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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на разширено заседание на 
Катедра „Археология” при Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на 
09.01.2012 г., протокол № 150. 
 
Дисертационният труд се състои от две части – Текст и Каталог, общо 472 страници. 
Текстът включва увод, осем глави, заключение, списък на използваната литература (344 
заглавия), приложения, 27 илюстрации и 13 карти, общо 256 страници. Каталогът 
включва 392 каталожни номера (258 амфори, 55 печата, 8 дипинта и 71 графита) и 107 
таблици с графични и фото изображения, общо 216 страници. 
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Актуалност на темата 

 Актуалността на темата се определя от липсата на публикации, посветени изцяло 

на средновековните амфори и свързаните с тях проблеми от територията на Република 

България през последните петдесет години, както и на огромното количество на 

натрупаните материали в резултат от активните археологически разкопки през този 

период. Важността на амфорите като извор за икономическото и политическото 

развитие на Средиземноморския свят налага необходимостта от проучването и 

пускането им в научно обръщение. 

 

Увод 

В увода са формулирани целите и задачите на изследването, посочени са 

методите на работа, определени са хронологическият и териториалният обхват на 

темата. Дадени са разяснения по отношение на начина на подбор на материалите, 

техния характер и особеностите при представянето им в каталога. 

Амфорите са керамични съдове със значителни размери, предназначени основно 

за транспортиране на далечни разстояния на земеделски продукти и стоки в насипно 

състояние (зърно, вино, зехтин и др.). Превозването им се извършва с кораби, най-често 

по море и по-рядко по течението на плавателните реки. Находките на цели или 

фрагментирани амфори от Средиземно море, Черноморския ареал и прилежащите им 

територии, са сигурно доказателство за наличието на икономически контакти между 

отделните региони и могат да бъдат използвани за възстановяване на търговските 

взаимоотношения. Амфорите са ценен извор на информация за характера на тези 

контакти и съотношението между държавно организираната и частната инициатива. 

Предмет на докторската теза са облодънните византийски амфори от 

територията на Република България от периода VII–XIV в. Плоскодънните и 

облодънните амфоровидни стомни не са разглеждани. Докато амфорите попадат в 

групата на транспортната (амбалажна) керамика, амфоровидните стомни се причисляват 

към трапезната керамика. Освен това, голяма част от тях не са продукт на 

византийската керамична традиция и нямат пряко отношение към дискутираните в 

дисертацията проблеми. Късноантичните амфори също не са включени в изследването. 

На тях са посветени многобройни трудове и те са сравнително добре проучени. 
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Отделните типове са ясно дефинирани, а в употреба сред научната общественост са 

няколко добре известни и общопризнати класификации. От територията на Република 

България за момента липсват добре датирани комплекси, които да попадат само в VII в. 

Обикновено амфорите се отнасят основно по паралели най-общо към IV–VI в. или към 

VI–VII в. 

Целите на дисертацията са: 

• да се въведе в научно обръщение една недостатъчно застъпена в българската 

археологическа литература тема; 

• да се проследи приемствеността/цезурата между късноантичните и 

средновековните амфори, както и да се види по какъв начин се осъществява 

преходът помежду им; 

• да се изяснят причините, свързани с териториалното и хронологическото 

разпространение на амфорите от днешните български земи; 

• въз основа на амфорния материал да се проследи търговската политика на 

Византия през разглеждания период и да се определят основните приоритети 

в тази политика, както и факторите, водещи до нейната промяна; 

• да се проследят ролята и мястото на днешните български земи в тази 

политика. 

За да бъдат постигнати поставените цели е необходимо да се изпълнят следните 

задачи: 

• да се направи характеристика на събрания амфорен материал; 

• да се създаде работна типология на амфорите, да се отделят варианти в 

рамките на отделните типове въз основа на различията в начина на оформяне 

на устията и дръжките, както и да се определи принадлежността им към вече 

съществуващи и общоприети типологии и класификации; 

• да се съпоставят с аналогичен материал от съседните държави; 

• да се стеснят по възможност хронологическите граници на отделните типове 

и варианти; 

• да се изработи каталог, чрез който да се систематизират амфорите; 

• да се картират находките и да се проследи териториалното и 

хронологическото им разпространение; 
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• да се направи обзор на политическите и стопански събития във Византия и 

Средиземноморския свят и да се проследи по какъв начин резултатите от 

анализа на амфорния материал от България се вписват в тези събития и в 

общия контекст на разпространение на византийските амфори. 

За изпълнението на поставените задачи са използвани методите на 

типологическия, формалния, сравнителния, контекстуалния, картографския и 

историческия анализ. 

За съставянето на каталога на дисертационния труд е използван публикуван и 

непубликуван материал. Поради невъзможността да бъдат обходени всички музеи в 

Република България и да се прегледа материалът от извършените до момента разкопки, 

са подбрани музей и обекти, които равномерно да покриват разглежданата територия, 

както и такива в зони с по-голямо значение и по-важен принос за темата. Тези зони 

(Западното черноморско крайбрежие и непосредствения му хинтерланд, долното 

течение на р. Дунав, земите на север от Стара планина и на изток от р. Янтра, земите 

между теченията на реките Тунджа и Марица) са очертани в резултат на първичната 

обработка на данните чрез картирането на вече публикуваните съдове, на музеите и на 

предоставената от тях информация за наличие/липса на находки.  

В изработения каталог, са включени цели амфори и такива в различна степен на 

фрагментираност – общо 258 каталожни номера. Целите съдове, макар в повечето 

случаи да са без конкретни данни за местонахождение и датировка, са използвани, за да 

се определят основните морфологически характеристики на типовете и техните 

подразделения. Фрагментираните материали произхождат от добре датирани 

археологически комплекси и служи за конкретизиране на хронологическите граници на 

типа/варианта. Силно фрагментирани амфори, които не е възможно да се документират 

и възстановят графично, за да бъдат използвани за нуждите на изследването (части от 

устия, дръжки, стени и дъна) не са включени в каталога. Информацията, която те 

предоставят, е използвана при картирането на типовете/вариантите и крайните 

заключения по разглежданата тема. Като отделни каталожни номера в края на каталога 

са включени печатите, дипинтите и графитите. Те са означени с комбинация от букви – 

S (печат), D (дипинт), G (графит), и цифри. Тъй като е невъзможно да бъдат 

представени всички фрагменти с графити, до които е бил осигурен достъп (в повечето 
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случаи става въпрос за части от съдове с незначителни размери или такива с врязвания 

без определена привидна концепция), в каталога са включени само тези, при които има 

цели или части от надписи, букви и монограми, или често срещащи се знаци, които 

предоставят информация. 

Цялостен количествен и статистически анализ на използвания амфорен материал 

не е правен поради неравностойните условия при събиране, пазене и достъп до 

материала 

Хронологически и териториален обхват 

За разлика от античните амфори, при които съществува голямо разнообразие на 

форми в рамките на по-къси времеви отрязъци, средновековните византийски амфори са 

представени от ограничен брой форми. Това, както и липсата на достатъчно количество 

амфори от територията на Република България, не позволява да бъде стеснен 

хронологическият обхват. Седмото столетие и по-специално неговата втора половина, е 

периодът, през който се осъществява преходът между късноантичните и 

средновековните амфори и затова са избрани за долна хронологическа граница на 

изследването. Горната хронологическа граница на дисертацията се определя от 

постепенното завладяване на Балканите от Османската империя през XIV в. Това води 

до откъсването на тези земи от икономическата, политическата и културната сфера на 

влияние на Византия, а резултатът е прекратяването на търговските контакти помежду 

им и липсата на амфори в пластове по-късни от XIV в.  

За периода VII–XIV в. земите на днешна Република България са част от няколко 

държавни формирования, най-значимите от които са Византийската империя и 

Средновековната българска държава. Съперничеството помежду им, ударите на 

различни варварски племена, които те търпят, както и тенденциите към сепаратизъм на 

представителите на местната аристокрация в по-късните векове, водят до непрестанна 

промяна на границите им, които в много от случаите е трудно да бъдат локализирани с 

точност. Широкият хронологически обхват, динамичността на историческите събития и 

липсата на пълен достъп до археологически материал (най-вече непубликуван) и 

свързаната с него информация от съседните държави – Турция, Гърция, Македония, 

Сърбия и Румъния, правят невъзможно обособяването на историко-географски региони 

с ясно установени граници, в които да се проведе изследването.  
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Глава първа. История на проучванията 

В тази глава е направен хронологически преглед на известните до момента 

публикации на византийските амфори от периода VII–XIV в. Първо са представени 

трудовете на чуждите автори, а след това и на българските. Отбелязани са начинът на 

представяне на материалите, въпросите, които се засягат, както и основните приноси и 

недостатъци на публикациите.  

Прегледът на историята на проучванията започва със схемата на римските и 

римо-византийските амфори от разкопките в Рим, публикувана в самия край на XIX в. 

от Х. Дресел. Следва сумарното представяне на амфорите от разкопките на квартала 

Мангана в Истанбул, които са обнародвани от Р. Дьоманжел и Е. Мамбури през 1939 г. 

Началото на същинското изследване на средновековните амфори започва чак през 

втората половина на XX в. Много активни в представянето на материалите от 

Северното Черноморие са руските и украинските учени. Сред тях изпъква името на А. 

Л. Якобсон, който обнародва първата хронологическа класификация на тарата от 

разкопките на градовете по северното крайбрежие на Черно море, която в последствие 

допълва и обогатява с нови данни. При датирането на материалите се използва 

комбинация от стратиграфските данни на съдовете и съпътстващия ги материал. 

Авторът разглежда въпросите за произхода на амфорите и поставяните върху тях 

печати. Обнародва резултатите от проучванията на керамичните пещи от южния бряг на 

Кримския полуостров. Първата формално-типологическа класификация на 

средновековните амфори, която се основава на добре датирани материали от разкопките 

на пристанищния квартал на Херсон, е създадена през 70-те години на XX в. от екипа на 

И. А. Антонова, В. Н. Даниленко, Л. П. Ивашута, В. И. Кадеев, А. И. Романчук.  

Периодът от 50-те до 80-те години на ХХ в. е времето, в което румънските учени 

обнародват амфорите от разкопките на укрепените обекти по долното течение на р. 

Дунав. Материалите са добре датирани благодарение на монетите и добрите 

стратиграфски наблюдения. Разискват се въпросите за произхода и за характера на 

поставените върху тях печати и графити.  

На Х. Бакирдзис се дължи изследването върху съдовете, използвани във 

всекидневния живот във Византия за приготвяне, пренасяне и складиране на храна, 

където се дават имена на отделните категории съдове и се описват функционално 
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формата им и тяхната употреба. Изтъкнати имена сред амфоролозите са Н. Гюнсенин, 

Дж. Хейс и П. Артър. Четирите най-разпространени типа амфори в Черноморския ареал 

и Средиземно море носят името на турската изследователка. Тя е автор на множество 

статии за периода 1989–2009 г., в които представя резултатите от проучванията си на 

керамичните ателиета край античния Ганос, търговското разпространение на 

произвежданото в манастирския комплекс вино и подводните проучвания около 

островите в Мраморно море. На Дж. Хейс се дължи обнародването на материалите от 

разкопките на Сарачхане в Истанбул. Трудът се отличава с прецизно изработената си 

каталожна част, където всички керамични фрагменти са разгледани по комплекси, 

повечето от които са точно датирани. Добре е представен преходът между амфорите от 

VII–VIII в., благодарение на който се вижда, че античните традиции в производството 

се запазват и през Средновековието и не настъпва рязка промяна във формата им. П. 

Артър се занимава основно с късноантични амфори, но през 90-те години на ХХ в. 

активно публикува материали, имащи отношение към средновековните амфори от 

Италия. На него се дължи информацията за производствените пещи край Неапол и 

Отранто и разпознаването на местните типове. Резултатите от проучванията в 

Кампания, Сицилия и Калабрия са публикувани от други италиански изследователи. З. 

Брусич обнародва  амфорите от подводните проучвания край Далматинското 

крайбрежие. Магистърската теза на Е. Гарвър допринася с наблюдения върху 

стандартизацията на производството във Византия, преупотребата на съдовете и 

пренасяните в амфорите стоки. Правят се и практически измервания на вместимостта на 

съдовете. 

Принципът за определяне на хронологическите граници на късноантичните и 

средновековните амфори чрез използване на материали от добре датирани комплекси е 

приложен и в класификациите на А. И. Романчук, А. В. Сазанов и Л. В. Седикова. 

Правят се опити за количествена характеристика на амфорния материал, а където е 

възможно – и статистическо съотношение. Проследява се еволюцията на формите с цел 

да се определи дали съществува или не континуитет между късноантичните и 

средновековните амфори. От края на XX в. и самото начало на XXI в. са изследванията 

на В. Булгаков, Е. А. Паршина, С. М. Зеленко, В. В. Майко и И. В. Волков, които 

отделят внимание на проблемите, свързани с произхода на амфорите, значението на 
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амфорните печати и дипинтите и т.н. В Булгаков е автор и на нова класификационна 

схема на публикуваната и непубликувана тара за периода ΙΧ–ΧΙV в., към която е 

необходимо да се подхожда с предпазливост поради съществуващите грешки и 

предпоставеното подхождане към материала. 

Разгледана е и дейността на Института по подводна археология към Тексаския 

Университет в САЩ. Проучванията започват през 60-те години на ХХ в. и продължават 

и до днес. Ръководители на отделните проекти са от Дж. Бас, Ф. ван Дорнинк Младши и 

Ф. Хокер. Проучени са три потънали кораба – Ясъ Ада (началото на VII в.), Серче 

Лиманъ (30-те години на XI в.) и Бозбурун (IX в.). Потъналите кораби представляват 

затворени комплекси със сигурна дата и освен амфори, съдържат много други предмети, 

свързани със всекидневния живот на византийското общество. Благодарение на 

разкопките им се придобива безценна информация за формата на керамичните съдове, 

за корабната конструкция, съдържанието на амфорите, мерните системи използвани 

през различните епохи, търговските пътища и икономическите взаимоотношения. В 

това отношение много ценна е информацията, която предоставят корабите от 

разкопките на Теодосиевото пристанище на Константинопол, които се ръководят от 

Истанбулския университет. 

Началото на проучванията на средновековните амфори в България е поставено от 

Й. Чангова през 1959 г. Изследването е изградено изцяло по модела на статията на А. 

Якобсон от 1951 г. Опит за типология и класификация не е правен, няма и каталог на 

включените в изследването материали. Амфорите са подредени в генеалогически ред 

като еволюцията на формата на всяка следваща се извежда от хронологически 

предшестващата я. Разглеждат се въпросите, отнасящи се до печатите и графитите. 

Основната част от материалите са случайни находки, без данни за местонамиране и 

датировка. хронологията на амфорите е направена изцяло въз основа на паралели.  

До момента статията на Й. Чангова остава единственото изследване, изцяло 

посветено на  средновековните амфори. В книгата на Л. Дончева-Петкова, засягаща 

българската битова керамика от ранното Средновековие, е отделено място на амфорите, 

но се разглеждат само материали от IX–края на X в. Те са разделени в четири типа, а 

първият тип е с два варианта. Представени са както непубликувани, така и вече 

публикувани от други изследователи съдове. На лице каталог с описание на амфорите, 
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информация за размерите и местонамирането им, както и за мястото, където се 

съхраняват. При датировката се използват не само паралели, но и данни от 

археологическия контекст. Коригират се хронологическите граници на част от 

разглежданите типове. Накратко е разгледан и въпросът за печатите и графитите в 

общия контекст на знаковите изображения върху битовата керамика от територията на 

България. През 1993 г. Ж. Аладжов публикува в кратка статия амфорните печати, 

намерени при разкопките на Архиепископията във Велики Преслав и прави опит за 

интерпретация на знаците върху тях. 

От 90-те години на ХХ в. до днес изследователи като Л. Дончева-Петкова, В. 

Йотов, Б. Атанасов, Б. Борисов, М. Манолова-Войкова започват да се отнасят с все по-

голямо внимание към амфорите и да отчитат тяхната важност. Съдовете биват 

публикувани прецизно заедно с останалия материал от разкопките на средновековните 

обекти. Правят се наблюдения за съпътстващите ги материали и стратиграфската им 

позиция. Използват се по-нови и достоверни изследвания при посочване на паралелите.  

Направеният историографски преглед показва съществуващия контраст между 

степента на проученост на средновековните амфори в чужбина и у нас. Това 

предопределя и необходимостта от появата на едно цялостно и осъвременено 

изследване, каквато е настоящата докторска теза, в което амфорите не се разглеждат 

единствено като част от масовия керамичен материал, който се открива по време на 

археологическите разкопки, но и като ценен източник на информация, който допринася 

за обогатяването на познанията ни и по-доброто разбиране на протеклите в миналото 

процеси, имащи отношение към стопанската, политическата и културната история на 

средновековния свят.  

 

Глава втора. Византийските амфори: характеристики и употреба 

Главата е посветена на някои от въпросите засягащи наименованието на 

амфорите през Средновековието, тяхната форма, начин на изработка, запечатването на 

съдържанието им, първичната и вторичната употреба на съдовете, подреждането им в 

корабите и корабните конструкции. Прегледът цели създаването на понятиен и 

функционален контекст, в който ще бъде анализирана тарата от Република България. 
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В Античността контейнерите, в който се превозват земеделски продукти в 

насипно състояние на далечни разстояния чрез кораби, са наричани αµφορεύς. През 

Късната Античност те се назовават κούφον/κούφον κεράµιον или κούφος λάγηνος, а от 

VI–VII в. нататък – µεγαρικόν/µαγαρικόν. В Киевска Рус съдовете за пренасяне на вино 

винаги се наричат „корчаги”. 

 За разлика от античните амфори, които притежават краче, средновековните имат 

обло дъно. Всички византийски амфори притежават по-ясно или по-слабо изразени 

канелюри по външната повърхност, които осигуряват допълнителна стабилност при 

пренасянето на съдовете и не позволява те да се изплъзват лесно от ръцете на носача. 

Дръжките не служат за носене, а за придържане на съдовете при носенето им на рамо. 

Амфорите се изработват на бързо грънчарско колело на няколко части, които в 

последствие се „слепват” една за друга с помощта на течна глина. За да не се разлее 

съдържанието по време на плаването с кораби, съдовете се затварят с коркови тапи, 

парче дърво, увито в плат или кожа, глинени кръгчета, изрязани от стените на различни 

счупени съдове, които се обмазват с неизпечена глина или смола.  

Основното предназначение на амфорите е преносът на насипни земеделски 

продукти. Съществуват и няколко вторични употреби. Много често те се използват за 

запълване на надсводовите и надкуполни пространства в конструкциите на църкви и 

други сгради със сложен архитектурен план. По този начин се цели постигане на равна 

повърхност, за да може да продължи строежът. В случаите, когато амфорите са счупени 

или повредени и не могат повече да се употребяват за превоз на стоки, те се 

„рециклират” под формата на съдове за домашна употреба (ведра, съдове за складиране 

на продукти) или като водопроводни тръби.  

 Формата на амфорите наподобява ромб. Съществуването на два основни типа 

съдове – кръгли и ниски, и продълговати с източено тяло, е резултат от мястото, което 

заемат при товаренето в корабите. Ниските и тумбести контейнери се разполагат в 

плитко и широко помещение в средата на кораба, докато издължените – в тясно и 

дълбоко, вероятно близо до носа или кърмата. В трюма на плавателния съд амфорите се 

подреждат в редове като между телата на всеки четири съда от долния ред остава 

празно пространство, в което влиза дъното на амфорите от горния ред. По този начин, 

се използва максимално заеманото пространство, а товарът служи за стабилизиране на 
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кораба. За да стоят амфорите изправени и за уплътняване на пространството между 

дъната им, се използва пясък или друг мек материал като камъш, слама и т.н. За по-

голяма стабилност контейнерите се овързват с въжета, прекарвани през техните дръжки. 

Краят на глинените амфори настъпва с все по-широкото разпространение на дървените 

бурета, които се въвеждат в употреба от италианските търговци и са по-изгодни от 

икономическа гледна точка. 

 Промяната на корабната конструкция е резултат от влиянието на различни 

фактори и много по-комплексни промени, които произтичат от социалния, 

политическия и икономическия живот в Средиземноморието. Вероятността тази 

промяна да води и до промяната във формата и размерите на амфорите, е причината да 

се проследят основните техники при строежа на корабите. От римската епоха до XI в. се 

наблюдава тенденция към намаляване на вместимостта на корабите и постепенното 

заменяне на т. нар. shell-first technique в изграждането на корпуса с т.нар. skeleton-first 

technique. Корабите имат триъгълни платна, което говори за крайбрежно плаване през 

цялата година в условия на често сменяща се посока на вятъра. Тези процеси съвпадат с 

период на политически сътресения и свиване на икономиката в Средиземноморието. От 

XI в. нататък всички кораби са изградени по новата техника. Икономическият възход на 

Средиземномориетο и засилените търговски контакти между краищата му водят до 

появата на кораби с различен тонаж, някои от които са много големи. Все по-

засилващата се роля на италианците като регулатори и основни носители на търговската 

инициатива в Средиземноморския басейн води до въвеждането в употреба през XIV в. 

на нов тип кораби. Те имат по-голяма вместимост и квадратни платна. Последните са 

подходящи за пътуване на дълги разстояния с попътен вятър.  

 

Глава трета. Типология и датировка 

 
 Тази глава съдържа предложената типология на амфорите от територията на 

Република България за периода VII–XIV в. и направения опит за стесняване на 

хронологичните граници на отделните типове. 

 Включените в изследването съдове са подредени в двадесет типа с варианти въз 

основа на морфологичните си характеристики. Водещи при разделянето на типовете са 

силуетът на тялото, профилът на устийния ръб, формата и начинът на прикрепване на 
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дръжките. При някои от типовете, съдовете са разделени на варианти въз основа на 

различия в оформянето на устийния ръб и позицията на дръжките спрямо устието и 

тялото на амфората. Типовете са подредени в хронологическа последователност без да 

се спазват еволюционните редове. Предлаганата типология има изцяло работен 

характер. Целта й е да представи амфорния материал от територията на Република 

България, а не да налага нова класификация. За това, в началото на всеки тип са 

представени неговите съответствия спрямо типологиите на другите автори, както и 

датировките, които те предлагат.  

ТИП I – Типът е представен от единичен екземпляр, намерен при подводни проучвания 

в устието на р. Ропотамо Съдът е с конично тяло, заоблено дъно с малка релефна пъпка 

в средата и високата цилиндрична шия, която завършва с извит навън, пръстеновиден 

устиен ръб. Дръжките са с неправилно елипсовидно сечение и добре изразен надлъжен 

релефен ръб. Шията и тялото са покрити с плитки, хоризонтални, успоредни релефни 

ребра. Глината е добре пречистена и изпечена до оранжево, примесена с голямо 

количество дребен пясък и отделни едри кварцови зрънца. Външната повърхност е 

покрита с белезникава ангоба.  

ТИП II – В този тип са включени три съда – от подводни проучвания в устието на р. 

Ропотамо, от разкопките на Средецкото кале, Бургаско и от акваторията на Созополския 

залив. Тялото е яйцевидно, издължено и със заоблено дъно. Високата цилиндрична 

шийка се разширява слабо в основата си. Устийният ръб е леко извит навън, удебелен и 

заоблен. От вътрешната му страна може да има отстъп. Дъговидните дръжки са с 

приплеснато елипсовидно сечение. Глината е добила след изпичането си бежово-

оранжев цвят. Примесена е със значително количество слюда и ситен пясък. Няма следи 

от ангоба. Забелязва се украса от няколко плитко врязани, хоризонтални линии по 

плещите и слабо изразени хоризонтални релефни ребра по тялото.  

ТИП III – Включените тук амфори произхождат от устието на р. Ропотамо, 

Созополския залив и Средецкото кале, Бургаско. Те имат издуто, яйцевидно тяло, 

покрито от плитки, хоризонтални, релефни ребра. Дъното е широко, заоблено. Шията е 

цилиндрично-конична, средно висока, с извито навън, удебелено и заоблено устие. От 

вътрешната страна на устийния ръб има отстъп. Дръжките са с елипсовидно сечение. 

Захващат се за гърлото, непосредствено под устието. Вървят в хоризонтална посока 
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преди да се спуснат към коничните плещи. Глината е добре пречистена, примесена със 

ситен пясък и слюда. Цветът след изпичане е от оранжев до бежово-кафяв.  

ТИП IV – Амфорите произхождат от устието на р. Ропотамо и от Средецкото кале, 

Бургаско. Тялото им е издължено, яйцевидно. Покрито е с добре изразени плитки, 

успоредни, хоризонтални ребра. Дъното е широко, заоблено. Средно високата 

цилиндрична шийка завършва с извит навън, леко удебелен и косо отрязан устиен ръб, 

образуващ масивен пръстен. Дръжките са с елипсовидно сечение. Те се захващат за 

средата на гърлото, вървят в хоризонтална посока или съвсем леко се издигат нагоре, 

след което се спускат към сферичните плещи. Глината е с бежово-кафяв цвят след 

изпичането, а в нея са примесени голямо количество ситен пясък и слюда. Няма ангоба 

по външната повърхност.  

ТИП V – Типът е представен от единичен екземпляр от Средецкото кале, Бургаско. 

Тялото е яйцевидно. Покрито е със слабо изразени, плитки, хоризонтални бразди. 

Дъното е широко, заоблено. Високото цилиндрично гърло завършва с леко извит навън, 

заоблен и косо отрязан навътре устиен ръб. Дръжките имат приплеснато елипсовидно 

сечение и добре изразен надлъжен ръб. Глината е примесена със значително количество 

пясък и слюда. Цветът след изпичането е оранжево-кафяв.  

ТИП VI – Типът е представен от единичен екземпляр от Средецкото кале, Бургаско. 

Тялото е яйцевидно. Покрито е със слабо изразени, широки, хоризонтални, релефни 

ребра. Дъното е широко, заоблено. Високата цилиндрично-конична шийка завършва с 

извит навън, сложно профилиран устиен ръб. От вътрешната му страна има малък 

отстъп, а от външната са врязани две плитки успоредни линии. Дръжките са с 

неправилно елипсовидно сечение и изпъкнал ръб по средата. Захващат се за шията, леко 

се издигат нагоре и после се спускат към заоблените плещи. Глината е добре 

пречистена, примесена със ситен пясък. Цветът след изпичане е червено-кафяв. Няма 

ангоба по външната повърхност.  

Амфорите от тип II -VI са много близки помежду си по отношение на общия си 

силует и глината, от която са изработени. Различават се една от друга по устийния ръб, 

формата и прикачването на дръжките. Голямата прилика на тези амфори, фактът, че 

част от тях са намерени при сходни обстоятелства, както и общите им паралели, 

навеждат на мисълта, че имат един и същ произход. По всяка вероятност това са 
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многобройните керамични ателиета по южния бряг на Таврика, чиято активност 

съвпада и с датата на амфорите от България – VIII–IX в. 

ТИП VII – В типа са включени три амфори, които са намерени в Созопол и при 

разкопките на средновековните селища край Дана Бунар, Харманлийско и Капитан 

Андреево, Свиленградско. Тялото е конично и по всяка вероятност завършва със 

заоблено дъно. Покрито е с ясно изразени, широки, успоредни, хоризонтални бразди. 

Ниската цилиндрична шийка завършва с извит навън и заоблен устиен ръб, понякога с 

лек отстъп от вътрешната страна. Малките дръжки са с приплеснато елипсовидно 

сечение. Глината е добре пречистена, с примеси на ситен пясък или отделни варовикови 

частички. Цветът й след изпичането е от светлооранжев до керемидено-червен. Следи 

от ангоба(?) по външната повърхност се забелязват единствено при един от 

екземплярите.  

ТИП VIII – Това е най-добре представеният и многоброен тип амфори не само от 

територията на България. Според височината на шийката, формата на устието и 

позицията на дръжките, включените в каталога съдове могат да се разделят на три 

варианта. Тенденцията, която се проследява е към скъсяване на шията и постепенно 

издигане на дръжките над нивото на устийния ръб. Всички съдове имат издутото сферо-

конично тяло, притежаващо понякога леко крушовидно прищипване в долната си част, 

и широко обло дъно. Плещите и тялото са покрити с плитки, хоризонтални, успоредни 

бразди – по-гъсти върху горната половина и по-широки в долната част на съда. 

Дръжките са малки, с неправилно елипсовидно сечение. Глината е добре пречистена, 

примесена със значително количество слюда и ситен пясък. Цветът след изпичането е 

най-често оранжев, бежово-оранжев, керемидено червен, по-рядко червено-кафяв. 

Външната повърхност е покрита с плътна белезникава ангоба. Макар и рядко се срещат 

и амфори без ангоба. 

Вариант 1 – Това са амфори с висока цилиндрична или леко биконична шия. 

Устийният ръб е удебелен, извит навън и заоблен, по-рядко с форма на запетайка. 

Дръжките се захващат за шията, непосредствено под нивото на устието, без да го 

обезличават. Вървят в хоризонтална посока, след което се спускат към плещите. 

Гърлото е покрито с широки, слабоизразени релефни ребра. Характерно за съдовете от 
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вариант 1 е наличието на един, по-рядко два печата, върху горната част на дръжките, 

близо до устието.  

Вариант 2 – Шийката при тези съдове е с добре изразена биконичност с тенденцията 

към намаляване на височината й. Покрита е с ясно изразени релефни ребра. Устийният 

ръб е прав, изтънен, заоблен или косо отрязан навътре. Дръжките са прикрепени за 

гърлото. Първоначално вървят в хоризонтална посока, но постепенно започват да се 

извиват и издигат нагоре. При съдовете с по-ниска шийка нивото им се изравнява с това 

на устието или съвсем леко го надвишава. Дръжките са изработени небрежно. Понякога 

липсва симетрия. Често при прикрепянето им към съда допълнително е слагана глина, 

която е обезличила шията и част от устието. При някои екземпляри има печати върху 

плещите. 

Вариант 3 – При тази група гърлото е силно редуцирано. Устийният ръб е прав, 

заоблен и изтънен. Понякога е сложно профилиран от минаващия между края му и 

основата на шийката жлеб. Дръжките са малки. Започват от устието и го обезличават. 

Издигат се над неговото ниво и се прикрепят към силно издутите плещи. Наблюдава се 

тенденция към увеличаване на обема на търбуха и размерите на амфорите. Имат печати 

върху плещите. Съдовете могат да се разглеждат като плавен преход към амфорите от 

тип XIX. 

ТИП IX – Амфорите произлизат от разкопките на средновековното селище над 

античния кастел Ятрус, Балчик и от Созопол Тялото е конично, със заоблено дъно. 

Покрито е с едва забележими плитки, хоризонтални бразди. Високата конична шийка 

завършва с широко, фуниевидно устие. Устийният ръб е прав, косо отрязан или заоблен, 

с тенденция към удебеляване. Дръжките са лентовидни, широки и плоски. Захващат се 

за средата на шията, леко се издигат нагоре, след което се спускат към заоблените 

плещи. Глината е добре пречистена, примесена със значително количество ситен пясък 

и отделни едри варовикови частици. Цветът след изпичане е светлооранжев до кафяв. 

Външната повърхност не е ангобирана. По някои от съдовете има дипинти. 

ТИП Χ – След тип VIII , това е най-широко разпространената и застъпена група амфори, 

не само на територията на България, но и извън нея. Поради близостта на силуета с този 

на тип IX, могат да се разглеждат като тяхно по-нататъшно развитие. Според профила 

на устийния ръб и положението на дръжките спрямо него, съдовете могат да се разделят 
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на три варианта. От територията на България амфорите от вариант 1 и 2 се срещат 

почти в еднакво количество, докато вариант 3 е доста слабо застъпен. Печатите не са 

характерни за този тип, но се срещат дипинти с червена или черна боя. 

Вариант 1 – Тялото на тези съдове е издължено, конично, със заоблено, широко дъно. 

Коничната шийка завършва с фуниевидно устие. Наблюдава се тенденция към 

удебеляване на силно извития навън устиен ръб. Първоначално той е плътен и има 

триъгълно сечение. Постепенно долният му край започва да провисва и се оформя нещо 

като „якичка”. При някои съдове профилът се усложнява от допълнително врязан жлеб 

между края на устийния ръб и стената на съда. Широките, плоски дръжки, се захващат 

за средата на шията и също търпят развитие. Първоначално разстоянието между тях и 

устийния ръб е значително, но постепенно се издигат нагоре. Височината им почти се 

изравнява с тази на устието, но не я надвишава. При преминаването си покрай 

правоъгълната „якичка”, дръжките закачат единствено долния й край, но не нарушават 

целостта й. Върху плещите, малко над нивото на захващане на дръжките, както и в 

долната половина на тялото, близо до дъното, са врязани 4–7 плитки, успоредни, 

хоризонтални линии, оформящи слабо релефни ребра. Много рядко върху горната 

половина има украса от плитко врязани арковидни елементи. Глината е твърда, 

примесена с голямо количество едър пясък и отделни варовикови частици със 

значителни размери. Рядко се срещат примеси от слюда или глина мека като тебешир. 

Понякога се забелязват и примеси от органична материя. Глината е със светлооранжев, 

розово-оранжев или бежово-оранжев цвят, но понякога е белезникаво-жълта, оранжево-

червена, тъмнорозова или кафява. Макар и рядко, външната повърхност е покрита с 

белезникава ангоба. Разликата в състава на глините вероятно показва, че не всички 

съдове произхождат от един производствен център. 

Вариант 2 – В началото устието е силно извито навън, има добре изразен жлеб между 

долния му край и гърлото на съда. „Якичката”, която се оформя, е с трапецовидна 

форма, тъй като е притисната от вече издигащите се над нивото на устието дръжки. 

Колкото повече дръжките се издигат нагоре, толкова повече ширината им намалява, а 

устието се заплесква в тях и се обезличава. Дебелината на устийния ръб изтънява. 

Жлебът в основата му изчезва и той става отново плътен. „Якичката” е сведена до малка 

лентичка. В същото време се наблюдава и тенденция към „отслабване” и източване на 
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тялото. Докато при екземплярите с дебела „якичка” то е конично, набито и издуто, при 

тези с тънката „якичка” търбухът е издължен, максималният диаметър намалява, а в 

долната половина, близо до дъното, се появява добре изразено крушовидно 

прищипване. Запазват се плитко врязаните успоредни линии върху плещите и близо до 

дъното. Преобладават съдовете изработени от твърда глина, примесена с голямо 

количество едър пясък и отделни варовикови частички със значителни размери. Често 

като опостнител се използват и органични примеси, които правят глината порьозна. 

Макар и рядко, се среща и тебеширено мека глина, също примесена с пясък и 

варовикови частици. Външната повърхност не е ангобирана. След изпичане, цветът на 

глината е от белезникав до тъмнорозов, но най-често светлооранжев, оранжев и розово-

оранжев. Върху плещите на амфорите не се среща украса от врязани арковидни мотиви.  

Вариант 3 – Представителите на тази група се явяват преходен вариант между 

амфорите от тип Х и тип XVIII, тъй като притежават белези характерни и за едните и за 

другите. Тялото на запазените екземпляри е като на тип Х – конично, широко и 

приземисто. Външната му повърхност обаче е покрита със ситни, гъсти, дълбоко 

врязани с гребенчат инструмент бразди, подобно на телата на амфорите тип XVIII. 

Устийният ръб съвсем изчезва и се запазва едно леко удебеление. Дръжките са високо 

издигнати. Глината е порьозна, с голямо количество органични примеси в нея.  

ТИП ΧΙ – Амфорите произхождат от Плиска, Велики Преслав и Сливен. Това са съдове 

с конично тяло и заоблено дъно. То е покрито с широки, плитки, успоредни, 

хоризонтални бразди. Високата цилиндрична шийка има леко извит навън, косо отрязан 

и заоблен устиен ръб. Дръжките са с елипсовидно сечение. Захващат се за устието, след 

което почти под прав ъгъл се спускат надолу към плещите. Понякога в глината има и 

голямо количество слюда. След изпичането тя е добила розов, розово-охров, до 

керемиденочервен цвят. Няма следи от ангоба по външната повърхност.  

ТИП XII – Съдовете произхождат от Велики Преслав и манастирския комплекс край 

Караачтеке, Варненско. Тялото е издължено, конично. Завършва с почти остро, 

заоблено дъно. Външната му повърхност е набраздена от плитки, хоризонтални релефни 

ребра, които стават все по-широки към дъното. Високата конична шийка завършва с 

леко извит навън и заоблен устиен ръб. Дръжките са с приплеснато елипсовидно 

сечение. Те се захващат за устието и се спускат надолу към плещите. Глината е 
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примесена с пясък или слюда, добила след изпичането си от розов до червено-кафяв 

цвят. Ангоба по външната повърхност не се забелязва.  

ТИП XIII – Съдовете произхождат от Велики Преслав и манастирския комплекс край 

Караачтеке, Варненско. Тялото е издължено, конично, със заоблено дъно. В долната си 

половина притежава леко крушовидно прищипване. Покрито е с плитки, равномерни, 

хоризонтални релефни ребра. Шията е висока, цилиндрична. Устийният ръб е заоблен и 

леко извит навън. Дръжките са с елипсовидно сечение. Глината е примесена със ситен 

пясък и слюда. Цветът след изпичането е червен. Няма ангоба по външната повърхност.  

ТИП XIV – Към типа принадлежат два съда от Велики Преслав и Созопол. Тялото е 

биконично и завършва с подобен на пъпка коничен израстък. Покрито е с широки, 

плитки, хоризонтални релефни ребра. Шийката е ниска, конична и завършва с прав, 

леко удебелен и заоблен устиен ръб. Дръжките са малки. Имат приплеснато 

елипсовидно сечение. Захващат се за устието и се спускат към плещите. Глината е 

изпечена до бежово-кафяво, примесена с пясък и отделни варовикови включения. Няма 

покритие от ангоба по външната повърхност.  

ТИП XV – Типът е представен от една амфора от Велики Преслав. Сферо-коничното й 

тяло е със значителни размери. Дъното е широко, заоблено, по всяка вероятност 

вдлъбнато по средата. Външната повърхност е покрита с широки, плитки, хоризонтални 

ребра. Шията е средно висока, конична, завършваща с леко извит навън и заоблен 

устиен ръб. Дръжките са с плоско елипсовидно сечение. Захващат се за устието и се 

спускат към плещите. Глината е примесена с неголямо количество ситен пясък и е 

добила след изпичането си светъл бежово-кафяв цвят. Няма следи от ангоба по 

външната повърхност.  

ТИП XVI – В типа е включен фрагмент от горна половина на амфора от Созопол с 

висока биконична шия, завършваща с извит навън, удебелен и заоблен устиен ръб. 

Дръжките са вертикални, с приплеснато елипсовидно сечение и се захващат за шията. 

По всяка вероятност тялото е сферо-конично, със заоблено дъно. Фрагментът е 

изработен от изпечена до оранжево твърда глина, с примесени в нея едри варовикови 

частички. Няма ангоба по външната повърхност.  

ТИП XVII – Към типа принадлежи една фрагментирана амфора от Пернишката 

крепост. Тялото е сфероконично, покрито е с плитки, успоредни, хоризонтални 
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жлебове. Шийката е ниска, обърнато конична, завършва със заоблен устиен ръб. 

Дръжките се захващат за гърлото, издигат се високо над устието, без да го заплескват, 

след което се спускат надолу към плещите. Глината е чиста, светлокремава. Външната 

повърхност е покрита с белезникава ангоба.  

ТИП XVIII – От територията на България амфорите тип XVIII произхождат предимно 

от Черноморието и непосредствения му хинтерланд. Макар рядко и в доста 

фрагментирано състояние, тези амфори се срещат и от вътрешността, където са 

проникнали по течението на реките Дунав, Марица и Струма. От формално-

типологична и хронологична гледна точка тези амфори могат да се разглеждат като 

краен етап в еволюционното развитие на тип Х. Тялото е конично, със заоблено дъно. 

Покрито е с гъсти, дълбоко врязани с помощта на гребенчат инструмент, успоредни, 

хоризонтални бразди. Те започват от плещите и се спускат надолу като към дъното 

преминават в широки, плитки релефни ребра. Съдовете имат тясна, издължена конична 

шия, завършваща със завит навън и заоблен устиен ръб. Той е силно заплеснат от 

издигащите се високо над неговото ниво дръжки, които имат неправилно елипсовидно 

сечение и се захващат за търбуха. Глината е добре изпечена, примесена с голямо 

количество едър пясък и отделни варовикови частици или камъчета със значителни 

размери. След изпичането е придобила оранжев, розово-оранжев до тъмнорозов цвят. 

Глината на дръжките съдържа голямо количество органични примеси (вероятно слама). 

При някои от представителите външната повърхност е покрита с плътна белезникава 

ангоба.  

ТИП XIX – появата им е резултат от еволюцията на амфорите тип VIII. Амфорите от 

тип XIX от територията на България произлизат основно от западночерноморското 

крайбрежие и Силистра. Съдовете от се делят на три варианта въз основа на общия 

силует, отношението на дръжките спрямо тялото, както и съотношението на височината 

на съда към максималния му диаметър. Общото за всички варианти е покритото с 

плитки, успоредни, хоризонтални бразди тяло. Те са по-гъсти върху плещите, а с 

приближаването към дъното стават все по-широки. Глината е добре пречистена и 

изпечена, примесена е със ситен пясък и слюда, с бежово-оранжев, оранжев, 

керемиденочервен и по-рядко светлокафяв цвят след изпичането. Външната повърхност 
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е покрита с белезникава ангоба. Забележителното при тези амфори е, че въпреки 

големите размери, стените им са много тънки, а чирепът – звънлив. Срещат се печати. 

Вариант 1 – Силуетът на амфорите се доближава до този на съдовете от тип VIII. Те 

имат сферо-конично тяло, с все още добре изразено крушовидно стеснение в долната 

половина и широко заоблено дъно. Докато при тип VIII максималният диаметър е в 

горната половина на съда, при вариант 1 той постепенно слиза към средата му. Шията е 

гладка, ниска, цилиндрична, с добре забележим, извит навън и заоблен устиен ръб. 

Дръжките са с елипсовидно сечение. Захващат се за гърлото и под тъп ъгъл се издигат 

високо над нивото на устието. Образуват плавна, заоблена крива, преди да се спуснат 

към сферичните плещи.  

Вариант 2 – Търбухът е подчертано сферичен. Долната половина е конична, липсва 

крушовидното прищипване. Дъното е по-тясно, заоблено. Постепенното разширяване на 

тялото и преместването на най-широката му част по средата, както и намаляването на 

разликата спрямо височината, спомагат за оформянето на по-приземистия силует на 

съдовете. Запазва се ниската цилиндрична шия с извит навън и заоблен устиен ръб, но в 

повечето случаи той почти се губи в захващащите се за гърлото дръжки. Те се издигат 

високо над нивото му, след което се спускат надолу и се прикрепят близо до най-

широката част на съда. Преломът им е по-рязък в сравнение с тези на вариант 1. В тази 

група преобладават амфорите с малки и средни размери.  

Вариант 3 – това е последната фаза на развитие на типа. Тук принадлежат единствено 

съдове с много големи размери. При тях тялото придобива силно сплесната, биконична 

форма. Дъното е малко, заоблено. Дръжките увеличават размера си и преломът им, 

преди да се спуснат към силно раздутите плещи, е почти под прав ъгъл. Максималният 

диаметър се доближава до височината и силуетът на амфорите може да се оприличи с 

ромб.  

ТИП ХХ – Типът се състои само от две малки амфорки от крепостта Червен, Русенско. 

Тялото е конично, със заострено дъно. В горната си половина е покрито с не много 

дълбоки, хоризонтални жлебове. Шията е висока, леко конична и завършва с извит 

навън, удебелен и заоблен устиен ръб. За него са захванати дръжките с елипсовидно 

сечение. Глината е примесена с отделни едри варовикови частици и е изпечена до 
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оранжево или червено. По всяка вероятност външната повърхност е покрита с 

белезникава ангоба.  

 В резултат от прецизирането на хронологичните граници на всеки един от 

двадесетте типа амфори, което е постигнато чрез съчетаването на информацията от 

съдове, произлизащи от добре датирани археологически комплекси и привличане на 

паралели от съседни държави, съдовете могат да се поставят условно в три групи, като 

някои от типовете заемат преходна позиция.  

В първата група попадат представителите на тип I-VII, които обхващат периода 

от края на VII в. до X в. Като цяло, броят на амфорите от тази група не е голям и те имат 

ограничено териториално разпространение. Най-ранните са амфорите от тип I, които се 

датират от края на VII–X в. и имат предполагаем Егейски произход. Амфорите от тип 

II-VI  се датират в VIII–IX в. и са произведени в керамичните ателиета по южния бряг на 

Кримския полуостров. По форма и начин на изработка, съдовете от тип I-VI се явяват 

наследници на едни от най-разпространените късноантични амфори – тип LR1 и LR2. 

Тази прилика показва, че между късноантичните и средновековните амфори не 

съществува рязко прекъсване, а преходът се осъществява плавно през целия VII в. чак 

до IX в. Най-късни са съдовете от тип VII, за които също се предполага, че са 

произведени в района на Егейско море или Източното Средиземноморие и се датират в 

IX–X в.  

Към втората група се причисляват съдовете от тип VIII–XVI, които попадат в 

периода от X в. до края на XI в.–самото начало на XII в. Изключение тук се явява 

единствено тип IX, който е слабо разпространен и се датира IX–XI в. Най-многобройни 

и най-разпространени от всички амфори в България са съдовете от тип VIII. 

Производственият им център е добре известен и се намира на северния бряг на 

Мраморно море. Тези съдове са разделени на три варианта, които се датират както 

следва: вариант 1 – във втората половина–края на Х в. до средата на ΧΙ в., вариант 2 – 

от края на Х–началото на XI в. до края на XI в., вариант 3 – в рамките на втората 

половина и края на XI в. и самото начало на XII в. На второ място по брой на 

намерените амфори е тип X (края на Х–целия XI в.). Тук също са отделени три 

варианта, но липсата на достатъчно добре датирани комплекси не позволи да се 

определят тесните им хронологически граници. Амфорите от тип XI–XVI са малко на  
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брой и са с ограничено териториално разпространение. Все още липсват сведения за 

произхода им. Съдовете от тип XI–XIII и XV попадат в рамките на втората половина на 

X–XI в., докато тези от тип XIV и XVI са от X–XI в.  

Към третата група амфори могат да се причислят тип XVII-XX. Те обхващат 

периода от XI до XIV в. Тип XVII (XI–XII в.) е единственият за момента, чийто произход 

се свързва с района на Южна Италия и Адриатическо море. За произхода на съдовете от 

останалите три типа няма данни. Представителите на тип XVIII се появяват в резултат 

настъпилите процеси на промяна на формата при амфорите от тип X и се отнася към 

XII –XIV в. Подобна приемственост се наблюдава и между амфорите от тип VIII и XIX 

(XII –XIV в.). Тип XIX е разделен на три варианта – вариант 1 (XII –XIII в.), вариант 2 

(XII –XIV в.) и вариант 3 (XIV в.). С малко по-тесни хронологически граници са 

амфорите от тип ХХ (XIII –XIV в.). Тук е мястото да се отбележи, че намаляването на 

количеството на амфорите през XII–XIV в. спрямо това от предходния период, се дължи 

на общата тенденция към заместването на керамичните съдове с дървени бурета.  

 

Глава  четвърта. Знаци върху амфорите – печати, дипинти, графити 

В тази глава са разгледани знаците (печати, дипинти или графити), които се 

срещат много често върху дръжките, плещите и/или телата на амфорите. Те са 

поставени преди или след изпичането на съдовете. Отчетена е важността им като един 

от източниците на информация за стопанската история на Византия. Маркирани са 

основните проблеми, свързани с тях и е създадена необходимата основа за бъдещи 

изследвания. 

Печати – Подпечатването на амфорите се извършва преди изпичането на съда, 

докато глината е все още влажна. Печатите са с различна форма – правоъгълни, овални, 

кръгли, кръстовидни или комбинации от различни геометрични форми. Съдържат 

отделни букви, монограми, буквени съкращения или знаци. Като матрици се използват 

метални или глинени щампи. В зависимост от характера на матрицата, изображенията 

са изпъкнали или вдлъбнати. Поставяни са върху дръжките или плещите на амфорите. 

Обикновено печатите са само по един, но се срещат и случай на съдове с два печата. 

Сред материала от България печати се срещат при съдовете от тип VIII, XII и XIX, които 
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са открити в устието на р. Ропотамо, Созопол, Плиска, Велики Преслав, Силистра и 

Свищов. 

 Печатите върху амфорите от тип VIII могат да бъдат разделени на две групи. 

Към първата група принадлежат печати от съдове с висока шия и добре изразен устиен 

ръб (вариант 1). Намират се върху горната повърхност на дръжката, близо до устието. 

Имат най-често кръгла или правоъгълна форма със заоблени краища. Обикновено 

съдържат от една до три букви, по-рядко знаци. Всички изображения са изпъкнали. 

Понякога, печати, съдържащи една и съща буква, са с различна форма, или буквата е 

изписана по различен начин. Повечето от печатите са от дебел пласт натрошени амфори 

в югоизточния ъгъл на Преславската архиепископия, който се отнася към последната 

четвърт на Х в. или самото начало на XI в. Останалите са или случайни находки, или са 

от пластове без добра стратиграфия. Като се има предвид и периодът на 

разпространение на амфорите от вариант 1, печатите от тази група трябва да се отнесат 

към втората половина и края на Х – първата половина на XI в. 

 Печатите от втората група са поставени върху плещите на амфори тип VIII, 

вариант 2 и 3. Те също се характеризират с голямо разнообразие на комбинациите от 

форми и изображения, които за разлика от предходните, са негативни. Най-често 

срещани и с най-голям ареал на разпространение са тези с монограма ΚΩΣ/ΚΩΣΤ. Въз 

основа на паралели се датират най-общо през ΧΙ в. Често срещани са и печатите, които 

имат формата на вдлъбнато кръгче, чийто контур е направен със зъбчат инструмент. 

Датират се в първата половина и средата на XI в. Материалите от Силистра обаче 

показват, че амфори с подобни печати продължават да се използват и до края на XI в. 

 Печатът върху амфората от тип XII е поставен върху плещите на съда и има 

формата на две осмолистни розетки. Амфората е от търговските помещения във Велики 

Преслав и се датира в края на Х–XI в. При съдовете от тип XIX печатите са 

разположени в основата на дръжката, на мястото на съединяването й с търбуха. 

Обикновено има два еднакви печата – по един на всяка дръжка. От Република България 

такива печати са известни от Варна и Силистра. Датират се най-общо в границите на 

амфорите от тип XIX – XII–XIV в. 

 До момента са известни седем бронзови и две глинени щампи/матрици, които са 

използвани при подпечатването на амфори. Щампите от бронз се състоят от пластина с 
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различна форма – кръгла, капковидна или подобна на молив, по краищата на която е 

припоен бордюр. Във вътрешността й има изпъкнали букви или монограм. Често в 

пластината са пробити дупки, които освен че позволяват на въздуха между печата и 

глината да излезе, служат и за контролиране на дълбочината и качеството на 

изображението. От обратната й страна са запоени халкичка или ушенце за прикачването 

на щампата към верижка или връвчица. Върху три от печатите се среща вече 

споменатият монограм ΚΩΣΤ. Първата матрица е намерена при разкопки в Мадара 

втората е случайна находка от с. Рогачево, Варненско, а третата се пази в Националния 

исторически музей в гр. Киев. Те трябва да бъдат отнесени към XI в., според датата на 

амфорните печати с монограма ΚΩΣΤ. Четвъртата матрица е от разкопките на 

Новиодунум–Исакча Тя е кръгла и съдържа буквите Ρ и Σ. Датира се в XI в. Формата на 

щампата от разкопките на Пъкуюл луй Соаре напомня молив с две запоени ушенца 

откъм острата страна. Съдържа буквите, които могат да се разчетат като  ГЕО(ργιος) 

или ΛΕΟ(ν). Намерена е в пласт от средата на XI в. Шестата матрица е с кръгла форма и 

съдържа монограм, разчетен като ΙΩΑ (ΝΝΗ) Σ. Открита е при разкопките на манастир 

от средновизантийския период, който се намира източно от Маронея, Северна Гърция. 

Датира се в X–XI в. Последната бронзова щампа не е добре запазена. Тя също е кръгла и 

притежава четири кръстовидно разположени израстъка от външната си страна 

Съдържащият се в нея монограм +ΙΩΑ (ΝΝΗΣ)(?) се разчита трудно. Намерена е в 

пристанището на Порто Лагос, Северна Гърция. Датира се в X–XI в. 

 Двете глинени щампи са с кръгла форма и притежават конична дръжка, в която е 

пробита дупка за окачване. Намерени са при разкопките на средновековното селище 

Палиохора край Маронея, Северна Гърция. Отнесени са към средновизантийския 

период. За разлика от изображенията на металните щампи, които са изпъкнали, техните 

са негативни. Изображението на първата щампа се състои от кръг, разделен на четири 

части от вписан кръст. Във всяка от четвъртинките има по една точка Изображението на 

втората щампа се състои от букви, вписани в кръг. 

 Намерените матрици неизменно повдигат въпроса за производството на амфори 

на местна почва. За да се изясни възможно ли е производството в района на Долен 

Дунав, под внимание трябва да се вземе и това, дали са на лице условия за отглеждането 

на необходимите земеделски култури, които се превозват в амфорите, за да могат към 
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тях да се прикрепят и керамичните ателиета, както и да се потърсят следи от самото 

производство – пещи, брак и т.н. Необходимо е и да се изясна точната функция на 

амфорните печати.  

Към днешна дата в научната литература все още няма единно мнение каква е 

функцията на амфорните печати, кои са лицата, отговорни за слагането им, както и за 

значението на изобразените върху тях букви и знаци. Повечето изследователи се 

обединяват около хипотезата, че те съдържат монограм с името на грънчаря или на 

собствениците на ателието, което произвежда амфорите. За късновизантийския период 

съкратените имена в печатите вероятно са на византийските императори или на членове 

на техните фамилии, провинциалната аристокрация, отделните градове и големите 

манастири, които са и собственици на ателиетата за изработка на амфори. Печатите 

могат да се свържат и с облагането на виното и зехтина при търговските операции. В 

този случаи се допуска, че печатите са били поставени от чиновниците, контролиращи 

амфорното производство и по този начин се осъществява контрол и над приходите от 

реализираната продукция. 

Що се отнася до тълкуването на конкретните буквите и монограми, те най-често 

се обвързват със следните имена – Λ(εών), Ιω(άννης), Μ(ηνάς), Μ(ηχαήλ), Γεώ(ργιος), 

Γ(ρηγόριος), Ν(ικόλαος), Ν(ικήτας), Ν(ικηφόρος), Κ(ωνσταντίνος), Κ(ύριλλος), Α(θανάσιος), 

Α(ναστάσιος), ∆(ηµήτριος), Π(έτρος), Θε(οδώρος). Възможно е, когато са на лице два 

печата с различна форма или от различни матрици, но съдържащи една и съща буква, те 

да принадлежат на различни производители, чиято начална буква на името е еднаква. 

Може обаче да се допусне, че принадлежат на един собственик, но че са изработени от 

различни грънчари. В този случай знакът е един и същ, но формата е различна. Обект на 

дискусия са и печатите с монограма ΚΩΣΤ. Някои изследователи виждат в него името 

на император Константин VII Багренородни (905–959) и смятат, че наличието на печати 

с името на владетеля, е свидетелство за съществуването на контрол над износа и 

търговията. Други ги свързват с името на Св. Константин и управлението на 

Константин VIII (1025–1028) и смятат, че в правомощията на епарха на Константинопол 

е и слагането на печати. Използвайки тълкуванието на Х. Бакирдзис, че печатите с 

буквите Θ, Е, Σ, Ν са съкращение от Θεσσαλονίκη (Солун), ние предлагаме за печатите с 

монограма ΚΩΣΤ тълкуванеето „Произведено в Константинопол” или „Произхожда от 
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Константинопол”. Разликите във формата на печатите пък могат да се тълкуват като 

промяната на „логото” през определени периоди от време. 

Ако в Античността разнообразието от форми на амфорите и техните печати се 

дължи на независимостта на отделните полиси и цели идентификацията им като 

производители на продукт с определен характер и качества, то през Средновековието 

съществува единно държавно обединение, каквато е Византия. В този случай, при 

наличието на унификация и стандартизация във формите и обемите на амфорната тара 

из цялата територия на Империята, за разграничаването на различните производители, 

тяхната продукция и нейното качество, по всяка вероятност е необходимо върху съдове 

от един и същи тип да се слагат различни печати. Ако печатите са знак на керамичното 

ателие или грънчаря, те вероятно могат да сочат връзката му с определен земеделски 

район и по този начин да носят информация за качеството на съдържанието. Друга 

възможност е те да гарантират вместимостта на съдовете. Поставянето им на видно 

място върху дръжките или плещите улеснява проверката и изчисляването на 

количеството на превозваните стоки от митническите служители. При това положение 

различните печати трябва да отговарят на различна вместимост. Освен това, фактът, че 

не всички амфори са подпечатвани, ни кара да предположим, че е била подпечатвана 

само тази част от продукцията, която след това трябва да се подложи на качествен 

контрол. Така, когато група ателиета изработват амфори с една и съща форма, се знае 

коя на кой производител е. Друга възможност е печатите да показват определена 

партида амфори или да служат за идентифициране на собствениците, когато няколко 

търговеца използват един кораб за превозване на стоката си. 

Дипинти – Те се срещат само при съдове от тип IX и Х. Нанесени са с черна или 

тъмночервена органична боя върху шиите или плещите на съда. Най-често 

представляват буквени съкращения или знаци, по-рядко цели надписи. Този вид 

означения не са ново явление. Широко застъпени са върху амфори с различен произход 

от Класическата до Ранновизантийската епоха. Изследванията свързани с тях показват, 

че имат отношение към съдържанието на амфората; качеството или произхода му; 

неговия обем или тегло; обема или теглото на празната амфора; или пък представляват 

името на собственика, продавача или крайния клиент. Изключителната лаконичност на 

дипинтите (отделни букви или лигатури) се обяснява с факта, че са предназначени за 
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ползване от хора, запознати със значението им. Те могат да се тълкуват като контролни 

клейма, поставяни при преминаване през митниците. Присъствието им е доказателство 

за съществуването на стриктна система за контрол на разпространението на 

превозваните продукти и изразява нуждата от обозначаването на капацитета на 

амфорите и тяхното съдържание. 

 Дипинтите изразяват нуждата от наличието на маркировка, отнасяща се до 

съдържащия се в амфората продукт или неговото качество. По този начин се улеснява 

разпознаването на въпросната стока от превозвача. Те също така могат да посочват 

количеството на стоката или вместимостта на амфората. При дипинтите с имена, 

последните могат да се тълкуват като име на собственика/продавача, крайния клиент 

или контролиращия магистрат. Възможно е, подобно на графитите, да обозначават 

принадлежността на част от съдовете на даден собственик, когато на кораба са 

превозвани товари на повече от един търговец. Какъвто и да е случаят обаче, дипинтите 

са доказателство за наличието на контрол и добре организирани в административно 

отношение служби, занимаващи се с превоза и разпространението на различните стоки 

от първа необходимост. 

 Графити – Върху дръжките, шиите и/или телата на почти всички амфори се 

забелязват различни букви, знаци или линии, издраскани с остър предмет след 

изпичането на съда. Обикновено графитите се срещат по един или два, но понякога са 

толкова много, че взаимно се припокриват и обезличават. Те са свидетелство за 

многократното преизползване на съдовете. Според характера си, могат да се разделят на 

няколко групи. Отделни букви (гръцки или кирилски) или комбинации от букви в 

лигатура се срещат върху амфори от различни периоди и имат широк ареал на 

разпространение. Приписват им се числови стойности и се смята, че обозначават 

капацитета на съдовете, количеството на съдържащите се в тях стоки или продажните 

цени – А(1), Н(8), О(9), К(20), Λ(30), М(40), ΝΒ (52), ΝΣ (56), ΠΓ(83), Ν (50), Ξ(60). 

Тълкуват се и като инициалите на собственика или получателя на стоката – 

Ко(νσταντίνος), ΜΙΧ(αήλ), ΝΗ(κόλαος), ΓΕ(ώργιος), Ιω(άννης), ΑΝ(δρέας) и т.н. 

Гравирани са цели имена, понякога се срещат и думи. Някои се отнасят до 

съдържанието на амфората – леща (ΦΑΚΕΑ), маслини (ΕΛΕ), вино (ΓΛΥ), зехтин 

(МАСЛО), горчица (ГОРОУХЩА), мед, или до качеството – добър/добро (ΚΑΛΟС, 
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ΚΑΛΗ, ΚΑΛ), или до произхода – от Родос (ΡΟ∆ΗΟС). Макар и рядко, има и цели 

надписи на гръцки или старославянски. Част от тях съдържат обръщения като „за Бога”, 

„Бог е победител”. Други са формули за благосъстояние – „Нека тази амфора е пълна”, 

докато „Господи помагай на ...” се тълкува като молба виното да се запази добре и да не 

се превърне в оцет. Трети дават цялостна информация за съдържанието на съда, 

имената на търговеца и получателя на стоката. 

Към втората група спадат знаците и изображенията. Най-многобройни са тези от 

две пресичащи се под прав ъгъл линии, подобно на кръст. Дали в случая става въпрос за 

обикновена „отметка” или за истински кръст, който да означава, че стоката произхожда 

или е предназначена за манастир или църква, не може да се каже. Следват 

пентаграмите, „елхичките” и варианти на емблемата на Рюриковичите. Срещат се 

хризми, застъпващи се като детелина квадрати, разцъфнали кръстове. Всички те 

намират многобройни паралели най-вече сред други графити от България, териториите 

на Долен Дунав и Северното Черноморие. Някои от тях са аналогични с графити върху 

други предмети или материали, както и с релефните знаци върху дъната на гърнетата и 

строителната керамика. Смята се, че изразяват собственост. Съдовете с емблемата на 

Рюриковичите трябва да се свържат с периода на руското присъствие в българските 

земи и са част от доставките за Киевския княз. Някои графити приличат на част от 

мачта на кораб с платно, на лодки или кораби с триъгълни платна. 

Към третата и най-многобройна група спадат правите линии или „драсканици” 

без видима форма и смисъл. 

Графитите могат да се използват като основа за бъдещи по-задълбочени 

изследвания в няколко направления. Освен че са показателни за степента на грамотност 

на населението, те са ценен извор за палеографията. Особеностите в начина на 

изписване биха били от помощ и при определянето на по-тесни хронологически рамки 

на амфорния материал. Някои от тях дават сведения за превозваните в съдовете стоки, 

докато други показват конструкцията на корабите, на които са товарени. Врязаните 

знаци дават безценна информация за използваните търговски пътища, мрежите на 

разпространение и начина на организация на византийската икономика и търговията 

през различните периоди. Разпространението на едни и същи или сходни графити в 
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различни райони подсказва, че те се снабдяват от един и същи търговец или търговско 

сдружение, а също така показва и използваните морски и сухоземни пътища. 

 

Глава пета. Съдържание на амфорите 

 В тази глава са описани пренасяните в амфорите стоки като за целта са 

привлечени наблюденията на други автори и данни от писмените извори, от разкопките 

на потъналите кораби и от епиграфските паметници. 

 Амфорите сa използвани за пренасяне на насипни, течни или твърди продукти, 

основно със земеделски характер. Най-често това са вино и зехтин. Виното е неразделна 

част от всекидневната диета на хората през Античността и Средновековието и се 

консумира в значителни количества. Освен в кулинарията, зехтинът или дървеното 

масло, се използва и за осветление. В приложните изкуства, за глазирането на бижутата 

и иконите, се приготвя т.нар. олифа – вид лак, добит от смесването на разтопен 

кехлибар със зехтин. Виното и маслото се употребяват и с религиозни цели – по време 

на литургиите, за причестяване и благославяне или лечение на болни. 

Подобно на съществуващата през Античността взаимовръзка между формата на 

амфората и нейното съдържание, е направен опит за обвързване на формата на 

средновековните амфори с тяхното съдържание. По аналогия с късноантичните амфори 

от тип LR1 и LR2, с които се пренасят вино и зехтин за войските по Дунавския лимес, 

масираното присъствие на съдовете от тип VIII и X в укрепените селища по долното 

течение на р. Дунав от края на Х–края на XI в. се свързва с доставките за войсковите 

подразделения, които подсигуряват възстановяването на византийската власт в района и 

със снабдяването на местните пазари със стоки. Докато покритите със смола стени на 

тип VIII  свидетелстват за превоза на вино, фуниевидното устие на тип Х по всяка 

вероятност е било подходящо за преливането на зехтин. Още повече, че произходът на 

тип VIII се свързва с керамичните ателиета към манастирския комплекс край Ганос, 

който е известен с производството си на вино. Изследванията на вместимостта на 

амфорите от тип VIII показват, че освен за вино, някои от съдовете са предназначени 

изначално и за транспортирането на зърно или друг вид твърда насипна стока. 

Аналогичен контекст на производство имат и амфорите от тип II–VI. В тях се 

транспортира вино с лошо качество, което е допълнително овкусявано с подправки и 
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рибна паста. Макар размерът на някои от амфорите тип XIX да е внушителен, 

покритите им със смола стени и намерените в тях гроздови семки също доказват, че са 

пренасяли вино. За вино са използвани и тип XVIII.  

Съществуващото разнообразие във формите на съдовете, използвани за 

транспортирането на една и съща стока показва, че са на лице различни производствени 

райони, каквито се споменават в изворите. От друга страна, разпределението на 

амфорите по типове за периода от втората половина и края на VII в. до XIV в. показва, 

че едновременно съществуват не повече от три-четири типа амфори. Това може да се 

тълкува или като резултат от унификацията и стандартизацията на формите в 

Империята при наличието на много керамични ателиета, или със съществуването на 

един или два големи производствени центъра, които да задоволяват нуждите от 

земеделски продукти и тара. 

Ценна информация дават и вторично поставените върху съдовете обозначения и 

надписи – дипинти и графити. Те сочат недвусмислено, че амфорите са пълнени със 

зехтин или маслини запазени в сладко вино, леща, горчица, мед. Графитите и дипинтите 

обаче са доказателство за многократното преизползване на амфорите. Нуждата от 

разграничаване на съдовете от един и същи тип чрез обозначаване на тяхното 

съдържание показва, че в тях не винаги се превозва продуктът, за който са 

предназначени при производството си. 

Сведенията на писмените извори и епиграфските паметници се потвърждават и 

от резултатите от подводните проучвания. В някои от амфорите от кораба Ясъ Ада са 

открити гроздови семки и костилки от маслини, т.е. превозваните продукти са били 

вино и маслини. Гроздови семки и рибни костици, т.е. подправено с рибна паста вино, 

са намерени и в добре запечатаните съдове от Бозбурун. Една от амфорите е пълна със 

стафиди, вероятно част от сос, а две други – с маслини. Повечето амфори от кораба 

Серче Лиманъ (30-те години на XI в.) са били пълни с вино и смрадлика от Сирия. В 

останалите са превозвани бадеми, кайсии, праскови, сливи, грозде, маслини, нар и диня. 

Гроздови семки съдържат и амфорите от кораба Чамалтъ Бурну Ι.  

Често амфорите за пренос на вино се преизползват за осолена риба или рибни 

сосове. От Северното Черноморие освен вино и риба, в амфорите се слага и нефт. 

Нефтът е основна съставка на гръцкия огън. Използва се също така за осветление и като 
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лекарство. Транспортира се глинени контейнери местно производство (VIII–Χ в.), а 

химическият анализ на състава му потвърждава, че произхожда от региона на Керч и 

Таманския полуостров. В амфори се превозва и мед. Освен хранителни продукти, в 

амфорите се слагат етерични масла и ароматни смоли, които са високо ценени не само 

през Античността. Някои от тях са част и от религиозните ритуали. За целта се 

използват съдове с малки размери. 

 

Глава шеста. Вместимост на амфорите 

В тази глава са представени резултатите от изследването на обемите на амфорите 

и значението им за стопанската икономика на Византия. 

Сравнението на обемите на съдовете от един и същи тип позволява да се 

установи, дали при изработването им се следват определени стандарти. Резултатите 

биха били от голямо значение при изучаването на икономическия и политическия 

живот на Византия в две направления. От една страна те дават информация за 

съществуването или липсата на контрол от страна на държавата при производството на 

амфорите, както и за организацията на това производство. От друга, в случаите, когато 

обемите на съдовете се подчиняват на една или повече мерни системи, може да се 

установи от кой ареал произхождат амфорите, за чий пазар са предназначени и за какво 

са предназначени – за пренасяне на държавно организирани доставки или за свободна 

търговия? Това позволява да се установи кои са районите, намиращи се в контакт 

помежду си и какъв е характерът на тези контакти. Възможно е също така, имайки 

предвид вместимостта на амфорите и приблизителната товароподемност на корабите, 

които ги транспортират, да се изчисли и годишният обем на стоките, циркулиращи на 

вътрешния и външния пазар на Византия и по този начин да се установят периодите на 

спад и възход в търговската й активност.  

 Измерването на обема на амфорите може да се извърши по два начина – 

практически и математически. При практическия съдовете се напълват с вода, пясък, 

зърно или стиропор, след което поетото количество се измерва. Математическият метод 

се основава на размерите на съда като е възможно изчисленията да станат и на база 

графичното му изображение. То обаче трябва да бъде много точно, и вярно да отразява 

не само външните размери на амфората, но и дебелината на стените й. Идеалният 



 

34 

случай на измерване е, когато бъдат приложени и двата метода, за да могат данните да 

се съпоставят. 

За отправна точка при измерването на вместимостта на амфорите от тип VIII  от 

кораба Серче Лиманъ (30-те години на ΧΙ в.) се използва фактът, че през византийската 

епоха стоките се мерят не според обема, а според теглото си и за това вместимостта на 

съдовете е обвързана с византийската мярка за тежина θαλάσσιον µέτρον, съдържаща 30 

λίτραι бяло вино или 32 λίτραι червено вино. Тази разлика се дължи на физичните 

свойства на бялото и червеното вино и по-конкретно разликата в тяхната плътност и 

тежестта им, което пък се отразява и на техния обем. Изследването показва, че теглото 

на амфорите е близко до кратното на λίτρα-та и контейнерите имат вместимост от 15 до 

60 λίτραι. Констатирана е и определена зависимост между обема, теглото и размерите на 

амфорите при нарастване на един от параметрите. При производството на амфори за 

бяло и червено вино с еднакво тегло, се използват два основни метода, за да се постигне 

необходимата разлика в обемите им. Когато амфорите за бяло и червено вино 

притежават един и същ максимален диаметър, при изработката на амфорите за червено 

вино се добавя допълнително глина с определено тегло. Така се получават по-дебели 

стени и съответно по-малък обем. Обратното, при еднакво тегло, амфорите за бяло вино 

са малко по-високи и имат по-голям максимален диаметър. Измерванията също така 

показват, че при промяна на общия размер на амфорите, размерите на гърлата им не се 

променят. Те са правени така, че в тях да се затъкват стандартни запушалки.  

По сходен начин се изследват амфорите тип VIII, вариант 2 и 3 от Музея по 

подводна археология в Бодрум. Анализът на получените данни показва, че част от 

съдовете се използват за преноса на вино, но останалите са предназначени за 

транспортирането на зърно или друг вид твърда насипна стока. Съдовете за вино се 

произвеждат така, че да побират обеми кратни на византийските мерни единици за 

течности µοναστηριακόν µέτρον и θαλάσσιον µέτρον, докато обемите на съдовете за 

пренос на зърно са кратни на мярката за тежина за твърди продукти µόδιος τριπινακίων. 

Установена е и прогресивна зависимост между увеличаването на обема на съда и 

неговото тегло. При амфорите за вино с всяко следващо увеличаване на обема, теглото 

на съда се увеличава с 10 λίτραι, докато при тези за зърно – с 20 λίτραι. 
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Тези експерименти показват, че при производството на съдовете грънчарите 

контролират тяхната вместимост и тегло чрез измерване на външния диаметър и 

използването на глина с точно определено количество и тегло. Съществуването на 

стандарти по отношение на вместимостта и теглото на амфорите е от голяма важност за 

държавната икономика. То улеснява, от една страна, изчислението на митническите 

такси и навлото, а от друга, функционирането на пазара, чрез съществуването на 

разфасовки, кратни на тези стандартни мерки. Следователно, тази система се появява 

като резултат от съществуващото високо ниво на държавен контрол над търговията и от 

увеличаването на ролята на пазарните сили при разпределението на стоките. 

В тази връзка, интересно е да се провери дали съществува зависимост между 

теглото на амфорите и византийските мерни единици ανονικός µόδιος (за зърно и твърди 

продукти) и ανονικόν µέτρον (за течности)? Както показва името, тази мярка се свързва с 

осигуряването на продоволствия за войската (annona militaris) и населението на 

големите градове (annona civica) от страна на държавата. Това, че голяма част от 

амфорите от края на X–XI в. от долното течение на р. Дунав и Североизточна България 

се свързват с присъствието на военни части, ни дава основание да смятаме, че част от 

амфорите, с които са доставяни необходимите им продоволствия, трябва да са 

изработени според тези мерни единици.  

Обемът и теглото на амфорите са пряко свързани с коефициента на ефективност 

на съда като средство за превоз на стоки. Този коефициент се определя от оптималното 

съотношение между обема на превозваната стока и собственото тегло на амбалажа така, 

че разходите от транспортирането на съда да се компенсират от печалбата при 

продажбата на съдържанието му. Коефициентът на ефективност на амфорите тип VIII и 

XVIII не е много голям и се движи между 1,6–2,5 литра превозван продукт на килограм 

тегло на опаковката му. За разлика от тях, амфорите тип LR2 от кораба Ясъ Ада имат 

коефициент на ефективност около 3,25–3,37 л/кг. Обикновено, в периоди на 

икономически възход, въпреки високите транспортни разходи, скъпите продукти се 

превозват в амфори с нисък коефициент на ефективност. Обратното, в периоди на 

икономически затруднения, същите стоки се пренасят в съдове с по-висок коефициент 

на ефективност. Коефициентът на ефективност на амфората показва също и за какви 

продукти са предназначени съдовете. Обикновено амфори с по-дебели стени се 
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използват за превозването на отлежали вина, тъй като по този начин се поддържа 

необходимата по-ниска температура, която не позволява на продукта да се вкисне 

бързо. 

Обемите на амфорите, включени в настоящето изследване не са измервани. 

Основната част от материалите са силно фрагментирани или са били обект на 

реставрация, при което е възможно да са настъпили промени в размерите им. 

Дебелината на стените при целите съдове е невъзможно да бъде документирана с 

необходимата точност, за да се изчисли обемът чрез математическия метод. 

Допълнителен проблем представляват и налепите от миди и пясък по вътрешната и 

външната повърхност на извадените от морето амфори, които сериозно възпрепятстват 

не само графичната им документация, но и опитите за практическо измерване на 

вместимостта. Не на последно място трябва да се споменат и липсата на подходящи 

условия и техника в българските музеи за провеждането на подобен род експерименти. 

 

Глава седма. Производствени съоръжения 

 В тази глава са представени резултатите от прегледа на известните до момента 

керамични ателиета, в които са произвеждани амфори през Средновековието, както и 

необходимите условия за извършване на тази дейност. 

През втората половина на VII в. на мястото на големите центове за производство 

на амфори в районите на Селевкия, Киликия, Кария и Арголида, се появяват много 

малки керамични ателиета, в които започват да се произвеждат амфори, приличащи 

една на друга по общия си силует, но различаващи се по начина на оформяне на 

устието, дръжките и глината, от която са изработени. Всички те имитират формата на 

късноантичните типове LR1 и LR2 и имат ограничен ареал на разпространение. 

Свидетелстват за прекратяването на търговските контакти на дълги разстояния и 

преминаването към самозадоволяване на местно равнище. 

 Два производствени центъра от периода на „Тъмните векове” са локализирани в 

Италия. При разкопки в Отранто са разкрити три пещи и следи от грънчарско ателие с 

неизползвани топки глина. Пещите са изградени от камъни и тухли, споени с глина. 

Имат кръгла форма, а скарата се поддържа от арки. От огромното количество 

натрошена керамика около пещите се съди, че освен амфори с издуто сферично тяло, се 
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изпичат лампи и кухненска керамика. Началото на производствената дейност се отнася 

към VII в., но тя продължава и през следващото столетие. Съдовете намират 

разпространение в ареала на Адриатическо море, Далматинското крайбрежие и 

Албания. Другият център за производство на амфори се намира в Кампания. Керамични 

пещи с бракувана продукция са открити в Неапол, Мизенум и о. Исхия. Датират се в 

края на VII–ΙΧ в. Според направените петрографски анализи, освен в Кампания, те се 

разпространяват в басейна на Тиренско море, Южна Италия и Западна Сицилия.  

 Макар до момента на о. Крит да не са открити пещи, петрографските анализи на 

глината доказват, че на острова съществуват керамични ателиета, в които се 

произвеждат амфори. По всяка вероятност през VII–XIV в. амфори се произвеждат в 

Ефес и на други места в западната част на Мала Азия.  

 Възраждането на градския живот в Таврика през VIII в. трябва да се свърже с 

опита на Византия да намери нов път за контактите си с Далечния Изток след 

наложената от арабите блокада над Червено море и Персийския залив. Византийското 

присъствие на Кримския полуостров е съсредоточено по неговото южно и югоизточно 

крайбрежие, където през VIII–X в. процъфтяват много селища и монашески обители. За 

задоволяване на нуждите им се появяват керамични ателиета, в които се произвеждат 

амфорна тара, кухненска и строителна керамика. Производствените съоръжения са 

разположени извън населени места, в близост до река, поток или на самия морски бряг. 

Керамичните пещи са разположени на групи от 3 до 20 броя, но не всички пещи са 

използвани едновременно. Вкопани са частично в околния терен, а изпичането на 

продукцията става при достъпа на кислород. Изградени са предимно от тухли с калова 

спойка, но при някои се среща и смесен градеж с каменни плочи. Имат и кожух от 

камъни и глина. С изключение на пещите при с. Трудолюбовка, които са кръгли, всички 

останали са с правоъгълен план. Горивната им камера се състои от един, по-рядко два 

надлъжни канала, от които се разклоняват от 3 до 6 по-малки, напречни канали. За да се 

осигури по-добра тяга на топлия въздух, дъното на напречните канали е по-високо от 

това на основния канал и постепенно се издигат към краищата на пещта. Надлъжните и 

напречните канали завършват с тухлени арки, които поддържат скарата на горната 

камера. Понякога се наблюдават следи от преправяне на скарата, чрез допълнителното й 

обмазване с глина. В скарата са пробити кръгли отвори, през които преминава топлият 
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въздух от горивната камера. При нито една от проучените пещи горната камера не е 

запазена. Вероятно тя е със сводово покритие и голям отвор на върха си, през който са 

били поставяни съдовете. След изпичането, сводът се разрушава, за да могат амфорите 

да се извадят. Той се поправя при зареждането на новата продукция. В останките на 

пещите и около тях се открива голямо количество деформирана и фрагментирана 

керамика – два вида амфори с яйцевидно тяло, подпорки за амфори, стомни, бъклици, 

керемиди и водопроводни тръби. Керамичните ателиета престават да съществуват в 

началото на Х в., когато в резултат на номадските нашествия загиват много селища и 

настъпва смяна на материалната култура в Крим. 

Център за производство на амфори (XI–XIII в.) е открит на северния бряг на 

Мраморно море, край античния Ганос. Районът е известен още от Античността с 

отглеждането на лозя. От Х в. нататък се среща в писмените извори като седалище на 

голям манастирски комплекс. Турските регистри от XVI в. и етнографските изследвания 

показват, че традициите в производството на вино и керамика продължават до ХХ в. 

Характерни за района са залежите от глини с добро качество. В резултат на проведените 

обходи и геофизични измервания в землищата на селата Газикьой, Шаркьой и Хошкьой 

са регистрирани следи от манастирските постройки и останките на над 30 пещи. Те са 

разположени край речни корита, в близост до самия морски бряг. Около тях има 

огромно количество натрошени и деформирани при изпичането амфори от тип VIII. 

Проучена е само една пещ. Тя е вкопана в околния терен и има правоъгълна форма. В 

горивната камера са разкрити четири тухлени арки, които поддържат скарата на пещта. 

Горната камера не е запазена, но се предполага, че е с куполно покритие. Освен амфори, 

тук се произвежда и глазирана керамика. Следи от производствена дейност – пещи и 

бракувана продукция, са засвидетелствани на самия морски бряг на най-големия от 

островите в Мраморно море, точно срещу Ганос. В близост до едно от ателиетата има и 

останки от сгради, вероятно метохион на гореспоменатия манастир. До момента не са 

открити залежи на глина на острова, но ателиетата имат пряка връзка и са част от 

манастирското стопанство на Ганос и неговия производствен комплекс. Близостта им с 

континента улеснява снабдяването им с глина, която се докарва с лодки и кораби.  

Манастирският комплекс край Ганос по всяка вероятност обслужва нуждите на 

столицата Константинопол, но не е изключено от там корабите, пълни с амфори, да се 
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насочват на север или в други посоки. Резултатите от направените химични анализи 

сочат, че амфорите от потъналия край Серче Лиманъ кораб (30-те години на XI в.) са 

произведени в околностите на Ганос. За момента все още не е ясно дали амфорите от 

територията на България произхождат от този център или са произведени на друго 

място. 

За периода от края на Х в. до началото на ΧΙΙΙ в. в Южна Италия се 

разпространяват два основни типа амфори. Те се срещат основно в Адриатическия 

басейн и в Албания. Макар все още да не са открити следи от производствени 

съоръжения, петрографските анализи на глината сочат, че са произведени в няколко 

керамични ателиета, съсредоточени в околностите на Отранто и в региона на Бари и 

Бриндизи. Използвани са за превоз на вино или зехтин. 

В малкото публикации от България, отделящи внимание на амфорите и 

свързаните с тях проблеми, въпросът за производството им почти не е застъпен. Някои 

от авторите мимоходом споменават, че те са внос от Византия, без да се задълбочават в 

проблематиката, други отделят повече място по въпроса и допускат различни 

възможности за произхода им, трети не отричат византийския произход на част от 

съдовете, но допускат, че производство на транспортни контейнери е имало и по 

нашите земи.  

Производството на амфори е трудоемко и изисква значителни средства и 

организация. За да се осъществи, трябва да се изпълнят няколко основни изисквания. В 

близост до мястото на производство трябва да има залежи от глина. Трябва да има 

течаща вода, както и дървен материал. Производственият център трябва да се намира 

близо до морския бряг или до голяма плавателна река, откъдето амфорите да могат да се 

товарят на кораби. Тъй като самите амфори не са обект на търговия и потребление, а 

играят ролята на опаковка, останките от тяхното производство трябва да се търсят в 

райони, където има сведения за производство и износ на земеделски стоки, т.е трябва да 

се локализират големи стопанства, които произвеждат излишъци, за пазара. 

Важен е и въпросът за контрола над производството на амфорите. Поставените 

върху съдовете печати показват, че такъв контрол е съществувал и цели спазването на 

определена стандартизация по отношение на качеството (форма, обем) и количеството 

на произведените съдове. 
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 За да се отговори на въпроса дали е възможно на територията на Република 

България да се е осъществявало производство на амфори, трябва да се изследват 

глинените находища, да се подложат на петрографски анализи, както и да се анализират 

глините на намерените амфори, за да може да се определи принадлежността им към 

даден геологически ареал. Необходимо е също така да се локализират евентуални 

райони, където може да се осъществи производството на амфорите, и в които да са на 

лице посочените по-горе предпоставки. В тях трябва да се търсят останки от 

производствена дейност – пещи и бракувана керамична продукция. Само при намиране 

на последните може да се говори за съществуване на амфорно производство по нашите 

земи. 

 

Глава осма. Амфорните находки в контекста на политическите и икономическите 

събития в Средиземно море и Черноморския ареал (VI –средата на XV в.) 

В тази глава са описани основните политически и икономически събития в 

Средиземноморския свят, които оказват влияние върху разпространението на амфорите. 

Разгледано е отражението на тези събития върху разпространението на амфорите в 

Средиземно, Черно море и територията на днешна България. 

Основният фактор, оказващ влияние върху икономическата политика на 

Византия и разпространението на амфорите, е търговията с луксозни стоки. През VI в., 

обединявайки територии от Испания до Палестина, Византия превръща Средиземно 

море в единна икономическа зона. В нейно владение се намират и крайните точки на 

основните международни търговски артерии, което дава възможност за свободен достъп 

до стичащите се по тях стоки на лукса. Това е периодът, през който се наблюдава 

повсеместно разпространение на амфорите, което свидетелства за активни контакти 

между двата края на Средиземно море. Обменът на стоки се намира под контрола на 

държавата. Следват се няколко основни маршрута, минаващи по северния и южния бряг 

на морето. Константинопол е главен център на търговската активност. Корабите, с 

които се пренасят стоките имат сравнително голяма вместимост и при конструирането 

им се следват старите антични традиции.  

 Икономическото единство на Средиземноморския свят се запазва и през целия 

VII в., независимо от териториалните загуби на Византия. Търговските пътища остават 
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отворени и Империята продължава да получава достъп до стоките от Далечния Изток. 

Забелязват се наченки на промяна, които се дължат на намаляването на населението и 

трудностите при снабдяване със земеделски стоки. Контактите между двата края на 

морето се запазват, но интензивността им спада. Амфори все още се срещат, но от 

средата на века е на лице известно раздробяване и регионализиране на производството 

им. Появяват се много локални ателиета, където се произвеждат имитации на 

късноантични типове LR1 и LR2. Регионализирането на производството на 

транспортната керамика е резултат от свиването на икономиката. Поради това, корабите 

стават по-малки. Променя се начинът им на конструиране. Липсата на амфори на север 

от Стара планина се дължи на оттеглянето на военните части от крепостите по 

Дунавския лимес и прекратяване на хранителните доставки за армията и населението. 

Единичните находки на юг от Стара планина свидетелстват за спорадични локални 

контакти (тип I). 

Действията на арабите в края на VII в. водят до промяна в политиката на 

Византия спрямо тях, което нарушава икономическото единство в Средиземно море. 

Променят се търговските пътища и начинът на търговия. Наблюдава се почти пълна 

липса на контакти със Западното Средиземноморие и със земи владени от арабите. 

Морските пътища се изоставят, за сметка на сухоземните. Обменът на стоки е строго 

контролиран от държавата. Той се осъществява в специално определени от Византия 

тържища, в които идват чуждите търговци. Издигането на Херсон и северния бряг на 

Черно море като основен портал за достъп до стоките на лукса определя и 

пренасочването на търговията в тази посока. Затова се появяват ателиета за 

производство на амфори в района. Разпространението на тяхната продукция в Черно, 

Егейско и Адриатическо море е доказателство, че търговията във Византия не изчезва 

напълно, но намалява обема си. В земите на север от Стара планина, които са част 

Българската държава, амфори няма. Това се дължи на начина, по който се осъществява 

търговският обмен и на характера на разменяните стоки. Амфорите от тип II-VI са 

регистрирани единствено в градове като Дебелт и Месемврия. Според писмените 

извори и сфрагистиката, това са определените от Византия местата, в които се 

осъществява обменът с българите. Търгува се основно с луксозни стоки. Не е 

изключено да са се обменяли и такива със земеделски характер, но в този случай 
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вероятно те са пресипвани в други съдове. Все пак, присъствието на амфори тук се 

обяснява със снабдяването византийските военни части и администрацията. Тази 

ситуация, се запазва за период от почти два века. 

Възобновяването на търговията на дълги разстояния настъпва към края на IX–

началото на X в. след разхлабването на рестриктивната политика на Византия спрямо 

арабите. Амфорите от тип VII се датират IX–X век. Те са доказателство, че местната 

търговия не изчезва, и че съществуват контакти с Егейско и Средиземно море. 

Контактите между двата края на Средиземно море зачестяват, а отварянето на 

търговските пътища през Сирия и Египет води до възраждане на маршрутите минаващи 

по южния край на морето. Активни в преноса на стоки по тях стават италианските 

градове, които постепенно се изплъзват от контрола на Византия. Венеция се издига 

като водеща морска сила в Адриатическо море. Независимо от факта, че Империята все 

още е значим фактор в Стария свят и благодарение на флотата си успява да контролира 

движението в Средиземно море, у нея се наблюдава пасивност по отношение на 

търговията. Константинопол окончателно се налага като център, към който водят 

всички пътища. Търговците са стимулирани да идват тук. Това става главна 

предпоставка за появата на посредници в търговията и постепенното й преминаване в 

ръцете на италианците. Държавата все още стриктно контролира транзакциите. 

Увеличаването на населението води до увеличаване на селскостопанското 

производство. Настъпилите промени в поземлената собственост са предпоставка за 

създаването на големи стопанства. Те стават основен източник на земеделски стоки, 

които започват да продават свободно. С тези процеси се свързва и появата на центъра за 

производство на амфори край Ганос. Продукцията му намира разпространение из 

всички точки на Източното Средиземноморие. Амфори достигат и до южния бряг на 

Франция, Сирия, Египет и Швеция. Показват възобновяването на търговските контакти. 

Започналата на еволюция на конструкция на корабите завършва. Появата на големи 

плавателни съдове показва нарастващия обем на търговията. 

Запазва се важността на Херсон и Северното Черноморие за търговията с 

Далечния Изток. Като нов партньор се издига Киевска Рус, която се превръща в основен 

консуматор на вино и зехтин. Това е причината за присъствието на много амфори по 

теченията на почти всички реки, водещи на север от Черно море към вътрешността на 
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страната. Варварските нашествия в южноруските степи през Х в. са сериозна заплаха за 

търговията в района. Византия е принудена да наложи контрол над Дунавските устия и 

северния бряг на Черно море, в резултат на което е унищожена Средновековна 

България. С навлизането на византийската армия на север от Стара планина в 

последната четвърт на Х в. се появяват и първите амфори. Находките на амфори тип 

VIII и X се концентрират по западния бряг на Черно море, Североизточна България, 

Добруджа и Долен Дунав. Намират се почти винаги заедно в еднотипни археологически 

комплекси. Най-ранно датираните амфори са от Плиска, Преслав и Одърци и бележат 

първия етап на установяване на византийската власт в района. Съдовете от крепостите 

Хума, Скала и Кладенци показват пътя, по който византийската армия  достига до р. 

Дунав. Съгласно политиката на Империята спрямо този регион, укрепените селища по 

течението на реката са превърнати в пазари, където се осъществява контролирана 

търговия с номадите. В повечето от тях амфорите се появяват в началото на XI в. и 

почти изчезват към края на XI–началото на XII в., когато северната граница на 

Империята се премества на юг към Стара планина. В амфорите се транспортират 

провизиите за военните гарнизони и стоките за така създадените тържища. Възможно е 

някои от съдовете от тип VIII и IX по течението на р. Дунав да се появяват и преди края 

на Х в. като резултат от търговските контакти между Дунавската делта и Средна 

Европа. Находки по западния бряг на Черно море бележат морския път от 

Константинопол до Херсон и Кримския полуостров. Единичните находки на амфори на 

юг от Стара планина се дължат на контактите с Егейския басейн по течението на р. 

Марица и притоците й. По всяка вероятност става въпрос за доставки на вино за 

цивилното население на местно ниво. Контакти със Солун почти липсват. Амфорите от 

тип XI–XVI също са от периода на византийското присъствие в българските земи и се 

датират от втората половина на X–XI в. Намерени са в Созопол, Плиска, Преслав и 

Силистра, които са главните административни центрове на новозавладените земи. Тези 

съдове показват, че освен от района на Мраморно море, хранителни доставки са 

извършвани и от други неизвестни за момента центрове. 

Слабостта на Византия като морска сила става по-осезаема към средата на XI в. 

Ролята й на фактор в Стария свят намалява за сметка на Венеция. Прекъсването на 

търговските пътища през Близкия Изток след завземането на Мала Азия от селджуките, 
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отприщва кръстоносните походи, в резултат на които се появяват множество латински 

кралства. Те са и причина за превземането на Константинопол от франките и за 

временното ликвидиране на Византия като държава. Търговията на дълги разстояния 

преминава почти изцяло в ръцете на Венеция и Генуа. Те стават доминираща сила и на 

вътрешния пазар на Империята. Засилването на интензивността на международната 

търговия и желанието да се превозват все повече стоки променя начина на плаване и 

довежда до въвеждането на нов тип кораби с по-голям тонаж. Късновизантийският 

период е време на разцвет на частната инициатива. Главна роля играе византийската 

аристокрация, която е основният доставчик на стоки за пазара. Гърците са изместени от 

международната търговия и се ограничават в транзакции на регионално ниво. Това, 

както и постепенното смаляване на Империята, намира отражение в разпространението 

на амфорите, които се концентрират основно в Егейско и Черно море. С установяването 

на Монголската империя и отварянето на търговските пътища към Далечния Изток се 

увеличава и значението на Черно море. През XIV в. и особено през XV в. амфорните 

находки са разпространени само и единствено тук, което е резултат от намаляването на 

площта на Византийската империя. Разпространяват се от частни търговци. Амфорите 

постепенно изчезват с въвеждането в употреба на дървените бурета. 

На територията на България след промяната на политиката спрямо Долния Дунав 

при династията на Комнините и оттеглянето на отбранителната линия на Империята до 

Стара планина, амфори се запазват в няколко ключови крепости по течението на реката 

и се датират в XII в. Наблюдава се почти пълната липса на съдове на юг от Хемус. 

Единствената амфора от тип XVII (XI–XII в.), е от Пернишката крепост и съвпада с 

периода на възстановяването на византийската власт на Балканите и разполагането на 

военни части в града. По форма съдът принадлежи към амфорите произвеждани в 

Южна Италия и Адриатика и показва контакти с тези територии. Тип XVIII и XIX се 

датират в XII–XIV в. се разпространяват главно по западночерноморския бряг и 

бележат основният маршрут между столицата Константинопол, Крим и Азовско море. 

Съдовете от вътрешността са малко на брой. Тези от Преслав и Силистра се отнасят към 

XII в. Това са двата центъра, в които се запазва византийското присъствие в района и 

след промяната на политиката спрямо Долния Дунав при династията на Комнините. На 
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юг от Стара планина се срещат само амфори тип XVIII. Те показват спорадични 

контакти с Егейско и Средиземно море. 

За XIII–XIV в. амфори се срещат само по западночерноморския бряг, където 

основните градове и пристанища са в ръцете на византийците. Липсата на амфори от 

вътрешността се дължи на прекратяването на доставките за армията с възстановяването 

на Българската държава. Съдовете от тип ХХ се датират XIII –XIV в. са резултат от 

контактите с Черно море по течението на р. Дунав. Намаляването на количеството на 

амфорите през XII–XIV в. се дължи на общата тенденция към заместването на 

керамичните съдове с дървени бурета. След завладяването на България и пристанищата 

по западния бряг на Черно море от османските турци през XIV в., транспортната 

керамика изчезва, защото тези земи излизат извън сферата на икономическото влияние 

на Византия. 

 

Заключение 

 В заключението е направено обобщение на основните резултати от изследването. 

Изпълняването на поставените в началото на дисертацията задачи доведе до 

осъществяването на поставените цели. Изработената типология на амфорите от днешна 

България се основава на формалните им характеристики и доведе до обособяването на 

съдовете в двадесет типа със съответните им варианти. Амфорите от добре датирани 

комплекси и съпоставката с аналогични материали от съседни държави позволиха да се 

прецизира, до колкото е възможно, датировката на всеки тип. Установи се, че преходът 

между късноантичните и средновековните амфори се осъществява плавно, без 

прекъсване. Картирането на находките позволи да се проследи териториалното им 

разпространение.  

От своя страна направеният преглед на политическите и икономическите 

събития в Средиземно и Черно море, който има за цел да онагледи контекста, в който се 

вписват амфорите от територията на днешна България и да покаже, кои са факторите, 

влияещи върху тяхното териториално и хронологическо разпространение, доведе до 

следните изводи. Основният фактор, който влияе върху политиката на Византия и 

Средиземноморския свят е търговията със стоки на лукса, идващи от Далечния изток. 

Промените в начина на разпространение на амфорите отразяват пряко настъпилите 
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политически и икономически промени в разглеждания ареал, които от своя страна са 

резултат от промяната на големите международни търговски пътища. Амфорите се 

концентрират в региони, които са близо до тези търговски пътища и показват 

маршрутите, които се следват при преноса на стоки по вода. Отсъствието на амфори от 

дадена територия не е доказателство за липсата на търговски контакти с нея, понеже 

често данни за такива контакти съществуват. Тя свидетелства по-скоро за липсата на 

внос на превозваните в амфорите стоки, която може да се дължи на липсата на традиции 

за ползването им, липсата на необходимост от внос поради производство на същите 

стоки на местна почва, или поради пресипването на тези стоки в други контейнери, с 

които да се осъществи по-нататъшният им транспорт. 

В случая на България, амфори липсват от територии, които са извън обсега на 

интересите на Византия, и които лежат далеч от стратегически важни в търговско и 

политическо отношение области и пътища. Засвидетелствани са в земите, които са под 

прекия контрол на Империята. Присъствието на амфори на територията на Република 

България трябва да се свърже предимно с присъствието на византийски военни части и 

тяхното снабдяване с продоволствия, но не липсват и данни за пренасянето им в 

резултат на частна търговска инициатива. 

 Независимо, че амфорите са основният обект на изследване, в дисертацията са 

разгледани и някои други аспекти, които имат пряко отношение към темата и могат да 

се използват при реконструирането на културно-историческите събития. Това са 

въпросите свързани с амфорните печати, дипинтите, графитите, вместимостта на 

амфорите, съдържанието им, формата им, производствените им центрове и корабните 

конструкции. Представени са съществуващите материали и наличната до момента 

информация не само от територията на България, но и от цялото Средиземноморие. 

Засегнати са по-важните проблеми и са изказани мнения по спорните въпроси. 
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Справка за научните приносни на дисертацията 

 

1. За пръв път в българската археологическа литература е направен опит за 

цялостно изследване на една важна, но слабо позната проблематика – тази за амфорите 

от периода VII–XIV в. 

2. За нуждите на дисертацията са събрани и обработени основно непубликувани 

материали, пазени във фондовете на музеите, до които е осигурен достъп. 

3. Създадена е типология на амфорите, която е синхронизирана с известните до 

момента класификации в нашата и чуждестранната специализирана литература, което я 

прави напълно конвертируема и приложима за анализ на археологически материал от 

различни територии. 

4. Детайлизирана и уточнена е хронологията на отделните типове амфори, които 

са разпространени на територията на днешна България. 

5. Разгледани са много въпроси, имащи пряко отношение към амфорната 

тематика и са очертани основните насоки за бъдещи изследвания, включващи не само 

конвенционални, но и мултидисциплинарни подходи.  

6. Амфорите от VII–XIV в. от днешна България са разгледани в общия контекст 

на разпространение на материалите от Средиземно и Черно море и са установени 

основните политически и икономически фактори влияещи върху териториалното и 

хронологическото им разпространение.  

7. Направен е опит за възстановка на търговските взаимоотношения и контактите 

в Стария свят през разглеждания период въз основа на амфорния материал. 

8. В научно обръщение в вкарано голямо количество информация, която до този 

момент липсва в българската специализирана литература. 
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