичина," което се намира къмъ юго-
западъ отъ Големо Село, надъ р. Разметапица и дето наблизо 
въ местпостьта „Силиврпя" се пздигатъ три големи могили 
(Орав. Jirecek, Ce.sty стр. 451). 

Повръхностьта на колоната е доста изветрела , и за това 
трудно е четенъето на надписа, съдържащъ сл-Ьдиите два-
десеть реда:1) 

(ПК 11 
ОЕШКЕТ< >12 
<)ΛΏΠΠ<)ΙΣ 
НЕОКОПЕРИ 
ΔΙΟΙΈΝΊΙΣΑΑΙΤΙΟΙ 
()1ΑΦΙΑ< )2ΙΈΑΖ<_^ UV/ΛΙΣ 
K.VAL'· ΑΤΤΑΛΟΣ 
Φ AAlft )ΑΙΝΑ ΡΙΟΣ 
ΤΑΡΣΑΣΜΕΣΤΙΚΕΝΗΟΓ 
Λ Ι'Χ A2j Ε ΠΤ ΑΙν( )Ρ( ίΙΙΙΛΟΠΑΚ )Σ 
ΑΑΕΞΑΝΔΡί )Σλλ ΕΕΑΧΔΡί )ϊ 
ΔΕΙ0ΣΛΙΝΕ03 
ΙΟΙΑΙΑΝΟΣΚΑΜΟΙ 
ΡΑΙΣΚΠΠΟΡί )Σ 
А1ЮААУХ120 ΙΟΓΡ<£ 
()ΡΦΕΓΣΜΑΚ Ε ίΙΣ 
ΕΙΙΤΕΖΕΝΙΣ \Ύ()Σ 
Μ Ε2ΤΙΚΕΧ<-)()2ΡΑΙΠΙΛ( )Σ 

ΕI ί ΕI ϊ ΓΧ Α ΡΧ \ ΑΣ 

') 1)ΐ, петлять ]н 'Д!> Η- τι иъ деиетпя редъ ΜΕ сл съединени. 



Надписътъ може да се чете така: 
Οΐκ;υ 0-είω κε (και) τοις '( )λυμπίοις ί)·εοίς οι ίερις (ιερείς). Διογένης Αλύ::ου, 

Οϋλφιλος Γέλζως (?) Πίζως (?), Κλαύδιος Άτταλος, Φλαούιος Απολι-
νάριος, Τάρσας Μεστικένί)·ου, Δι'νας Έπτακόρου ΙΙιλουίδιος (?) Αλέξανδρος 
Αλεξάνδρου, Δέίος Δίνεος, 'Ιουλιανός Καμο , 'Ραισκήπορος, Απόλλωνις , 
Όρφεύς Μακ , Έπτέζενις . . . . ιτος, Μεστίκενί>ος . . . . , επί συναρχίας... 

Сноредъ Формулата οίκω ί)·είω, която отговаря на латинската 
domiii divinae „на божественна домъ," сир-Ьчь „на императорската 
божествена Фамилия," може да се п радиол яга., че надписътъ се 
нада клчд-Ь края на 2. столетие с л ^ д ъ Р. X])., откогато Форму-
лата donmi divinae ио-общо се ср-]ица в ъ надписитгК 

Колоната била издигнжта въ честь „на божествения домь 
и на олпмнийскит'Ь богове" отъ цЪла дружина свещеницп или 
ж]>еци, между конто намираме шЬколко тракийци, както доказватъ 
елг1>дпит']> собствени имена тракийски: Τάρσας Μεστικένθ-ου, Δύνας 
Έπτακόρου, Δείος Αινέοις, Ταισκήπορος, 'Ορφεύς Μ α κ . . . . , Έπτέζενις . . . 
ιτος, Μεστίκενι)·ος 'Ράπηλος (?). Срав. Dumont. Melan«'es р. 555. Μόστις 
Greek Coins Tlirace р. 206 име на единъ тракийски царь. Mestitn 
il). 114 «-"а; отгь еж щи я корень н])оизхожда и Μεστι-κένΟ-ης. За 
имената сложим съ -Κένι)·ης, -Centlms сиоменжхме ιιό-rop-fe. — 
Τάρσας: Dum. .\'ч 74. въ единъ латински надписъ: Tarsa. — Έπτά-
'/.ορος, срав. Έπται-κένί)·ης Έπταίτοαλις, JJiun. JY:: 12 и стр. 553. — 
Δείος пли Δίος срав. Δίοι, име на тракийското племе, което споме-
нува гГукидидъ и Diobessi у Плиния, Dnm. стр. 552. — Δίνης 
срав. Δινι-κένΟης Βριγκαζηρεως в ь изв-кстния надписъ отъ Augii.sta 
Traiana (Стара-Нагора) и друг и примЬри ν Dnrn. CTJ). 552. — 
Ταιακήπορος с доста известно тракийеко пме. ЗабгЬлг]>жително е, 
че се ср'Ьгца и 'Ορφεύς, което име е известно само отъ още два 
другп тракииски надписи отъ Маронеа: 'Ορφεΐ Καισιανω, Dani. 
JVJ 110 Ь18 и отъ Самосъ: Διονύσιος Όρφέος, ib. № 113 а 27. Види се. 
че собственото име Орфей не е било р-Ьдко в ъ Тракия. 

3. Въ свързка съ горния надписъ може да се спомеие една 
мраморна плочка, върху която били изобразени Зевсъ и Хера: 
отъ плочката се упазила само десната половина съ извЪстния 
образъ на Хера, подъ който се чете името на пожертвувателя: 

ΕΙ1ΤΑΙΚΚΝΘΟΣ 
сл'Ьдователно: Έπταί-κενΟ-ος, което е тракийеко име. Плочката е 
0*21 м. висока, и била намерена в ъ с. Габеръ, БрЪзнишка 
околия. 

4. Вазисъ (подставка) отъ мраморната статуа на Хигея ; 
отъ статуята се виждатъ само ноз"Ьт4^ на богинята, хитонъ п 
долната часть отъ кржгълъ жертвеникъ. Подставката е 0'40 м. 
дълга , 0 Ί 0 м. висока и съдържа слгЬдния надпись: 
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ΚΓΡίΑΙΤΚΙΑ^ΕΙΙΗΚΟΩΓΑΙΑΝΟΣ 
ГАК )ΓΕΓΞΑΜΕΝ( )Ε ΑΝΈΒΗΚΕ 

ЕГТГХУ Σг) 
Надпиеътъ се чете така: 

Κυρία Ί'γεία έπηκόω Γαιανός 
Γαίου εύξάμενος άνέθ-ηκεν 

ευτυχούς. 
Подставката била намерена въ монастира св. Никола до 

Пещера, Радомирска околия, пргЬзъ 1870 год. 
5. Базисъ отъ мраморна статуйка, която вероятно пр-Ъд-

ставяла Диониза, намерена в ъ Кюстендилъ (Pantalia). Подстав-
ката е 0 28 м. дълга, 0Ό7 м. висока, 0Ό7 м. дебела. Отъ ФИ-
гурата на Диониза се вижда върху подставката само десното 
му ходило и л ^ в и я т ь му кракъ, мал ко разкраченъ надесно; 
до него в ъ релиеФЪ е изобразепъ Панъ, брадатъ, съ кози 
косматп н о з ^ и съ куса извита гега (pedum) в ъ деената рука , 
в ъ з е е д н у л ъ на единъ овенъ или козелъ (?). 

Върху подставката има слЪдниятъ надписъ: 
ΔΙΖΑΣΔΙΑΖΕΧΟΣΙΕ 
ΡΕΓΣ Δ12Ρ()Х2) 

Надиисътъ се чете така: 
Δίζας Δίλζενος ιε-
ρεύς δ;υρον. 

Групата , пргЬдставяща вероятно Диониза еъ Панъ. е била 
посветена на С У Щ П Я богъ отъ Тракиеца на име Δίζας Δίλζενος. 
който вероятно е билъ жрецъ (Ιερεύς) на Диониза. 

Μ БуквигЬ: 12Г. Μ К, ΝΚ. НИ. ίΙΣ ел. съединени. 
-) Б у квн 11'. Ш' с,Υ, еъедииепн. 
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