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ДРЕВНА ТРАКИЯ.ИЗКУСТВО И МИТ

Българските земи са били център и кръстопът на висока култура още от епохата  на 
неолита. Варненският халколитен некропол ни дава първото обработено злато в света, и 
то в количества и предметни форми, каквито не са познати никъде другаде в Европа по 
това време (Ivanov 1978; Marazov 1988). През последните години разкопките в Дъбене 
разкриха втори хронологичен пласт на цивилизацията на златото,  датиран към 2300 г. 
пр.Хр. (Христов 2007). Съвсем наскоро и разкопаният некропол от Свиленградско даде с 
няколко века по-късни златни накити. Дали носителите на тази „златна култура" са вече 
траки,  е трудно да се каже,  но липсващото звено между Варна и Вълчитрън (късната 
бронзова епоха) е намерено. Тракийската култура не стъпва на голо място, защото това е 
земя, бременна с традиции. И тази земя е съхранила безброй съкровища на тракийските 
владетели, скрити между 15. и 1. в. пр.Хр. Сега обаче тя е безпощадно разоравана и разко-
павана,  за  да  бъдат  изтръгнати  от  нея  знаците  на  миналото  и  да  бъдат  осребрени  в 
паричните знаци на съвремието.

Иманярството е съществувало и през древността - срещу грабителите на могилите били 
записвани проклятия, но също така били взимани и по-осезателни мерки за скриване на 
погребаните съкровища зад зазидани гробници или в специални тайници. И тогава обаче 
тези мерки били недостатъчни - много от откритите днес тракийски гробници са ограбени 
още преди 2400 години. Нищо обаче не може да се сравни с размаха на иманярството в 
България през последните двадесет години. Никой няма ясна представа какво точно е из-
несено навън и сега се намира или във фондовете на музеите, или в частни колекции в 
Европа,  САЩ,  Япония,  Арабския  свят...  По  аукционите  се  появяват  отделни 
произведения, които потъват някъде по белия свят. Държавата не може да се справи нито 
с иманярите,  нито с нелегалния износ на историческо и културно наследство. Нейната 
роля  поеха  частните  колекционери,  които  откупуват  тракийски  находки  не  само  в 
България, но и в чужбина и по този начин ги задържат в страната.

Нелегалните разкопки се водят на много широк фронт. Те унищожават археологическия 
комплекс  и  като  резултат,  извадените  от  първоначалната  си  среда  паметници  губят 
завинаги съществена част от историческата информация. Това ясно се осъзнава от всички 
- и от специалистите, и от колекционерите. Оценката на събирателската дейност обаче не 
е еднозначна. Две крайни становища се противопоставят в оживения културен дебат в 
България. Трябва да признаем, че те предлагат избор между Сцила и Харибда. Едната е за 
забрана  на  частното  колекционерство  и  дори  за  конфискация  на  вече  обявените  и 
легализирани колекции, защото тази дейност стимулира иманярството. Обаче доста преди 
появата на частното колекционерство иманярите практикуваха безнаказано и разполагаха 
с добре разработени канали за износ на находките в чужбина.  Втората,  като признава 
вредата от нелегалните разкопки, предпочита все пак находките да остават в страната. 
Още повече че досега няма осъден иманяр или посредник, а държавата не разполага с 
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ефективни средства да прекрати тази дейност. А евентуална заплаха от конфискация на 
колекциите само ще накара собствениците да търсят начини да се освободят от тях - най-
сигурният е да ги изнесат навън. Така дилемата се свежда не до решаване на проблема, а 
до принудителен избор: да гледаме тракийското радикално наследство на Запад или като 
го съхраним в частните колекции, да си остане в България. Старите предразсъдъци като 
опозицията „част но-държавно" също играят роля в дебата: по закона всичко, намерено 6 
земята,  е  държавна  собственост.  Но  икономическата  ситуация  и  нормативната  база  в 
България са доста различни от това състояние, което е легитимирано 6 закона от 1956 г. 
Парадоксално е да претендираш, че най-големите промишлени предприятия справедливо 
са в ръцете на частния капитал, но частното притежание на един ритон е престъпление. 
Капакът  на  питоса  на  Пандора  бе  повдигнат  преди  двадесет  години,  когато  бяха 
премахнати  границите,  защото  „Всички Вече  са  ни  приятели".  България  се  отвори за 
света (макар че той не е в същата степен отворен за българите), но нима това предполага 
и лишаване от културно наследство (с което, впрочем, много се гордеем), за да станат 
богатите страни още по-богати, а ние, бедните, още по-бедни?

Това е днешната реалност. Какво е било обаче състоянието на нещата по същите тези 
земи преди три хилядолетия? Кои са траките - автохтони или пришълци на Балканите? 
Защо,  Въпреки  че  били  „най-многобройният  народ  след  индийския",  както  твърди 
Херодот (Herodot 5.3), те не оставили значими следи В политическия живот на древния 
свят? До каква степен можем да се доверим на писмените извори за Тракия, завещани от 
автори, принадлежащи към друга култура? Как да се отнасяме към паметниците, заровени 
В тракийските погребения и съкровища - като към бледо подражание на гръцки творби 
или като към самостоятелно изкуство? Можем ли да разчетем В тях посланията, записани 
на единствения автентичен език на един безписмен народ, след като не сме В състояние 
да чуем песните на „тракиеца" Орфей?

В земите, които тракийският дял от индоевропейската общност заселил Вероятно към 
началото на II хилядолетие пр.Хр., съществува стара и силна традиция за обработка на 
злато.  И  през  късната  бронзова  епоха  златото  е  основният  материал  на  десетки 
съкровища,  намерени  В България,  Румъния,  Молдова,  Украйна.  Независимо от  благо-
родния метал, предметите - съдове и накити, са украсени предимно с геометрични орна-
менти.  Само  в  керамиката  навлизат  женски  идоли  и  съдчета,  оформени  като  птици, 
украсени със същите орнаменти. 

Към 11. В. пр.Хр. в Тракия се появява новият метал - желязото, и скъпите бронзови : 
оръжия и сечива се заравят като сакрални съкровища. Сега бронзът се използва предимно 
за  изработване  на  накити,  амулети  и  култови  предмети.  Декоративният  репертоар 
продължава традициите на предишната епоха, но сега се отливат от бронз апликации към 
конската амуниция и амулети във формата на геометризирани фигури на тревопасни и 
домашни животни или на двойна брадва - един важен символ с бъдеще в изкуството на 
траките.  Простите  форми на съдовете от злато или глина се украсяват с букели или с 
канелюри.  Монументалният  стил,  който  характеризира  дори  дребните  предмети  от 
епохата,  намира  израз  в  гробничната  архитектура  и  скалните  светилища,  които  се 
появяват именно по това време (Фол 2008). Долмените са построени от огромни грубо 
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издялани  каменни  плочи,  а  човешката  намеса  в  светилищата  е  сведена  до  минимум, 
защото  така  се  запазва  тяхната  „божествена  архитектура".  В  последните  години  бяха 
открити и първите долмени с релефно оформен вход към втората камера (Голям Дервент, 
разкопки на Д. Агре).

Внезапно към края на 6. в. пр.Хр. картината на културата в Тракия се променя рязко. 
Старите скални светилища продължават да функционират, но възниква и монументалната 
архитектура на царските резиденции (Христов 2006), укрепени с мощни стени. Бронзът 
изгубва  водещата  си  позиция  и  сега  в  ролята  на  основен  материал  за  изкуството  се 
появяват златото и среброто. Възникват нови и много по-разнообразни предметни форми 
във всички видове на торевтиката: въоръжението, конската амуниция, съдовете, накитите. 
Изделията се украсяват в много по-голяма степен и вече не само с опростени орнаменти 
или с геометризирани животински фигури, но все по-често и с антропоморфни мотиви и 
дори цели сцени с участието на човека. Едва ли можем да си обясним тези промени само 
със  засилено  влияние  от  страна  на  гръцкото  изкуство.  То е  притежавало всички тези 
черти  два  века  по-рано,  но  тогава  те  не  са  докоснали  художествената  продукция  на 
траките. И тогава елините владеели пазара на изкуството в древния свят. Защо чак сега 
траките се обърнали към елинските образци? И дали само към тях?

По времето, когато започва този прелом, Тракия е била част от могъщата ахеменидска 
империя - може би не точно сатрапия,  но във всички случаи подчинена територия (за 
политическата история на траките вж. фол 1981; Тачева 1987). Оттук преминал Дарий при 
похода си срещу скитския цар Идантирс, пак тук Ксеркс пресякъл проливите, за да се 
отправи срещу Елада. Бурни времена, съдбовен сблъсък между две политически системи, 
в  който  траките  не  взели  участие  -един  техен  цар  ослепил  синовете  си,  които  не  го 
послушали и тръгнали с Ксеркс срещу елините (Herodot 8.116). От този конфликт гърците 
излезли победители. Вероятно предприемчивият одриски владетел Терес I се възползвал 
от политическия вакуум, настъпил в региона след оттеглянето на персите, и около 460 г. 
пр.Хр. създал първата стабилна държава - Одриското царство. Макар че дори тази най-
мощна държавна организация изпитвала постоянни колебания,  все пак идеятаза силна, 
обединяваща царска власт бързо се наложила на цялата територия на Тракия.  С доста 
променлива успеваемост на политическата сцена възникват и други силни царства:  на 
едони,  трибали,  гети,  тини  и  т.н.  Именно  съперничеството  между  тях  подхранва 
сепаратистките тенденции в Тракия и тя никога не се издига до мощта на централизирана 
държава  като  Македония.  Постоянните  войни  с  атиняните  за  Тракийския  Херсонес  и 
градовете  в  Егейска  Тракия  не  способстват  за  засилване  на  Одриската  държава. 
Независимо от разцвета и авторитета си при Терес I, Ситалк и Котис I към средата на 4. в. 
пр.Хр.  тракийските  владетели  трябвало  да  се  подчинят  на  македонската  мощ,  а  след 
Александър Тракия става една от провинциите на огромната империя. Македоните никога 
не успели да подчинят напълно местните царе и династи и им се налагало често да водят 
войни с тях, при това невинаги с успех. Древните автори говорят дори за пленяването на 
Лизимах и сина му от гетския владетел Дромихет (Diod. 21.12). Още преди да се съвземат 
от  съпротивата  срещу  македоните,  траките  били покорени  за  няколко  десетилетия  от 
келтите. А веднага след тях сянката на Римската империя паднала върху Балканите. Да 
живееш на кръстопътя между бедна Европа и богата Мала Азия, невинаги е благоприятна 
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геополитическа позиция.

Но това  месторазположение  улеснява  културните  контакти  между съседните  народи. 
През първата половина на 5. в. пр.Хр. в земите на север от Хемус се наблюдава истински 
прилив на скитски предмети, украсени с образи от „животинския стил" (Маразов 1998; 
Раевский 2001; Minchev 2005; Минчев 2008).). От една страна, това може да се обясни със 
сравнителната неразвитост на местната художествена традиция по това време, факт е, че в 
зооморфната украса на бронзовата матрица от Гърчиново виждаме близки до скитските 
образи на животни.  Възможно е обаче тези находки да отразяват и активизирането на 
политическите отношения между двата народа - така към средата на столетието Терес, 
основателят на Одриското царство, дава дъщеря си за жена на скитския владетел (Herodot 
4.78-80).  И  по-късно  политическите  контакти  често  се  отбелязват  чрез  размяна  на 
скъпоценни дарове, сред които даряването на кон заедно с юздата му има първостепенно 
значение.  Тесните  взаимоотношения  между тракийските  и  македонските  царе намират 
отражение и в изкуството на траките.  Така честотата на поява на образа на Херакъл в 
тракийската иконография може да се обясни с ролята на героя на митичен прародител на 
династията в Македония (Hammond, Griffith 1979). Свързването на столицата с некропола 
е характерно за двете династии. От друга страна, идеята за издигане на монументални 
гробници се ражда едновременно в двете страни през втората половина на 4. в. пр.Хр., а 
„македонският  тип"  гробница  намира  широко  разпространение  в  региона  на  север  от 
Хемус (Fol et al.1986). Сюжети като „Отвличането на Елена" или „Белерофон и Химера" 
се разработват в мозайки (Македония) и в предмети на торевтиката (Тракия). През 6. в. 
пр.Хр. погребални маски от злато се появяват в македонски гробове, а след това през 5. и 
4.  в.  пр.Хр.  и  в  тракийски.  Златни  пластинки  с  мотиви  на  лъвска  глава  във  фас,  на 
антитетични орли или на македонска звезда са в еднаква степен популярни в погребалния 
инвентар и на траки, и на македони.

Основни извори за изкуството на траките са погребенията и съкровищната. Даровете за 
мъртвия аристократ имат за  цел продължение на статуса му в отвъдното.  Чрез тях се 
реконструира социалното тяло на владетеля, изградено от шлема/венеца/маската, доспеха, 
пояса,  наколенници-те - пространствени маркери на един телесен и предметен космос. 
Вероятно при извършване на погребението гробните дарове са били експонирани, за да се 
види от присъстващите истинската ценност на умрелия аристократ. В подобни ритуали се 
реализира  познатата  агоничност  на  героичния  свят.  Друга  нейна  проява  откриваме  в 
разнообразието на плана, архитектурата и украсата на гробниците. На север от Балкана 
преобладава  квадратният  план  на  гробната  камера,  покрита  с  полуцилиндричен  свод, 
докато на юг, в земите на одрисите, доминира кръглата камера, покрита с кошеровиден 
купол. В Тракия, както и в Скития и Македония, погребенията и гробниците се покриват с 
огромен земен насип - могила. Тя е израз на уважението към мъртвия, на грижата да се 
запази  неговото „име"  живо за  поколенията  (Маразов  2005).  В качеството  си на  sema 
могилата е видимата mnema за мъртвия владетел в сакралния ландшафт на древна Тракия. 
Но могилата има и друга функция. Тя нагледно демонстрира възможностите на държавата 
да обедини огромен трудов и  материален ресурс за  издигането на  този монументален 
знак.  Могилните некрополи са белег на политическа мощ. В епоха, когато епическата 
поезия и изкуството са призвани да възпяват света на героическата доблест, некрополът 
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вероятно се разглежда и като нагледно свидетелство за богатството на една династия с 
герои.  Както  поемата,  могилата  означава  богато  легендарно  минало,  т.е.  по-стабилни 
отношения със света на отвъдното, където продължават да живеят героите-покровители 
на днешните хора. От тази непрекъсната връзка с миналото/отвъдното династията черпи 
легитимност,  престиж,  авторитет.  Ето  защо  често  погребенията,  а  и  гробниците  се 
вкопават в по-ранна могила (Китов 2005). Не са редки и случаите,  когато некропол от 
класическо време се разполага  върху селище от ранножелязната  епоха или пръстта  за 
насипа се взема от селища и от могили от по-ранен период. Така материално се отбелязва 
преминаването  на  историческия  владетел  в  групата  на  предците,  неговото  сливане  с 
героя-прародител. На територията на днешна България има повече от 10 000 могили. Ето 
защо един древен автор нарича цяла Тракия „страна, богата на герои" (Solinus 10.1).

Съкровищата  са  особена  форма  на  „унищожаване  на  богатството",  типично  за 
архаичната  култура.  В Тракия,  както и в  Средна и Северна Европа,  тази  практика на 
скриване на скъпоценни депозити 6 земята е широко разпространена (Levi 1982; Marazov 
1996).  Тя  е  алтернативна  на  погребението.  Ако  погребението  запазва  паметта  за 
индивидуалната  династическа  фигура,  съкровището  има  за  задача  да  съхрани 
континуитета на самата царска институция.  Скриването и намирането на съкровище е 
свързано с „царската тайна", която осигурява достъп до властта чрез разиграване обреда 
на „божествен избор": нали и у скитите, който заспи най-близо до свещените предмети, е 
избиран за ритуален цар? Вероятно, тъй като тези инсигнии (=съставът на съкровището) 
са  под  юрисдикцията  на  Хестия/Табити/Тоти,  изборът  (=намирането  на  съкровището) 
приема формата на свещен брак между богинята на законното наследяване и владетеля. 
Погребаното съкровище маркира и пази границите на територията и служи за обредното 
обновяване  на  властта.  От  римската  епоха  имаме  писмени  сведения  за  заравяне  на 
скъпоценни статуи, за които се вярвало, че ще пазят земите на траките, докато пребивават 
в земята (Phot. Bibl.80 р.177=FHG 4 р.63n27; Ant.Palat. 9.805). Значимостта на тази ритуална 
практика  за  царската  идеология  в  Тракия  се  изразява  в  многобройните  съкровища, 
състоящи се от скъпоценни предмети от един вид, както и в запазването на тракийската 
глоса за съкровище - pitye, „потопено, заровено" (Detchev 1980: s.v.).

Преди  да  пристъпим  към  анализа  на  художествените  процеси  в  класическа  и 
ранноелинистическа Тракия, е необходимо да направим няколко уточнения. В контекста 
на архаическата култура основният термин „изкуство" може да се използва само условно. 
Архаичният майстор е „художник" само в смисъла, в който аедът е „артист" (Маразов 
2003).  И двамата не създават нов естетически свят,  паралелен на вече съществуващия 
природен и социален космос, а са загрижени за запазване на идеологическата памет на 
общността. Затова обект и на поемата-песен и на предмета-сюжет е преди всичко героят. 
Като го възпяват, и аедът, и майсторът постигат kleos aphtiton, „нетленната слава", която е 
база и цел за героическия идеал (Nagy 1979; Bouvier 2002). Архаичният торевт работи 
също с формули и клишета, както и народният певец (Lord 1981). За това му помагат 
матриците  или  калъпите,  по  които  изработва  своите  изделия  (Антонов  2008)  и  които 
осигуряват друго изискване на фолклорното творчество - неговата консервативност. За 
разлика  от  гръцките  художници,  които  пресъздават  идеалното  голо  човешко  тяло, 
местният  майстор  не  се  интересува  от  анатомията  на  човека  и  го  представя  винаги 
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облечен, защото в архаичното общество дрехата дава социалната идентичност на човека. 
Както  и  във  фолклора,  в  изобразителните  текстове  на  местната  торевтика  акцентът  е 
поставен не толкова върху действието, колкото върху предметите, които характеризират 
един  или  друг  персонаж.  Ролята  на  атрибутния  код  е  повишена,  защото  чрез  него 
директно се предава статусът. Жената в дълъг хитон и със оплетени коси несъмнено заема 
позицията  на  съпруга/майка,  докато  късият  хитон  и  разветите  разпуснати  или 
подстриганите  коси  отбелязват  неконтролируемата  девственица.  Голобрадото  лице  и 
лъкът  са  атрибути  на  младежа,  докато  брадата  и  копието  -  на  завършения  воин. 
Протегнатите демонстративно от героя чаша, орел или лък - несъмнени царски инсигнии, 
са  предметни  знаци  на  инвеститурата  или  на  апотеоза  на  героя.  В  тракийските 
произведения рядко ще срещнем свързан сюжетен разказ. Във всички случаи описанието 
на предметната среда има далеч по-голямо значение, отколкото убедителното разкриване 
на фабулата;  в изкуството на траките посланията на атрибутния код преобладават над 
внушението  на  акционалния.  Действието  е  важно  дотолкова,  доколкото  то  маркира 
основен  подвиг.  Но  то  най-често  се  свежда  до  жест,  а  взаимоотношенията  между 
персонажите са лишени от вътрешна психологическа мотивировка и по-скоро разчитат на 
предварително  познаване  на  сюжета  от  „зрителя".  Много  от  акционалните  моменти 
всъщност  са  универсални  обредни  формули.  Въпреки  че  едва  ли  Дидикаймос, 
трибалският собственик на фиала № 4 от Рогозенското съкровище, е познавал гръцкия 
мит за Авге и Херакъл, той със сигурност е отгатвал сексуалния смисъл в двата жеста на 
героя:  „хващане  за  ръка"  и  „настъпване  на  крака"  (Marazov  1996).  Понякога 
изобразителните  фигуративни  текстове  дават  повод  да  се  говори  за  „реализъм"  на 
местния майстор. Става дума за сравнително точното предаване на някои реалии (напр. 
ритонът в ръката на конния герой в наколенника от Маломирово-Златиница). Това обаче 
не е вътрешна цел на стиловата концепция на майсторите.  По-скоро по този начин се 
повишава  убедителността  на  реалията  и  оттук,  на  самата  сцена.  Благодарение  на 
съвременния предмет-инсигния действието, в което той е включен, сякаш се случва „сега" 
и така митичният прецедент от предвремето се приближава до настоящето и се слива с 
него.

Положението на майстора в обществото е сходно с позицията на аеда. Вероятно, както и 
певецът, торевтът е пътувал от двор на двор, като е работел върху материала, даден му от 
хазната на владетеля. За това говори и честото изписване на теглото на златото върху 
вазата (Vickers, Gill 1994). Сходството в стиловите похвати при изработката на различни 
типове  предмети  доказва,  че  торевтите  не  са  били  тясно  специализирани,  а  са 
притежавали технологически умения, които им позволявали да създават както апликации 
към конска амуниция, така и различни вази, а в работата си прилагали различни техники: 
леене, изчукване, цизелиране и т.н. На територията на древна Тракия са открити много 
бронзови  матрици  и  печати,  по  които  се  изработвали  произведенията  на  торевтиката 
(Антонов 2007). От стилова гледна точка находките в тракийските земи също говорят за 
съществуването на няколко основни производствени центъра. Особено активни са били 
дворовете  на  гетските  владетели  край  Аджигьол,  на  мизийските  царе  край  Летница-
Луковит, на трибалите край Враца (Alexandrescu 1983;1984). Но разкопките от последните 
години показват, че е съществувал много оживен обмен между различните династически 
домове на огромната територия на древна Тракия.  Кнемидата,  открита в погребението 

6



край  Маломирово-Златиница,  е  идентична  на  стила  на  кнемидите  от  Аджигьол,  а 
разстоянието между тези находки е значително. Юзди, открити в Казанлъшката „Долина 
на одриските царе", са явно излезли от ателието, работило за трибалските владетели на 
север от Хемус. Съкровищата също показват как с течение на времето чрез ритуалната 
обмяна на дарове, от търговски сделки или от военна плячка в хазната на един владетел 
влизат предмети с различен произход. Именно тези практики осигуряват сравнителното 
иконографско и стилово единство на тракийската торевтика през периода 4.-началото на 
3. в. пр.Хр.

Една  от  трудностите  при  анализа  на  това  изкуство  е  липсата  на  сигурна  база  за 
изявяване  на  динамиката  на  неговото  развитие.  Голяма  част  от  материала  идва  от 
съкровищата,  които  трудно  се  датират.  Дори  когато  разполагаме  със  затворени 
комплекси, не можем със сигурност да кажем, че всички предмети в тях са произведени 
по  едно  и  също  време.  Така  ритоните  в  погребението  от  Маломирово-Златиница  се 
датират към първата половина на 4. в. пр.Хр., докато кнемидата и конската амуниция - 
към втората половина на същото столетие. От друга страна, не можем да пренебрегнем и 
обективното  обстоятелство,  че  художествените  процеси  на  север  от  Хемус  леко 
закъсняват в сравнение с развоя на изкуството на юг, тъй като следват хронологията на 
политическото  развитие.  Може  би  по-нататъшните  детайлни  анализи  ще  прецизират 
картината, но и сега е ясно, че разцветът на „местния стил" се пада на времето от средата-
втората половина на 4. в. пр.Хр. и първите две-три десетилетия на 3. в. пр.Хр. През този 
период намалява вносът на скъпоценни предмети от Атина, особено в сравнение с края на 
5. в. пр.Хр. Освен това изработката на вазите и амунициите в гръцки дух вече се пренася 
от  Атина  към  центрове,  разположени  в  градовете  по  малоазийското  крайбрежие  на 
Пропонтида  (напр.  знаменитото  Панагюрско  съкровище  е  изработено  в Лампсак  - 
Venedikov 1961). Предположенията, че голяма част от тези предмети са дело на местни 
майстори, школувани в гръцки ателиета, едва ли издържат критика (Китов 2006).

Близостта на Тракия до Гърция, наличието на много елински колонии по тракийските 
брегове на Егейско, Мраморно и Черно море, както и на емпории във вътрешността на 
страната,  заострят вниманието на изследователите към елинския принос в тракийската 
култура.  Той  не  може  да  бъде  отречен,  но  стиловият  анализ  на  местната  тракийска 
торевтика  изявява  и  много  характеристики,  присъщи  за  изкуството  на  ахеменидска 
Персия (Венедиков 1968; Venedikov 1968; Marazov 1977). Имам предвид стилизацията на 
формите,  която често  ги превръща в орнамент,  а  така  също и пълната  механичност в 
изграждането  на  една  фигура  от  готови  автономни  изобразителни  модули-формули. 
Възможно  е  пряко  влияние  от  ахеменидското  изкуство  на  торевтиката,  глиптиката  и 
монетосеченето, което произвежда малки и леко преносими предмети. Така формата на 
биконичните  гобелета,  както  и  хоризонталните  канелюри  в  някои  тракийски  вази 
несъмнено подсказват източни образци (ср.  Negahban 1970;1998;  Маразов 1978а).  Тази 
зависимост на тракийската торевтика от персийското изкуство не е случайна. Тя почива 
на дълбоко осъзнатото родство между новосъздадените царства и образцовата империя 
начело с „Царя на царете". Както твърди Херодот, „пътят, по който минал Ксеркс, траките 
нито обработват, нито засяват, защото го смятат за свещен" (Herodot 7.115).
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Предметният  фонд  на  тракийското  изкуство  не  е  особено  широк.  От  него  напълно 
отсъства монументалният вид, ориентиран към широката публика. Гробниците не са били 
предназначени за масови обреди, каквито са били провеждани например около храмовете 
на атинския Акропол. Може би преди да станат последно жилище на умрелия цар, те са 
изпълнявали  функцията  на  мистериални  зали,  където  аристократът  бил  посвещавай  в 
тайните на безсмъртието (Маразов 2007). Това означава, че те са били сакрални места със 
силно  ограничен  достъп.  „Украсата"  им  -  скулптура  (Свещари)  и  живопис  (Мъглиж, 
Казанлък, Александрово, Свещари), е насочена по-скоро към отвъдното, отколкото към 
настоящето. Възможно е в малкото тракийски градове, които Демостен нарича „жалки", 
да е имало монументална скулптура. Главата на Севт III, открита погребана пред входа на 
гробницата  „Голяма  Косматка"  (Китов  2005),  е  принадлежала  несъмнено  към  голяма 
бронзова статуя,  може би конна,  както личи от реверсите на бронзови монети на този 
одриски  владетел  (Маразов  2007).  И  все  пак  у  траките  основният  вид  изкуство  има 
мобилен  характер  -  това  са  произведенията  на  бронзолеярството,  торевтиката  и 
рисуваната керамика. Най-многобройна е групата на металните съдове: хидрии, ситули, 
кани,  фиали,  ритони,  кантароси,  киликси,  арибали,  гобелета  (Маразов  1978;  Ebbinghaus 
1999;  Manassero 2007).  Трапезата  на  тракийския  владетел  заслужава  богатите  сервизи, 
защото пирът е мястото и времето за общуване с дружината, за дипломатически приеми, 
за обмяна на дарове за извършване на ритуали в култа на царските божества Аполон, 
Кабирите,  Дионис  (Маразов  1992).  Предметите  на  предпазното  въоръжение:  шлемове, 
ризници,  нагръдници,  наколенници,  колани,  са  отбелязвали  воинската  доблест  на 
аристократа. Същата функция има и конят - още в „Илиада" траките са „конеукротители", 
Софокъл ги нарича „конелюбиви" (Sophocl. Fr.523 Nauk), а съсловието на „конниците" и у 
траките  е  висшата  социална  група (Dumézil 1973;  Puhvel 1987).  Убиването на  кон над 
мъртвия аристократ е обичайна практика в тракийския погребален обред (Маразов 1992; 
Marazov  2005).  Затова  конят  е  украсяван  не  в  по-малка  степен:  юздата  се  състои  от 
начелник  (най-често  с  плоска  основа  във  вид  на  двойна  брадва  -  Маразов  1981), 
набузници и фалери, често и нагръдният ремък е покрит с апликации от злато и сребро.

Елините се присмивали на варварите за стремежа им да се „кичат със злато като жени". 
Но скъпоценният предмет е представлявал гордост за владетел, тъй като е бил знак за 
богатство и за социален престиж. Още Еврипид представя епичния едонски цар Резос с 
блестящи  оръжия,  „достойни  не  за  смъртните  да  ги  носят,  а  за  боговете"  (Eurip. 
Rhes.287ff). Чудно ли е, че тракийските аристократи носели титлата  zibythides, „сияйни" 
(Detschev 1980:  s.v.;  Witczak 1999)?  Естествено  е  торевтиката  да  стане  основният  вид 
изкуство и у траките. В редица изображения по тракийски паметници виждаме богинята 
да връчва на  героя произведения на  торевтиката:  фиала,  ритон или венец.  Ако това е 
сцена на инвеститура, то тези предмети са играели и ролята на царски инсигнии (Маразов 
1992). Тези идеологически смиели били много по-важни за епохата, отколкото собстве-
ната  естетическа  стойност  на  вещта.  Няма  случаи  тракийски  владетел  да  е  продал 
скъпоценен предмет от хазната си. Той може да го дари, да го зарови като съкровище или 
погребален дар, но не и да го разглежда като източник на печалба. В архаичната култура 
материалната цена отстъпва пред семиотичната стойност на вещта (Байбурин 1981).

С развитието на царската идеология в древна Тракия скъпоценният предмет вече не е 

8



достатъчен,  за  да материализира напълно тези представи.  Необходимо е допълнително 
означаване,  което  да  конкретизира  идеологическата  функция,  да  мотивира  по-
задълбочено  властовите  претенции  чрез  примери  от  славното  минало.  Образният  и 
сюжетният репертоар на „животинския стил", който в Тракия възниква още през късната 
бронзова епоха, макар и променен, вече не е достатъчен за реализирането на тази цел. 
Сега мирните тревопасни животни от предишния период са заменени в иконографията от 
хищници и фантастични същества: лъв, вълк, мечка, орел, грифон, сфинкс, дракон и т.н. 
Вероятно те въплъщават идеите за мощ, свирепост, храброст, власт, които стават особено 
актуални с развитието на царската институция (ср. епитетите на героите  от „Илиада" – 
Schnapp-Gourbeiilon 1981). Най-решителната иконографска промяна обаче е в по-широ-
кото навлизане на човешката фигура. В древните извори четем, че като тръгвали на битка, 
траките пеели песни,  в които възхвалявали подвизите на старите си герои. Появата на 
многобройни антропоморфни изображения по предмети на тракийската торевтика може 
да  се  обясни със  същата  идеологическа  необходимост,  както  повишаването  ролята  на 
епоса в царския двор.

Ето  защо  огромната  част  от  сюжетния  фонд  на  иконографията  е  заета  от  образа, 
подвизите и апотеоза на героя-прародител (Маразов 1992;  Sorbu,  Florea 2000; Раевский 
1977;1985,1988).  Най-често  героят  е  голобрад,  т.е.  млад.  Това  е  възрастта,  когато  той 
трябва да премине през серия инициационни/консекрационни изпитания, да реши редица 
„трудни  задачи".  През  лиминалния  период  младите  воини  се  оприличават  на  също 
толкова лиминални митологични същества като кентаврите,  което обяснява честата им 
поява  в  тракийската  иконография.  В  Тракия  героическите  ценностни  изпитания  се 
кодират  най-често  като  лов  (Маразов  1992;  Шалганова  2003).  За  разлика  от  гръцкия 
Херакъл, който побеждава животните с голи ръце, тракийският герой ловува винаги на 
кон и с копие. Основният антагонист на героя е глиганът - лиминално животно, което 
заплашва посевите и живота, фреските в купола на гробницата от Александрово (втората 
половина  на  4.  в.  пр.Хр.)  са  най-ярката  илюстрация  на  този  мотив  (Маразов  2003). 
Естествено е траките, както и скитите, да заемат образа и подвизите на Херакъл в своята 
иконография - може би у тях, както у скитите, съществувал елински вариант на динас-
тическата  легенда  (Раевский  1977),  в  който  героят-родоначалник  бил  отъждествен  от 
гръцките наблюдатели с техния герой, факт е, че Херакъл действително често се появява в 
паметниците дори на местната торевтика. Воинските подвизи сигурно също са били част 
от легендарната биография на героя: нали на основателя на одриската династия Терес I се 
приписва едно знаменито изречение: „когато не воювал, му се струвало, че заприличва на 
конярите си" (Plut. Reg. et imper. apophth. 174C). Засега обаче сраженията напълно липсват 
от тракийската иконография. Може би „воинската функция" е маркирана само от доспеха 
и оръжията. Сцени на битка откриваме в живописната украса на гробниците от Казанлък 
и  Александрово  (Маразов  2004;  Marazov  2005),  но  и  тук  те  са  разположени  не  в 
централната  камера,  а  в  дромоса  или  в  преддверието,  което  показва,  че  не  са  играли 
основна роля в идеологическия замисъл. След като победи антагониста, героят получава 
заслужената награда - Богинята му връчва инсигниите на властта. Понякога е представен 
и следващият момент - апотеозът на героя: той седи на трон и демонстрира получените 
знаци на властта. Сюжетът „приобщаване към богинята" със сигурност приема формата 
на хиерогамия, свещен брак. В апликацията от Летнишкото съкровище темата е разкрита 
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с  варварска  откровеност,  докато  във  фреските  от  Казанлък  тя  е  показана  с  гръцка 
дискретност. Бракът на героя с богинята или с нейната дъщеря - принцесата, въплъщение 
на  земята  на  царството,  е  последната  стъпка  по  пътя  на  героя  към  престола. 
Иконографията  на  тракийското  изкуство  не  пропуска  и  един особено  важен ритуален 
момент - пира, с който се отбелязва успешният край на всеки преход. Писмените извори 
са красноречиви -  траките  пирували непрекъснато,  дори наред със скитите  в гръцката 
комедия  те  били  представяни  вечно  пияни.  В  Казанлъшката  гробница  е  представен 
сватбен пир: увенчаният герой с дясната ръка държи фиала, а с лявата поема ръката на 
принцесата,  която  срамежливо прикрива лицето с  булото (Маразов  1978).  А в  долния 
фриз  на  централното  помещение  на  гробницата  от  Александрово  трапезата  събира 
участниците в лова - състезание между синовете на героя-родоначалник. В горния фриз те 
яздят коне с различен цвят,  чрез който се маркира функционалната  принадлежност на 
ездачите:  сивият  е  на  представителя  на  третата  идеологическа  функция,  белият  –  на 
жреческото  съсловие,  червеният  -  на  воина,  а  жълтият  -  на  самия  родоначалник, 
представител на „златната раса". Вероятно пред нас е изображението на тракийския рай: 
едно „светло" място (ср. названието на свещените планини Kogaion и Ganos - Венедиков 
1986),  където  ще  отидат  след  смъртта  си  избраните/посветените,  за  да  се  отдадат  на 
любимите си дейности.  Затова и куполът бил покрит с жълта боя - това е „каменното 
небе"  на  отвъдното,  образ  на  „Златния  век".  Сякаш  местният  живописец  въплътил 
обещанията на гетския цар/бог/жрец Залмоксис за безсмъртие на посветените в неговата 
доктрина (Herodot 4.95; Marazov 2006а).

Другият наставник в учението за безсмъртието според древните писмени извори бил 
Орфей  (Guthry 1956;  Богданов 1991;  Фол 1986;  Маразов 1994;  Borgeaud 1991;  Blague et 
al.1998;  Guidorizzi,  Melotti 2005).  Този  „певец"  също  събирал  тракийските  мъже  в 
специално построена „зала", за да ги инициира. Това възбудило гнева на жените, които 
нямали достъп до мистериите, и те издебнали момента, грабнали оставените пред входа в 
залата  оръжия  и  убили  учителя.  За  пръв  път  тези  писмени  данни  намират  изход  в 
иконографията на паметници от Тракия: киликса,  кантароса и ритона от „Колекция В. 
Божков"  (№  22,  27,  30).  Конфликтната  опозиция  „мъжко-женско"  се  реализира  и  в 
популярната  в  тракийската  торевтика  тема  „амазономахия".  За  разлика  от  гръцките 
представи, тук жената-воин се сражава като равна с героя (фиала № 9 от „Колекция В. 
Божков") и надделява дори над самия Херакъл (каничка № 154 от Рогозен -  Marazov 
1996). В една бронзова ситула от „Колекция В. Божков" виждаме и един непознат вариант 
на амазонския мит - девойката-воин защитава златното руно от ефеб. В каничка № 158 от 
Рогозен  богинята-дева  е  нападната  от  две  двойки кентаври  -  въплъщение  на  младите 
воини  (Marazov  1996).  Бракът  и  войната  характеризират  отношенията  между  мъжа  и 
жената на етапите от различните им статуси.

Митът за златния овен е познат още от микен-ско време в качеството си на династическа 
легенда (Orgogozo 1949).  Изглежда,  че  не  само у  хетите  и гърците,  но  и  у траките  и 
скитите  притежанието  на  златното  руно  е  белег  за  законност  на  властта.  Върху 
набузниците на златния шлем от Коцофенещи (Румъния) герой принася в жертва овен 
(Marazov  1981).  В  ситулата  от  „Колекция  В.  Божков"  жена-воин  защитава  от  героя 
златното руно, което е настъпила в знак на притежание. А овенът се появява като основен 
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зооморфен мотив в много произведения на торевтиката от древна Тракия. Друг мотив от 
същия миторитуален кръг е шиенето на ритуална риза от златното овче руно в „скитския" 
пекторал от Товста могила (Раевский 1985; Русяева 1992; Петрухин 2001). Едва ли всички 
тези  изобразителни  текстове  трябва  да  възприемаме  като  свидетелства  за  „елинско 
влияние".  Има много митологични мотиви, които могат да се зародят самостоятелно в 
различна  етническа  среда,  когато  за  това  се  появят  необходимите  идеологически 
предпоставки.

Още в началото на 4. в. пр.Хр. в гръцки съдове от тракийски погребения се появяват 
сцени от Троянския епос. Така върху рога на ритона с глава на овен от Далакова могила 
виждаме убиването на Приам от Неоптолем и Одисеи - основен сюжет на „Илиуперсис" 
(Маразов 2009а). Сцени от живота на Ахил са били представени в живописта на плафона 
на гробницата  от  Оструша (Valeva  2007).  Върху стените  на златната  амфора-ритон от 
Панагюрското съкровище гръцкият торевт изобразил епическия сюжет „Седемте герои 
пред вратите на Тива". Още при двора на Котис I гръцки аеди пели поеми от Троянския и 
Тиванския  цикъл  (Athen.  Deipnosoph.4.131а;  Маразов  1992:  381сл),  което  потвърждава 
ролята на епоса в утвърждаването на една тракийска династия.  Естествено е гръцките 
дипломатически мисии да носят скъпоценни дарове с епически изображения на местните 
владетели,  които сигурно са  извеждали своя произход от божества  или герои (самият 
Котис носи името на  богиня,  но в  надписа върху устието  на каничката  от Рогозен се 
представя като ра13, „син" на Аполон, историческият Терес е назован според митичния 
герой Терей и т.н.). Процесът е паралелен на използването като парола на името на бо-
гинята Атина „заради родството" между одриси и елини (Xenoph. Anab.7.2), обосновано в 
мита за тракийския епически герой Терей - зет на атинския  цар Пандион (Mihailov 1953; 
Marazov 1995). Нали през 424 г. пр.Хр. атинският полис приема в официалния си пантеон 
едонската и витинска богиня Бендида (Montepaone 1990) не само защото в града живеят 
много траки, но и тъй като атиняните отчаяно се нуждаят от помощта на одриския цар 
Ситалк по време на Пелопонеската война. Затова и Софокъл пише трилогията „Едони" и 
трагедията „Терей", а по-късно Еврипид ще напише „Резос". Прецедентите от миналото 
стават  решаващи  аргументи  в  общуването  с  архаичните  царе  при  опитите  да  бъдат 
убедени да станат съюзници.

Макар и по-рядко, в паметниците на изкуството от древна Тракия се появяват и теми от 
митологията. Херодот описва тракийския пантеон като тричастен: „От боговете почитат 
Дионис, Арес и Артемида. Отделно от останалия народ царете почитат Хермес, кълнат се 
в него и изкарват от него своя произход" (Herodot 5.7). „Дионис" несъмнено присъства в 
иконографията  с  образа  си,  с  членовете  на  своя тиас,  с  бръшляновата  клонка.  Древни 
автори говорят, че именно Дионис е поставил началото на новата „Орфеева" династия в 
Тракия  (Pind.  Fr.139.9;  Diod.  3.65,  4.25;  Hyginn.  Fab.165;  Nonnos Dionys.13.429,  19.68). 
„Артемида" може да бъде наречена всяка богиня,  свързана с  дивия свят,  с прехода на 
младите,  с  плодородието.  Хермес  като  бог-медиатор  и  член  на  божествената 
самотракийска тетрада е подходящ именно за царско божество и затова ще го видим до 
Дионис  в  ситулата  от  Пъстрово.  Арес  според  елините  е  роден  на  тракийския  бряг  на 
Пропонтида.  Но в Тракия той е познат и като Кандаон (Detschev 1980:  s.v.),  вълкодав, 
победител на чудовищния пес/вълк (Иванов 1977). Точно в тази функция го виждаме в две 
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бронзови матрици: полукон-получовек, който носи на гърба си удушеното куче (Маразов 
1992). Други писмени извори и изобразителни текстове въвеждат още богини и богове с 
имената или в иконографията на гръцки божества: Афродита, Хера, Атина, Хеката, Ника, 
Аполон. Нещо повече, в надписа върху каната от „Аполоновия сервиз" от Рогозенското 
съкровище този бог е представен като баща (мистериален) на одриския владетел Котис I 
(Marazov 1996).

Както и македонските царе,  тракийските владетели превърнали в царски култ (УУИ! 
1977;  Маразов  2009)  почитането  на  Кабирите  (Самотракийски-те  богове,  Диоскурите, 
Великите богове - Kerényi 1978; Cole 1984; Burkert 1987; Collini 1990; Beschi 1994; Lehmann 
1998; Cosmopoulos 2003). Това се доказва не само от надписа и от светилището на Вели-
ките  богове  в  Севтополис,  столицата  на  Севт  III,  но  и  от  изображенията  върху 
червенофигурната хидрия от Башова могила, каничката-ритон от Боровското съкровище и 
амфората-ритон  и  фиалата  от  Панагюрското  съкровище,  кантароса  от  „Колекция  В. 
Божков" (№ 31). Явно е, че посвещението в мистериите на тези божества е имало смисъла 
на инвеститура. Съкровището от Борово - култов сервиз за тази инициация, е подарено от 
Котис  I  на  гетски  владетел,  вероятно  като  знак  на  особена  почит  и  на  мистериална 
инициация.  Епимен,  който  след  смъртта  на  Севт  III  намерил  убежище  в  храма  на 
Самотракийските божества в Севтополис,  бил нужен на новия цар, защото с неговото 
„имущество" (вероятно сервиз за консекрационно посвещение от рода на Панагюрското 
съкровище) той в качеството си на върховен жрец на Кабирите трябвало да го легитимира 
като законен наследник на властта (Маразов 2008с).

Като торевтиката на скитите, тракийското изкуство включва множество произведения 
на несъмнено гръцки майстори (живописта в Казанлък, Свещари, Оструша, ритоните от 
Башова могила, Далакова могила, Маломирово-Златиница, „Колекция В. Божков", главата 
на  Севт  III,  предмети  от  съкровищата  от  Борово,  Рогозен  и  Панагюрище  и  т.н.). 
Напоследък се възобнови дискусията как трябва да се оцени този процес на културни 
взаимодействия: като пасивен акт на възприемане на „гръцка мода", като просто трупане 
на скъпоценности в хазната, като свидетелство за „елинизация" на тракийската върхушка 
или  като  активно  отношение  към  гръцкия  пазар,  породено  от  нуждите  на  царската 
идеология  на  определен  етап  от  нейното  развитие.  За  разлика  от  скитите,  траките  не 
поставяли пред  гръцките  майстори задачата  да  изобразяват  „местни"  сюжети (както  в 
чашите от Кул Оба или Воронеж - вж. Раевский 1977). В Тракия се предпочитат главно 
теми от гръцката митология, каквито често откриваме и в предмети от скитските могили. 
Ние вече видяхме,  че проникването на сюжети и образи от гръцкия епос в тракийска 
среда се обяснява с дипломатически ходове на гръцки пълководци, които били наясно с 
нуждите на местните владетели да легитимират чрез епоса  царската  институция.  Това 
значи,  че  и  гръцката,  и  тракийската  страна  са  имали  ясната  идея  какви  предмети  и 
послания  са  необходими  в  този  културен  обмен.  Възможно  е  в  един  момент  тези 
скъпоценни  вещи  да  са  се  превърнали  в  мода.  Това  обаче  не  прави  тяхното 
функциониране в архаичното общество и взаимоотношенията между траки и елини по-
малко  „политизирано".  Възможно  е  някои  сюжети  да  са  били  разчитани  от  траките 
адекватно на гръцката им същност,  но е не по-малко допустимо те да  са получавали и 
interpretatio thracica, т.е. да са били ресемантизирани при местния прочит. В тази връзка едва 
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ли убиването на Приам върху рога на ритона от Далакова могила е било възприемано от 
тракийския владетел по „гръцки" - като акт на жестокост и богохулство. Напротив, за 
него, както за източните царе (Bahrani 2008), смисълът на темата е в изкореняването на 
генеалогическата линия на победената династия. Жертвоприношението на човек е било 
обичайна обредна практика при тракийския двор, защото „не може царете и обикновените 
хора да си служат с едни и същи жертви" (Diodor 33 Fr.14). Не може да се отрече фактът, 
че количеството на вносните вещи стремително нараства през последната четвърт на 5. в. 
пр.Хр., т.е. в най-критичното за Атина време около Пелопонеските войни. В тази светлина 
„ели-низацията"  на  тракийската  върхушка  има  по-скоро  повърхностен  характер. 
Симетричен процес по същото време протича в самия атински полис, но можем ли да 
наречем  появата  на  много  тракийски  сюжети  и  персонажи  в  трагедията  и  култа 
„тракизация" на елинското общество? От друга страна, както елините припознават свои 
божества и герои в пантеона и епоса  на варварите,  така и траките  виждат в гръцките 
иконографски образци действащи лица и събития от собствената си епична традиция - 
Херодот нарича родоначалника на скитите Херакъл и свързва този герой също  така и с 
Тракия (Herodot 4.7-10; Apollod. Bibl.2.5.11). Естествено е при липса на свой иконографски 
опит варварите да използват готови изобразителни формули, с които да представят темите 
от  царската  идеология  в  изкуството  си.  По  същия  начин  траките  прилагат  гръцката 
писменост и езикови формули в надписи върху свои скъпоценни предмети (Mihailov1987; 
Fol1987). Гръцката иконография предоставя готов образен „език", понятен в целия древен 
свят, точно както гръцкият език служи в отношенията между различните етноси. Наред с 
вносните  предмети  погребенията  и  съкровищата  изобилстват  с  вази и  украшения  към 
конската  амуниция,  които  очевидно  са  били  дело  на  местни  майстори.  Понякога  те 
използват гръцки иконографски образци, на които придават нов смисъл, друг път търсят 
нови образи,  които  точно  отговарят  на  местните  представи.  Разбира  се,  нито  техните 
естетически критерии, нито техните стилови средства не покриват гръцките изисквания за 
„прекрасното". Но би било методологически погрешно да характеризираме и оценяваме 
продуктите на местния стил единствено в сравнение с елинските художествени норми. 
Както и да ги разглеждаме като съзнателна реакция срещу тях.  Просто за варварските 
майстори е важно не убедително да пресъздадат митологичния или епичния разказ като 
психологически разработена фабула, а да дадат опорни точки на предварителното знание 
за мита, с което всеки носител на архаичната култура е закърмен. За постигането на тази 
цел са достатъчни няколко реалии и няколко знакови жеста. От друга страна, наличието 
на единен, макар и ограничен, репертоар от стилови средства доказва, че към средата на 4. 
в. пр.Хр. в Тракия започва да се оформя една стилова общност. Тази вътрешна насока на 
художественото  развитие  се  базира  както  върху  сходните  изисквания  на  царската 
идеология при различните дворове, така и върху институцията на пътуващите торевти, 
които изпълнявали поръчки върху материала на клиента.

Благодарение на разнообразните си аспекти художествената култура на древна Тракия 
ни  представя  една  сложна  и  богата  картина  на  многостранни  взаимодействия  и  на 
интересен  местен  стил.  Паралелни  процеси  текат  и  в  другите  варварски  страни:  у 
македоните, скитите, келтите, царствата в Мала Азия. Към края на 4. в. пр.Хр. именно 
този опит ще стане основа за по-лекото преминаване към синкретизма на елинистическата 
култура,  в  който  също  се  срещат  две  диаметрално  противоположни  художествени 

13



концепции - източната и гръцката. Съдовете на златното Панагюрско съкровище са един 
от най-ярките примери на този културен синкретизъм.

Вероятно това съкровище е било заровено по времето, когато келтите завоювали Тракия 
и основали тук свое царство, просъществувало около осемдесет години (вж. Домарадски 
1984).  В  погребенията  след  270  г.  пр.Хр.  преобладават  келтски  тип  оръжия:  мечове, 
ножове, щитове. Вероятно контактите между двата народа в областта на изкуството са 
започнали  по-рано.  Може би  именно  от  тракийската  иконография  келтските  майстори 
заимстват мотива на отрязаната глава, с който илюстрират една своя важна миторитуална 
тема. Както показва конската амуниция от „Колекция В. Божков" (№ 65), в един ансамбъл 
могат да се съвместят двете стилови традиции (Marazov 2006).

През епохата на късния елинизъм,  когато келтите вече престават да бъдат решаваща 
военна и политическа сила на Балканите, местната аристокрация отново се замогва и това 
осигурява  на  изкуството  в  Тракия  нов  разцвет.  Траките  отново  се  включват  в 
пространството на един интернационален стил, чиито продукти се срещат от Иберийския 
полуостров (Raddatz 1969),  през Кавказ,  Иран и Средна Азия,  до Китай (Тревер 1940; 
Mordvintseva 1999). Предметният репертоар сега наистина е по-редуциран. Сред съдовете 
преобладават  коничните  купи  и  кантаросите  (№  82,  83;  №  84-86),  сред  накитите  - 
спирални гривни (№ 79-80), овални или ромбоидни аграфи и фибули с триъгълни плочки, 
в конската амуниция се появяват големи изпъкнали фалери и големи начелници (№ 81-
82),  макар  наред  с  тях  да  продължават  съществуването  си  и  традиционните  форми в 
конската амуниция (напр. съкровището от Лупу, Румъния - Маразов 2006). Главни мотиви 
в декоративния фонд са листата на акант и вълнистият орнамент, а фонът често се изпълва 
с  точки.  Иконографията  запазва  основните  действащи  лица  -  Богинята  и  Героя 
(съкровищата  от  Галиче,  Якимово,  Сурчя,  Янчокрак  -  Спицын 1909;  Ростовцев  1993; 
Маразов  1978;  Mordvintseva  1999;  Treister  1999).  Особено  място  заема 
Хелиос/Аполон/Митра (Graf 2009), тъй като за елинистическите владетели става основен 
соларният характер на властта. Шлемовете се украсяват с образа на богинята на войната 
Атина  или  с  крилат  Перун -  разпространени в  торевтиката  на  тази  епоха мотиви.  От 
стилова  гледна  точка  сега  се  наблюдава  по-вяла  форма  на  фигурите  и  орнаментите, 
стилизацията не е в такава степен рафинирана, а цялото изобразително поле на предмета 
се запълва с точки или с разхвърляни растителни мотиви.

Все пак техническите и стиловите възможности на местните майстори не са толкова 
ограничени.  Запазените традиционни умения им позволяват да изработят такъв сложен 
шедьовър  на  късноелинистическото  изкуство  като  знаменития  сребърен  котел  от 
Гундеструп,  Дания  (Kaul 1991;  Marazov  1991).  В  неговите  иконографски  и  стилови 
характеристики са залегнали образци и формули от тракийската торевтика, датиращи още 
от втората половина на 4. в. пр.Хр. (ср. богинята, убиваща бик, в кана № 158 от Рогозен 
(Marazov 1996).  Като стил човешките и животинските изображения от котела намират 
многобройни паралели в съвременната торевтика от Тракия (ср. моделировката на телата, 
главите и прическите на крилатите персонажи от набузниците в конската амуниция от 
„Колекция Божков" № 66).
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Към 42 г. Тракия окончателно попада под господството на римляните. Независимо от 
пълното налагане на римската политическа, административна, религиозна и художествена 
практика  местното  население  продължава  да  почита  своите  собствени  божества,  сред 
които  челно  място  заема  „Тракийският  конник",  наричан  в  надписите  от  хилядите 
оброчни релефи просто Негоз,  герой.  Той несъмнено продължава старата  традиция  на 
конния герой-родоначалник на племето и династията от предшестващата епоха. Траките 
от  римските  легиони  разнасяли  култа  му  по  целия  древен  свят.  Той  препуска  през 
вековете като вечен символ на тракийската вяра в безсмъртието.
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