


1

СТУДИИ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ИЗДАТЕЛСТВО НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ 2010

иван маразов

ПАРАДНИТЕ НАКОЛЕННИЦИ 
В ДРЕВНА ТРАКИЯ

МУЗЕЙ НА НБУ

2

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ



2

ISSN 13-8812

Главен редактор:
 Татяна Шалганова

Редколегия: 
 Иван Маразов
 Чавдар Попов
 Константин Рабаджиев
 Валентина Ганева
 Ели Тодорова

© Иван Маразов, автор, 2010
© Студии Културно наследство
© Издателски център “Нов български университет”
София 1618 ул. “Монтевидео” 21 тел. 8110125

Изследването и изданието са финансира ни от Фонд „Научни 
изследвания” към Мини стер с т вото на образованието 
младежта и науката



3

Въоръжението представлява един от най-важните дялове на древно-
то изкуство. Тъй като всяко оръжие е било белег на социален ста-
тус, скъпоценно изделие и предмет на гордост за мъжа-воин, то е 

било допълнително отбелязвано чрез изобразителни знаци, което без съмнение 
повишавало неговата семиотична и семантична стойност. В това отношение еле-
ментите на нападателното и особено на защитното въоръжение с тяхната богата 
украса отговарят на епичните описания на героичното оръжие. Както се знае, 
епосът в по-голяма степен е загрижен да опише предметния свят на героя, от-
колкото самите му подвизи. Именно тази позиция на оръжието в идеологията на 
аристократическите общества модифицира неговата чисто утилитарна функция 
на почти одушевен участник в сражението – в епоса на много народи един или 
друг вид оръжие притежава собствена биография, то дори е персонифицирано 
със собствено име (за тази специфика на древното оръжие вж. Маразов 2005а). 
В Тракия преходът от функционалност към символичност на оръжието се осъ-
ществява още през бронзовата епоха, когато започват да се изработват мечове от 
злато и сребро с чисто символично значение. Ако през по-ранните епохи делът 
на символичното нападателно оръжие е значително по-голям, през периода 5-3 в. 
пр. Хр. далеч по-важна изглежда семиотичната роля на доспехите: шлемове, на-
гръдници, ризници, наколенници. Смяната на ролите е засвидетелствана и от по-
следните археологически находки, които отново показват, че точно тези елементи 
на предпазното въоръжение са привличали вниманието на майсторите. 

Какво обяснение може да се даде на това явление? Няма никакво съмнение, 
че в очите на древния човек защитното въоръжение притежава много голяма ат-
рактивност, а от тук той го разглежда и като далеч по-репрезентативно за соци-
алната позиция на воина. Излъсканите до златен блясък елементи на бронзовите 
доспехи поразявали въображението на обикновените хора, те сякаш били визу-
алният аргумент за названието на тракийските аристократи zibythides, “сияйни, 
блестящи” (Witczak 1999). Възможно е в описанието на оръжията на Резос – дос-
тойни за боговете, а не за смъртен – Еврипид да е запазил една реалност, наблю-
давана от него във варварския свят. Предпазното въоръжение изразява и друга 
присъща на владетеля функция – на покровител и защитник на народа си. Още 
Томашек етимологизира името на гетския Залмоксис от гот. hilms, нем. “Helm”, 
като “шлем”, “защита” (Tomaschek 1980: ІІ.1.10; ср. Detschev 1976: 176), което 
прекрасно отговаря на ролята на архаичния цар като “покровител на мъжете” (ср. 
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определението на Омир за Агамемнон). Дори меча-
та кожа, с която бил покрит (скрит, запазен) току що 
роденият бог Залмоксис, у траките да се е наричала 
zalmos (Porhp. Vita Pythag. 14), а наличието на този 
митологичен знак също съвпада с охранителната 
функция на владетеля. 

Защитното въоръжение идентифицира героя-во-
ин. Да си спомним как Патрокъл, надянал доспехите 
на Ахил, бил възприет от троянците като най-голе-
мия ахейски герой. След това самият Хефест изкова-
ва новите доспехи на сина на Тетида и Пелей, които 
го отбелязват като избран от боговете воин. И този 
епизод е толкова важен за скитските царе, че те по-
ръчват на гръцките торевти да го пресъздават вър-
ху предмети-инсигнии (напр. в златните висулки за 
уши от Большая Близнеца – Артамонов 1966: табл. 
296). По-късно Одисей връчва доспехите на Ахил на 
сина му Неоптолем. Чрез тях младият герой се превъ-
плъщава в баща си и само благодарение на неговата 
намеса е превзета Троя (Apollod. Ep. 10-11). Поради 
тази идентифицираща роля на доспехите лишаването 
на убития неприятел от защитното му въоръжение е 
равнозначно на повторна смърт. Тези предпазни оръ-
жия се превръщат в най-ценния трофей, който не само 
създава славата на победителя, но и може да послужи 
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като дар за боговете, донесли успеха в битката (вж. 
Paus. 2.17.3 Loeb за щита на троянеца Еуфорбос, зав-
ладян от Менелай, който ахеецът посветил в храма на 
Хера в Аргос). Знаем, че определен процент от всяка 
плячка бил отделян за дар на боговете (вж. описания-
та на Павзаний на дарове в Делфи и Олимпия, както и 
в храма на Атина Итония, където били окачени щито-
вете на победените келти; Аристид казва, че в Египет 
имало светилище със щитове, посветени на Атина – 
Farnell 1985: 1.310). Честото изобразяване на елемен-
ти на предпазното въоръжение и в гробната живопис 
също може да се тълкува като кодиране на победата 
чрез трофея (вж. македонската гробница на Лизон и 
Каликлес от Лефкадия – Rhomiopoulou 1997: Fig. 38-
39; за Етрурия вж. Sprenger, Bartoloni 1977: Abb. 172, 
225; Torelli 2000: 120; анализ у Маразов 2005а). 

Известно е, че в символичните класификации 
обувката притежава особена сила на генеалогична 
идентификация. Героят намира под огромна скала 
сандалите и копието на баща си в момента на възмъ-
жаване си и като повдига тежкия камък, надява сан-
далите и взема оръжието той се превръща в баща си, 
повтаря генеалогичната линия (за Егей вж. Apollod. 
Bibl. 15.7; анализ у Маразов 2005а). У траките сим-
воличната функция на обувката е изпълнявана от 
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кнемидата. Тъй като е свързана с краката, постоянен 
евфемизъм на гениталиите (Sayers 1990: 77 n27; вж. 
и Frontisi-Ducroux 2000: 201 n16), тя е силно леги-
тимиращ родовата принадлежност знак. Коляното 
у индоевропейците е тъждествено на пораждащия 
мъжки орган, поради което и думите за род са про-
изводни от думата за тази част на крака (Loth 1923; 
Benveniste 1926; Cahen 1926; Guentert 1928; Friedrich 
1979: 231; Onians 1989: 174-186; Linke 1985: 350). Ос-
вен това, коляното е онова място в човешкото тяло, 
където се съсредоточават жизнените сокове на орга-
низма (Casalis 1976; Dundes 1980; Vernant 1989: 139 
sq.), което определя и важната му позиция във во-
енните практики – то трябва да бъде особено добре 
защитено. Хезиод нарича Ерос lysimeles, “трошач на 
крайници” (Theog. 120, 911), а в гръцкия епос любов-
ното желание “подкосява коленете” (lyto gonata, Od. 
18.212; анализ у Vernant 1989: 139; Katz 1991: 80). Съ-
щата метафора се използва и за падналите в битка – и 
на тях им са подкосени коленете (Il. 5.176, 11.579; за 
парадоксалността на комбинацията от секс и насилие 
в тази метафора вж. Seaford 1995: 65 n144). И митич-
ният едонски владетел Ликург, докато насичал лозата 
на Дионис, си отрязал коленете (по друга версия от-
сякъл крайниците на сина си), т. е. лишил се е от въз-
можността да продължи своя род (Vat. Myth. 1.21.1). 
Естествено е коляното да стане обект на специална 
защита – не само на реална, но и особено на симво-
лична. Именно идеологическата необходимост от по-
стигане на героична идентичност чрез предпазното 
въоръжение довежда до пълна антропоморфизация на 
доспехите: по шлемовете се изобразяват коси, бради, 
мустаци, уши, очи, а върху ризниците и кнемидите се 
обозначават мускулите (примери у Snodgrass 1967). 
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Все още не е достатъчно оценен фактът, че скъ-
поценните тракийски наколенници се намират в един 
екземпляр, т. е. те са отбелязвали само единия крак 
(Маразов 1980; 2005; Marazov 1996: 110-130). Това е 
една ритуална практика, присъща за асиметричност-
та на воинската функция (вж. последно Curletto 1990: 
147-172; Ogden 1997) и е надеждно засвидетелствана 
още през микенската епоха (Fortenberry 1991). Сами-
ят Ликург, легендарният владетел на едоните и воин 
par exellence, бил представян като асиметричен: ед-
нокрак (Hyg. Fab. 132; Vat.Myth. 1.21.1), монокрепид 
(Anth. Planud. 127, 1 ff) или едноок (Hyg. Fab. 132). 
Следователно, маркирането на крака (както и на все-
ки друг двоен орган) подчертава войнствеността на 
персонажа, дарен с една единствена кнемида. А, как-
то знаем, в йерархията на аристократическата цен-
ностна система на траките като най-висша доблест се 
изтъкват воинските качества и занимания (Маразов 
2005а). Вероятно не е без значение и фактът, че ко-
гато тръгва за битката си с Горгона, Персей измол-
ва от Хермес само единия от крилатите му сандали 
(Herodot 2.91; Artemidor Oneirocr. 4.63). В този мит 
инициационният моносандализъм е свързан с геро-
ичното изпитание да се обезглави Медуза, чийто от-
рязана глава, горгонейонът, е представян често тъкмо 
в наколенниците, ризниците и пекторалите. 

Асиметричността, с която са маркирани краката 
на тракийския воин, е присъща за героите, които са 
родени в незаконна връзка от автохтонна богиня/ге-
роиня (от любовната ú среща с бог или герой, напр. 
Йон – син на атинската принцеса Креуза и Аполон, 
Телефос – син на тегейската принцеса Авге и Хера-
къл, Едип – син на Лаос (левак) и Йокаста с хтонични 
белези). Във всички случаи те “не приличат на баща 
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си” – една юридическа формула, с която гърците обя-
вявали такива деца за незаконни, тъй като за елини-
те носител на легитимността е бащата (Hesiod Erga 
180-182; вж. анализ у Ogden 1997). Следователно, 
“еднокракостта” е доказателство за “партеногенеза-
та” на героя, белязан с този физически недъг. Като 
син на автохтонка и като божествено копеле, куци-
ят персонаж разполага с правото на законно насле-
дяване на земята, която конституира територията на 
царството. Сякаш неговият физически недостатък го 
“приковава” върху тази “родна” земя, а куцотата е 
знакът, по който ще бъде идентифициран като зако-
нен владетел, както Одисей, при завръщането си на 
Итака, е разпознат по белега под коляното, оставен 
от инициационното му ловно изпитание (Havelock 
1995). В „Одисея” прорицателят Теоклимен вижда 
не само главите и лицата, но и колената на претен-
дентите, обвити от мрака на нощта, което предсказва 
скорошната им гибел (Od. 20.351-357). Демонът на 
смъртта Achlus носи белезите на онази мъгла, която 
обвива очите на падналите в битката герои, но също 
така и дългите нокти на мъртъвците, както и техните 
“подути колене” (Pseudo Hesiod Aspis.144-148, 249f, 
264-270). Едва ли е случайно, че единият от тримата 
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участници в царското изпитание с лък, представено 
в скитския арибал от Кул Оба, е ранен тъкмо в кра-
ка (Маразов 1988). В светлината на тази логика може 
да се предположи, че даряването с кнемида следва да 
обозначи нейния притежател като син на автохтонна-
та богиня и така да го легитимира като пълноправен 
владетел на земята. 

Тази хипотеза се подкрепя от иконографията на 
тракийската торевтика: инвеститурата на героя ви-
наги се извършва от Богинята, а бракът с нея е за-
вършващият етап на серията инициационни изпи-
тания на героя-претендент за трона (Маразов 1992: 
357 сл). Наред с фигурата на военния герой женският 
образ е сред най-популярните в изкуството на траки-
те. Всичко това идва да покаже, че легитимацията на 
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владетеля се мисли от траките в матрилинейни тер-
мини. Законен е само избраникът на богинята – син 
или любовник, или и двете. Тъй като в мита героят 
винаги идва отвън, единствено бракът с принцесата/
царицата – олицетворение на автохтонния принцип, 
може да му донесе властта над царството. В серия-
та апликации от Летница юнакът трябва да побе ди 
триглавия дракон – автохтонния владетел на земята, и 
като освободи от него принцесата – дъщеря на мест-
ната богиня-земя, да встъпи в брак с нея и да получи 
инсигниите на властта (Маразов 1976). Според скит-
ската етногонична и региогонична легенда равнове-
сието между “матриархалната” и “патриархалната” 
легитимност се постига по един компромисен начин: 
преди да напусне страната (и автохтонната богиня), 
бащата оставя своите идентифициращи атрибути (ко-
лан, лък, чаша). Но майката провежда състезателното 
изпитание с тях, което трябва да докаже кой от три-
мата им сина е gegonota orthôs, “правороден” (про-
излизащ от “коляното” на родителя си, вж. за това 
понятие у Ogden 1997: 32) и ще вземе тези предмети 
като инсигнии на властта, а неуспелите ще трябва да 
напуснат царството (анализ у Маразов 1988; 2001). В 
царската идеология архаичните социални норми за 
легитимност се инверсират: владетелят винаги е ко-
пеле, убива баща си и извършва инцест с майка си (вж. 
Vernant 1988). И ако в атинския ритуал amphidromia, 
когато се узаконява новороденото дете от бащата, се 
носят “многокраки” подаръци (напр. октоподи, Scol. 
Plato Theat. 160e; Suda s.v.), то легитимирането на 
тракийския владетел явно става като му се дари една 
кнемида.

Най-ясно този обичай е илюстриран от изобра-
зителната програма върху сребърната кнемида от 



11

Маломирово-Златиница (Агре 2006). В горната по-
ловина, разположени във волутите, образувани от 
телата на драконите, виждаме вляво кентавър, който 
подава заек на стоящия вдясно с ритон в ръка конник. 
Несъмнено това е сцена на инвеститура, извършва-
на от кентавъра-наставник в инициацията от типа 
на гръцкия Хирон – мъдър и образец на културата, 
който предоставя пълна опозиция на поведението на 
основния митологичен образ. Кентаврите от тази се-
мантична категория са облечени и познават виното 
и брачната институция, знаят тайните на музиката и 
медицината. Възможно е и на Изток кентавърът да е 
притежавал същите функции на наставник, защото 
той ловува най-често въоръжен с лък (Michael Padget 
2003: Fig.2). С тези взаимоотношения между кента-
вър/наставник и млад герой се срещаме не само в сю-
жетите с Ахил и Хирон, Тезей и Хирон или Фол и 
Херакъл, представени върху гръцките вази (Michael 
Padget 2003: n29), но и в печати от Мала Азия, дати-
ращи още от средата на ІІ хилядолетие пр.Хр., където 
брадат кентавър подава на герой с лък в ръка дребен 
дивеч (Michael Padget 2003: n12). Явно пред нас е ви-
зуализирана една и съща инициационна структура, 
която разкриват гръцките митове за обучението на 
младия герой при кентаврите в планинската пустош. 
Дребният дивеч е достойната за ефеба плячка (Vidal-
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Naquet 1983; Schnapp 1984), но тя има също така 
конотацията на хомосексуален дар (Schnapp 1984), 
което допълнително засилва чисто инициационната 
семантика на сюжета. Всъщност, описаната сцена 
притежава смисъла на първична инвеститура: при из-
хода от възрастовата инициация наставникът връчва 
на ученика си знаци на придобитите ловни умения. 
Като получава животното ловецът сякаш заявява, че 
вече е победил животинското в себе си. Излязъл от 
обучението при получовека-полукон, той самият се 
превръща в “кентавър”, защото никога няма да слезе 
от коня – героят и неговият вълшебен кон образуват 
неделима двойка. 

Под този сюжет е разположена още една сцена: 
седящата на трон богиня-предачка с чаша в ръка ся-
каш очаква младия герой за неговата последна крачка 
по пътя на възмъжаването – брака. Възможно това да 
е самата богиня, представена в „маската” върху коля-
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ното на кнемидата. Тронът, на който седи, чашата в 
ръката й, както и прислужницата зад гърба ú, я сбли-
жава с богините от ритона от Поройна и с богинята-
майка от каничка № 157 от Рогозен. А вретеното в 
другата ú ръка я идентифицира като богиня на съд-
бата, тъй като у индоевропейците именно тя „преде” 
нишката на живота на всеки новороден (Giannakis 
1998; Ганина 2005). Може би тук тя вече е “изпрела 
съдбата” на конника като славен ловец и воин. Тя е 
като Ариадна, която ще даде на Тезей нишката, благо-
дарение на която той ще намери изхода от инициаци-
онния път – лабиринта. В кнемидата от Аджигьол е 
представен следващият епизод от героичната биогра-
фия на героя-цар – неговият апотеоз (Маразов 1992).  
Този характер на идеологическата програма на скъ-
поценните наколенници ни дава повод да предполо-
жим, че те са функционирали като царски инсигнии, 
които предметно бележат новия цар.

Като идентифициращи военния герой знаци, 
доспехите изграждат неговото социално, статусно 
тяло (Anati 1960; Раевский 1983; Turcan 1983; Ма-
разов 2005а). Те маркират всички структурални точ-
ки от антропоморфизирания космос (Lincoln 1976): 
“горе” (шлемът), “средна зона” (нагръдникът, риз-
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ницата, поясът) и “долу” (наколенниците/наколенни-
кът). Частите на предпазното въоръжение създават 
един материален/предметен текст, който символично 
описва воинската функция. Като имаме предвид, че у 
индоевропейците царят е бил избиран от средите на 
воинската класа (Miller 1975; Dubuisson 1978; Puhvel 
1987), то доспехите стават особено важен определи-
тел на тази функция. Предпазното въоръжение де-
монстрира ролята на владетеля-воин като защитник 
на социума. Именно това идентифициращо значение 
е залегнало в основата на един важен иконографски 
мотив: битката за доспехите (Маразов 2005а).

В това функционално поле е естествено да се раз-
вият семантични тенденции, които да насочат тра-
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кийските аристократи и обслужващите ги майстори 
към семиотизиране именно на доспехите. Наистина, 
както бронзовите шлемове, така и бронзовите ризни-
ци, и наколенници на траките са изключително бо-
гато украсени. Впрочем, в това отношение траките 
отново следват утъпкания път на източното и на по-
влияното от него архаично гръцко изкуство. Шлемо-
вете, коланите, колчаните и щитовете на урартските 
царе са ранен пример за превръщането на предметите 
на предпазното въоръжение в основно изобразително 
поле (Piotrovsky 1969: Fig.80-96). Малко по-късно съ-
щата традиция се подема от гърци и етруски и преми-
нава у варварските народи – главно у македони, скити 
и траки (Andronikos 1984: Fig.91-103; Черненко 1968; 
Ognenova 1970; Černenko 2006). През 4 в. пр. Хр. по-
добни разкошни екземпляри на шлемове, ризници и 
наколенници са вече анахронични в Елада, но са из-
ключително актуални у варварите и особено у траки-
те. В този период настъпва разцветът на “парадното 
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защитно въоръжение”, изработено от злато и сребро 
и богато украсено с орнаменти, с животински, хи-
бридно-фантастични и човешки образи. Така както 
чрез материала, така и чрез допълнителната изобра-
зителна намеса, скъпоценните тракийски шлемове, 
ризници и наколенници се превръщат в свръхсемио-
тизирани вещи – знаци на особен статус.

Явно е, че независимо от различното си разполо-
жение върху въображаемото тяло, скъпоценните тра-
кийски шлемове и наколенници като функция и ико-
нографска програма са подчинени на единен идеоло-
гически замисъл. Те отбелязват два телесни топоса: 
главата (горе) и крака (долу). Между тях, в средната 
зона на антроморфния космос (Lincoln 1976) се раз-
полагат ризницата и пояса – два предмета, които се 
вписват изцяло в инсигниите на воинската функция. 
Космизираното физическо и социално тяло на владе-
теля е създадено само от елементи на въоръжението, 
което отговаря на героичната идеология на аристо-
кратическото общество (Маразов 2005а). В този план 
е интересна интригата в една пиеса на Менандър, къ-
дето трупът на един млад воин е бил идентифициран 
по щита му (Menad. Aspis.71-72). Частите на предпаз-
ното въоръжение наистина са тъждествени на своя 
носител. Не е случайно, че именно щитът е използван 
като “огледало” при подвига на Персей – в него се 
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отразяват адекватно и едновременно външната и вътрешната реалност. Щитът/
огледало става извор на автентичност.

Семантичната програма на “украсата” на предметите на защитното въоръ-
жение също показва общи черти. Основен иконографски мотив в нея е хибридно-
то същество. Върху шлемовете виждаме сфинкс (тилната част на екземпляра от 
Коцофенещи и набузниците на бронзовия шлем от Мастюгино), грифон (бронзов 
шлем от неизвестно място), дракон (Бъйчени), рогат орел (Перету и Железни вра-
та), свил се на кълбо дракон (шлем от „Колекция В. Божков”), а фигурата на три-
тел дракон увенчава шлемът от Маломирово-Златиница. В кнемидите основни 
образи също са трителият дракон и фронталната маска на богиня от типа “змиев-
идна богиня” или Медуза. В центъра на ризниците често се представя горгоне-
йон (Голямата могила от Дуванли и Чернозем), а очертанията на мускулите се 
стилизират като тела на дракони (Търничене, Светлен, Светицата). Върху кожени 
ризници са зашивани апликации във вид на лъвски глави (Голямата могила от Ду-
ванли, Голяма Косматка). Нагръдниците, защитаващи шията, също често носят 
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маски на лъв и Медуза (Мезек, Върбица, Чернозем). Токите за колан са оформени 
като образ на вълк или куче (Торос, Аполония, Луковит и т. н.). Несъмнено всички 
тези същества са във връзка с воинската идеология, т. е. те не са просто заимства-
ни от по-ранни източни и гръцки образци, а отговарят на определени системни 
изисквания, фиксирани в представите на самите траки (Маразов 2005а). 

Разбира се, най-лесното обяснение на присъствието на “фантастичните” жи-
вотни в предпазното въоръжение е тяхната апотропеична роля. Те пазят воина от 
магическите сили на противника (за военната магия като вълшебно средство на 
германския бог Один вж. Kershaw 2000; Curletto 1990: 144-145). Вероятно, обаче, 
за тяхната поява има и други семантични основания. Едно от тях е, че военният 
герой винаги е мислен като двойствен: от една страна, той освобождава света 
и социума от силите на хаоса, най-често въплъщавани именно от хибридни чу-
довища, от друга, благодарение на съприкосновението с тези miasma, “мръсни” 
сили (вж. Parker 1990), той самият придобива някои от техните поведенчески ха-
рактеристики. В мита тази представа се описва в роднински термини – много 
често самият герой е син на убития от него дракон, а друг път е роден от авто-
хтонна змиенога богиня (ср. генеалогичната легенда на скитите, раждането на 
Хрисаор и Пегас от Медуза и т. н.). Хаосът и войната са структурно тъждествени 
като асоциални явления в нивата на космоса и на обществото. Затова и пред-
ставителите на военната функция, също като своите фантастични роднини, са 
асиметрични, “криви”: еднооки, еднокраки, едноръки (Dumézil 1985; Маразов 
1992, 2005а; Толстая 1998; Piccirilli 1984: 141-159; Curletto 1990). Змиите/драко-
ните също най-често се описват като “криви”, “лъжливо извити” (Ogden 1997: 
140). Нещо повече, те са и “пъстри”, т. е. хроматично недиференцирани, кое-
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то ги причислява към представителите на отвъдното 
(Невская 1992). Тази особеност превежда тяхната 
двойственост, принадлежността им към двата свята. 
Асиметрията, кривото на този тип офиоморфни пер-
сонажи отговаря на тяхната mêtis, “хитрост”, която 
воините трябва да наследят като stratagema в свое-
то поведение (Detienne & Vernant 1974). Естествено 
е и в иконографията двете групи същества взаимно 
да се идентифицират и съответно воините да бъдат 
белязани с физическите черти и поведенческите осо-
бености на чудовищата (ср. “животинските” коси на 
воините – Якобсон 1966; за поведението и облика на 
воина-звяр – Curletto 1990: 142-147; Маразов 2005а). 
Не е случайно, че в релефа от Гундеструпския котел 
младите воини слизат в отвъдното под звуците на 
тръби, оформени като дракони, а в горния фриз имен-
но змията (при това допълнително обозначена като 
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двойствена чрез рогата) извежда завършените мъже-
воини-конници от долния в горния свят, т. е. тя като че 
ли е техният мистериален родител (Marazov 1991). И 
тъй като доспехите са функционалното статусно тяло 
на воина, то върху отделните елементи на защитното 
въоръжение се изобразяват чертите/белезите на тези 
“чужди” същества като доказателство за вътрешната 
му идентификация с тях.

Кнемидите и шлемовете имат още едно общо ка-
чество: те “гледат”, т. е. в тяхната семантика влиза 
ролята на погледа, което ги приближава функционал-
но до маската. Възможно е обаче те да се различа-
ват в резултата от “поглеждането”. Огромните очи 
в шлемовете могат да се обяснят със значението на 
фактора “проглеждане” във всяка мистерия (Marazov 

2000). Едва след като мистът 
се превърне в epoptes, “зрящ”, 
той става носител на тайно са-
крално знание, благодарение 
на това, че е видял hiera, ”све-
щените предмети” (Burkert 
1987; Kerényi 1977; за ролята на 
виждането в гръцката култура 
– Simon 1988; Clinton 1992: 86; 
за виждането като “пипане от-
далеч” – Frontisi-Ducroux 2000). 
В индоевропейската традиция 
зрението е метафора на знание-
то (и.-е. корен *wid-, англ. “wit-
ness”, слав. “с-вид-етел” и др. 
– вж. Burkert 1996: 171). Затова 
във всяка мистерия действието 
“виждане” е основен ритуален 
акт (за и.-е. корен *nes-, “връща-
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не към светлината, към живота”, равнозначен на гр. 
глагол noéō, “мисля”, вж. Nagy 1990: 203; ср. с др. 
перс. vaēdəmna, “знаещ”, „виждащ”, с който се обо-
значава инициираният – Gnoli 1979: 418). Слънцето, 
като “всевиждащо” и “всечуващо” (ср. с епитета на 
Митра “хилядоок” и “с хиляда уши”), притежава ис-
тинското знание и може да бъде свидетел на истина-
та. Затова то става царско божество почти във всички 
елинистически монархии (Маразов 2006). В авестий-
ската доктрина за получаване на тайното знание ос-
новна роля има “зрението”, а “слухът” е необходим, 
за да се чуе обяснението на онова, което е видяно по 
време на екстатичното видение/пътешествие (вж. 
Widengren 1979).

Обикновено визионерският екстаз се постига чрез 
изпиване на сакрална напитка 
(авест. hōm или mang), която 
сама е въплъщение на божест-
вената мъдрост (Marazov 2000: 
14-72). Биконичните гобелета 
от тракийските находки, чиято 
форма и украса възпроизвеждат 
ирански образци от началото на 
първото хилядолетие пр. Хр., 
вероятно са били използвани за 
приготвяне и консумиране на ха-
люциногенна напитка (Marazov 
1996: 220-242; ср. ролята в “Га-
тите” на “красивата чаша, по-
красива от другите чаши, които 
са правени” – Widengren 1979: 
348; както и чашите с халюци-
ногенна напитка от инициаци-
онното пътешествие на Арда 
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Вираз – Gnoli 1984: 216; Аки-
шев 2003). Във всяка чаша за 
пиене от особена важност е 
дъното, което на гръцки също 
като лицето или маската се 
нарича prosopon (Frontisi-
Ducroux 1995: 100). Когато из-
пие виното, участникът в пира 
вижда в дъното отразен своя 
образ. Затова върху омфалоса 
на тракийските фиали често 
се изобразяват във фас различ-
ни божества: силен, менада, 
Аполон и т.н. Следователно, 
в тази чаша-огледало пиру-
ващият вижда собствената си 
трансформация в божеството, 
което чества с възлияние или 
в мистериите на което е посве-

щаван (Маразов 2001). Така вазата участва в проце-
са на мистериалната трансформация, тя самата става 
“маска” на новата същност, която пиещият придобива 
при срещата си с другото “Аз”. Вероятно поради това 
в Тракия са намерени толкова много вази, оформени 
като глави-лица (Мастюгино, Панагюрище и др.) – те 
самите са prosopa. Под въздействието на напитката 
“душата” изоставя заспалото тяло, предишния си 
лик, предишно си “Аз” и предприема пътешествие 
в отвъдното, където “вижда” и “чува” наставленията 
на бога (ср. Gnoli 1979; Gignoux 1981, 1983; Акишев 
2003). Идеята за “полет на душата” съдържа, разби-
ра се шамански елементи (Gignoux 1981), но пред-
ставата за душата като леко крилато същество (напр. 
пеперуда) е колкото стара, толкова и разпространена 
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(Nilsson 1927). С нея бихме 
могли да обясним и окрилява-
нето на животните в тракий-
ските, а и в по-старите иран-
ски гобелета (за ролята на ча-
шата с напитка в инициацион-
ните пътешествия-полети вж. 
Gnoli 1984: 216-217), както и 
оперяването на скъпоценните 
шлемове. Възможно е поради 
тази причина всички животни, 
свързани с хварна, са крилати 
(както във фреските от Пен-
джикент). Когато се “събуди”, 
избраникът си “спомня” виде-
нието (авест. čista), получено в 
състояние на транс: в това се 
състои “знанието”, “мъдрост-
та”, научени под формата на 
диалог с божеството и/или като видения в отвъдното, 
т. е. придобиването на нова идентичност. След изпи-
ването на напитката, се отваря, “светва” (запалва се) 
“окото на душата” (или “очите на мъдростта”), ко-
ето може да “види” “правите пътища” на истината. 
Самият акт на “отваряне на очите” (ср. гр. epopteia) 
произвежда знание:

“истинската същност на вродената Мъд-
рост е силното зрение на окото на душата”

(Dk. p. 376: 22 ff) 
Според “Гатите” има два начина на виждане: про-

светление чрез очите на тялото и просветление чрез 
очите на душата, а силата на зрението идва от това, 
че човек притежава вродена Мъдрост (Widengren 
1979: 352). Очите са знак на „видяната”, т. е. при-
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добитата, научената Мъдрост. Съществуването на 
подобна представа и у траките би могла да обясни на-
личието на огромните очи върху златните и сребърни 
тракийски шлемове (Маразов 1992: 328 и сл.). Пока-
зателно е, че скъпоценните шлемове вървят винаги в 
комплект с големите биконични чаши, което позво-
лява да разглеждаме и двете предметни форми като 
инсигнии, демонстриращи получаването на тайното 
знание: сакралната напитка (гобелетата) отваря “очи-
те на Мъдростта” (шлемовете). Несъмнено е, че тези 
атрибути са играли съществена роля в мистериите за 
придобиване или обновяване на властта чрез получа-
ване на знание.

Както самото познание, също и взаимното вижда-
не може да бъде опасно (Calame 1987). Съзирането на 
забранени неща може да доведе до смърт или осле-
пяване (Маразов 2000). Ако човек кръстоса погледа 
си с очите на Горгоните, той се превръща в камък. 
Фронталната постановка на горгонейона, характер-
на за всяка маска, отразява именно опасността от вза-
имното виждане (Frontisi-Ducroux 1984, 1991, 2000; 
Korshak 1987; Calame 1991). Тъй като митологичното 
съдържание на Медуза се изчерпва единствено с гла-
вата, нейният иконографски образ се ограничава само 
с лицето: косите/змии, изцъклените очи, отворената в 
ужасяваща усмивка уста, от която виси изплезеният 
език и израстват огромни глиги. Не само хибридност-
та създава представата за отвъдност в този образ, но и 
напрегнатото излизане на всичко “вътрешно” навън, 
преодоляването на границата между “вън и вътре”, 
което нарушава равновесието и нормата в космоса и 
създава ситуация на хаос. Горгонейонът е като отво-
рена мистична циста, изложила на показ нещата, ко-
ито са aporrheta, като сандъка, който Атина връчила 
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на дъщерите на Кекроп, за да пазят току що роденото 
от земята змиевидно чудовище Ерихтоний. При сре-
щата, т. е. при взаимното виждане с тези образи човек 
променя решително статуса си: ослепява, полудява, 
вкаменява се, умира. 

Авторът на хезиодичната поема “Щит” уточнява, 
че ужасяващият изглед на горгоните се дължи в не по-
малка степен и на дивите погледи, хвърляни от змии-
те, вързани като пояси на кръста им или изправящи се 
от косите им (agria derkomeno; Pseudo Hesiod. Aspis. 
236). Ф. Фронтизи-Дюкру видя същата метафорична 
структура в омировото сравнение на Хектор с остро 
гледаща змия, пазеща дупката си (Il. 22.93-95). Нещо 
повече, в етимологията на drakon, “змия”, се намира 
връзка именно с погледа: “този, който хвърля про-
низителен, огнен поглед” (derkomai, endrakon, “гле-
дам”, в смисъл на остро зрение, на ужасяващ поглед – 
Frontisi-Ducroux 2003: 115-116). Според гръцките фи-
зиологически трактати, в самата физиология на окото 
е заложен огънят (Empedocles Fr. 415 = B 84 Bollack; 
Theophr. De Sensibus.7-24 = D. K. 31A 86). Една от 
най-характерните черти на индоевропейския воин е 
неговият вътрешен гняв, който намира външен из-
раз в “пламтящия”, “огнения” поглед (Dumézil 1985; 
Lincoln 1991: 131-137). Всички големи военни герои 
притежават този изпълнен с огън змийски поглед, 
дори когато имат само едно око. Вероятно условието 
за огнена природа на претендентите за властта е за-
ложено и в инвеститурата чрез огън, която откриваме 
в различни части на индоевропейския свят (Маразов 
1994: 89-114; Kershaw 2000). Силата на митичните 
персонажи от иконографията на шлемовете, ризни-
ците и кнемидите е в техния ужасяващ поглед, който, 
като се прибави към кипящия борчески гняв в очите 
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на воина, парализира, “връзва” противника. Така че 
представянето на офиоморфните хибридни същества 
върху предмети на предпазното въоръжение трябва 
да се обясни като изобразителна метафора, като “игра 
на иконични думи”, свързана с идеологията на воен-
ната функция.

Опасността от взаимното виждане с офиомор-
фните маски може да се преодолее чрез използване 
на огледалото, което отразява страшния образ, връ-
ща го към самия него (за миторитуалната роля на 
огледалото вж. Frontisi-Ducroux, Vernant 1998). За да 
не погледне спящата Медуза, Персей използва като 
огледало щита. Така един елемент от предпазното въ-
оръжение може да послужи като огледало, в което се 
оглежда “другият” – неприятелят вижда в огледалния 
образ себе си като чудовище и именно това подобие 
изпълнява ролята на апотропейон.

В Тракия са известни четири сребърни с позлата 
наколенника с женско лице върху коляното (Маразов 
1980; Торбов 2005; Агре 2006). В иконографски план 
те, разбира се, са тясно зависими от архаичните кне-
миди, открити в Олимпия и в други части на древния 
свят (Mallwitz, Herrmann 1980: Taf. 62-65). Върху ко-
ляното е разположена маска на Медуза, по корпуса се 
издигат нагоре змии, а други две двойки се спущат 
от косите и излизат от черупки на раменете. В два от 
тракийските сребърни наколенници лицето е покри-
то частично или изцяло с хоризонтални златни иви-
ци, които сигурно бележат татуировка, характерен 
знак, отличаващ тракийските аристократи (Herodot 
5.6; Athen. Deipnosoph. 12.524e-f; Plut. De sera num.
vin. 557c; Маразов 1980: 80-82). Този тип означава-
не върху тялото е „пречка за забравата, самото тяло е 
отбелязало върху себе си следата на спомена, тялото 
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е памет” (Clastres 1977: 135s). Естествено е, при по-
вишената значимост на „социалното” тяло над физи-
ческото, тези придобити и незаличими знаци да имат 
силна статусна функция. Всичките четири скъпоцен-
ни наколенника са дело на местни торевти.

Функцията на тези кнемиди е все още недокрай 
изяснена. Ясно е, че те не са имали утилитарното 
предназначение да пазят крака, тъй като са израбо-
тени от скъпоценен и мек метал. В Могиланската 
могила, както и в Златиница, и в Аджигьол, а също 
така и в едно погребение, сега в “Колекция В. Бож-
ков”, те са намерени в един екземпляр. Изключено е 
да се допусне, че при едрите си мерки погребаният в 
Маломирово-Златиница млад цар би могъл да наде-
не на крака си доста малката кнемида. Следователно, 
може да се предположи, че наколенниците са имали 
друг, както култов, така и чисто символичен смисъл. 
Аз вече предположих, че те маркират военната функ-
ция на героя, особено когато са в един екземпляр, 
тъй като по този начин го отбелязват като асиме-
тричен (еднокрак, крив). Наколенник от тракийски 
тип е представена и върху крака на героя, борещ се 
с мечка, в една апликация от Летница. Появата на 
този атрибут в сцена на ценностно изпитание за ге-
роя подчертава миторитуалното съдържание на кне-
мидата. Възможно е, поставена върху крака (долната 
част на космоса), тя да маркира произхода на героя от 
автохтонната богиня и по този начин да е предметен 
знак на легитимно наследяване, типологично сходен 
с обувката (Carmichael 1977). В този съдържателен 
план кнемидата продуцира смисъла “избран”, т. е. 
на властова легитимност. От друга страна, е напълно 
възможно маската върху наколенника да изпълнява и 
апотропеична функция, да помага на героя в битка-
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та му с “лютия звяр”. От трета, като монокрепиден 
знак, тя отбелязва бойните качества на героя, свър-
зани и с уменията му във воинската магия. Тъй като 
битката се води в света на дивото, маркирането само 
на левия крак чрез кнемидата преобръща статуса на 
героя – той самият е включен в света наопаки, в мар-
гиналното пространство на инициационния подвиг 
(Jeanmaire 1939; Brelich 1969; Curletto 1990: 152-156). 
Също върху левия крак носи наколенник конният ге-
рой от една фалера от Старосел, което е допълните-
лен аргумент за тезата, че носенето на една кнемида 
не е случайност, а има дълбок миторитуален смисъл.

В наколенника от Могиланската могила татуиров-
ката заема само дясната половина на лицето, докато в 
аджигьолския екземпляр и във вазата от Мастюгино 
тя е разположена върху цялото лице. Така по още един 
начин е подсказана идеята за асиметричност, съдър-
жаща се в самия обичай да се носи една кнемида. Ли-
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цето е добър класификатор на симетрия – двойните 
органи (очи, уши, бузи) са разпределени равномерно 
от двете страни на единичните (нос, уста). Отбеляз-
ването само на единия член от двойките нарушава 
симетрията, лишава лицето от пълнота. Възможно е 
именно тази идея за непълнота, нецялостност, а оттук 
и за незавършеност, да е в основата на асиметрията 
във врачанския наколенник. Това е знакова характе-
ристика на особения статус. Както Авге от рогозен-
ската фиала е с един сандал, така и богинята от кне-
мидата е маркирана едностранно. Това би отразявало 
преходно статусно състояние. Да не забравяме, че тя 
е открита в гроб на девойка, както вероятно и едната 
кнемида от Аджигьол. Самият факт, че “мъжко” въ-
оръжение е положено в “женско” погребение, е вече 
знаменателен. Сякаш чрез този атрибут погребаната 
е обозначена като “амазонка”, т. е. като “неомъжена”, 
“незавършена” като женски статус. И тя, като богиня-
та, вероятно е била татуирана само в едната половина 
на лицето, тъй като смъртта е прекъснала социалното 
ú съзряване. Тя е от типа на миторитуалните персо-
нажи, познати като “половин човек” (Half-man, вж. 
Szabó 1941; Needham 1980). “Еднокракостта” е белег, 
който е застъпен в серията гатанки от типа на тази, 
която Сфинга задала на Едип пред Тива (Топоров 
1979), в която възрастовият статус на човека се опре-
деля според количеството “нозе” – в реда на социал-
но-биологичната еволюция на човека подобен “крив” 
персонаж би се вместил между трикракото и двукра-
кото “същество”, което ще се появи във времето на 
прехода между “утро” и “обед”.

Съществува и още една възможност. Освен като 
предмети от символичното предпазно въоръжение, 
кнемидите са и материални носители на иконограф-
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ска информация: върху тях се представят доста слож-
ни и едни от най-дългите изобразителни текстове в 
изкуството на траките. Това позволява да се постави 
хипотетичният въпрос дали кнемидите, изобразя-
ващи божествено женско същество, не могат да се 
разглеждат като явление, паралелно по функция на 
Palladia. Те репрезентират богинята-покровителка 
на града/държавата в светилището, в дома, в двореца 
и са знаци на племенна идентичност, дадени от бо-
говете (ср. троянският паладион паднал от небето – 
Apollod. Ep. 9). Най-старото изображение на Атина 
Полиада (също паднало от небето – Paus. 1.26.6), па-
зено в Ерихтейона на Акропола, било знак и гарант 
на самото съществуване на полиса, а съхраняването 
му било главната грижа на атиняните при нашестви-
ето на персите (Kroll 1982). Ето защо тази аниконич-
на agalma (статуя) била наричана Archegetis, “водач, 
основател”. Затова и се смятало, че тя (ср. Tertul. 
Apologia 16.3.8) била поставена още от първия цар на 
Атина Кекропс (Euseb. Praep. Evang. 10.9.15), от на-
следника му Ерихтоний (Apollod. Bibl. 3.14.6), или от 
автохтоните (Plut. De daed. Plataens. Fr.158) – всички 
те притежават змиевиден облик. Известна е ролята на 
Паладиона, който Еней изнесъл от опожарената Троя, 
сред римските Пенати като материално въплъщение 
на произход, в крайна сметка, пак на автохтонност 
(Serv. Aeneidem 8.679; за “истинския” Паладион, доне-
сен в Рим, вж. Austin 1964). Дардан, който единствен 
се спасил от потопа, доставил невредими от Самотра-
ки в Троя Паладиона, даден му от самия Зевс (или 
от Електра, или Хризе, т. е. от автохтонните жени), 
както и цистата с мистериалните свещени предмети, 
за да основе кабирическите тайнства в новите земи 
(Diodor. 5.47-49; Dion. Halic. 1.61.2-4; 68.2-4). Троян-
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ският Паладион бил грижливо пазен от чуждите по-
гледи в един abaton, а за посетителите на храма било 
изложено копие (Dion. Halic. 1. 69.3; идеята за два 
Паладиона е развита още във вазописта от класиче-
ската епоха – Gantz 2004: 1135). После оригиналът на 
тази реликва бил пренесен от Еней в Италия и станал 
част от Пенатите, националните светини на римския 
народ, въплъщение на култа към предците, пазени 
в храма на Веста – богиня на националното огнище 
(Verg. Aen. 2.172-177; Plut. Cam. 20; Beschi 1994). И 
тук на никого не било позволено да вижда съдържа-
нието на глинения съд, в който се съхранявали Пена-
тите, освен на весталките, единствените му пазител-
ки. Ако все пак някой, макар и неволно, нарушал това 
табу, той естествено ослепявал (вж. Brelich 1939 за 
псевдоисторическия прецедент с Цецилио Метело). 
Така в митологията на самия Паладион е кодирана 
идеята за виждане/невиждане. Вергилий потвържда-
ва идентичността на римските светини със самотра-
кийските свещени предмети: при описанието на щита 
той поставя “Пенатите” до “Великите богове” (Vergil. 
Aen. 8.679). Но Пенатите са в пряка връзка и с Хестия 
и това въвлича тази богиня в мистериалния кръг на 
Кабирите (Pettazzoni 1906: 605-701; Hemberg 1950: 
89-92). Хестия, женският принцип на автохтонното 
начало, е една от кандидатките за персонализация на 
смисловата същност на образа в наколенниците (вж. 
Маразов 1980). Паладионът е не само идентифици-
ращ знак, но и възможно най-мощен апотропейон – 
според предсказанието на Хеленос, докато владее па-
ладиона на Атина, Троя няма да загине (Apollod. Ep. 
9-13; Ovid. Fast. 6.421ff). Ето защо Диомед и Одисей 
една нощ го открадват от храма (или пък той им е 
даден от жрицата Теано). Постоянни са свадите меж-
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ду различни герои за правото над Паладиона – Улис 
дори се опитва да убие съратника си, а Аякс даже за-
плаща желанието си със смъртта си. Разгорещени са 
и споровете между гръцките полиси за това къде се 
пази истинският идол. Атиняните признават същест-
вуването на два паладиона и твърдели, че единият от 
тях бил донесен в Атина от Демофон, сина на Тезей 
(Polyen 1.5; Paus. 1.28.9). Римляните също изобретя-
ват своя политическа версия на легендата, според ко-
ято в Троя имало реплика на истинския паладион и 
точно нея откраднали ахейските шпиони, докато ори-
гиналната статуя била донесена в Италия от Еней (вж. 
анализ у Gantz 2004: 1134). Изключителната роля на 
архаичната агалма в политическата идеология се раз-
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крива и от нейното постоянно движение – тя е обект 
на свещено почитание, но и на кражба, спор, зестра, 
или дар. Динамиката на статичния паладион отразя-
ва значимостта на реликвата като знак на легитим-
ност. Във вазописта, обаче, Паладионът е йератично 
застинала, лишена от всякаква динамика, застанала 
в пълен фас права женска фигура, чрез което още 
веднъж се подчертава неговата роля на просопон, а 
не на статуя.

Господството на лицето над тялото, което се 
упражнява от маската, оставя за тялото само функци-
ята на медиум, носител. То не участва в семантиката 
на маската. Ето защо в култа на Дионис лицето/маска 
има основно значение, а паладионът е винаги пред-
ставян във фас. Просопонът, главата/лице без тяло, е 
“метонимия на метаморфозата на нашето тяло в об-
раз” (Belting 2004: 49). В кнемидите откриваме иден-
тична метонимия – чрез “иконизацията” си в маска/
лице тялото е извлечено от природното, за да бъде 
включено в символичното.

Ако за кнемидите можем да се съмняваме в прак-
тическата им роля на паладион, то за сребърната 
глава от Перету (Moscalu, Voievozeanu 1979) с уве-
реност може да се твърди, че е била част от agalma, 
“статуя”, изобразяваща също богинята от кнемиди-
те. В античните писмени извори могат да се наме-
рят достатъчно доказателства за подобни статуи (вж. 
Thompson 1944; Kroll 1982). Най-често те били ани-
конични, а по-късно, както в случая с Атина Полиада, 
горният им край се антропоморфизира в лик, който 
се украсява със златни диадема, обеци, огърлици, 
а парчето дърво, въплъщаващо тялото, се облича в 
пеплос и се снабдява с характерни култови атрибу-
ти (фиала, сова), които били подвижни и можели да 
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бъдат при случай снемани от божествената реликва 
(вж. фрагменти от подобни статуи в музея на Делфи). 
Присъединяването на prosopon – маска, лице – към 
древната дървена основа е обичайна култова практи-
ка (за великолепното “лице”, приготвено от атиняни-
те за украсяването на примитивния образ на Дионе в 
Додона вж. Hyperid. Pro Euxenippo 24-25). В този тип 
agalmata от edos бил свалян kosmos с култови цели 
(напр. в атинския празник Plynteria – Plut. Alcibiad. 
34.1; за този празник вж. Deubner 1932: 17-22). Тра-
диция, датираща може би още от архаичната епо-
ха (ср. идола на Атина Полиада от Ендойос – вж. у 
Herrington 1955), продължаваща и по времето на Фи-
дий. Той така изработва златната дреха на статуята на 
Атина Партенос, че тя да може да се сваля. Показа-
телно е, че главата от Перету е открита в погребение 
заедно със сребърен шлем.  Можем да предположим, 
че в семиотичния ред на идеологическия комплекс от 
погребални дарове тя е замествала кнемидата. Към 
същия тип скулптура принадлежат и двете “маски” 
от бронз, намерени в Окница и Пиатра Рошие (Sîrbu, 
Florea 2000: Fig. 38). По всяка вероятност и те са били 
прикрепяни към дървена основа, за да се превърнат в 
“паладион”. В стилов план всички тези образи пов-
тарят структурата на лицето от наколенниците: стро-
га фронталност, акцентирана роля на очите/погледа, 
сходна стилизация на чертите, подчертано внимание 
към прическата и украшенията. 

В Древна Гърция има и друга форма на култови 
изображения на божества, която се състои само от 
антропоморфна “маска”, окачена на стълб. По този 
начин същността на божеството е сведена до лицето 
(ср. образа на Дионис върху т. нар. ленейски вази – 
вж. Frontisi-Ducroux 1991, 1995). Дионис е основно-
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то гръцко божество, представяно и само като маска 
(prosopon), поради което в неговия култов кръг се 
среща епитетът Phallen или Kephallen ( т. е. “глава”, 
Frontisi-Ducroux 1991: 193-201), с който се обознача-
ва просопонът, попаднал в мрежите на рибари от Ме-
тимна (Paus. 10.19.3). Дори този епитет да се отнася 
по-скоро до материала, от който е изработена глава-
та-маска, във всички случаи тя се вписва в поредица-
та на почитани “глави” на бога. В култа и особено в 
инициациите е характерно общуването именно с лика 
на Дионис.

Главата, като най-идентифициращата част от чо-
вешкото тяло, получава и чисто политически семан-
тични проекции. Тя се възприема като символ на на-
ционалната и държавна идентичност, на началата 
на властта в Рим, наравно с Пенатите и Паладиона, 
наравно с огъня на Веста (вж. речта на Камил пред 
римския народ в навечерието на войната с галите, в 
която той им напомня, че не трябва да изоставят све-
тините си, нито да ги занасят в друга страна – Tit Liv. 
52.5). Когато копаели основите на храма на Юпитер 
върху един от най-важните хълмове на Рим – Капи-
толийския, римляните намерили дълбоко в земята 
една човешка глава, много добре запазена, като жива, 
и дори още кървяща (Tit. Liv. 1.55.5-7; 5.54.7; Plut. 
Cam. 31; Dio Halic. Ant. rom. 4.59-61; Plin. HN 28.15). 
Откриването на главата, caput, дало и названието на 
Капитолийския хълм (Varro De la ling. lat. 5.41). Съби-
тието било изтълкувано от етруски жрец като божест-
вен знак, че Рим ще доминира над света, ще го “огла-
ви” (вж. анализ у Borgeaud 2004: 157-189). Вероятно 
и бронзовата глава на Севт ІІІ, заровена пред входа 
на гробницата му под Голяма Косматка, е изпълня-
вала сходна идеологическа функция (Маразов 2007). 
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Следователно сребърната глава от Перету дори без да 
има нужда от някакво антропоморфизирано тяло, би 
могла да принадлежи на ксоанон. Като иконография и 
стил тя със сигурност се отнася към втората половина 
на 4 в. пр. Хр., дори с голяма доза вероятност може 
да се приеме, че технологически принадлежи към 
ателието, произвело кнемидите и сребърните шлемо-
ве. Двете бронзови скулптурни “маски” от Окница и 
Пиатра Рошие се датират към 2-1 в. пр. Хр. По този 
начин се очертава една дълга традиция в изработката 
на тракийски “статуи”, изофункционални на гръцки-
те паладиони, кулминирала в бюстовите образи на 
женски и мъжки божества от Гундеструпския котел 
(Marazov 1991). Отговорът на въпроса дали в древ-
на Тракия наколенниците са изпълнявали функция, 
близка до тази на Паладиона, може да бъде допълнен 
от информацията, която съдържа иконографският 
текст, записан върху самите кнемиди.



41

Знаем, че паладионите представлявали архаични, 
едва антропоморфизирани, често дори аниконични 
agalmata на божества (Gernet 1969: 93-138; Faraonе 
1992: 4-7; Gantz 2004: 1131sq). С тяхната функция 
на защитен талисман обаче се натоварват не само 
статуи, но и други предмети, които в някаква степен 
носят антропоморфна прилика. От такъв тип са бети-
лите, посвещавани на Аполон (Faraonе 1992: 9). По-
добно е гърнето, посвещавано на Зевс Ктесий в Ати-
на: то било увенчавано за ушите, челото и дясното му 
рамо били препасвани с бяла и жълта вълна (Athen. 
Deipnosoph.437b). К. Фараони подчертава антропо-
морфизма във формата и обредното третиране на този 
талисман, предназначен да пази дома (Faraonе 1992: 
7, n30). Докато в наколенниците от Враца и Аджигьол 
самият предмет сякаш служи само за тяло на змиено-
гата богиня, то в другите два скъпоценни екземпляра 
откриваме една доста сложна изобразителна програ-
ма. Няма съмнение, че в образа на конника с протег-
нат лък от кнемида №1 от Аджигьол трябва да видим 
военния аспект на царската инвеститура, а в седя-
щия герой с орел и фиала в ръце от същата кнемида 
следва да разпознаем другите два социални аспекта на 
властта: върховното господство и жреческата мисия 
(Маразов 1980, 1992).  Същата семантика на апотеоз, 
както видяхме, е въплътена и в изобразителния текст 
върху кнемидата от Маломирово-Златиница. Показа-
телно е, че сходни иконографски и семантично сцени 
на инвеститура и на покровителство са представени 
върху набузника на златния шлем от Бъйчени, както и 
върху набузниците и тилната част на сребърния шлем 
от Аджигьол.  Това съвпадение на семантичната про-
грама в двата типа предмети: шлема и кнемидата, до-
пълнително доказва функционалната им взаимозави-
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симост. Следователно, може да се предположи, че те 
са били използвани в консекрационни обреди заедно, 
като единен ансамбъл. Ако към тях прибавим и бико-
ничната чаша, ще се получи един цялостен комплект 
от инсигнии, върху които са представени епизоди от 
прецедентната консекрация на първия герой, митич-
ния прародител на династията.

Скъпоценните предмети на въоръжението били 
заравяни в земята или в погребение (напр. Аджигьол), 
или в състава на съкровище (напр. златния шлем от 
Коцофенещи). В известен смисъл през този епизод от 
социалния им живот те могат да се възприемат и като 
предпазващи талисмани (вж. по този въпрос основ-
но Faraonе 1992: 6-7 и Ogden 1997: 24-28). Така Язон 
дарил илирийския град Хиле с триножник, изработен 
от Хефест, за да защитава земята от нападения, до-
като е заровен в нея (Ap. Rhod. Arg. 4.527-536 и Shol. 
ad loc.). Интересното тук е, че е погребан предмет, 
който е функционално близък до кнемидите – три-
подът е постоянен дар в светилищата и оракулите: 
като “трикрак” той е по-близо до отвъдното и зато-
ва съдържа костите на автохтони (напр. на Питона в 
Делфи; за ролята на числото “три” в обозначаването 
на смъртта вж. Топоров 1979). Подобни талисмани, 
закрилящи един или друг град, са широко познати в 
древна Гърция (Faraonе 1992: passim). За щастие за-
пазени са писмени сведения за функционирането на 
подобни магични ритуали и предмети и в Тракия. Фо-
тий съобщава, че по времето на Константин Велики 
тук били разкопани три груби (т. е. местна изработка) 
сребърни скулптури на дългокоси варвари с вързани 
ръце, облечени във везани варварски дрехи и лежащи 
в северна посока. Когато съкровището било извадено 
от земята, т. е. когато престанало да упражнява апот-
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ропеичната си функция, готите, а след тях и хуните 
и сарматите, нахлули на тракийска територия (Phot. 
Bibl. 80 p.177 = FHG 4. p. 63 n27). За да се осигури 
магична защита срещу варварските племена от север, 
в тракийските земи била заровена и статуя на Арес 
(Ant. Palat. 9.805; ср. Faraonе 1992: 76):

“На базата на (статуята на) Арес, кой-
то лежи погребан в Тракия: Докато 
пламтящият Арес лежи долу, под зе-
мята, готските племена никога няма 
да стъпят в Тракия”.

За съжаление тази статуя явно е била “намерена”, 
поради което гетските земи били покорени от готите. 
Тези данни, макар и по-късни, ни дават убедеността, 
че заравянето на съкровища и у гетите е ставало със 
същата цел – да се обезпечи етно-политическата на-
следственост в техните земи.

И в Гърция погребаните agalmata притежават ма-
гическото свойство да защитават земята, в която са 
положени, или на мястото, където са занесени, как-
то и да осигуряват победа на онези, които са ги пос-
ветили (напр. PMG 4.3127; Faraonе 1992: 103-106). 
Погребването на статуи, изобразяващи божества, 
често е сред най-важните обреди при издигането на 
нов храм, при съграждането на нов град и дворец 
(Faraonе 1992: passim), защото те се разглеждат като 
божествени стражи на мястото, което се предполага, 
че ще бъде опазвано от тях, докато не бъдат намере-
ни. Практиката да се заравят статуи в качеството им 
на защитни талисмани е позната още в хетската исто-
рия: след падането на някой град, охраняващите вра-
тите му статуи (най-често на сфинксове или лъвове) 
били скривани в земята, за да осигурят завръщането 
на победените, т. е. да пазят неприкосновено правото 
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на власт върху територията на града (Ussishkin 1970). 
Може да се предположи, че в и Тракия през ранно-
елинистическата епоха погребването на предмети с 
функцията на агалма/паладион играе ролята на ма-
гическа защита. Талисманът охранява територията 
на царството, въплъщавана в образа на автохтонна-
та богиня от кнемидите. За троянския паладион се 
смятало, че паднал от небето (Scol. Il. 6.311 и към 
Lycophr. 263; Suda s.v. Palladion). Но пак от небето, 
обхванати от пламъци, падат и свещените златни пре-
дметни инсигнии на скитите – дарове на автохтонна-
та Табити-Хестия (Herodot 4.5). Скъпоценните нако-
ленници и шлемове на траките несъмнено също са 
били царски атрибути. И така, може да допуснем, че 
в Тракия заравянето на тези антропоморфизирани 
части от предпазното въоръжение е имало смисъла 
не само на охраняваща магия, но и на поддържане на 
постоянна връзка с автохтонното начало. В известен 
смисъл те изпълняват ролята на съкровищата, чрез 
които се дублира на ритуално равнище идеята за “из-
борност” и автохтонност и се маркират границите на 
държавната територия (Маразов 1994: 193-224). Този 
тип погребани талисмани (най-често изображения на 
хибридни същества), творения на божествения ковач 
или на смъртния майстор, винаги охраняват граница-
та – входа в двореца или в града (Faraonе 1992: 54-73). 
Най-после, към специфичните вълшебни качества на 
комплекса паладион/талисман/апотропей трябва да 
се прибави и тяхната нуминозност, т. е. способността 
им да извършват дейности, свойствени само за оду-
шевените същества (Faraonе 1992: 4). Така троянски-
ят паладион можел да запали пламъци с одушевените 
си (явно изпълнени с огън), очи (Verg. Aen. 2.172-177). 
Тази способност смислово съответства на мястото на 
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погледа в семантичната структура на паладиона, ко-
ето го приближава до напрегнато взиращите се очи в 
кнемидите и шлемовете на траките. В този смисъл, за 
разлика от Медуза, богините от кнемидите са чисто 
визуални, а не и аудитивни митични образи.

След тези анализи, струва ми се, може да се до-
пусне, че наколенниците от “параден” тип са из-
пълнявали в Тракия и роля на талисман, близка до 
тази на Паладиона. В тази тракийска форма на идол 
е представена местната богиня, прародителка на ди-
настията и покровителка на държавата, която тъкмо 
в това си качество съвпада функционално с гръцка-
та Атина. Защо обаче нейният образ е оформен като 
кнемида, а не като статуя? Преди всичко в Тракия не 
е била възприета традицията да се издигат статуи на 
божествата (възможно е такива да са стояли на аго-
рата на елинистическите градове като Севтополис 
или Кабиле, но едва ли и в селищата от вътрешност-
та на страната, освен ако не приемем, че главата от 
Перету е принадлежала към дървена статуя). Липсата 
на монументално изкуство в една среда, където ре-
шително доминира торевтиката, се обяснява с типа 
общество и със стадиалната степен на неговото раз-
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витие. Както видяхме, изобразената в наколенниците 
богиня въплъщава автохтонния принцип на придо-
биване на властта. Тъй като отбелязва крака, кне-
мидата е изофункционална на обувката. А в редица 
консекрационни ритуали се предвижда претендентът 
да стъпи в следата, оставена от стъпката на героя 
и по този начин да се съизмери с него, да покаже, че 
той е достоен негов наследник (Маразов, Шалганова 
2005). Румънският фолклорен герой Щефан войвода 
получава дара “да вижда и чува” тайнственото дърво 
като стъпва върху крака на светеца, който го иниции-
ра в тази тайна (Manolescu 1996: 97 n14). Така че, на-
коленникът (като обувката или стъпката) може да се 
разглежда и като материален знак на статусния път, 
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който владетелят трябва да извърви, воден от богиня-
та. Тя е тази, която му дава идентичност/легитимност 
като законен, т. е. автохтонен наследник в рода и вър-
ху територията на царството. Воден приживе от боги-
нята по изпредената от нея самата нишка на живота, 
получил инсигниите на властта от нейните ръце, вла-
детелят след смъртта си окончателно отива при нея 
за вечен брак в отвъдния свят (Маразов 2001, 2005с). 
Ролята на кнемидата/паладион/талисман в консекра-
ционните ритуали, както и заравянето на този предмет 
в гроба, са изофункционални на предназначението и 
на съхраняването на римските Пенати като белези на 
национална идентичност или на паладиона на троян-
ската Атина за неуязвимостта на Илион.

Със скъпоценен шлем на главата, излъскана и 
украсена ризница и златен нагръдник, със сребърна 
кнемида на крака, тракийският владетел е предста-
влявал жива agalma, материален знак на царската 
функция. Същата схема се повтаря и в погребение-
то, където неговото физическо тяло е дублирано (ако 
не и изцяло субституирано) от социалното му тяло, 
съставено от инсигниите на властта.

В гробницата под могилата “Голяма Косматка” 
край Казанлък Г. Китов разкопа два бронзови нако-
ленника с увенчана с шлем женска глава върху коля-
ното.  Шлемът носи върху лицевата си част изобра-
жения на два хералдично седнали един срещу друг 
грифона с дълги крила (ср. бронзов шлем с два гри-
фона от Софийско), с фронтална фигура на Сфинкс 
помежду им. Китов разпозна в младежкото лице на 
богинята гръцката Атина, но предположи, че зад 
нейния образ се крие местната Велика богиня – май-
ка (Китов 2005: 82; Обр.127-128). Внезапната поява 
на тази митологична фигура, при това в съвършено 
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гръцко изпълнение, би могла да се оцени като аргу-
мент за “елинизация” на одриския двор. Всъщност 
обаче, Атина в много отношения е близка до богиня-
та, представена в сребърните наколенници: тя е авто-
хтонна, “родителка” на първите хора и първите царе, 
покровителка на държавната територия и на военни-
те герои, девица с воински функции, а освен това тя 
притежава подчертано офиоморфни черти (змията-
стопан на Акропола, социална родителка на първите 
атински царе-автохтони със змийско тяло, остър по-
глед и т. н.). Тя се покрива в доста от функционалните 
си аспекти с местната Бендида (Маразов 2006d). Да 
не забравяме, че Атина е свързана и с основната жен-
ска дейност – тъкането, както Бендида е представяна 
като предачка. В този аспект тя би могла да се сравни 
с богинята от кнемидата от Маломирово-Златиница, 
която държи вретено.
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Същият тип бронзова кнемида се съхранява в ко-
лекция В. Божков (Маразов 2005b: 11). Отличието от 
другите познати екземпляри е в това, че тук към огър-
лицата, украсяваща шията на богинята, е прикрепена 
висулка с маска на Медуза. В този детайл тя прилича 
на сфинкса в червенофигурната ваза от Капуа, който 
носи гердан от три горгонейона, сякаш за да дублира 
своята магическата сила със способностите на тези 
вкаменяващи с погледа си чудовища (Hoffmann 1994).  
Наличието на образа на Медуза върху предмети от 
парадното въоръжение и в Тракия всъщност може 
да се разглежда като повторение на митичния пре-
цедент, извършен от самата войнствена Атина – като 
воините, притежатели на тези доспехи, тя прикрепи-
ла върху егидата (или върху щита) си отрязаната гла-
ва на смъртната Горгона. Горгонейон имало и върху 
колесницата на Резос и едно сравнение с етруската 
бронзова колесница от Кастел сан Марино (Brendel 
1995: Fig. 105) може да ни помогне да си представим 
как е изглеждала тя в очите на Еврипид. Още Фарнъл 
предположи, че Горгона е двойник на Атина (Farnell 
1985: 1.287). Еврипид нарича богинята Gorgo (Hel. 
1315) и Gorgophonos (Ion. 987), не заради помощта, 
която тя оказва на Персей да обезглави Медуза, но 
защото, според някои версии на мита, тя самата убила 
чудовището във Флегра (ср. Hygin. Astron. 2.12). Тъй 
като у Омир все още не се среща митът за обезгла-
вяването на Медуза от Персей, Т. Ганц с право пред-
полага, че според поета този подвиг бил извършен 
от самата богиня (Gantz 2004: 540). Митологичните 
наративи също често събират двете божествени фи-
гури (Besig 1937; за тъждеството Атина – Медуза вж. 
Laporte 1969). В тях четем, че гневът на Атина срещу 
Медуза бил подклаждан от ревността на богинята към 
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красотата на Горгоната. И обратно, тя се ядосала от 
сравняването ú с Медуза, когато надула изобретената 
от нея флейта (Diod. 5.73), на която имитирала вика 
на горгоните, оплакващи своята убита сестра (Pindar 
Pyth. 32-38). Самото име на Горгоната е производно 
както от пронизителните ú крясъци (Vermeule 1981: 
139), така и от пронизващия ú поглед. Х. Роуз извежда 
образа на Грогоната от феномена на съня и от народ-
ните вярвания в “уроки”, в “лошото око” (Rose 1974: 
30-31). Склонен съм да приема само втората част от 
тезата му, защото горгонейонът е бил използван като 
апотропейон срещу лош поглед (гр. baskanos). Герои-
нята Ега, кърмилица на Зевс, била много бяла и кра-
сива, но всявала страх с погледа си (тази “коза” със 
сигурност е двойник на Медуза или Химера). Поради 
това титаните помолили Хера да я скрие в пещера, 
където нимфата отгледала Зевс (Hygin. Astron.2.13.4). 
Нещо повече, самата Атина носела епитета Gorgōpis, 
“с очи на Горгона” (Farnell 1885: 1.288) и Glaukôpis 
(Diod. 1.12.8), “с пронизващи очи”. От друга страна, 
като военно божество тя притежава белическа магия, 
упражнявана от смразяващия ú поглед, т. е. тя наисти-
на действа като Горгона (Piccirilli 1984: 12). Но, както 
видяхме, и в образите от тракийските наколенници 
най-характерната черта са широко отворените очи на 
богинята – тя сякаш също може да вкаменява с погле-
да си или поне да следи постъпките на хората. 

От иконографска и стилова гледна точка съвсем 
близко до образите в тракийските наколенници стоят 
трите женски лица, украсяващи тялото на сребърния 
съд от Мастюгино (Манцевич 1973; Маразов 1975а, 
1980). Те са изцяло покрити с позлатените ивици на 
татуировката. Броят на персонажите – три, отговаря 
на числовата групировка на Горгоните, Парките, Хо-
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рите, нимфите и на другите свързани с отвъдното съ-
щества (Топоров 1979). В гатанката на Сфинкса “три-
крак” е човекът през старостта, т. е. когато е по-близо 
до смъртта. Може да се замислим дали значителното 
място на трипода в оракулите (най-знаменит е, разби-
ра се, Делфийският) не се дължи именно на неговата 
функция да маркира отвъдното и да общува с него. 
Както видяхме, също три фигури били заровени като 
охраняващи земята на траките талисмани. От друга 
страна, “тройният” антагонист е присъщ за индоев-
ропейския военен герой (Dumézil 1985; Sayers 1990). 
В тракийския “видим” мит тази тройствена фигура 
заема особено място. Като триглав или трител е оф-
ормен обликът на дракона в апликацията от Летница 
и набузниците от Хомина могила, три змии увенчават 
шлема от Маломирово-Златиница, три двойки змии 
оформят тялото на Богинята от наколенниците, два 
грифона и сфинга между тях украсяват шлема на 
Атина, Белерофон, представен върху стените на ка-
ничка № 162 от Рогозен, също е изправен пред трима 

хибридни неприятели: Химера, сфинкс/
грифон и лъвица.

Трудно е да се каже коя богиня е пред-
ставена в тракийските кнемиди, дали и в 
тях майсторът е имал предвид същество 
от типа на Горгона. Според мен, най-ве-
роятно е да става дума за образния тип 
“Змиенога богиня” (или Ехидна), описан 
от Херодот за скитските вярвания, но из-
вестен в целия древен свят. Змията е не-
съмнен знак на автохтонност, но и Атина 
е дълбоко свързана с тази идея. В апулий-
ска ваза от Лувър тя е представена в спо-
ра си с Посейдон за земята на Атика. От 
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дясната ú страна е изправена нейната змия (навярно 
знаменитата змия от Акропола). Несъмнено, змията в 
тази сцена следва да се обясни с ролята на влечугото 
като значим класификатор на автохтонност. Богинята 
социално “ражда”, приемайки от земята, Ерихтоний, 
който е змиеног, тъй като е първият човек, роден от 
територията на Атика. Нилсон дори предполага, че 
храмът на Ерихтоний е бил разположен в микенския 
дворец на Акропола (Nilsson 1927: 491). Не може 
вече да се приема тълкуването на големия експерт в 
областта на гръцката религия, че змийската природа 
на Ерихтоний се дължи на неговата роля на божест-
во на растителността. Змията е по-скоро зооморфен 
класификатор на социално “свой” (Маразов 2000а). 
Затова змии украсяват и една от есхарите, открити в 
Севтополис (Чичикова 1975: Обр. 13). Нали от огни-
щето – центърът, най-скритата, най-“своята” част на 
дома, се раждат законните деца, поради което Хес-
тия играе толкова важна роля в царската идеология 
като гарант за чистотата на легитимното наследяване 
(Vernant 1966: 97-144; Marazov 1990). Според много 
древни извори Ерихтоний бил погребан в свещената 
ограда или в храма на Атина (Allod. Bib. 3.14.7; Cl. 
Alex. Protr. 3.45), което доказва мястото на богинята 
в мита за автохтонността. От друга страна, тя пома-
га на Кадмос да убие дракона, сина на Арес, който 
пази територията на Тива. Във връзка с важността на 
офиоморфното оформяне на идеята за автохтонност в 
царската митология не бива да забравяме, че в Севто-
полис са намерени две оловни статуетки на навита на 
кълбо змия (Димитров et al. 1984: № 400, 401). 

Като автохтонна богиня, Атина е много дълбоко 
свързана с легендите за първите царе на Атика (Rose 
1974: 109; Loraux 1984; Hoffmann 1994). Тази гене-
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алогична роля, която тя изпълнява вероятно още от микенско време (Nilsson: І.487 
ff),  прави богинята особено подходяща за царската идеология (Hygin. Astron. 
2.13; Fab. 166; Apollod. Bib. 3.188 ff). Македонската Атина Gyga е не само хтонич-
на, нещо повече, както личи от името ú, тя е и първична (Lycophr. 1152 Lanzara; 
Hesych. s.v.), т. е. автохтонна.

Атина маркира сексуалните статуси на жената и мъжа чрез пояса (Schmitt 
1977). Да не е препасан един мъж означава да бъде без оръжие (Picard 1932). 
Затова дори когато са представени голи, мъжете в минойската, микенската и де-
далическата скулптура носят колан със затъкнат на него кинжал. Ако една жена 
развърже пояса си, тя признава раздяла с девическия си статус. Но и Горгона носи 
пояс – във фронтона на храма на Артемида на Корфу тя е препасана със змии. 
Точно такъв е и поясът на българските самодиви – явно е, че офиоморфизирането 
е дива форма на социалния класификатор и на културния продукт. 

Освен че е със змийски крака, богинята от наколенниците е вероятно и крила-
та – от дясната страна на кнемидата от Могиланската могила е изобразено огро-
мно крило, крилат е и десният дракон с лъвска глава, а в кнемида № 2 от Аджи-
гьол двете издигащи се нагоре змийски тела завършват с глави на птица. Връзката 
на крилата богиня със змей е запазена и в сребърните фалери от съкровището 
от Лупу, датирано към 1-2 в. (Goldhelm, Schwert und Silberschätze 1994: N 61). 
Но шлемът на Атина от апликацията към бронзовия шлем от “Голяма Косматка” 
също е крилат, а и близостта, стигаща до пълно взаимно отъждествяване между 
Атина и Нике, пак потвърждава първичната “окриленост” на полисната богиня. 
Крилата са един от знаците на отвъдните персонажи. От друга страна, вероятно 
те са и маркер на девическия статус на богинята (Маразов 2001). 

В наколенника от Враца една от змиите/грифони е сграбчена от огромните 
нокти на орел. Противопоставянето на змията – знак на долния свят, на орела 
– знак на горния, има смисъла на пресоване, сгъстяване на пространствения вер-
тикален модел на космоса, на съдбовна среща между най-горната и най-долната 
позиция. Напълно допустимо е в този зооморфен код да е била въплътена идеята 
за битката между небесния бог на бурята и хтоничните сили или между героя и 
офиоморфните чудовища, родени от земята. Този мотив може да се разглежда 
семантично тъждествен на познатата от скъпоценните шлемове и биконичните 
чаши емблемна и също зооморфна група: рогат орел, държащ в човката си риба, а 
в ноктите си заек.  Разположена в средната зона, тя символизира възстановяване-
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то на космоса благодарение на победата на върховния бог/герой над хтоничното 
същество. Тази представа вероятно имала съответствие и в чисто идеологическа-
та сфера, превеждайки визуално ахеменидската политическа формула, с която 
победителят се обръщал към победения владетел ”донеси ми земя и вода”, т. е. 
“предай ми символично страната си” (Herodot passim; вж. анализ у Marazov 1996: 
227-231). Същият орел със заек в ноктите е изобразен срещу богинята с вретено 
в кнемидата от Маломирово-Златиница. Може би той е зооморфен аналог на кен-
тавъра със заек от горния фриз. Аналогичен като семантика, макар и иконограф-
ски различен, е изобразителният текст, представен върху набузника на шлема от 
Бъйчени: героят седи на трон, под който се е свила победената змия, а той държи 
в ръце фиала и ритон като знаци на своята инвеститура. Тази близост още веднъж 
доказва общността на идейния кръг, от който черпят майсторите, създали предме-
тите на тракийския параден доспех. 

Изводи. Анализът на иконичните знаци, оформящи образа в тракийските кне-
миди, значително стеснява семантичния кръг на представения божествен персо-
наж и помага за неговата функционална идентификация. Основното значение на 
офиоморфизма е идеята за автохтонност, особено важна във всяка царската иде-
ология. Хибридните аспекти на образа кодират представата за родоначалник, за 
“първочовек”, която се въплъщава от автохтонната богиня. Фиксираният поглед 
на лицето от наколенниците изразява военната функция на божеството. Всичко 
това ни подсказва идентификация, близка до чертите на Атина/Хестия/Тоти като 
девствена богиня – защитничка на държавата, kourotrophos, родила и отгледала 
първите хора, родночалничка на династията, изпрела пътя-нишка на съдбата им, 
покровителка на военните герои-царе по време на техните инициационни подви-
зи, украсила защитното си въоръжение с маската на Медуза и като нея притежава-
ща парализиращ огнен поглед. Вероятно тази функционална близост на фигурите 
от кнемидите до атинската епонимна богиня прави възможно възприемането на 
образа на самата Атина в трите бронзови наколенника, открити през последните 
години в Тракия. Хипотезата намира подкрепа и в обредната роля на кнемидите 
като Паладион, в който най-често е представяна също Атина.
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