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Конните изображения в предримска Тракия отдавна предизвикват интерес 
сред изследователите на тракийската древност1. Вниманието към тях се обуела-
вя от редица съображения. От една страна именно в такъв контекст би следвало 
да се търсят корените и развитието на идеите, свързани с тракийския Херос, поз-
нат от над 3000 паметника, датиращи основно от II - III в.сл.Хр. (Goceva 1986; 
Венедиков 1996, 37-39). От друга - тези конни изображения имат самостоятел-
но значение за изясняване на религията и идеологията на тракийското общество 
през I хил. пр. Хр. 

Необходимо е да се обърне внимание на разликата при дефиниране на кон-
ните изображения в предримска и римска Тракия. Така например, възприето е 
оброчните релефи с изображение на конник от епохата на римското владичес-
тво в Тракия да бъдат обозначавани като "Тракийски конник'5 или "Тракийски 
Херос"2, докато описанието на изображения на конници от предримска Тракия 
остава винаги без тази етническа характеристика. Терминологичното различие 
трябва да се поддържа поради факта, че оброчните паметници от тракийските 
римски провинции са израз на религиозност, докато изображенията на конник от 
предримска Тракия са по-скоро израз на царската идеология и по правило произ-
хождат от, и са предназначени за тракийската аристокрация, което от своя стра-
на, разбира се, не изключва наличието и на религиозен мотив. В същото време, 
терминологичното различие не подценява възможността за "генетична" връз-
ка, последователност и наследяване в идеите, свързани с фигурата на конник в 
предримска и римска Тракия. 

За значението на коня в тракийската култура имаме множество преки и кос-
вени податки. В омировия епос (Horn. II. XIII, 4; XIV, 227) траките биват опре-
деляни като коневъдци и е отделено специално внимание на конете, запрегнати 
в колесницата на Резос под стените на Троя (Нот. II. X, 434). Софокъл и Еври-
пид наричат траките "конелюбиви" (Soph. Ther. Fr. 523 = Schol. Ad Horn II., 13, 
705; Eur., Hekuba, 428). Ксенофонт разказва впечатленията си от прием при Севт 
II, на който един тракиец дарява владетеля с бял кон (Хеп. Anab. 7, 3, 26)3. Пла-
тон описва нощното надбягване с коне извършвано в Атина в чест на тракийска-
та богиня Бендида (Plato. De Civit. 327-328) (Попов 1981, 48-54). Според Флор, 
преди битката си срещу Марк Лициний Крас през 29-28 г.пр.Хр., траките в бъде-
щата Мизия принесли в жертва кон (Florus, II, 26) (Кацаров 2001, 66-67). В мито-
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логичните разкази трябва да се отбележи присъствието на човекоядните коне на 
бистонския цар Диомед (Apollod. II, 94-97; Diod. 4, 15). 

Съществуват и редица археологически свидетелства, които подсказват оп-
ределена степен на сакрализация на коня в древна Тракия. Известно е например, 
че той често играе значителна роля в погребалния ритуал. Конете биват, както 
жертвопринасяни и/или пък погребвани заедно с покойниците, така и участву-
ват в поменалните практики, след самото погребение4. Конете са съставна част 
от стенописното оформление на гробнично-култови комплекси. В камерата на 
Казанлъшката гробница е нарисувана празна колесница, подготвена като дар за 
покойника (Фиг. 1) (Живкова 1973, 78-79). Освен това, върху купола на гробната 
камера са изобразени три надбягващи се колесници. Колесница е изобразена и в 
гробницата от Мъглиж, като тя е управлявана от Нике (Цанова / Гетов 1973,15-
28). Конската амуниция също е често срещан елемент в тракийското погребение 
(Венедиков 1957, 153-203; Стайкова 1997, 36-38). 

Анализът на тракийските паметници от предримската епоха с изображение 
на конник неизбежно ще се съобрази с няколко основни трудности при тълкува-
нето. На първо място трябва да се има предвид, че докато паметниците на тра-
кийския Херос, бидейки оброчни и погребални релефи, са поне с относително 
ясно предназначение и контекст, то тези от предходната епоха се срещат вър-
ху разнородни паметници, както в погребален, така и в непогребален контекст. 
Прави впечатление, че в този случай изображенията на конник се появяват вър-
ху паметници свързани с тракийската аристокрация и владетелския институт-
върху съдове от сребро, накити, апликации, парадно войнско снаряжение, върху 
стенописи на значителни гробнично-култови комплекси. В този смисъл въпрос-
ните паметници са предназначени за употреба и разбиране преди всичко вътре 
в общността на социалния елит. Единствените паметници, достъпни за по-ши-
рок кръг от хора, върху които срещаме изобразен конник, са монетните емисии 
на поредица от одриски (и не само одриски) царе, пример за което са тетрад-
рахмите на Спарадок, отсечени вероятно към 60-те - 40-те години на V в.пр.Хр. 
(Tacheva 1992, 58-74). Чрез тях царската власт пропагандира себе си сред насе-
лснието от подвластните територии и извън тях5. 

За да бъдат изяснени различните аспекти в изобразяването на конник в пред-
римска Тракия, в анализа трябва стриктно да се държи сметка за вида на памет-
ника, върху който е ситуирано всяко едно изображение. Контекстът, в който изоб-
раженията битуват, има съществено значение за изясняването на техния семио-
тичен смисъл. Така например изображенията на конници върху пръстени досега 
са намирани единствено в погребален контекст, и то в богати погребения, в ко-
ито личи присъствието на знатни представители на тракийската аристокрация6. 
Пръстените са лични вещи, които имат смисъл и стойност повече за притежате-
лите си и тяхното непосредствено обкръжение, отколкото с предназначението 
да пропагандират нещо пред някого, какъвто е случаят с монетните емисии7. За-
това не може да има и "единно" отношение към всички изображения на конник 
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в предримска Тракия. Всяка семиотична единица от дадена система, за да бъде 
достатъчно устойчива и жизнена, битува в различни контексти, в които е въз-
можно да изпълнява различна роля. 

Забелязаните вече аналогии на ритуално, изобразително и сюжетно ниво 
между индоевропейски практики от различни части на древния свят (Wiesner 
1939, n.v.) и в частност между персийски реалии и тракийската действителност 
(Toporov 1990,46-63), налагат да се обърне специално внимание на персийските 
традиции, свързани с коня и конника от I хил. пр. Хр., както и на тези от други 
части на империята, като Мала Азия например8. 

Конят и конникът играят значителна роля в ахеменидската култура. Важ-
ността на коня и неговия ездач се демонстрира убедително от надпис на Дарий 
I от Накш-и Рустам, в който се казва: "като конник (asabära) аз съм добър кон-
ник, като стрелец с лък аз съм добър стрелец с лък, както на земята (pastis'•), 
така и на кон, като копиеносец аз съм добър копиеносец, както на земята, така 
и на кон" (DNb, 40-45). Херодот сякаш допълва това твърдение, произхождащо 
от дариевия надпис със следните думи: "Синовете си учат от пет до двайсет-
годишна възраст само на три неща — да яздят кон, да стрелят с лък и да гово-
рят истината" (Hdt. 1, 136). Страбон, следвайки Онесикрит, цитира надписа, 
който последния лично видял изписан на гробницата на Дарий: "Приятел бях аз 
за приятелите. Бях аз отличен конник и стрелец. A3 превъзхождах ловците. A3 
имах сила да върша всичко." (Strabo 15, 3, 8)9. 

Тези два пасажа се допълват от известието на Херодот, относно заемането 
на персийския престол от Дарий. Ако погледнем на етиологичния митологичен 
разказ у Херодот, за това, как след преврата срещу Смердис, Дарий се сдобива с 
короната на "Царя на царете" (Hdt. 3, 85-87), от по-различен ъгъл ще забележим, 
че въпросната митологема цели по-скоро да служи като идеологическо обосно-
ваване на властта в рамките на ахеменидска Мала Азия. Вероятно този мит е бил 
разказан на Херодот в малоазийска културна среда и цели да трансформира зав-
земането на властта от Дарий на "местен идеологически" език. Това е налагащо-
то се впечатление от този разказ, въпреки изричното твърдение на Херодот, че 
получава съответните сведения от перси (Hdt. 3, 87, 2-3). Тази работна хипотеза 
се наложи в хода на работата, защото независимо от ясно забележимата важност 
и значение на коня и на ездача в персийската култура, изображенията на конници 
от ахеменидско време в същинска Персия са рядкост. По-чести са изображения-
та на персийския владетел в колесница. 

Подкрепа за малоазийския произход на тази митологема можем да открием 
у Платон. Съответният пасаж се отнася до придобиването на царско достойнст-
во от Гигес над лидите. Това станало с помощта на бронзов кух кон (Plato Rep.2, 
359b-360b). По време на силна гръмотевична буря, придружена от земетресение, 
изпод разтворилата се земя, край Гигес се появил бронзов кон. Когато надник-
нал в него, бъдещият лидийски цар съзрял необикновено голяма човешка фигу-
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pa, която носела златен пръстен. Благодарение на този златен пръстен, получен 
от Гигес чрез бронзовата статуя на кон, той станал цар на Лидия. Изглежда и в 
двете традиции конят е свързан с царската власт. 

Важността на конното изображение в културата и идеологията на народите 
от ахеменидска Мала Азия личи ясно от релефните изображения на конници в 
погребален контекст, както и върху монетни емисии на персийски сатрапи, уп-
равлявали малоазийските сатрапии на империята, и върху монетите на местните 
зависими династи. На тази основа може да бъде направен опит да се открият и 
обосноват идеологически паралели между собствено персийската и тракийска-
та царска идеология, както и малоазийско влияние върху тракийските паметни-
ци. Това влияние вече е забелязано по отношение изображенията на Тракийския 
Херос и техния генезис (Ростовцев 1927, 141-146; Тончева 1963, 71-80; Крьшин 
1980, 6), но се нуждае от допълнително разглеждане, като се отчитат всички 
изображения на конника от предримска Тракия10. 

В персийската традиция конете, и особено белите, са засвидетелствани като 
принадлежащи или най-малкото свързани с божеството на слънцето (Митра), 
но и с Ахурамазда (Weider 1952, 157-159 (η. v.); Shahbazi 1997, 725; Попов 1986, 
113-143). 

Според Херодот Кир II притежавал свещени бели нисейски коне (Hdt. 1, 
189; 7, 40), а персийският двор получавал като данък от Киликия триста и шест-
десет бели коня (Hdt. 3, 90). Според Ариан Камбиз учредил ежемесечно жерт-
воприношение на кон на гроба на баща си Кир II (Arr. Anab. 6, 29, 7). Прино-
шение на бял кон било извършвано в чест на Митра (Philostr. Vita Apoll. 1, 18). 
В тази връзка може да се постави и жертвопринасянето от страна на магите на 
бели коне край р. Стримон при преминаването на армията на Ксеркс в 480 г. пр. 
Хр. през Тракия (Hdt. 7, 113) (Издимирски 2003, 11, бел. 20). 

Тези сведения за ролята на белите коне в персийската ритуална, религиозна 
и идеологическа практика могат да бъдат съпоставени със сведенията за ролята 
на белите коне в тракийските религиозни и идеологически представи. Така, на-
ред с въоръжението и доспехите на Резос, за които в "Илиада" се твърди, че "не 
прилича на смъртни мъже да ги носят, а на безсмъртните богове", тракийски-
ят цар притежава и колесница, украсена със злато и сребро и запрегната с "най-
хубавите и най-едри " коне, които били "по-бели от сняг" (Нот. II., X, 435-440). 
Белият цвят на конете на Резос е отбелязан и от Еврипид (Rhes. 617). 

Котис, по повод на сватбата на дъщеря си, дарил като зестра две стада бели 
коне (Athen. 4, 131а). Както и за персийския цар, това бил "царски дар". С бял 
кон е дарен и Севт от тракиец на пира у Севт в чест на гърците, пристигнали в 
тюрзиса на тракийския династ (Хеп. Anab. 2, 6, 3). Отново Ксенофонт в Анаба-
зис твърди, че най-добрият подарък за един перс е добрият кон (Хеп. Anab. 1,2, 
27)". 

Изключително любопитни са изображенията на дарителите от Ападана в 
Персеполис, където седем от общо двадесет и трите делегации, принасят кон в 
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дар на Великия цар12. Сред седемте са и дарители Skudra (Фиг. 2), за които се 
предполага, че представят балканското население, подвластно на Великия цар, 
и по-специално - траки. Поводите на коня се държат от един скудриец, пред ко-
гото се виждат още трима. Дали по този начин не се представя пред царя част от 
тракийската царска идеология, според която царят трябва да е конник. Вероятно, 
ако приемем тази хипотеза, ще можем да обясним и факта, че конят не е язден от 
никого - той е за Великия цар, който може да бъде негов ездач, като по този на-
чин той ще бъде и владетел на подвластните тракийски земи. 

Същата интерпретация, в такъв случай, биха могли да претърпят и остана-
лите делегации, които водят коне без ездач! Това би подсказало сходство в ре-
лигиозно-идеологическите представи, както на изредените вече народи от една 
страна, така и с персийските традиции, от друга. 

С даряването на царя с кон - символ на властта му - могат да се свържат 
и някои монетни емисии на племена от юго-западна Тракия. Подобни изобра-
жения могат да се открият върху октодрахми на бизалтите (Фиг. 7)13. На лице-
вата страна на тези монети е представен брадат мъж в ход надясно, който води 
пред себе си кон. В лявата си ръка той държи две наведени към земята копия14. 
И. Юрукова датира отсичането на тези монетни емисии след 480-479 г.пр.Хр. 
(Юрукова 1992, 22, обр. 4). 

Върху октоболи на тракийския владетел Мозес (ок. 475-465 г.пр.Хр.) се за-
белязва сходно изображение. Върху аверса е изобразен кон в ход надясно с юзда 
на шията (Фиг. 8). Зад него се вижда човешка фигура, държаща две наведени 
към земята копия. Много подобно е и изображението върху статери на тинтени-
те отсечени в периода ок. 500-465 г.пр.Хр. Върху лицето на тези монети е пред-
ставен мъж в ход надясно, който води за юзда след себе си устремен кон (Юру-
кова 1992, 20-29)15. Всички тези монетни емисии намират паралел в драхми на 
йонийския град Еритра в Мала Азия, отсечени ок. 480-450 г.пр.Хр. Върху лице-
вата им страна мъжка фигура води зад себе си кон наляво. 

Под изображението на делегацията на скудра от Ападана е представена сце-
ната "лъв напада бик" (Фиг. 2). Според Викерс (Vickers 1985, 8-9; Stronach 1989, 
255-283) тази сцена е свързана с изображенията на т. нар. "крезови" монети, вър-
ху чийто аверс се виждат една срещу друга глави на лъв и бик. След анализ на 
известните монети от този тип, авторът стига до извода, че той е въведен от ли-
дийския цар Крез (560-547 г.пр.Хр.), но отсичането му продължава и при управ-
лението на Ахеменидите Кир II (559-530 г.пр.Хр.) и Камбиз (530-522 г.пр.Хр.), а 
вероятно и в първите години от управлението на Дарий I. 

Според Stronach (1989, 263, η. 34) мотивът върху тези монети от Ахеменид-
ско време може да се свърже с победата на персите над Йонийското въстание. 
Персеполските релефи, от своя страна, следват според него този монетен обра-
зец. Така излиза, че ахеменидската царска идеология "присвоява" едно лидийс-
ко изображение, но влага в него различен смисъл и прави собствени идеологиче-
ски внушения. Поради разполагането на двете животни точно под делегацията 
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на скудра, тези внушения могат да бъдат свързани освен с потушаването на Йо-
нийското въстание, също и с наложената персийска власт над балканските тра-
кийски (и не само тракийски) земи. 

Подобно заемане на чужди сюжети от страна на Персия може да бъде видя-
но и в самата сцена от Ападана, при която скудриец води кон в дар на Великия 
цар. Отдавна вече е доказано, че конят, конникът и колесницата играят същест-
вена роля в тракийската царска идеология (Попов 1986, 113-143), поради което 
може да се допусне, че конят в дарителската процесия на скудрийците е "заемка" 
от владетелската идеология в тракийска среда. 

Многобройни сведения потвърждават важността и значението на колесни-
цата в персийската царска идеология и култова практика. Не бива да забравяме, 
например, свещената колесница на Ахурамазда, в която не се качва никой. Спо-
ред Херодот тя е теглена от осем бели нисейски коне, предхождани от други де-
сет такива, които не били яздени от никого и били свещени (Hdt. 7, 40). Ксено-
фонт твърди, че колесницата на Ахурамазда е запрегната с бели коне, като тези 
на Митра (Хеп., Суг. 8, 3, 115), а според Квинт Курций Руф тя е запрегната с ог-
ромен бял кон - "конят на слънцето" (Ruf. 3,3, 11). 

Съществена роля играе колесницата и в тракийските традиции. Значение-
то на колесницата, като символ на властта, вероятно е подтикнало "пеоните и 
траките от вътрешността на страната, обитаващи района на изворите на Стри-
мон", да присвоят колесницата на Ахурамазда. Това се е случило след разгрома 
на персите при о. Саламин и Платея (Hdt. 8, 115). Извършеното от пеони и траки 
от вътрешността, подсказва, че е възможно и те да са имали подобно отношение 
към колесницата, като символ на божествената царска власт, както това е y Axe-
менидите. 

Известно е, също така, присъствието на колесницата в тракийските погре-
бални практики. Примери за това дават, както Казанлъшката, така и Мъглижката 
гробница16. Прави впечатление, че и колесницата, изобразена в камерата на Ка-
занлъшката гробница, е празна (Фиг. 1). Това може да се обясни, от една страна 
с погребалния аспект на сцените, от друга - с идеологическа аналогия с празна-
та колесница на Кссркс, която е предназначена за Ахурамазда. В този смисъл и 
тракийския владетел (или династ?) се превръща в божество (или поне се херо-
изира?, става антроподемон?) в контекста на своята смърт. В купола на същата 
гробница са изобразени вече три колесници, водени от кочияши, които са в нап-
регнато движение. Положението на тези колесници, които биват управлявани от 
кочияши, може да се свърже с позицията "горе", т.е. това на слънцето и неговия 
непрекъснат кръговрат. 

Вероятно обвързаността на коня с божественото е причина Великия цар 
почти никога да не се изобразява на кон. Конят е божествен, затова по-скоро 
царската власт зависи от божеството, което е свързано с коня, както е в легенда-
та у Херодот, където обаче легендата е секуларизирана-етиологизирана. По този 
начин представата за божествената принадлежност на коня в ахеменидска пер-
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сииска среда и местните малоазииски представи се съчетават, за да участват в 
изграждането на ахеменидска царска идеология. Тя поддържа авторитета на Be-
ликия цар, съобразно представите и традициите на местните населения, както в 
Мала Азия, така и в другите части на империята1 ׳'. 

В кръглата камера на гробницата от Александрово (Хасковско) се наблюда-
ва многофигурна централна композиция (Kitov 2001, 15-29; Китов 2002, 50-81; 
Китов 2002 а, 15-17; Китов 2004,42-51; Китов 2004 а, 149-175) (Фиг. 4; 9; 10). Тя 
представя ловни сцени, в които конници и пеши ловуващи преследват два елена 
и два глигана. 

Гробницата се датира от Г. Китов - като строеж - в първата половина на IV 
в.пр.Хр., а като стенописна украса - втората половина на същото столетие (Kitov 
2001, 29). Пак според него в началото на III в.пр.Хр. трябва да се постави края 
на употреба на гробницата. 

В литературата вече са посочени паралели на една от най-интригуващите 
сцена в Александровската гробница, а именно тази, която представя глиган прес-
ледван от гол пешак замахнал с двойна брадва и атакуван отпред от конник18. 
Добър паралел би могъл да се открие в релеф от гробно съоръжение от Лимира 
(Ликия), датиран от издателя Мартин Сайер в периода 370-350 г.пр.Хр. (Seyer 
1996, 121) (Фиг. 5 - втори ред), както и в арибаловиден лекит, произхождащ от 
погребение открито в днешния варненски квартал Аспарухово (Шкорпил 1930/ 
1931, 68-77, обр. 56) (Фиг. 6). Според М. Лазаров (Лазаров 2003, 157, № 60) на 
тази сцена е представено убиването на калидонския глиган от Мелеагьр, кое-
то обаче едва ли е напълно коректно тълкувание, тъй като в "Калидонския лов" 
ловците винаги са изобразявани като пешаци. Лекитът бива датиран във втората 
четвърт на IV в.пр.Хр. По-вероятно става въпрос за друго. Авторите на изобра-
женията, съобразявайки се с предпочитанията на своите клиенти както в Мала 
Азия, така и в Тракия, са представили ловни сцени, които се вписват в местните 
изобразителни изисквания и отразяват традиционни за тези земи идеи. В случая 
сравнението с оброчните паметници на тракийския Херос от римска Тракия, при 
които често срещан мотив е "лов на глиган"19, се налага от само себе си20. 

БЕЛЕЖКИ 
1 Конните изображения от предримска Тракия са многократно проучвани и комен-

тирани в различен контекст. По-важните публикации са: Венедиков 1972, 3-14; Юруко-
ва 1975, 39-44; Кабакчиева 1977, 85-95; Маразов 1980, 7-17; Маразов 1985, 21-30; Попов 
1986, 113-143; Венедиков 1996, 13-16; Kuli 1997, 204-227; 269-281; Dimitrov 1998, 117-
135; Sirbu/Florea 2000, 23-43; Boteva 2004, 251-256. Наскоро апликациите от Летнишко-
то съкровище бяха преподредени и свързани в единен изобразителен разказ (Бошнакова 
2000, 19-29; Бошнакова 2000 а, 5-21), а наличието на тракийски календар и астрономи-
чески знания, вложени в апликациите и тяхната подредба, бе предположено от Бошна-
ков 2000, 93-113. 
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2 Съществува и вариант "Тракийски бог конник" (Kazarow 1938: "der Thrakische 
Reitergott"). Въпросът за статута на този персонаж в тракийския пантеон е дискусионен 
- срв. Ботева 1997, Ботева 1998 и Гочева 2003. 

3 Даряването на владетеля в Тракия - както описаното от Ксенофонт (Anab. 7, 3, 
26-32), така и твърдението на Тукидид, че Севт I е получавал и 400 таланта годишно 
от дарове, освен данъци в същия размер (Thuc. 2, 97, 3) - е сравнено от И. Венеди-
ков и Т. Герасимов с годишния ритуал Ноуруз, разиграващ се в двора на Великия цар в 
Персеполис, който се състоял в даряване на персийския цар от подвластните му народи 
(Venedikov/Gerassimov 1979, 69). Релефите от Ападана в Персеполис представят този ри-
туал (Schmidt 1953, 83-85). На друго мнение e Stronk 1994-1995, 59-73. 

4 Berciu 1969, 205-207 (относно три коня заедно с амуницията, които са открити в 
могилния насип на гробницата при Аджигьол); Иванов 1972, 121-126. Обобщаващо за 
конете в погребален контекст вж. Rabadjiev 1997, 559-560 и Китов/Агре 2002, 134-136, 
обр. 28. 

5 Това заключение, обаче, трябва да се съобрази с факта, че едва ли всички траки са 
имали достъп до тежките сребърни монети. За ограничеността на ползване на монети 
свидетелстват слабо развитите парични отношения във вътрешността на Тракия, както 
спорадичните монетни находки, които включват по правило малко на брой монети. 

6 Единствено пръстенът с неизвестно местонамиране и този от Гложене са с неясен 
контекст (Venedikov/Gerassimov 1979, 375, №№ 207-208). Обстоятелството, че всички 
останали са открити в погребален контекст, дава основания да се предположи и за тях 
двата обвързаност с тракийските погребални практики. 

7 Прави впечатление, че въпросните пръстени са направени от злато с много висока 
проба. Имайки предвид това, както и високата им степен на запазеност, може да се зак-
лючи, че те са правени персонално за погребаните и именно по повод на по1ребението. 

8 Според Г. Тончева началото на разпространение на релефите с Тракийски конник 
от тип А по класификацията на Г. Кацаров започва в началото на II в.пр.Хр. по левия бряг 
на Понт, като този най-ранен тип бил възприет от Мала Азия (Тончева 1963, 79; Брит-
нова 1948, 53-56; Крьжин 1980,5). Perdrizet (1910, 28), следван от Дечев (1945,197-198) 
смятат, че Тракийският Херос е свързан с коня в областта между долните течения на 
Струма и Марица, където се локализират легендите за Резос и Диомед. 

9 В персеполските фортификационни таблички се срещат споменавания на конни-
ци, които получават определени количества зърно за изхранването на стада от коне. Чес-
то тези хора биват наричани знатни (елам. m.sa-lu-ip - Persepolis Fortification/tablet/-PF 
1946, 75) и c наименоването им като конници биват отделяни в обособена категория. За 
това говори и упоменаването на някои от тях с лично име. Това не би било така, ако ста-
ваше въпрос за обикновени работници, каквито без съмнение също са споменати в посо-
чените текстове (Hallock 1969, PF 1946,25-55; 73;PF 1185). Любопитна съпоставка може 
да бъде направена с надписа от пръстена от Дуванли, върху който езиковедите разчитат 
тракийската глоса "mezena", като "конник" (Дуриданов 1976, 77; 90-91). Ако това тьлку-
ване е вярно, то собственикът на пръстена изрично се е самоназовал като "конник", ве-
роятно като отличителна характеристика. 

10 Всички известни до момента паметници са събрани и коментирани от Sirbu/Florea 
(2000, 23-42), но без монетните изображения на конници. 

11 В тази връзка любопитна аналогия ни предоставя Ксенофонт в "Анабазис" (7,2, 
2). Севт се опитал да склони някои от елинските стратези, водители на остатъците от "де-
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cene хиляди", които вече се намирали в Тракия, да се присъединят към него. Това били 
Клеанор и Фриниск. На единия подарил кон, а на другия - жена. Както вече бе посочено 
по-горе в текста по-късно самия Севт получава от свой сънародник в дар бял кон. 

12 Седемте делегации са следните: скудрийците, мидийците, арменците, кападокий-
ците, саките с островьрхи шапки, сагартийците, почитащите хаома саки (Schahbazi 1997, 
726). 

13 Според W. Greenwalt този монетен тип на бизалтите (а следователно и на Мозес, 
като предполагаем техен владетел) служат като прототип на изображенията върху моне-
тите на Александър 1 (ок. 498-454 г.пр.Хр.). Според автора тази особеност се дължи на 
идеологическо и религиозно влияние от страна на тракийските предели към Македония. 
Вж. Greenwalt 1997, 121-133. Причини за това влияние могат да се търсят в персийското 
напредване към Македония (Hdt. 5, 21). От друга страна обяснение може да се намери в 
инвазията на македонската държава към планината Дизорон след персийското оттегляне 
от континентална Елада и Тракия. 

14 За символиката на въоръжението с две копия и аналогии с Персеполските релефи 
вж. Тачева 1991, 28-36. Аналогия между изобразяването зад гърба на конника на копие 
(аконгион), привързано с ремък при апликация от Летница и копия носени чрез такъв ре-
мък от представителя на народа скудра от надгробния релеф на Ксеркс от Накши Рустам 
бе посочено от Бошнакова/Бошнаков 2000, 15, обр. 2. 

15 Вж. и каталога в края на същата монография. 
16 Материалите са събрани и анализирани от Попов 1986, 113-143. Вж. и Rabadjiev 

1997, 559-560. За колесницата в Тракия виж също Игнатов 2005. 
17 На фиг. 2 е изобразен отпечатък от цилиндричен печат, върху който се вижда 

изображение на конник, в ход наляво. Срещу конника се вижда очертанието на олтар или 
силно стилизирана крепост (крепостна стена?). Крепостта (олтарът?) е предадена чрез 
правоъгълно поле, разделено от две вертикални линии, като по този начин вътре в зат-
вореното пространство се образуват три правоъгълника. Над горния край са изобразени 
два триъгълника, които може би представят зъберите на крепостна стена или очертават 
олтар. Печатът се датира най-общо от Ахеменидско време (VI - IV в.пр.Хр.). В този си 
вид той напомня за плочките на Тракийския конник от римско време (II - III в.сл.Хр.), 
които изобразяват конник надясно в спокоен ход към олтар. 

18 Г. Китов намира частичен паралел на голата мъжка фигура, замахваща с двуост-
ра брадва в стенопис от т. нар. "Гробница на Филип" от Вергина. На един от релефите е 
изобразена ловна сцена - лов на лъв. В ляво от лъва се вижда гола младежка фигура, ко-
ято замахва с двуостра брадва, хваната с две ръце към животното. Брадвата е зад гърба на 
фигурата. Трябва да се отбележи, че в случая фигурата на този пеш ловец е изобразена в 
три четвърти фас. В дясно от замахващия с брадва ловец се вижда и конник, замахнал с 
копие по посока на лъва. Вж. Китов 2002, 65-66; Китов 2004 а, 167, фиг. 54. с цит лит. За 
допълнителни аналогии вж. Kitov/Theodossiev 2003, 34-47. Паралелите са от малоазийс-
ка и финикийска среда - Ликийски саркофаг от Сидон, геми от Мала Азия, стели и др. 

19 За тях вж. Ботева 2002 а, където подробно са обсъдени вариантите на сюжета "лов 
на глиган". 

20 Анализът на стенописите върху купола на Александровската гробница са обект 
на друго мое изследване, работата по което все още не е приключила. 
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THE HORSEMAN IN PRE-ROMAN THRACE 
AND THE ACHAEMENID EMPIRE* 

Miroslav Izdimirski 

The depictions of horsemen from pre-Roman Thrace enjoy a long-term research 
interest among the studies of ancient Thrace.1 There are several reasons for this inten-
sive research interest. On one hand, the roots and the development of the insights for 
the Thracian Heros known from more than 3 000 monuments dated mainly to the 2nd 

- 3rd century AD should be sought in such a context (Goceva 1986; Венедиков 1996, 
37-39). On the other hand, the depictions of horsemen are very important for the un-
derstanding of Thracian religion and ideology during the 1st millennium BC. 

It should be pointed out that there is a difference in the definition of the horseman 
figures in pre-Roman and Roman Thrace. The votive tablets with depiction of a horse-
man from the Roman period are denoted as "the Thracian horseman" or "the Thracian 
Heros",2 while the description of the same depictions dated to the pre-Roman times 
misses such ethnic characteristics. This terminological difference is determined by 
the fact that the votive tablets from the Roman provinces carry religious significance, 
while the pre-Roman examples are expressions of the ruler's ideology and as a rule 
derive from, and are oriented to, the Thracian aristocracy, although some religious sig-
nificancc should not be entirely excluded. At the same time, the terminological differ-
enee does not underestimate the possibility for a generic link, continuity and heredity 
in the concepts related to the horseman figure in pre-Roman and Roman Thrace. 

There is much direct and indirect evidence for the significance of the horse in 
Thracian culture. In the Homeric epics (Horn. II. XIII, 4; XIV, 227), the Thracians are 
described as horse-breeders and special attention is paid to the horses in the chariot of 
Rhesus that was standing before the Trojan walls (Horn. II. X, 434). Sophocles and 
Euripides call the Thracians "horse-lovers" (Soph. Ther. Fr. 523 = Schol. Ad Horn II., 
13, 705; Eur., Hekuba, 428). Xenophon shares this experience during a banquet at Seu-
thes II, when the ruler was given a white horse as a present from a fellow Thracian (Xen. 
Anab. 7, 3, 26).3 Plato describes a night horse race that takes place in Athens in honor 
of the Thracian Goddess Bendis (Plato. De Civit. 327-328) (Попов 1981,48-54). Ac-
cording to Florus, in 29-28 BC before the battle between Marcus Licinius Crassus and 
the Thracians from the future province of Moesia, the latter performed a horse sacrifice 
(Florus, II, 26) (Кацаров 2001, 66-67). The mythological narratives contain some evi-
dence about Diomedes, the king of the Thracian tribe Bistones, who was the owner of 
certain horses which fed on human flesh and by that means became furious and so pow-
erful that they had to be fastened with iron chains (Apollod. II, 94-97; Diod. 4, 15). 

* Translated in English by Bisserka Gaydarska. 
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There is also archaeological data that suggest some degree of sacralisation of the 
horse in ancient Thrace. It is well known, for instance that the horse has a significant 
role in burial practices. Horses are either sacrificed and/or buried along with the de-
ceased or take place in the memorial practices after the burial itself.4 The horses ap-
pear on wall paintings of tomb and cult complexes. The wall-painting in the chamber 
of the Kazanluk tomb presents an empty chariot prepared as a gift for the deceased 
(Fig. 1) (Живкова 1973, 78-79). We find a further chariot, this time ridden by Nike, 
as a decoration of a vessel depicted on the wall in Mugliz tomb (Цанова / Гетов 
1973, 15-28). And finally, horse appliqués are a typical element in the Thracian burial 
(Венедиков 1957, 153-203; Стайкова 1997, 36-38). 

The analysis of the Thracian monuments with a horseman from the pre-Roman pe-
riod would inevitably consider several main interpretative difficulties. First, it should 
be kept in mind that the monuments of the Thracian Heros, being votive and burial 
reliefs, present a relatively clear meaning and context, while the monuments from the 
preceding period are found in both burial and non-burial contexts. The latter depic-
tions of the horseman derive from monuments connected to the Thracian aristocracy 
and the ruler institution, such as silver vessels, adornments, appliqués, parade arms 
and armor, as well as wall-paintings of important tomb-cult complexes. In this sense, 
these monuments are mostly meant for consumption and understanding among the 
restricted social elite. The only horseman monuments with broader public access are 
the coins of the series of Thracian rulers, for instance the tetradrachms of Sparadocus 
minted probably around the 60s - 40s of the 5th century BC (Tacheva 1992, 58-74). 
The coins propagandize the ruler's power over the dependent territories and beyond.5 

The different aspects of the horseman representations in pre-Roman Thrace can 
be properly understood only if the type of the monument is correctly recognized. Also 
very important for their semiotic meaning is the context of deposition of the repre-
sentations. For example, horseman images on finger-rings are found only in rich buri-
als that are representative of noble Thracian aristocrats.6 The rings are personal be-
longings that have special meaning mostly for the owners and their milieu rather than 
spreading ideas, which is the function of the coins.7 Therefore, the horseman depic-
tions from the pre-Roman period should be treated differently. In order to be resistant 
and the vivid, each semiotic unit from a given system appears in different contexts sig-
nifying different meanings. 

The ritual, artistic and thematic analogues between the Indo-European practic-
es from different parts of the ancient world (Wiesner 1939, n.v.), and in particular 
between the Persian and the Thracian realms have already been discussed (Toporov 
1990,46-63) and predetermine the special focus on the Persian traditions related to the 
horse and the horseman during the 1st millennium BC, as well as in other parts of the 
Achaemenid Empire, such as Asia Minor.8 

The horse and the horseman play a significant role in Achaemenid culture. This 
is convincingly demonstrated by an inscription of Darius I from Naqsh-i Rustam that 
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says: "As a horseman (asabara) I am a good horseman. As a bowman I am a good 
bowman both afoot (pastis) and on horseback. As a spearman I am a good spear-man 
both afoot and on horseback. " (DNb, 40-45 after R. Kent). Herodotus seems to com-
plete this claim with the following words: "Their sons are carefully instructed from 
their fifth to their twentieth year, in three things alone - to ride, to draw the bow, and 
to speak the truth. " (Hdt. 1, 136). Strabo is citing the inscription on the tomb ofDar-
ius, seen and recorded by Onesicritus: "I was friend to my friends; as horseman and 
bowman I proved myself superior to all others; as hunter I prevailed; I could do eve-
rything. " (Strabo 15, 3, 8).9 

These two paragraphs are completed by Herodotus with his story for the seizure 
of the Persian throne by Darius I. If we look from a different aspect at the etiological, 
mythological story of Herodotus after the coup against Smerdis, when Darius receives 
the title of "King of Kings" (Hdt. 3,85-87), we shall notice that such mythology serves 
as an ideological validation of the power in the Achaemenid Asia Minor. Probably this 
myth was heard by Herodotus in Asia Minor and aims to transform the assumption of 
power by Darius to a "local ideological" language. This is the most likely impression 
of this story, despite Herodotus's claim that he receives the information from the Per-
sians (Hdt. 3, 87, 2-3). Such a working hypothesis became obvious during the study 
since, despite the clear significance of the horse and the horseman in Persian culture, 
the images of horsemen are rare in the heart of Persia during the Achaemenid period. 
More likely to be seen are the depictions of the Persian ruler in a chariot. 

The origin of this mythological story in Asia Minor is supported by Plato in the 
paragraph that speaks of the gaining of dignity of the ruler by Gyges over the Lydians, 
which was aided by a bronze horse (Plato Resp.2, 359b-360b). During a great storm 
attended by an earthquake, a large bronze horse appeared to Gyges from the open 
earth. When the future Lydian king looked at it, he saw an extremely large human fig-
ure with a golden ring, inside the hollow brazen horse. Thanks to the ring gained by 
Gyges from the figure in the bronze horse, he managed to become the king of Lydia.10 

It seems that, in both traditions, the horse is related to the royal power. 
The importance of the horse image in the culture and the ideology of the peoples 

from Achaemenid Asia Minor is well documented on the relief depictions of horse-
men in a burial context, as well as on the coins of Persian satraps governing the Asia 
Minor satrapies and on the coins of the local dependent rulers. On such grounds, one 
may find and substantiate ideological parallels between the original Persian and the 
Thracian royal ideology and the Asia Minor influence over Thracian monuments. This 
influence is already noted for the depictions of the Thracian Heros and their genesis 
(Ростовцев 1927, 141-146; Тончева 1963, 71-80; Крьшин 1980, 6) but needs to con-
sider in addition all the horseman images from pre-Roman Thrace.11 

The Persian tradition relates horses, and white horses in particular, to the sun deity 
(Mithra) but also to Ahuramazda (Weider 1952, 157-159 (n. v.); Shahbazi 1997,725; 
Попов 1986, 113-143). 

236 



According to Arrian, Cambyses introduced monthly horse sacrifices on the grave 
of his father Cyrus II (Arr. Anab. 6, 29, 7). A white horse was sacrificed in honour of 
Mithra (Philostr. Vita Apoll. 1,18). In this context should be seen the sacrifice of white 
horses by the Magians along the river Strymon during the passing of the army of Xerx-
es through Thrace in 480 BC (Hdt. 7, 113) (Издимирски 2003, 11, note 20). 

According to Herodotus, Cyrus II had sacred white Nisean horses (1, 189; 7, 40), 
while the Persian court received a tax from Cilycia of 365 white horses (3, 90). 

The evidence for the role of white horses in Persian ritual, religious and ideologi-
cal practices can be compared with the data for the role of the white horses in Thracian 
religious and ideological concepts. Along with the arms and armor of Rhesus, which 
are described in the "Iliad" as "too splendid for any mortal man to carry, and meet 
only for the gods ", the Thracian Hero had a chariot decorated with gold and silver and 
pulled by "thefinest and strongest" horses that were "whiter than snow" (Horn. II., 
X, 435-440). The white color of Rhesus' horses is also mentioned by Euripides (Rhes. 
617). 

As bridewealth on his daughter's wedding, Kotys has provided two herds of white 
horses (Athen. 4, 131a). As in the Persian tradition, this is considered as a "royal gift". 
A white horse was given to Seuthes by a noble Thracian during the feast organized by 
Seuthes in honor of the Greeks that have arrived in the tyrsis of the Thracian dynast 
(Xen. Anab. 2, 6, 3). The same source points out that the best gift for a Persian is a 
good horse (Xen. Anab. 1, 2, 27).12 

Very intriguing are the representations of the gift-bearers from Apadana in Perse-
polis, where seven out of twenty-three delegations gift a horse to the Great King.13 

Among the seven are the Skudra (Fig. 2) for whom it is suggested that they represent 
the Balkan population under the reign of the Great King, and in particular - the Thra-
cians. The bridle is held by a Skudrian depicted behind three fellow countrymen. It is 
plausible that this is a demonstration to the Great King of part of the Thracian royal 
ideology, according to which the ruler should be a horseman. Such a hypothesis would 
explain the fact that the horse is not ridden - it is for the Great King to be its rider, and 
hence be a ruler of the dependent Thracian territories. 

A similar interpretation may be valid for the other delegations that have a horse 
without a rider. This would suggest similarity in the religious and ideological insights 
among the donor peoples on the one hand, and with the Persian tradition on the other 
hand. 

Some coin mintings of the tribes from Southwestern Thrace can be related to the 
gifts of horses to the ruler - a symbol of his royal power. Such images can be seen 
on the oktodrachmae of the Bisaltians (Fig.7).14 The front side of the coin presents 
a bearded man walking to the right, leading a horse. The left hand holds two spears 
pointing downwards.15 Yourukova dates the minting of these coins after 480/79 BC 
(Юрукова 1992, 22, fig. 4). 

A similar depiction is known from the oktobols of the Thracian ruler Mosses (ca. 
475-465 BC) where, on the front side, there is a horse with a bridle walking to the right 

237 



(Fig. 8). Behind the horse, there is a human figure holding two spears pointing down-
wards. Also very similar is the image on the staters of the Tyntenians minted in the 
period around 500 - 465 BC. The front side of the coins depicts a man walking to the 
right, holding the bridle of an advancing horse (Юрукова 1992, 20-29). All the coins 
mentioned so far have parallels with drachmae from the Ionian city of Erytrea in Asia 
Minor, minted around 480-450 BC. On the front side of the drachmae, there is a man 
walking to the left, leading a horse. 

Under the image of Skudrians in Apadana, there is a scene of "a lion attacking a 
bull" (Fig. 2). According to Vickers (Vickers 1985, 8-9: cf. Stronach 1989, 255-283), 
this scene is related to the images of the so-called "Croeseid" coinage, that depict the 
facing heads of a lion and a bull on the obverse. The analysis of all of the coins of this 
type known to date has shown that they were introduced by the Lydian ruler Croesus 
(560-547 BC), but continued to be minted during the reign of the Achaemenid dynasty 
- Cyrus II (559-530 BC) and Cambyses (530-522 BC), and probably during the first 
years of Darius I. 

According to Stronach (1989, 263, n. 34), the motif on the coins dates to the Ach-
aemenid period and can be related to the Persian victory during the Ionian rebellion. 
The same author claims that the reliefs from Persepolis follow the pattern found on 
the coinage. Therefore, it could be assumed that the Achaemenid royal ideology "em-
bezzles" a Lydian image, with the implication of different meaning and ideological 
insights. Since the two animals are depicted exactly under the delegation of Skudra, 
these insights can be related to the suppression of the Ionian uprising but also to the 
establishment of Persian authority over part of the Balkan Peninsula. 

Similar copying of foreign themes by Persia can be seen on the scene from 
Apadana, where a Skudrian leads a horse as a gift to the Great King. Long ago, it was 
argued that the horse, the horsemen and the chariot are important part of the Thracian 
royal ideology;16 therefore it is plausible that the horse in the Skudrian gift procession 
is a "loan image" from the Thracian ruler ideology. 

There is much evidence confirming the importance and meaning of the chariot 
in Persian royal ideology and cult practices. We should not, for example, forget the 
sacred chariot of Ahuramazda that no-one is allowed to board. According to Hero-
dotus, it is pulled by eight white Nyseian horses that were preceded by another ten 
such horses that were never ridden and were sacred (Hdt. 7, 40). Xenophon says that 
Ahuramazda's chariot was pulled by white horses like the horses of Mithra (Xen., Cyr. 
8, 3, 115) and, according to Q. Curtius Rufus, the chariot was pulled by an enormous 
white horse - "the horse of the sun " (Ruf. 3,3, 11). 

The chariot is also very important in Thracian traditions. Its meaning as a sym-
bol of power has probably motivated the "Paeonians and Thracian tribes who dwelt 
about the sources of the Strymon " to steal Ahuramazda's chariot. The event took place 
after the Persian defeat at the island of Salamis and Platea (Hdt. 8, 115) and suggests 
that the Paeonians and the Thracians from the hinterland may share with the Acheme-
nids a similar concept for the chariot as a symbol of the royal heavenly power. 
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The presence of a chariot in Thracian burial practices is also well known. Two 
examples are the tombs near Kazanluk and Mugliz.17 It is interesting that the chariot 
in the chamber of the Kazanluk tomb is empty (Fig. 1). A possible explanation is the 
burial aspect of the scenes or the ideological analogy with the empty chariot of Xerx-
es that was meant for Ahuramazda. In that sense, the Thracian ruler (or dynast?) turns 
into a deity (or at least is heroized, becomes anthropodaimon?) in the context of his 
death, too. The dome of the same tomb represents three chariots led by tensely moving 
charioteers. The location of the chariots with the charioteer can be related to the higher 
position, i.e. position of the sun and its eternal circle. 

The relationship between the horse and the deity is probably the reason why the 
Great King is almost never depicted on a horse. The horse is divine, so the royal power 
depends on the deity that is related to the horse - exactly as it is in the Herodotus leg-
end, where, however, the legend is secularized and etiologized. This demonstrates the 
combination of the concept for the divine nature of the horse in the Achaemenid Per-
sian milieu and the local Asia Minor insights, in order to contribute to the establish-
ment of the Achaemenid royal ideology. The latter sustains the authority of the Great 
King according to the concepts and traditions of the local population in Asia Minor, as 
well as of the other parts of the Empire.18 

The central round chamber of the tomb from Aleksandrovo (Haskovo district) 
represents a multi-figured central composition (Kitov 2001, 15-29; Китов 2002, 50-
81; Китов 2002-а, 15-17; Китов 2004, 42-51; Китов 2004-а, 149-175) (Figs. 4; 9; 
10). It is a hunting scene in which horsemen and hunters on foot are chasing two deer 
and two wild boars. The building construction of the tomb is dated to the first half of 
the 4th century BC, while the wall-painting decoration to the second half of the same 
century (Kitov 2001, 29). The final use of the tomb is claimed to be the beginning of 
the 3rd century BC. 

One of the most interesting scenes in the tomb from Aleksandrovo depicts a wild 
boar chased by a naked hunter on foot, brandishing a double axe from the back and at-
tacked by a horseman from the front. The parallels of the scene have already been dis-
cussed elsewhere.19 Good analogies could, in my opinion, also be found in the relief 
from the burial at Limyra (Lycia), dated by Martin Seyer to the period 370-350 BC 
(Fig. 5 - the second row),20 and in the aryballos-shaped lekythos from the burial in the 
modem Varna district of Asparuhovo (Fig. 6).21 According to M. Lazarov (Лазаров 
2003, 157, № 60), the scene represents the killing of the Calydonian boar by Melea-
grus, which is probably an inaccurate interpretation, since the "Calydonian hunt" usu-
ally depicts hunters on foot. The Lekythos is dated to the second quarter of the 4th BC. 
It is more likely that the scene presents something else. The artisans followed the pref-
erences of their clients from Asia Minor and in Thrace and therefore, have depictcd 
scenes that arc in accord with local requirements and that reflect the local traditional 
concepts. In such a case, the comparison with the votive tablets of the Thracian Heros 
from Roman Thrace that very often depict "wild boar hunt"22 is self-evident.23 
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NOTES 
1 The images of horse or horseman from pre-Roman Thrace have been subject to multiple 

studies and comments in different contexts. The most important publications are: Венедиков 
1972, 3-14; Юрукова 1975, 39-44; Кабакчиева 1977, 85-95; Маразов 1980, 7-17; Маразов 
1985, 21-30; Попов 1986, 113-143; Венедиков 1996, 13-16; Kuli 1997, 204-227; 269-281; 
Dimitrov 1998, 117-135; Sirbu / Florea 2000, 23-43; Boteva 2004, 251-256. Recently the ар-
pliqués from the Letnitza hoard were re-ordered and related to a coherent artistic narrative 
(Бошнакова 2000; Бошнакова 2000-а, 5-21). On possible Thracian calendrical and astronom-
ical notions expressed by the appliqués and their arrangement see Бошнаков 2000,93-113. 

2 There is a variant called "Thracian God Rider" (Kazarow 1938: "der Thrakische Reiter-
gott"). The status of this figure in the Thracian pantheon is recently debatable - compare Bote-
va 1997, Boteva 2000 and Гочева 2003. 

3 Gift-giving to the Thracian ruler - as described by Xenophon (Anab. 7, 3, 26-32), as 
well as Thucydides' claim that Seuthes I received annually 400 talents as gifts in addition to 
the same amount of money received as taxes (Thuc. 2, 97,3) - is compared by Venedikov and 
Gerassimov with the annual ritual "Nouruz" taking place in the palace of the Great King in 
Persepolis, during which the Persian king was given gifts by the dependent peoples (Venedik-
ov / Gerassimov 1979, 69). The reliefs in Apadana in Persepolis represent this ritual (Schmidt 
1953; but note the conflicting views of Stronk 1994/95). 

4 Berciu 1969,205-207 (about three horses with appliqués found in the mound of the tomb 
near Agighiol); Иванов 1972, 121-126. In general for the horses in burial context, see Rabad-
jiev 1997, 559-560 and Китов / Arpe 2002, 134-136, fig. 28. 

5 This conclusion, however, does not consider the fact that not all Thracians had access to 
heavy silver coins. Their limited circulation is evident from the weak monetary interrelations 
in the Thracian hinterland and from the sporadic coin hoards that as a rule consist of very few 
coins. 

6 There are only two rings with unclear depositional contexts - one from Glozene and one 
stray find (Venedikov/Gerassimov 1979, 375, №№ 207-208). The fact that all remaining rings 
are found in burial context suggests their close relation to Thracian burial practices. 

7 It should be pointed out that the rings are made of gold of high purity, which, together 
with their good preservation, leads to the conclusion that they are personal objects produced 
for burial. 

8 According to G. Toncheva, the distribution of reliefs with the Thracian horseman (type 
A, after the classification of G. Kazarov) starts in the beginning of the 2nd century BC along 
the western Black Sea coast and exactly this early type was adopted in Asia Minor (Тончева 
1963, 79; Бритнова 1948, 53-56; Крьшин 1980, 5). Perdrizet (1910, 28), followed by Дечев 
(1945, 197-198), thinks that the Thracian Heros is connected to the horse in the area between 
the lower courses of the rivers Strymon and Hebros, which is the homeland of the legends of 
Rhesus and Diomedes. 

9 The fortification tablets from Persepolis contain evidence for horsemen that receive a 
certain amount of grain for maintaining horse herds. Often these people are called noble (Elam. 
m.sa-lu-ip - PF 1946, 75) and their determination as horsemen separates them in a special cat-
egory. In support for such claim is the mention of personal names of some of the horsemen. 
The personal names of ordinary workers are usually not mentioned, although there are some 
exceptions (Hallock 1969, PF 1946, 25-55; 73; PF 1185). An interesting comparison can be 
made with the inscription on the ring from Duvanli, in which the linguists read the Thracian 
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gloss "mezena" as "horseman" (Дуриданов 1976, 77; 90-91). If such an interpretation is cor-
rect, the owner of the ring has deliberately named himself as a "horseman", most probably as 
a sign of specific characteristics. 

10 The text is as follows: "According to the tradition, Gyges was a shepherd in the service 
of the king of Lydia; there was a great storm, and an earthquake made an opening in the earth 
at the place where he was feeding his flock. Amazed at the sight, he descended into the open-
ing, where, among other marvels, he beheld a hollow brazen horse, having doors, at which he 
stooping and looking in saw a dead body of stature, as appeared to him, more than human, and 
having nothing on but a gold ring; this he took from the finger of the dead and reascended. " 
- In: Plato The Republic, 2, 359b-360b, transi. Benjamin Jowett. 

11 All the monuments known to date have been collected and commented on by Sirbu / 
Florea (2000, 23-42), who however have not taken into consideration the horseman images on 
Thracian coins. 

12 An interesting analogy, in this sense, is told by Xenophon in "Anabasis" (7, 2, 2). Seu-
thes tried to convince some of the Hellenic strategs -the leaders of the remaining "ten thou-
sands" that have already arrived in Thrace - to join him. They were Cleanor and Phryniscus 
and one received a horse as a gift, the other - a woman. As it was already mentioned, Seuthes 
himself received a horse as a gift from a fellow countryman. 

13 The seven delegations are the following: Skudrians, Medians, Armenians, Capadocians, 
Sakians who wear pointed cap, sagartians, worshipped haoma Saki (Schahbazi 1997, 726). 

14 According W. Greenwalt, this coin type of the Bisaltians (hence of Mosses, as their pos-
sible ruler) serve as a prototype for the images on the coins of Alexander I (ca. 498-454 BC). 
This particularity is due to the ideological and religious influence of the Thracians over Mac-
edonia (Greenwalt 1997, 121-133). Possible reasons for this influence can be the found in the 
Persian advance toward Macedonia (Hdt. 5, 21). Another probable explanation is the Macedo-
nian invasion of the mountain of Dysoron after the Persian withdrawal from continental Hel-
las and Thrace. 

15 About the symbolism of the armaments of two spears and their analogies with reliefs in 
Persepolis, see Тачева 1991, 28-36. The parallels between the depictions of a spear tied with 
a strap depicted behind the horseman's back on one of the appliqués from Letnitza and spears 
carried with such a strap by the representatives of the Skudrians, depicted on the burial relief of 
Xerxes from Naqsh-i Rustam, are pointed out by Бошнакова/Бошнаков 2000, 15, fig. 2. 

16 The materials are collected and analyzed by Попов 1986, 113-143. See also Rabadjiev 
1997, 559f. 

17 The materials are collected and analyzed by Попов 1986, 113-143. See also Rabadjiev 
1997, 559f. 

18 On fig. 2, there is a print of a cylindrical seal that represents a horseman walking to 
the left. Against the horseman, a silhouette of an altar or a very schematized fortress (fortress 
wall?) can be seen. The fortress (altar?) is a rectangular divided by two vertical lines, thus 
forming three internal rectangular areas. There are two triangles on the top that may represent 
the crenellations of the fortress or the outline of an altar. The seal is generally dated to the Ach-
aemenid period (6th - 4th BC). This iconography of the seal recall the Thracian votive tablets 
from the Roman period (2nd - 3rd AD.), depicting a horseman slowly walking to the right to-
wards an altar. 

19 G. Kitov finds a partial parallel of the naked male figure brandishing a double axe in the 
wall-painting of the so called "Tomb of Philip" in Vergina. On one of the reliefs, there is a lion 
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hunt. A naked male figure with a double axe is depicted to the left of the lion. The axe is behind 
the back of the figure, held with two hands in a striking movement toward the animal. It should 
be pointed out that the figure of the hunter on foot is depicted in 3/4 facing the front. To the left 
of the hunter with the axe, there is a horseman striking with a spear towards the lion (Китов 
2002, 65-66; Китов 2004-а, 167, fig. 54 with references). For additional analogues, see Kitov 
/ Theodossiev 2003, 34-47. The parallels are from Asia Minor and the Phoenician milieu - a 
Lycian sarcophagus from Sidon, gems from Asia Minor, stelae, etc. 

20 Seyer 1996, 121. 
21 Шкорпил 1930/1931,68-77, fig.56. 
22 About them see Ботева 2002-a, with a detailed discussion of the theme of the "wild 

boar hunt" 
23 The analysis of the wall-paintings on the dome of the Aleksandrovo tomb is still an on-

going study of mine. 
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Фиг. 1. Детайл от стенописната украса от централната 
кръгла камера на Казанлъшката гробница (no JJ. Живкова) 

Фиг. 2: Персеполис, Иран. Ападана. Процесия на дарителите. 
Скудрийската делегация. Източното стълбище на Ападана. 
Снимка - Чикагски университет. Ориентачски институт. 
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Фиг. 3: Печат и негов отпечатък от т.нар. Съкровищница в Персеполис. 
Печатът изобразява конник движещ се към олтар ши силно стилизирана 
крепостна стена (?) (Чикагски университет - Ориенталски институт) 

Фиг. 4: Октодрахма на бизалтите (след 480 г.пр.Хр.) 
(по Й. Юрукова) 

Фиг. 5: Октобол (3.21 гр.) на предполагаемия цар на 
бизалтите Мозес (ок. 475-465 г.пр.Хр.) (по Й. Юрукова) 
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Фиг. 6: Сцени от централната кръгла камера на гробницата при Александрово (рисунка д-р Юлия Цветкова) 

Фиг. 7: Възстановка на релефа от Лимира, Ликия, Мала Азия. 
Виж ред втори - сцената изобразява лов на глиган, (no Seyer) 

to 



Фиг. 8: Сцена лов на глиган от арибаповиден лекит, от погребение край 
Варна, втората четвърт на 4 в.пр.Хр. (по К. Шкорпил и М. Лазаров) 

Фиг. 9: Началото на 
сцената лов на глиган 
от кръглата камера 
на гробницата от 
Александрово. Конник 
нападащ глиган, 
(по Китов 2004а) 

Фиг. 10: Гола фигура, 
замахваща с двуостра 

брадва към глиган 
от ловната сцена 
в гробницата от 

Александрово 
(по Китов 2004а) 
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