
 

 

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „АРХЕОЛОГИЯ“ 

 

 

 

 

Мария Грозданова Христова 

 

КЕРАМИКАТА ОТ БИРИТУАЛНИТЕ НЕКРОПОЛИ (VІІ – ІХ В.) 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертация за присъждане на  

образователна и научна степен „доктор“ 

 

 

 

 

София                                         Научен ръководител 

2011      проф. д. и. н. Людмила Дончева-Петкова 

 

 

 

 

 

 



 

~ 2 ~ 
 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Актуалност на темата:  

След публикуването на монографията на Л. Дончева-Петкова върху 

ранносредновековната керамика преди повече от тридесет години, в археологичната 

литература не е правено друго обобщаващо изследване върху този материал. 

Същевременно, в резултат на редовни археологически разкопки, е натрупано голямо 

количество керамика. Това обстоятелство прави нейното проучване и включването й в 

научно обръщение необходимо. Представеното изследване се фокусира върху една 

част от керамиката, произхождаща единствено от биритуалните некрополи на Долен 

Дунав. Обработката на материал от затворен комплекс насочва вниманието на 

изследователя към определен кръг проблеми, характерни със своята дискусионност и 

същевременно значимост. Това са предимно проблемите на хронологията. Така с 

разгледания проблемен кръг, с обработката на непубликувани материали 

предложеният труд се очертава като навременен и актуален.  

 

Цели и задачи на изследването 

Събирането и систематизирането на керамичния материал, произхождащ от 

биритуалните некрополи, логично ни отвежда и към основната цел на изследването. 

Съзнавайки ясно особеното място на некрополите като затворени комплекси нашите 

усилия бяха насочени към изработването на типо-хронология на керамичния материал.   

Периодът, в който функционират биритуалните некрополи, обхваща около 180 

години. Този дълъг отрязък от време безусловно изисква вътрешно хронологично 

прецизиране, първоначално относително, а по възможност и абсолютно.  Този аспект 

на проучване и създаване на хронологична скàла на керамичния материал обуславят и 

особеностите на методическия подход. В изпълнение на тази цел се поставят за 

решаване следните няколко задачи: 

 Да се събере и систематизира натрупаният при археологически разкопки 

на биритуални некрополи керамичен материал. 

 Да се изработи типология на керамичните съдове, въз основа на която да 

се направи количествен и статистически анализ. 

 Да се направи корелация на керамиката с други находки от инвентара на 

съответния гроб. 
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 Да се очертае ролята на керамиката като хронологичен индикатор в 

Ранното българско средновековие. 

  Принадлежността на биритуалните некрополи към прабългарския етнос, която в 

специализираната литература се приема за несъмнена, ни позволява да поставим 

допълнителна цел в изследването. Това е проблемът за произхода на керамичната 

традиция на прабългарите, влиянията, които я оформят, а оттам и изходните 

територии, от където те поемат своя път на запад. Тази цел се постига с решаването на 

следните задачи:  

 Да се направи съпоставка в технологично и морфологично отношение между 

керамиката от биритуалните некрополи на Долен Дунав и керамиката на 

Салтово-маяцката култура. Тази задача се обуславя от традиционното 

разглеждане на двете култури като взаимосвързани. 

 Да се потърсят сходства сред керамиката на други народи и култури в райони, 

където прабългарското присъствие е засвидетелствано в писмените извори 

(Кавказ, Прикубанието, степната зона на Северното Черноморие). 

 Да се потърсят общи елементи между прабългарската керамика и керамиката на 

по-ранни култури (сарматска, меото-сарматска). 

 

Географски и хронологичен обхват на изследването 

Географският и хронологичен обхват се съдържа в термина “биритуални 

некрополи”. С него в специализираната литература се обозначават групата некрополи, 

разположени преимуществено в Североизточна България (Нови Пазар, Кюлевча, 

Дибич, Върбяне, Дивдядово, Девня 1 и 3, Варна 1, Ножарево и др.),  Добруджа 

(Балчик, Топола, Бдинци, Плачи Дол, Могилище, Рогачево, Капул Виилор – Истрия и 

др.) и югоизточната периферия на Влахия (Извору, Султана, Обършия–Олт, Фрътещь, 

Платонещь и др.), в които са практикувани едновременно и кремация, и инхумация. 

Тази едновременност на двата обреда е засвидетелствана както от еднаквия инвентар, 

произхождащ от двете групи гробове, така и от структурата на самите некрополи. Няма 

разграничаване на двете групи в отделни сектори, както е например в некрополите от 

Северозападна България, известни с термина “Долни Луковит”. Всъщност, 

некрополите тип “Долни Луковит”, за които също се използва понякога термина 

“биритуален”, вероятно отразяват смяната на кремация с инхумация в периода на 

християнизацията, както предполага в публикацията си и Ж. Въжарова. Макар и да 
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съществуват някои спорни моменти в тази интерпретация, те излизат извън рамките на 

поставената тема. В последното обобщаващо проучване на некрополите на Долен 

Дунав, некрополите тип “Долни Луковит” са причислени към групата на  урновите 

кремационни некрополи. 

Хронологичната рамка на изследването се определя също от термина 

“биритуални некрополи”. Те се появяват в така очертаните територии ориентировъчно 

към края на VІІ в. и функционират до християнизацията на Българската държава. 

 

Предмет на изследването 

В изследването са привлечени публикуваните вече материали, както и 

непубликувани от фондовете на музеите в Добрич, Варна, Плиска и София. С оглед 

решаването на поставените цели, тук не са включени известни в публикациите съдове, 

които не произхождат от ясен археологичен контекст (в случая – гроб или тризна), 

което довежда до невъзможността да ги интерпретираме като “затворен комплекс”. 

Такива са например глазирана стомничка за която Д. Ил. Димитров пише, че е “открита 

в района на некропол № 3 при Девня в близост с гробовете от християнската епоха”, 

както и ангобираната кана, произхождаща от некропола при Нови Пазар. Тя е намерена 

между гробове № 10, 23 и 24 “плитко под повърхността на терена”, като дълбочината 

на самите гробове е от 1 до 1,80 м. От изследването също така са изключени и 

материалите на строителната керамика, защото там, където има използвани такива, 

става въпрос за вторично употребени късноантични тухли. В качеството на 

сравнителен материал при работата над дисертацията са използвани археологични 

източници, получени при изследване на други средновековни паметници.  

 

Методи на изследването 

При обработката на керамичния материал са приложени класификационни, 

сравнително-аналитични, графични и количествени статистически методи.  

Възприета е тристепенната класификационна структура – “вид”, “тип”, 

“вариант”. В съответствие с типологията е изработена таблица на взаимосъчетаемостта 

на съдовете, с помощта на която се определят различните групи, като това съответства 

на основните етапи от развитието на керамиката. Допълнително уточняване на така 

очертаните групи е постигнато при съпоставката с останалите находки, на първо място 

с металните. 
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При статистическите методи като пълноценна изходна единица в изследването 

са използвани керамичните комплекси, произхождащи от некрополите. Тук е застъпено 

разбирането, че “единичният комплекс керамика, дори и при най-подробна обработка, 

взет отделно, не може да бъде достатъчно ценен източник за историческо познание. 

Керамиката, както и всички вещи, търпи постоянно изменение, намира се в 

непрекъснато развитие. Затова единствено сравнението между няколко комплекса 

позволява да се разкрие посоката в нейното развитие. Пълнотата и достоверността на 

сведенията за развитието на керамиката зависят от количеството натрупан материал”. 

Затова опорни в преставения дисертационен труд се явяват керамичните комплекси от 

Нови Пазар, Топола, Девня 1 и 3, Извору, Султана и Капул Виилор – Истрия, които са 

достатъчно големи, за да позволят извеждането на конкретни заключения, базирани на 

количествен статистически анализ. 

Сравнително-аналитичният метод съдържа в себе си три направления: 

историко-типологичното изучава сходствата в явления с конвергентен характер. За 

сега у нас това е най-използваният метод, при който се привеждат аналогии основно от 

ареала на Салтово-маяцката култура. Второто направление е историко-генетичното, 

което изследва явления, имащи генетична връзка помежду им. А третото – историко-

дифузионното – изучава явления, които са резултат на влияния и заимстване. В 

настоящето изследване тези три метода са основни при решаването на втората 

поставена цел – генезисът на прабългарската керамика. 

Структура и обем на дисертацията 

Дисертацията е в обем от 384 страници и е съставена от две част. Първата част 

включва увод, три глави, заключение, списък на използваната литература и архивни 

материали. Тази част съдържа карта, 18 таблици, както и 20 табла с илюстрации и 

възлиза на 208 страници. Втората част представлява каталог към дисертацията. В него 

са включени 525 керамични съда, като всеки е представен с текст, графично 

изображение, а голяма част от тях и със снимков материал. Тази част е в обем от 176 

страници.  
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ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

В УВОДА са обосновани целите, задачите и предметът на изследването. 

Посочени са  основните трудности, свързани с тяхното разработване – липсата на 

детайлно разработена хронология на раннобългарската езическа култура; оскъдността 

на поставения в гробовете инвентар; слабостите в традиционно използваните методи за 

датиране, както и неустойчивостта на хронологичните оценки на много от 

паметниците. Определени са териториалният и хронологичен обхват, както и 

използваната методика.  

 

ГЛАВА ПЪРВА.  

История на проучванията 

В темата за керамиката от биритуалните некрополи се очертават два основни 

аспекта: от една страна са проучванията върху самите некрополи, а от друга – тези, 

тясно свързани с керамичното производство. 

І. Проучвания на биритуалните некрополи 

Проучванията на биритуалните некрополи започват с откриването на некропола 

при Нови Пазар. Още в първичните публикации на този паметник се очертават и 

основните спорни моменти, свързани преди всичко с неговата дата и етническа 

атрибуция, които прозират в работите на Ст. Михайлов и Ст. Ваклинов. Към тяхното 

решаване са насочени усилията на няколко поколения археолози, както български, така 

и румънски, и руски. Постепенно в специализираната литература е утвърдено 

становището за принадлежността на биритуалните некрополи към прабългарския 

етнос. 

Натрупването на емпиричен материал е свързано с дейността на Ж. Въжарова, 

разкрила големите двуобредни некрополи при Кюлевча и Бдинци, на Д. Ил. Димитров, 

проучил некрополите 1 и 3 при Девня и некропол 1 при Варна. Към тях се добавят и 

резултатите от проучванията на румънска територия. След изследването на първия 

биритуален некропол на румънска територия от Вл. Зира (Капул Виилор – Истрия), са 

открити и публикувани от Б. Митря некрополите при Султана и Извору. Към тях се 

добавят и резултатите от проучванията на некрополите при Фрътещь, публикуван в 

предварително съобщение от С. Долинеску и и М. Йонеску,  както и тези от некропола 

при Обършиа–Олт, публикувани сумарно от О. Торопу и О. Стойка. 
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След известно прекъсване, в средата на 80-те години в България са подновени 

проучванията на биритуални некрополи. В течение на почти десет години екипът на 

Ст. Ангелова и Л. Дончева-Петкова разкрива некропола при Топола, а резултатите са 

публикувани в няколко предварителни съобщения. Почти едновременно с него, в 

близкия до Топола град Балчик, е открит друг биритуален некропол. Той е публикуван 

в обобщаваща статия на М. Димитров. По-късно разкопките на този некропол са 

подновени от Л. Дончева-Петкова и нейния екип, а техните усилия са възнаградени с 

изключителни открития. Още в първата си публикация, посветена на достигнатите до 

момента резултати, Л. Дончева-Петкова констатира, че “с откритите в гробовете 

сфероконични кани, паници, тока тип “Коринт”, тънки медни пластинки с изчукани 

полусфери, с гвоздейчета с декоративни глави, с подвижни нитове, некропол № 3 при 

Балчик е не само един от ранните, но засега и най-ранния наш паметник... възникнал с 

образуването на българската държава”. След продължаване на проучванията в още 

няколко археологични сезона, тази констатация е потвърдена.  

Р. Рашев и Ст. Станилов проучват некропола при Ножарево, като резултатите са 

представени в предварително съобщение. В него авторите отнасят некропола към 

“некрополите тип Нови Пазар”, които се датират в “езическия период на Първото 

българско царство”, като отбелязват, че той е близък с тях най-вече по обреда си и 

керамичния комплекс.  

При проучването на тракийски некропол от ранножелязната епоха в местността 

Дургут до с. Черна, се попада и на средновековен биритуален. Резултатите са 

публикувани от И. Василчин, който отбелязва неговата близост с некрополите при 

Топола, Девня 1 и 3, Бдинци. Материалите, произхождащи от гроб № 3 на същия 

некропол стават обект на по-късно изследване, в което Б. Тотев и О. Пелевина 

уточняват долната граница на неговото функциониране. 

В своята монография, посветена на езическата култура на средновековна 

България Р. Рашев представя сумарно резултатите от проучванията и на друг 

биритуален некропол – този при Върбяне. Той отбелязва, че това е най-близко 

разположеният некропол до Плиска. За съжаление, проученият сектор “обхваща 

гробове от късната фаза в използването му”, но авторът отбелязва, че по-ранната, 

езическа част, за която има податки сред археологичния материал (каните с 

псевдоуши) остава непроучена, защото попада в частни дворове.  
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При разкриването на биритуалния некропол при с. Караманите участват Р. 

Рашев и украински студенти под ръководството на К. И. Красилников. Резултатите са 

публикувани обобщено в Украйна и България. 

Към групата на биритуалните некрополи може да се отнесе и некрополът в кв. 

Дивдядово на Шумен, за който първи сведения дава още Ж. Въжарова. По- късно 

разкопки там са проведени от сътрудниците в ИМ – Шумен. Резултатите са 

публикувани в две статии, в които авторите допускат, че “проучените в северния край 

на кв. Дивдядово гробове принадлежат на езически некропол, съществувал през 

първите десетилетия на VІІІ в.” 

Откриването на още биритуални некрополи в Североизточна България се 

свързва с дейността на В. Йотов. Той разкопава частично и обнародва резултатите от 

некрополите при Хитово, Плачи дол, Могилище. Невъзможността тези некрополи да 

бъдат разкрити в пълния им обем принуждава авторът по-скоро само да “маркира” 

тяхното наличие, като се съобрязава с вече утвърдените хронологични и етнически 

рамки. 

Цялостно проучване на некрополите на Долен Дунав прави германският учен У. 

Фидлер. В него той определя групата “биритуални некрополи” и в тях включва не само 

известните от България Нови Пазар, Кюлевча, Бдинци, Варна 1, Девня 1 и 3, но и тези 

от Румъния – Извору, Султана, Обършия-Олт (Ноуа), Фрътещь, Капул Виилор – 

Истрия (Fiedler 1992, teil 1, 116 – 121). У. Фидлер застъпва становището, че зад 

различните групи некрополи се крие различен религиозен светоглед, вероятно и два 

различни етноса. Той разглежда скрупульозно керамиката, дребните находки и 

разработва относителна хронология на некрополите на Долен Дунав. 

  Докато пробемът за принадлежността на биритуалните некрополи към 

прабългарския етнос може да се приеме за решен в литературата, не така стои въпросът 

с тяхната хронология, и преди всичко с началната дата на тяхното функциониране. 

Очертават се две мнения: при едното началото на българската култура се свързва с 

историческата дата 681(Л. Дончева-Петкова, Ст. Ангелова); при другото – с периода от 

средата на VІІІ в. ( Р. Рашев, П. Георгиев). В подкрепа и на едната, и на другата теза, се 

привличат основно данните от некрополите. 

 

ІІ. Проучвания на керамиката. 

През 1948 г. излизат три статии на Ст. Станчев, посветени изцяло на 

керамиката. В тях той публикува керамичния материал от могила ХХХІІІ в Плиска, 
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където прави опит да разграничи отделните керамични типове, които да свърже с 

конкретни етноси, известни от историческите извори. Така той свързва гърнетата с 

врязана украса със славянското керамично производство, а съдовете с излъскана – с 

прабългарското. В специална, трета група, той открива антично наследство и 

византийско влияние. Тази схема виждаме в разгърнат вид и в главата, посветена на 

керамиката в монографичното изследване на Ж. Въжарова върху етническата 

характеристика на средновековна България по данни от некрополите. 

В специална студия Д. Ил. Димитров разглежда керамиката, произхождаща от 

некрополите във Варненско. Той обръща внимание на технологическите й 

характеристики, предлага класификация на открития материал, търси аналогии в 

съседните райони и заключава, че направеният анализ дава достатъчно “основания за 

извода, че в посочения район през периода VІІІ – Х в. се произвеждала керамика от 

няколко основни типа, продукти на една и съща обществено-икономическа формация, 

запазила в себе си определени етнико-културни традиции”. В една своя по-късна 

публикация, посветена на керамиката от Варненския музей (чиято основна част е 

получена от разкопките на езически некрополи), той изказва становище, че контактите 

между българското население в южноруските степни райони със сънародниците им на 

Балканите са продължили до късно, като най-голямо основание за подобно твърдение 

той намира в керамиката. 

Обобщена картина на средновековната керамика ни представя едниствената 

засега монография по този проблем – тази на Л. Дончева-Петкова. В нея авторката 

разработва прекрасно въпроса за технологията на керамичния процес, което ни избавя 

от необходимостта да се спираме специално на него в настоящото изследване. 

Предложената класификация на керамичния материал не е загубила своето значение и 

днес. Що се отнася до предложените датировки, те са напълно съобразени с 

установените към този момент такива. С натрупването на нови данни, които налагат 

тяхната корекция, Л. Дончева-Петкова се връща към проблема за хронологията в 

своите по-късни изследвания на керамиката и предлага нови, уточнени и стеснени 

дати. 

Ст. Ангелова разработва друг основен проблем, свързан с 

ранносредновековната керамика – този за нейния произход. В две обширни студии тя 

се спира върху традициите, оформили ранносредновековното керамично производство. 

Въпросите, които засягат Л. Дончева-Петкова и Ст. Ангелова в поредица общи статии, 

не се изчерпват само с уточняване на хронологията. В тях двете авторки търсят и 
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изходните територии, в които се сформира специфичната за българите грънчарска 

традиция, както и влиянията, наслагвали се върху нея в течение на вековете.  

В монографичното изследване върху езическата култура на Дунавска България 

Р. Рашев се спира и върху керамиката, като подчертава нейното значение като 

“единствено датиращо средство” в редица случаи, както и фактът, че тя е “елементът, 

който най-добре изразява културното единство на земите от двата бряга на Долен 

Дунав”. Той предлага нова класификация на керамичния материал, а по въпроса за 

нейната хронология се изказва сдържано, повтарайки свои доводи, изложени в по-

ранна негова студия, но все пак подчертава, че “тази хронология не може да 

претендира нито за последна дума по въпроса, нито за изчерпателност, доколкото нови 

материали биха били в състояние да я коригират съществено, особено що се отнася до 

началната фаза”. 

Сред трудовете на румънските археолози, се открояват изследванията на М. 

Комша, С. Долинеску-Ферхе и Е. Захария. 

В обширната си студия върху “балкано-дунавската” култура М. Комша отделя 

специално внимание на керамиката, като разграничава четири хоризонта в 

разглежданата култура. Първите две фази М. Комша отнася към периода на ІХ – Х в., 

като търси приноса на прабългарите във формирането на “балкано-дунавската” 

култура най-вече в керамиката и отбелязва, че  сивата керамика (характерна за тях –

б.а.) “се среща заедно с червена керамика в цяла серия селища от двете страни на 

Дунава, принадлежащи на пърата фаза на балкано-дунавската цивилизация”, а във 

втората фаза на тази цивилизация “по-силното византийско влияние довежда до 

изместването на сивите кани с трилистно устие салтовски тип с амфоровидни 

византийски стомни, копирани от местни грънчари”. В свои по-късни изследвания 

върху многослойното селище при Буков, публикувани в монографичен труд, тя 

снижава долната граница на първата фаза и я отнаса към средата на VІІІ в. Тази дата е 

потвърдена и в изследването й върху “аланската” керамика.  

Интересни са резултатите, постигнати и от С. Долинеску-Ферхе. В изследването 

на многослойното селище при Дулчанка тя разкрива отделните етапи на неговото 

функциониране и на базата на стратиграфски наблюдения разработва хронологията на 

керамиката от средата и края на VІІ в. 

Особено важни са резултатите на Е. Захария от некропол № 2 при Братей, в 

който керамичният материал е датиран от края на VІІ до края на VІІІ в. 
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От така направения кратък преглед на проучванията се очертават двата 

проблемни кръга, останали и до днес без окончателен и еднозначен отговор. От една 

страна, това е хронология на некрополите и произхождащите от тях материали (в 

частност керамиката) и най-вече началната дата на тяхното функциониране; а от друга 

страна, това е проблемът с произхода на ранносредновековната българска керамика и 

по-точно на прабългарската, каквато откриваме в биритуалните некрополи. В 

настоящето изследване се прави опит да се систематизират, уточнят и предложат 

допълнителни доводи в решаването на тези въпроси без претенция за окончателност и 

неизменност по отношение на основните изводи. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Типология и хронология на керамиката 

І. Типология на керамиката 

1. Принципи на класификация 

В археологическата литература не се отделя достатъчно внимание на 

класификацията на керамиката. В повечето случаи предложените класификационни 

схеми съставляват част от по-обобщаващи трудове. Единствено досега изследване, 

посветено на този проблем, остава монографията на Л. Дончева-Петкова. 

Като цяло могат да се разграничат няколко основни подхода при класификацията 

на керамичния материал. Първият е поставянето в основата на класификационната 

схема на такива технически признаци като състав на тестото и украсата на съда.  

Оказва се, че при даване превес на технологичния принцип (като обикновено в 

основата се залага подготовката на тестото) в едни и същи групи попадат различни 

като форма съдове. Фактът, че именно този така наречен „първи технологичен 

признак” се използва най-широко в археологичната литература като основа на 

класификациите, изисква да му бъде обърнато специално внимание.  

Керамиката се отличава с извънредно широка суровинна база. Класическата 

суровина за нейното производство е глината, която се използва заради нейната 

пластичност. Към нея се добавят и други, непластични материали (кварцови, 

фелдшпатни, карбонатни), горливи, отпадъчни и други вещества, за да се намали 

ненужно голямата пластичност на основната суровина и така да се подобри качеството 

на изделието (основно неговата якост, огнеупорност и т.н.). Тези материали се наричат 

опостнители, а така приготвената глина – опостнена. Според зърнения си състав 

керамичните маси се делят на финозърнести (с едрина на частиците примерно под 0,1 
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мм) и грубозърнести (поради съдържанието на по-едри частици).  От направените 

микроскопски наблюдения на керамични фрагменти, произхождащи от некрополите 

при Топола и Балчик ясно се вижда структурата на използваната керамична маса. В 

същност тя е еднаква и за двата вида (пречистена и песъчлива), като разликата е в 

размерите на отделните частици. При керамиката от т.нар. „пречистена” глина 

кварцовите частици са с размери 0,03 – 0,04 мм., докато при тази, изработена от 

„песъчлива” същите кварцови частици са с размери от 0,19 – 0,34 мм. 

От всичко казано дотук следват няколко важни извода: 

1. По своя състав съществена разлика между двете керамични маси няма.  

2. Въвеждането на допълнителни опостняващи материали се прави с цел 

подобряване качеството на изделието (якост, огнеупорност и др.).  

3. При прекомерно вкарване на такива опостняващи материали се влошава 

пластичността на глинестите маси. 

Като се вземе предвид, че в групата на керамиката от „песъчлива” глина 

единствената форма са гърнетата, трябва да се зададе въпросът дали използването 

именно на такава керамична маса не е свързано с чисто утилитарните функции на 

самото гърне? Тоест, допълнителното опостняване на глината се е налага именно 

поради факта, че гърнето е служи за приготвяне на храна и качества като якост и 

огнеупорност са били решаващи. Докато при керамиката от „пречистена” глина, чиято 

номенклатура е и доста разнообразна откъм форми, пластичността на суровината  е с 

решаващо значение. Към подобна връзка насочва и изследването на Ст. Станчев върху 

керамиката от Нови Пазар. В коментара си за керамиката от пречистена глина той 

отбелязва, че „отсъствието на пясък е една от причините, поради която стените на 

съдовете имат едно особено свойство – те са неустойчиви, сипкави, липсва връзка 

между частиците”. 

От всичко изложено дотук следва, че изборът и подготовката на суровината е 

подчинен на функциите, които ще изпълнява изделието. Тоест поставянето на този 

признак в основата на изработване на класификационна схема е неуместно. 

Първостепенна роля играе функцията. И разработване на класификационна схема въз 

основа на функционално-формални признаци е по-надеждна и резултатна. Такъв 

подход възприема Л. Дончева-Петкова в своето проучване на средновековната битова  

керамика. В основата на своята типология тя поставя функционалните и формални 

характеристики на керамиката. Така тя е разделена на три групи съобразно нейното 

предназначение – кухненска, трапезна и такава за съхраняване и пренасяне на 
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продукти – като авторът отбелязва известната условност на това делене. Формата на 

съда определя вида, а очертаните във всеки вид типове са разработени въз основа на 

математически изчисления. Така предложената класификация е изключително стройна 

и коректна, но има една слабост: залагането на математически изчисления в основата 

на разработване на типовете, при ниската степен или пълното отстъствие на 

стандартизирано производство, довежда до изключителна раздробеност на 

типологията. 

Тъй като в настоящето изследване се разглежда керамика, произхождаща 

единствено от биритуалните некрополи, използването на традиционното делене на 

групи по функционален признак не е уместно. Мястото на намиране на керамичния 

материал не ни позволява да го отнесем към нито една от трите групи. Нямаме 

достатъчно сигурни ориентири, които да могат да определят ролята, която играят 

съдовете в погребалния ритуал. Изказано е предположение, че те са „служели” за 

същите цели, както в обикновения живот, така както и за специална направа на някои 

от тях за нуждите на ритуала. В тази връзка е интересна констатацията на Н. Ловпаче, 

че в некрополите Сопино, Борисовски, Агойски и Пашковски 1 (с които традиционно 

се търсят и откриват паралели) керамиката свидетелства за разпространение на обичая 

за ритуално умиване на ръцете и нозете. Този обичай е засвидетелстван и сред 

некрополите от Прикубанието. Всички тези неясноти не ни позволяват да разпределим 

съдовете в групи като “трапезна” и “кухненска” керамика. От друга страна, 

обособяването на отделна група керамика, която повтаря напълно формите на вече 

обособените, е напълно излишно. Поради това ще се въздържим от обособяването на 

керамичния материал в групи по функционален признак. В основата на предлаганата 

класификация ще бъде поставена категорията „вид”, определена от формата на самия 

съд (гърне, кана, купа и т.н.). Видът се дели на типове на базата на формата на тялото, 

като се придържаме към стереометрични определения (сферични, конични, овоидни и 

т.н.) и са обозначени с римска цифра. Вариантите се определят от самия контур на съда 

и са обозначени с латинска буква. Някои специфики, като оформянето на устието и 

изпичането обособяват подварианти, които са обозначени с арабски цифри. 

Единствените отклонения от така предложената схема са при каните и гърнетата, при 

които има по един допълнителен тип, определен от такъв доминиращ признак, какъвто 
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са двете дръжки при гърнетата и малките псевдодръжки при каните
1
. Така 

предложената схема ясно очертава развитието в рамките на типа и вида, както в 

технологично, така и във формално отношение. 

 

2. Класификация на керамиката. 

Гърнета 

Въз основа на оформяне на тялото на тези съдове могат да се разграничат следните 

типове: сферични, овоидни, конични, биконични и гърнета с две дръжки (таблица 1) 

Тип І. Гърнетата от този тип са със сферично тяло, заоблени рамене, разположени в 

средната или горната му част. Шийките са къси, прибрани и преминават в изправено 

или извито навън устие с прав или кòсо отрязан и заоблен ръб. Към този тип 

причисляваме и гърнетата, известни като “пастирски”. Гърнетата от този тип са 

произвеждани от пречистена глина. Украсата не е задължителен елемент при 

оформянето на съда, но там където я има, се състои от излъсквания във вертикална 

посока, понякога образуващи ромбовидна мрежа. Излъсканата украса се среща 

самостоятелно или в съчетание с врязани линии или канелюри, разположена в средната 

и долната част на съда. Цветът на тези гърнета е разнообразен – сив, черен, кафяв, 

жълтеникав или червен. Разликите в оформянето на гърнетата от този тип определят и 

десетте варианта (таблица 1). Известни са от некрополите при Нови Пазар, Кюлевча, 

Върбяне Балчик, Топола, Бдинци, Могилище, Варна 1, Девня 1 и 3, Черна, Капул 

Виилор – Истрия, Извору, Султана. Особено интересни са гърнетата от вариант J, 

които са с малки размери, изработвани са от глина с пясъчни примеси, изпичани са до 

охрист или червен цвят и са украсени с врязана  украса. Това са “малките червени 

гърненца”, които разглежда У. Фидлер, като отчита тяхната поява и разпространение в 

определен хронологичен обхват, а именно във втората половина на VІІІ в., като са 

особено добре представени в големите двуобредни некрополи във Влахия, датирани 

към ІХ в.  

Тип ІІ. Гърнетата от този тип са с издължено овоидно тяло,. В литературата се 

срещат и определения като „яйцевидни” (Станчев, Иванов 1958; Въжарова 1976) или 

овално-бъчвовидни (Дончева-Петкова 1977). Максималният диаметър на тези съдове е 

                                                   
1
 Тук е необходимо да се направи едно уточнение: тъй като разработването на класификационна схема 

на керамичния материал не е самоцел, а е подчинено на уточняване на нейната хронология, ние 

допуснахме това леко отклонение в нея, тъй като в процеса на работа се установи, че тези така наречени 

“доминиращи признаци” са и ясен хронологичен индикатор. 
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в средната, понякога и в горната част на тялото, като към шийката и дъното стените 

плавно се скосяват. Изработени са от песъчлива глина и са със сив, черен, охрав или 

червеникав цвят. Украсата е врязана и се състои от различни съчетания, най -вече 

между прави и вълнообразни линии, но се срещат и кòси насечки, както и набодени 

ямички.  В зависимост от някои особености при оформянето на съда могат да се 

определят три варианта (таблица 1). Гърнетата от този тип се срещат в некрополите 

при Нови Пазар, Кюлевча, Върбяне, Дивдядово, Балчик, Топола, Бдинци, Караманите, 

Девня 1, Хитово, Черна, Капул Виилор – Истрия, Извору. 

Тип ІІІ. Гърнетата от този тип са с конични тела. Раменете им са заоблени, 

обикновено поставени в горната част на тялото, а стените се скосяват към дъното. 

Разнообразието при оформянето на устието и шийката са основа за обособяването на 

седем варианти, а някои допълнителни особености (напр. изпичане) определят 

подвариантите. Това е най-многобройната група гърнета, при които се забелязва 

изключително развитие, както при оформянето на устийния ръб, така и при орнамента 

(таблица 1). Известни са от некрополите при Върбяне, Кюлевча, Дивдядово, Балчик, 

Топола, Бдинци, Хитово, Варна 1, Девня 1 и 3, Караманите, Капул Виилор – Истрия, 

Извору, Султана. 

 

Таблица 1 

Тип Вариант 

     А          В          С           D          E           F           G              H              I             J  

 

І 

 

  

 

II 
 

 

 

III 
 

 

 

IV 
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~ 16 ~ 
 

Тип ІV. Телата на гърнетата от този тип са с биконична форма. Шийките са 

прибрани, цилиндрични, а устията могат да бъдат силно извити навън или изправени, 

като ръбът им е заоблен. Изпичани са до сив, черен  или охристо-червен цвят. Въз 

основа на някои различия в контура, както и в оформянето на устието са обособени три 

варианта (таблица 1). Украсата е от слабо излъскани вертикални ивици или врязани 

хоризонтални прави линии, понякога в съчетание със снопове вълнообразни. Известни 

са от некрополите при  Девня 1 и 3, Караманите, Топола, Хитово, Могилище, Извору.  

Тип V. Доминиращ признак, позволяващ да обособим тези гърнета в отделен тип, е 

наличието на две симетрично разположени малки дръжки, прихванати под устието и 

към горната част на тялото. Те определят цялостната им визия и ги отличават от 

всички предишни типове. В процеса на работа се изясни също така, че този признак 

може да се разглежда и като хронологичен ориентир, което допълнително затвърди 

нашето убеждение в необходимостта гърнетата с две дръжки да бъдат изведени в 

отделен тип.  Формата на тялото на тези гърнета се свързва с гърнетата, определени 

като тип І (сферични) и тип ІІ (овоидни), което и определя вариантите (таблица 1). 

Шийките са цилиндрични и преминават в изправено устие със заоблен ръб. Гърнетата 

от този тип са изработвани от пречистена глина и са изпичани до черен, сив, кафяв, 

червен цвят. Повърхността е украсена от излъскани вертикални ивици, мрежовиден 

орнамент, ограничени от врязана единична линия. Въпреки че излъсканата украса 

преобладава, се срещат и гърнета с врязана украса от снопчена вълнообразни линии. 

Известни са от некрополите при Нови Пазар, Кюлевча, Балчик, Топола, Девня 1 и 3, 

Капул Виилор – Истрия, Извору. 

Кани 

Каните са втората група съдове, представени широко в биритуалните некрополи. В 

зависимост от оформянето на техните тела могат да се разграничат пет  типа: сферични, 

овоидни, конични, биконични и кани с три дръжки (таблица 2). 

Тип І. Каните, обособени в този тип имат сферични тела, които плавно или чрез 

рязък преход преминават в шийка. Тя е цилиндрична или конична и завършва с 

трилистно (в единични случаи фуниевидно) устие. Този тип съдове са най-широко 

разпространени и в зависимост от някои различия при оформянето се делят на осем 

варианта (таблица 2). Цветът им е сив, черен, кафява оранжев, жълтеникав или червен. 

Обикновено украсата се състои от излъскани вертикални ивици или мрежа; среща се и 

зонално редуване на двата орнаментални мотива. При някои кани украсата е постигана 

чрез притискане на твърд предмет към повърхността, като чрез товтакаа е образуван 
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интересен орнамент, например каната от гроб № 33 от некропола при Нови Пазар или 

каната от гроб № 5 от некропола при Хитово. Срещат се кани, чиято повърхност е 

набраздена от канелюри. Каните, обособени във вариант Н се отличават със своята 

пластична украса. Кани от този тип са известни от некрополите при Нови Пазар, 

Кюлевча, Балчик, Топола, Бдинци, Хитово, Девня 1 и 3, Капул Виилор – Истрия, 

Султана. 

Тип ІІ. Каните, обособени тук, имат овоидни тела, определяни понякога като 

“крушовидни”. Шийката е цилиндрична, рядко конична и преминава в трилистно 

устие. Въз основа на някои различия при оформянето най-вече на телата се 

разграничават три варианта (таблица 2). Кани от този тип са известни от некрополите 

при Балчик, Топола, Нови Пазар, Плачи дол, Капул Виилор–Истрия, Хитово.  

Тип ІІІ. Този тип е представен до момента от единичен екземпляр, произхождащ от 

некропола при Топола (таблица 2). Тялото е конично, с широки, заоблени  рамене, 

разположени в горната му част. Шийката е съвсем къса, широка и цилиндрична. 

Устието е трилистно с кòсо отрязан ръб. От горната част на шийката до раменете 

извива малка плоска дръжка, върху чиято външна страна има две надлъжни канелюри. 

В основата на шийката има релефен пръстен, а под максималното уширение – три 

широки канелюри. По тялото е излъскана ромбовидна мрежа. Изработено от 

пречистена сива глина, добила червен цвят след изпичането.  

Тип ІV. В този тип са обособени две кани, произхождащи от некропола при 

Балчик. Техните тела са с биконична форма. Шийките са къси, цилиндрични и 

преминават в трилистно устие. Обособяват се два варианта. 

Тип V. В този тип са обособени кани, които по формата на своето тяло се свързват 

с каните тип І (със сферично тяло) и ІІ (с овоидно тяло), но имат върху телата си по две 

псевдодръжки. Именно тези псевдодръжки са доминиращ белег, който се явява 

типообразуващ в този случай. Различията при оформянето на тялото определят и двата 

варианта (таблица 2). Кани от този тип са известни от некрополите при Нови Пазар, 

Бдинци, Балчик, Върбяне, Кюлевча. 
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Таблица 2 

Тип Вариант 

                    А            В          С            D             E              F              G               H               
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III 

 

 

 

 

IV 
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Амфоровидни стомни 

Амфоровидната стомна е следващата най-разпространена форма в биритуалните 

некрополи. Тя е включена в керамичното производство в един по-късен етап и отразява 

влиянието на местната (византийска) традиция във формирането на старобългарската 

керамика. В зависимост от оформянето на тялото се различават три типа (таблица3). 

Тип І. Амфоровидните стомни от този тип са със сферични тела, цилиндрични шийки 

и фуниевидни устия. В зависимост от някои специфични моменти в тяхното оформяне 

се обособяват пет варианта (таблица 3). Амфоровидни стомни от този тип са известни 
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от некрополите при Варна, Топола, Девня 1 и 3. Интересни са стомните, обособени във 

вариант Е, които имат характерен пластичен израстък под дръжката (таблица2). 

 

Таблица 3 

ТИП                                            ВАРИАНТ  

                                       А                        В                    С          D                  E         

 

 

 

І 

 

  

 

 

 

 

II 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

III 

 

  

 

Тип ІІ. Амфоровидните стомни от този тип са с издължени овоидни тела, шийките са 

по-високи и конични, а устията са фуниевидни. Дръжките са големи, с елипсовидно 

или плоско сечение. В зависимост от оформянето на тялото и дръжките се обособяват 

четири варианта (таблица 3). Съдове от този тип са известни от некрополите при 

Топола, Девня 1 и 3, Варна, Караманите, Султана, Злокучен. 

Тип ІІІ. Стомните от този тип са с конична форма на тялото. Раменете са високо 

поставени, широки и заоблени. Шийките са високи, почти цилиндрични, устията са 

фуниевидни, понякога с удебелен ръб. Дръжките са малки, несъразмерни спрямо 

тялото (таблица 3). Известни са от некрополите при Девня 3 и Султана. 
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Паници 

Тази интересна група съдове е по-рядко срещана в некрополите. Отличават се с ниски 

разлати тела, заоблен устиен ръб и оскъдна украса. Въпреки консервативната си форма 

могат да се обособят четири типа паници (таблица 4). 

 

Таблица 4 

ТИП                                            ВАРИАНТ  

                                          А                          В                          C                        D           
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II 

 

 

 

 

III 

 

  

 

IV 

 

  

 

Тип І. В този тип са обособени съдове, чиито тела са със сфероидна форма. Ръбът на 

устието е оформен по различен начин – понякога е удебелен и завит към вътрешността 

на съда,  понякога е кòсо отрязан и заоблен, а в някои случаи е допълнително 

подчертан от вдълбани по външната страна на тялото линии. В зависимост от някои 

незначителни разлики при оформянето се обособяват четири варианта (таблица 4). 

Известни са от некрополите при Балчик, Топола, Кюлевча, Девня 3.  

Тип ІІ. Формата на тези съдове може да се определи като сферо-конична. Отличават се 

с широки рамене, поставени в горната половина на съда, като към дъното стените се 

стесняват, което придава известна коничност. Устието е извито навън и е с 

хоризонтално или кòсо отрязан ръб. При украсата на съдове от Топола е използван 

пуансон. В зависимост от някои особености при оформянето се обособяват два 

варианта (таблица 4). Паници от този тип са известни от некрополите при Нови Пазар, 

Балчик, Топола. 

Тип ІІІ. Този тип паници е представен до момента само от единичен екземпляр, 

произхождащ от некропола при Топола (Ангелова, Дончева-Петкова, Даскалов 1997, 

табл. 42). Той се отличава с ясно изразена биконична форма на тялото. Устието е 
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удеблено и извито навътре, а отвън ръбът е отрязан кòсо и подчертан от единична 

врязана линия. Върху горната половина на тялото е врязан с гребен сноп от 

вълнообразни линии, ограничен от двете страни с две дълбоко врязани единични прави 

линии (таблица 4). 

Тип ІV. Този тип също е представен от единичен екземпляр, произхождащ от 

некропола при Топола. Неговото тяло е овоидно (таблица 4). 

Купи 

До момента купи са известни единствено от некропола при Топола. Интересното при 

тях е, че те възпроизвеждат директно образци на торевтиката. В зависимост от 

наличието или не на столче, се обособяват два типа (таблица 5). 

Тип І. Съдовете от този тип имат приземисти сфероидни тела. Стените се стесняват и 

издължават към горната част и без шийка преминават в извито навън устие с кòсо 

отрязан ръб. Изработени са от пречистена глина, добила след изпичането черен цвят 

(таблица 5). При една от купите, украсата имитира пуансон. 

Тип ІІ. При съдовете от този тип тялото е сферично и без шийка преминава в 

изправено устие с удебелен и извит навън ръб. Изработеното отделно кухо столче е 

залепено в долната част на купата. Глината е пречистена, добила черен цвят след 

изпичането. Повърхността е изцяло излъскана (таблица 5). 

Таблица 5 

 

 

 

І 

 

 

 

 

 

II 

 

 

Ведра 

Този вид съдове се срещат сравнително рядко в некрополите. Тяхната форма и украса 

са доста консервативни и възпроизвеждат дървените ведра. Това е ясно доловимо при 
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еднотипната украса, имитираща обръчите за стягане на дървените части. Но въпреки 

тази консервативност, могат да се разграничат два типа (таблица 6). 

Тип І. Ведрата от този тип са с конични тела. Ръбът на устието е хоризонтално отрязан 

и заоблен, а под него са пробити два симетрични кръгли отвора. В зависимост от 

украсата и оформянето на съда се обособяват три варианта (таблица 6). Известни са от 

некрополите при Топола  и Извору. 

Тип ІІ. Съдовете от този тип много приличат на предходните, но при тях телата са 

цилиндрични, като имат съвсем леко разширяване в областта на устието. В зависимост 

от оформянето на мястото за окачване на дръжките – отвор или петлик – се обособяват 

и двата варианта (таблица 6). Съдове от този тип са известни от некрополите при 

Бдинци, Топола, Капул Виилор – Истрия. 

Таблица 6 

ТИП ВАРИАНТ 

 А                        В                       C 
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Чаши 

Съдовете, определени като чаши, могат да бъдат наречени “бокаловидни”
2
. Те се 

отличават със сферично тяло, което чрез рязък преход преминава във високо, конично, 

фуниевидно устие със заоблен ръб. В зависимост от наличието или отсъствието на 

дръжка могат да се различат два варианта (таблица 7). Известни са от некрополите при 

Топола и Рогачево. 

                                                   
2
 От лат. “baukalis” и гр. βαύκαλις , с които се определят съдове със сферично тяло и широко отворено 

устие.           
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Таблица 7 

ТИП ВАРИАНТ 

 А                                    В 
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ІІ. Хронология на керамиката 

За съжаление, резултатите от разкопките на по-голямата част биритуални 

некрополи са представени сумарно (напр. Ножарево, Дибич, Обършиа Олт, Фрътещь и 

др.), което затруднява изследването. Затова ще съсредоточим нашето внимание към 

некрополите, публикувани изцяло (като Нови Пазар, Кюлевча, Бдинци, Султана, 

Извору, Капул Виилор – Истрия) и такива, чиято керамика ни беше любезно 

предоставена от техните изследователи (Топола, Балчик) и сътрудниците в музеите, 

където се съхранява тя (Девня 1 и 3, Варна).  

Добра възможност за определяне на основните етапи в развитието на 

керамиката ни предоставя анализът на статистическите данни за количественото 

разпределение на различните видове и типове съдове в отделните некрополи. Като 

основа ни служат постиженията на изследователите в разработването на хронологията 

на некрополите. От последните разработки на този проблем (хронологичната скàла на 

У. Фидлер) е видно, че некрополите южно от Дунав (като Нови Пазар, Бдинци, 

Кюлевча) са по-ранни по отношение на некрополите северно от реката (като Извору, 

Обършия-Олт и Султана). Така, съпоставяйки количествените характеристики на 

представените в тези некрополи съдове, би се очертала една предварителна картина на 

хронологията на керамиката. Към нея се добавят и данните от взаимосъчетаемостта на 

различните съдове, което внася допълнителна яснота в хронологията на керамиката. 

Корелацията на керамиката с другите находки (на първо място металните), 

произхождащи от такъв малък затворен комплекс, какъвто е отделният гроб, позволява 

да се пристъпи към детайлизиране на хронологията, разработена до момента.  

 



 

~ 24 ~ 
 

1. Количествено разпределение на керамиката 

Количественото съотношение между отделните форми съдове, разпространени 

в некрополите, е представено под формата на диаграми (таблица 8). 

В некропола при Нови Пазар, около чиято ранна дата се обединяват всички 

мнения, най-добре застъпени са каните – 63,15% от керамиката. Следват я гърнетата с 

26,3% и паниците – 10,52%. Но при боравенето с материалите от този некропол трябва 

винаги да се отчита фактът, че голяма част от него е унищожена още преди разкопките. 

Следващият некропол с относително голям дял на каните е този при Кюлевча. Там те 

са 44,7% от керамиката, а гърнетата достигат 47,4%. Паниците също присъстват, като 

техният дял е 7,89%. В керамиката от тези некрополи отсъстват амфоровидните 

стомни. Този вид съдове се появява в некрополите, концентрирани по черноморското 

крайбрежие. В некропола при Девня 1 каните запазват все още относително голям дял 

в керамиката – 24,13%, гърнетата са 62%, а амфоровидните стомни –13,79%. В 

некропола Девня 3 нараства дела на амфоровидните стомни – 30%, за сметка на дела на 

каните – 13,33%. Относително стабилен е делът на гърнетата – 53,33%. Тук присъстват 

и паниците с 3,33%. Керамиката от некропола при Варна 1 е представена само от два 

вида: гърената с 66,67% и амфоровидни стомни с 33,33%. Липсват каните и паниците. 

В некропола при Бдинци присъстват само три вида съдове: гърнета със 87,7%, кани с 

10,38%, ведра с 1,89%. Керамиката от некропола при Топола се отличава с 

изключително видово разнообразие. Това съответства на продължителното му 

функциониране, отбелязано от неговите изследователи. Най-голям е делът на 

гърнетата – 65,6%. Втори се нареждат паниците с 17,68%. Следват каните с 8,16 %, 

амфоровидните стомни с 4,42%, чашите с 1,02% и ведрата с 2,72%. Същото видово 

разнообразие е засвидетелствано и в некропола при Капул-Виилор Истрия, но там 

количественото разпределение е малко по-различно. И тук най-голям дял имат 

гърнетата – 84,4%. Но трябва да се вземе предвид и фактът, че в този некропол 

урновите кремации са изключително многобройни, което несъмнено влияе върху 

голямото количество гърнета. На второ място са каните с 12,84%, следвани от 

амфоровидните стомни, чашите и ведрата с по 0,92%. Подобна е ситуацията и при 

некропола при Извору. Там гърнетата са 97,4%, а ведрата, каните и амфоровидните 

стомни са с по 0,87%. Видовото разпределение на керамиката в некропола при Султана 

е подобно на това при Девня 3. Отново на първо място са гърнетата с 71,59%, следвани 

от амфоровидните стомни с 12,5% и каните с 4,54%. Но в некропола при Султана 

липсват паниците, които са засвидетелствани в некропола при Девня 3.  
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Таблица 8. Видово разпределение на керамиката в отделните некрополи. 
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Таблица 8. Продължение 

 

 

 

Анализът на количественото разпределение на отделните типове и варианти 

гърнета очертава следната картина: в некрополи, чиято начална дата  се определя като 

по-ранна (Нови Пазар, Кюлевча, Топола) преобладават сферичните гърнета. Овоидните 

гърнета присъстват и в ранните, и в по-късните некрополи. Ясно се вижда, че делът на 

коничните гърнета, които отсъстват от новопазарския некропол,  нараства, като в по-

късните некрополи северно от Дунав достига 63 – 66% от керамиката. Може да се 

твърди, че тенденцията при гърнетата е на преминаване от по-закръглени, сферични 

форми към по-стройни, конични. Също така добре се очертават и групата некрополи в 

които коничните гърнета търпят развитие – това са некрополите от територията на 

Румъния, варненските некрополи и Топола. Изключителното разнообразие от варианти 

в некрополите на север от Дунав разкрива продължителната еволюционна линия на 

коничните гърнета. В некрополите на юг от Дунав най-добре е представен основният 

вариант А, при който орнаменталната схема е доста опростена и основният цвят след 

изпичането е сив. Докато северно от Дунав ни се разкрива по-различна картина. 

Едновременно с по-голямото разнообразие в оформянето на гърнетата, отразено в по-

многобройни варианти, преобладаващ цвят след изпичането става червеникаво-

кафявия, а орнаментацията – по-разнообразна. Но присъствието на този тип гърнета в 

почти всички некрополи (с изключение на новопазарския) показва, че през VІІІ в. те 

вече са произвеждани, като най-ранни вероятно са тези от вариант А, а най-късни са 

варианти С и Е, които се отличават с по-закръглени форми и по-широки рамене. 

Гърнетата с две дръжки, обособени в тип V, са известни основно от некропола при 

Нови Пазар, където достигат до 15,79% от общото количество на керамиката. В 

Кюлевча са 5,26%,  в Девня 3 – 6,66%, в Девня 1 –  3,4%, в Топола – 2,4%, а в Бдинци 

са едва 0,94%.  Откривани са и в трите разглеждани румънски некропола, като най -

голям дял е в некропола от Капул Виилор – Истрия (7,9%), а най-малък е в Извору (0,8 

гърнета 
81% 

кани 
5% 

амфоро
видни 

стомни  
14% 

Султана  

гърнета 
97% 

кани 
1% 

амфоровидн
и стомни  

1% 

ведра  
1% Извору  
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%). По своето оформяне тези гърнета се делят на два варианта. Първият (А) е 

представен от гърнета, чието тяло е със сферична форма, а вторият (В) – с овоидна. 

Гърнета вариант В са известни само от некрополите при Нови Пазар, Топола и Балчик 

– некрополи, чиято ранна дата е вън от съмнение. Фактът, че гърнета от този вариант 

отсъстват от останалите некрополи показва, че те битуват не много дълго в 

керамичното производство – вероятно до средата, най-много третата четвърт на VІІІ в. 

Гърнетата от вариант А присъстват във всички изброени некрополи и показват 

непрекъсната линия на развитие на гърнето с две дръжки. Тук е необходимо да се 

направи уточнение, че при гърнетата от Девня 3, Извору, Топола и Султана, обособени 

в подвариант А4, е използван оксидационния начин на изпичане и са добили червен 

цвят. Те отразяват по-късните етапи от битуване на този тип. Вероятно след първата 

четвърт на ІХ в. гърнетата от този тип отпадат от керамичното производство. 

Типовото разпределение на каните очертава също тенденциите при развитието на 

този вид съдове. Най-широко разпространение и най-дълъг живот в средновековната 

керамика имат каните тип І. Каните с овоидно тяло, обособени в тип ІІ, са известни 

единствено от некрополите при Нови Пазар, Кюлевча, Топола и Капул Виилор – 

Истрия, т.е. в некрополи, чиято ранна дата се приема за несъмнена. Каната, обособена 

в тип ІІІ, макар да се свързва с използваните прийоми в украсата си с останалите 

(врязани линии, релефен пръстен, излъскана мрежа), се различава от тях с високо 

поставените си и заоблени рамене, съвсем къса широка шийка и плоска канелирана 

дръжка, с което напомня по-скоро  на кримо-византийски образци. Биконичните кани 

от тип ІV са известни от некропола при Балчик. Близък паралел на биконичната кана от 

Балчик, определена като вариант А, е каната от Разделна, открита заедно с 

трапецовидна тока. Това позволява каните тип ІV също да бъдат отнесени към ранната 

група, като те са и с ограничен ареал на разпространение в черноморския район. 

Особено интересни са каните с три дръжки, определени в тип V. Те са концентрирани 

основно в некрополите в близост до Плиска (Нови Пазар, Кюлевча и Върбяне) и Южна 

Добруджа (Балчик и Бдинци). Откритата във Върбяне кана с псевдодръжки Р. Рашев 

свързва с известните от Нови Пазар и това му дава основания да предполага, че в този 

некропол би могло да се очакват и по-ранни материали, което би свалило долната 

граница на неговото функциониране. Такива кани са известни и от опожарения таен 

ходник, което косвено потвърждава тяхното производство по-скоро в рамките на VІІІ 

в. Към тази дата насочват и откритите в сондажите на българо-немската експедиция в 

района на р. Асардере в Плиска фрагменти от тридръжни кани. В подкрепа на подобно 
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заключение са и данните от проучванията на селището при Буков – Тиока. Там са 

открити фрагменти от кана с три дръжки в землянка 14, датирана от М. Комша в VІІІ в. 

Анализът на статистическите данни за разпределението на каните тип І в 

разглежданата група некрополи разкрива като ранни каните от вариант В, С, D и Е, 

съсредоточени в некрополите при Нови Пазар, Кюлевча, Девня 1 и 3, Бдинци и Капул 

Виилор – Истрия. Особен интерес представляват каните от вариант D, известни като 

“сфероконични”, на чиято ранна дата вече е обръщано внимание. Продължителното 

битуване на каните от вариант F е отразено в тяхното разпространение в почти всички 

некрополи, като тенденцията към отпадането им е ясно доловима. Като по-ранни могат 

да се определят каните от подвариант F1, при които е използван редукционен начин на 

изпичане, разпространени в некрополите при Балчик и Девня 1, докато каните от 

подвариант F7, изпичани при достъп на кислород и разпространени само в некрополите 

при Султана и Хитово, могат да се определят като най-късни. Особен интерес 

представляват каните с пластична украса, обособени във вариант Н.  Те са представени 

само в некрополите при Кюлевча, Бдинци и Капул Виилор – Истрия. Освен при тези 

кани, пластичната украса е използвана и при каните тип V. Тези данни показват, че 

пластичната украса, както и малките псевдодръжки, имат тесен географски и 

хронологичен обхват до началото на ІХ в. и не присъстват в по-късната керамика.  

В процеса на своето оформяне, българската средновековна керамика преминава 

през различни етапи и търпи различни влияния. Проява на тези явления е и 

включването в репертоара на средновековния майстор на нов вид съд – амфоровидната 

стомна. Тя постепенно измества каната. Типовото разпределение на амфоровидните 

стомни веднага привлича вниманието ни върху няколко основни момента. Първото, 

което се забелязва, е отсъствието на този вид съдове от некрополите при Нови Пазар, 

Кюлевча, Балчик и Бдинци. Най-логичното обяснение на този факт е, че тези 

некрополи престават да функционират преди появата на амфоровидните стомни в 

керамичното производство. Още повече, че от самата Плиска са известни такива 

съдове, най-общо датирани в края на VІІІ – началото на ІХ в. Такива съдове са 

известни и от керамиката, произхождаща от могила ХХХІІІ, както и от некрополите 

при Дибич
3
 и Злокучен. Обективността изисква да споменем и друго възможно 

обяснение на отсъствиeто им от най-близко разположените до столицата некрополи – 

амфоровидните стомни са изработвани в работилници в Плиска и не са били достъпни 

                                                   
3
 За съжаление материалите от този некропол са все още непубликувани, но могат да бъда видяни в 

експозицията на НИМ – София. 
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за обикновеното население. Но на такова предположение противоречи картината от 

останалите некрополи. Там амфоровидните стомни са включени в керамичния 

материал, а в определени некрополи относителният им дял нараства.  

Изключителни възможности за изясняване на развитието и хронологията на 

ранносредновековната керамика предоставят паниците. В литературата вече е 

изказвано мнение, че те биха могли да бъдат разглеждани като „ранен белег”. Тяхното 

разпространение също потвърждава едно такова заключение. Те присъстват основно 

сред керамиката от групата некрополи, определяни като ранни – Топола, Нови Пазар, 

Кюлевча, Балчик. Типологичното разпределение на паниците ни навежда на мисълта, 

че паниците тип ІІ са най-ранни и вероятно се отнасят към началните етапи на 

функциониране на некрополите при Нови Пазар, Кюлевча и Топола. Вероятно малко 

по-късни са паниците тип І, които са представени (макар и с единичен екземпляр) в 

Девня 3. Всички останали типове са представени единствено в некропола при Топола и 

вероятно са локален вариант. Многобройни фрагменти от паници тип І са  открити в 

сондаж 4–10  на българо-немската експедиция в района на р. Асардере. Част от 

произхождащите от този сондаж фрагменти се свързват с 36-те възстановени съда, 

открити в южното разклонение на подземния ходник, опожарен заедно с т. нар. Крумов 

дворец през 811 г. Фрагменти от паници са открити в землянка 2 от селището при 

Буков–Ротарь, датирана в VІІІ в. и в землянка 3 на селището при Буков-Тиока, 

датирана в VІІІ – ІХ в. Всички тези данни, както и отсъствието на паниците от по-

късните некрополи (Варна 1, Извору, Султана) подкрепят една относителна датировка 

на тези съдове по-скоро в VІІІ в. Данните от същите селища показват, че тази форма 

продължава да присъства в керамичното производство и през следващите два века, 

поради своята функционалност, но практиката да бъде поставяна паница при 

покойника е изоставена към края на VІІІ – нач. на ІХ в. 

Ведрата имат изключително ограничен териториален, а вероятно и 

хронологичен обхват. Разпространени са само в добруджанската група некрополи, а 

малкото им количество навежда на мисълта, че практиката да бъдат поставяни при 

покойника е изоставена твърде скоро. Тяхната датировка не излиза от рамките на VІІІ 

в., което се потвърждава и от данните от Богатое 1  и  землянка 19 от селището при 

Буков-Тиока, датирана в VІІІ в. 

Направеният анализ на количественото разпределение на керамичните съдове 

от биритуалните некрополи ни позволява да изкажем мнение, че към най-ранните 

следва да се отнесат каните типове І, ІІ и V, сферичните гърнетата, варианти Е, G и Н, 
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гърнетата с две дръжки, вариант B и овоидните гърнета, вариант А. Към групата на 

ранните съдове трябва да се включат също така и ведрата, както и паниците тип І и ІІ.  

Керамичната традиция не е статично явление, тя търпи свое вътрешно развитие. 

Това се проследява особено отчетливо в развитието на сферичните гърнета, които 

присъстват във всички некрополи и при които се долавят и промените в техниката на 

изготвяне (напр. подмяна на начина на изпичане, опитите за формуване на колело с по-

големи обороти). Финалният етап на това вътрешно развитие на сферичните гърнета се 

свързва с вариант J, при който има и пълна подмяна на традиционната техника – 

глината е с друг състав, украсата е различна, изпичането също. Подобна картина на 

продължително битуване и вътрешно развитие откриваме и при гърнетата с две 

дръжки, вариант А, както и при каните тип І. Съществени нови моменти в развитието 

на керамиката се долавят в налагането на нови типове гърнета – коничните и 

биконични. Те отразяват влияния, действащи вече тук, на Долен Дунав, а не 

вътрешното развитие на привнесена отвън традиция. Но най-осезаемо този процес се 

долавя в образуването и разпространението на съществено нов вид съд – 

амфоровидната стомна.  

Така предложената схема на развитие на  ранносредновековната керамика от 

биритуалните некрополи се нуждае и от доуточняване, което може да бъде постигнато 

с точното изследване на типовото разпределение на съдове, откривани заедно в такъв 

малък затворен комплекс, какъвто е отделният гроб. 

 

2. Взаимосъчетаемост между съдовете 

Практиката да се поставят повече от един съд в гроб не е широко разпространена. В 

разгледаната по-горе група некрополи, към които са добавени и данните от некропола 

при Балчик, процентът на гробовете, в които е поставен повече от един съд е едва 3,19. 

Логично в некрополите, в които отсъстват определени форми, не може да се очаква 

разгърната картина на комбинирането на съдовете. Но в некропола при Топола, са 

представени всички форми съдове, което естествено насочва нашето внимание първо 

към него. Веднага привлича внимание фактът, че макар да са представени в рамките на 

некропола при Топола, няма регистриран случай на съчетаване на амфоровидна стомна 

с кана, както и на амфоровидна стомна с паница. Разбира се, върху отсъствието на 

първото съчетание вече е обърнато внимание и има логично обяснение. Вероятно 

амфоровидната стомна наистина поема функцията на каната. Но тогава би изглеждало 

логично да се открият съчетания между стомни и паници, тъй като съчетаването на 



 

~ 31 ~ 
 

кани и паници изглежда устойчиво (известни са и от Нови Пазар, гробове № 5 и 29, и 

от Балчик, гроб № 124, и от Топола, гроб № 33). Обяснение на това е изказаното по-

горе предположение, че към началото на ІХ в. практиката да се поставя паница като 

жертвен съд при покойника, е вече изоставена. Т.е. датирането на гробовете, в които 

има поставени паници, едва ли излиза от рамките на VІІІ в. А фактът, че в гробове № 5 

и 11 на некропола при Топола са установени съчетания от паници ІІ-ри тип с  гърнета 

тип ІА,  които спадат към малките по размери, отнесени към по-късен етап, само 

потвърждава тяхната поява в рамките на VІІІ в. Интересен момент е, че паници от този 

тип са известни в съчетания с по-ранните варианти на І-ви тип кани D и F (гробове № 5 

и 29 от некропола при Нови Пазар, както и гроб № 124 от некропола при Балчик), 

което косвено потвърждава тяхната относителна датировка преди средата на VІІІ в. 

докато паниците тип І са в съчетания с коничните гърнета  тип ІІІ (Топола, гробове № 

25,  37, 215). Необходимо е да обърнем специално внимание на гроб № 25 от некропола 

при Топола, където освен конично гърне тип ІІІА и паница тип І е поставено и 

конично  ведро тип ІВ. За съпоставка, цилиндрични ведра от тип ІІ са известни в 

съчетание с гърнета тип ІН, “пастирска” форма (Топола, гроб № 94). С такива гърнета 

се откриват и чашите с “бокаловидна” форма (Топола, гроб № 232). Това потвърждава 

идеята, че “пастирските” форми са характерни за по-ранните етапи от развитието на 

старобългарската керамика, макар и да се срещат през целия VІІІ в. Подобно 

заключение се потвърждава и от данните от т.нар. “троен гроб” при Балчик, който се 

разглежда като единен затворен комплекс. Там са открити “пастирска” форма гърне 

тип ІG, гърне с две дръжки тип VА и кана с три дръжки тип VА. Макар, известни и от 

други некрополи, единствено в Балчик е засвидетелствана практиката кани с три 

дръжки да се поставят заедно с други съдове. Освен в тройния гроб, такава кана е 

открита и заедно с кана тип ІЕ в гроб № 161 на същия некропол. Така всичко навежда 

на мисълта, че каните с три дръжки, “пастирските” гърнета, както и тези с две дръжки, 

трябва да се отнесат към по-ранните форми. Към ранните кани трябва да отнесем и 

каните тип ІС, които се откриват заедно с “пастирски” гърнета тип ІG (Балчик, гроб № 

195) и кани тип ІG (Капул Виилор – Истрия, гроб № 210), както и кани тип ІD и ІІА, 

открити заедно в гроб № 33 на некропола при Нови Пазар.  Каните от тип ІЕ 

продължават да присъстват и във втората половина на VІІІ в., за което говори 

откриването на такава кана заедно с биконично гърне тип ІV в гроб № 58 на некропол 

1 при Девня. Що се отнася до ведрата, те изглежда се разпространяват заедно с 
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коничните гърнета и не се задържат дълго в керамичното производство, като едва ли 

излизат от рамките на VІІІ в.  

Друг интересен момент е съчетанията на гърнетата тип ІJ. Както бе отбелязано по-

горе, тези гърнета вероятно отразяват последните фази от развитието на сферичното 

гърне. Те се откриват в съчетание с кани IF (Кюлевча, гроб № 6), амфоровидни стомни 

ІІВ (Топола, гроб № 15), гърне с две дръжки VА (Топола, гроб № 24), кана тип ІН 

(Бдинци, гроб № 24) и конично гърне тип ІІІА  (Бдинци, гроб №  119).  От една страна 

тези разнородни съчетания могат да се обяснят с по-продължително присъствие на 

тези гърнета в керамичното производство. От друга, каните тип IF, както и гърнетата 

тип VА, също присъстват дълго, както бе отбелязано по-горе. Това проличава и в 

промяната на някои технологични моменти – например подмяната на редукционния с 

оксидационния начин на изпичане (както е при гърнето с две дръжки от гроб № 24 на 

Топола, добило червен цвят след изпичането и обособено в подвариант А4, коментиран 

по-горе). А кани тип IF се откриват в съчетаня с конични гърнета тип ІІІА (гроб №  64 

и 72 на некропола при Султана), ІІІВ (гроб № 340 на некропола при Извору) и ІІІС 

(гроб № 131 на некропола при Султана), т.е. продължителното развитие на каните от 

този тип е вън от съмнение. Появата на гърнетата от тип ІJ може да се отнесе към 

втората половина или края на VІІІ в., а те продължават да присъстват и през ІХ в., за 

което говори откриването им в съчетание с амфоровидни стомни ІІ-ри тип. 

Некропол 3 при Девня предизвиква нашия интерес и с фактът, че там единствено е 

засвидетелствано съчетание между кана и стомна – в гроб № 22 са открити конично 

гърне тип ІІІА с кана тип ІВ и амфоровидна стомна тип ІВ. Тази ситуация 

кореспондира директно с идеята на У. Фидлер, че девненските некрополи предоставят 

данни за подмяната на каната с амфоровидна стомна. Самото съчетание между 

определени типове стомни и кани потвръждава идеята, че ранните типове стомни са 

сферичните, а каните от тип І продължават да се произвеждат и в края на VІІІ – 

началото на ІХ в. В съседните некрополи, където стомните са добре представени, като 

във Варна 1 те са единствената друга форма освен гърнето, не е засвидетелствана 

практика да се поставят в гробове с други съдове. А ситуацията в гроб № 51 на 

некропола Девня 3, където е фиксирано съчетание между всички типове стомни, 

показва тяхното произвеждане в къси интервали от време във втората половина и края 

на VІІІ в. Това се потвърждава и от съчетанието в гроб № 35 на некропола при Топола, 

където присъстват гърне тип ІА със стомна тип ІІА, както и от съчетанието между 

стомни тип ІD и тип ІІІ в гроб № 101 на некропол 3 при Девня.   
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Некрополът при Султана ни предоставя възможност за уточняване на хронологията 

и на коничните гърнета тип ІІІ. Освен със стомни, както беше вече споменато, те се 

откриват и в гробове № 79, 80, 130 със специфичната “жълта” керамика. Откритите в 

тези гробове гърнета спадат към варианти А, В и С, което показва, че във втората 

половина на VІІІ в. и първите години на ІХ в. те присъстват в керамичното 

производство. Показателно е, че при тези три гърнета (открити в три различни гроба с 

еднотипно гърне с халковидна дръжка, характерно за “жълтата” керамика) устието е 

оформено по три различни начина, което показва, че прийомите в неговото оформяне 

са прилагани едновременно. Това, от своя страна, отхвърля възможността да се 

разглежда развитието на устието като хронологичен показател. 

Направеният дотук анализ ни представя една относителна хронология на 

керамиката, откривана в биритуалните некрополи. Към ранните съдове, чиято начална 

дата се поставя в края на VІІ в.,  следва да се отнесат каните тип І, варианти C, D, E, F 

и G, като варианти E и F се задържат в производството до края на VІІІ, дори началото 

на ІХ в. Също така ранни са и каните тип V, чиято датировка не излиза от рамките на 

VІІІ в. Към тях трябва да се добавят и паниците тип ІІ, а паниците тип І присъстват 

през целия VІІІ в. Голямото разнообразие на варианти при сферичните гърнета тип І, 

подобно и на каните тип І, може да се разглежда като белег за продължителното им 

битуване в керамичното производство. При тях също се разграничават някои по-ранни 

варианти. Такива са гърнетата с “пастирски” облик, варианти ІG и ІН, а гърнетата с 

малки размери, обособени във варианти ІА и ІJ, отразяват по-късните етапи в тяхното 

развитие, като най-късни са тези от вариант ІJ, които могат да се отнесат към самия 

край на VІІІ и началото на ІХ в. Гърнетата тип ІА вероятно се появяват във втората 

половина на VІІІ в. Овоидните гърнета тип ІІ, както и коничните гърнета тип ІІІ, имат 

твърде широки времеви граници, които обхващат целия VІІІ и ІХ в. Към късните етапи 

на керамиката следва да се отнесат амфоровидните стомни. От направения анализ се 

вижда, че тяхната поява може да се постави към последната четвърт или края на VІІІ в. 

Ранните типове амфоровидни стомни са тези от тип І и ІІІ. В своя облик те напомнят 

ранновизантийските стомни. Почти едновременно с тях се появяват стомни тип ІІ, но 

те продължават да бъдат произвеждани и през целия ІХ в., което се потвърждава от 

откриването им в по-късни комплекси от територията на Румъния, като Фънтънеле. 

Тази разгърната хронологична схема на ранносредновековната керамика има 

донякъде несигурен характер, тъй като “плава” в широките граници от края на VІІ до 

средата на ІХ в. Нейното по-точно фиксиране и детайлизиране може да бъде 
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постигнато единствено с привличането на данните и от другите находки, от които на 

първо място се нареждат металните. 

 

3. Проблемът с хронологията на керамиката в светлината на данните от 

металните находки 

Най-ранният предмет, датиращ от VІІ в. – сребърният кръст от гроб № 78 на 

некропола при Кюлевча – досега е коментиран винаги в контекста на безспорната му 

вторична употреба, което не позволява откритата в същия гроб кана да се датира преди 

VІІІ в. Разбира се, най-голямото основание за подобно твърдение е фактът, че това е 

единичен случай и не се подкрепя от данните от други некрополи, т.е. действително не 

е възможно долната граница да бъде свалена преди началото на VІІІ в., основавайки се 

само на гроб № 78 от Кюлевча. Но проучванията през последните години на 

некрополите при Балчик и Топола промениха в голяма степен тази ситуация. Така в 

некропола при Балчик са открити три гроба, в инвентара на които присъстват 

предмети, чиято дата не излиза от рамките на VІІ в. Това са  гробове № 119, 142 и 185. 

В гроб № 119 е открита тока тип “Коринт” заедно с фрагменти от гърне, изработено  от 

песъчлива глина с врязана украса (за съжаление не е въможно да се определи типа) и 

фрагменти от гърне – запазено дъно и част от стени, което помага да се определи 

неговата принадлежност към сферичните гърнета тип І. В своята публикация Л. 

Дончева-Петкова отбелязва, че токата при Балчик е железен дериват. Представяйки 

материалите от Коринт, Г. Сандърс отбелязва, че токите тип “Коринт” са направени от 

бронз или желязо в различни размери, с различни детайли и украса
4
. Дванадесет от 

тринадесетте екземпляра от Коринт са открити в изградени тухлени гробници, 

понякога със сводесто покритие, в които са погребвани повече от един индивид и 

които се намират в близост до Форума. Сандърс свързва повята и разпространението 

на токите тип “Коринт” с управлението на Констанс ІІ (641 – 668), което се 

потвърждава и от откриването им в гроб с негови монети, най -късната от които е от 

659 – 665. Рязкото спадане на количеството монети в Коринт след смъртта на Констанс 

ІІ Г. Сандърс обяснява с опустошителното аваро-славянско нашествие (668 г.), което 

почти обезлюдило областта, а монетната циркулация там е възстановена едва след 811 

г., когато нараства и количеството на монетите. Някои руски автори са склонни да 

                                                   
4
 Ситуацията от Коринт, представена от Г. Сандърс, ни навежда на мисълта, че различният материал, от 

който са произвеждани токите тип “Коринт”, отразяват по-скоро икономически и социален статус на 

техните притежатели, отколкото хронологичен аспект; т.е. под “дериват” не е задължително да се визира 

по-късно възпроизводство на образци, чиято мода в повечето случаи е вече отминала 
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приемат, че токите тип “Коринт” продължават да битуват и през целия VІІІ в. По-късно 

А. Айбабин стеснява тези граници само в първата половина на VІІІ в., като поставя 

токите тип Коринт 2 (аналогични на балчишката) в десета хронологична група. 

Интересно е да се отбележи, че в гроб № 53 на некропола при Суук-Су и гроб № 193 на 

Ески Кермен токите тип Коринт са открити заедно с токи с кръстовидна плочка. Такава 

бронзова тока с кръстовидна плочка е открита и в гроб № 185 на некропола при 

Балчик. В същия гроб са поставени като жертвени съдове кана тип ІС и овоидно гърне 

тип ІІС.  Появата на този тип токи се свързва с времето на император Ираклий (610–

641), с монета от чието ранно управление са открити на о-в Самос. Изслеводателите 

датират токите с кръстовидна плочка, известни от същинска Гърция и Мала Азия в VІІ 

в. и изказват съмнения за принадлежността на приведените от А. Айбабин “късни 

материали” към комплексите с такива токи. Така каните тип І, варианти С и D и 

овоидните гърнета от ІІ-ри тип, открити заедно с разгледаната тока, следва да се 

отнесат към края на VІІ в. Откритията при Балчик ни дават основание да разглеждаме 

ранните материали не като изолирани явления, а като датиращи предмети с по-

ограничен времеви обхват, а тяхната бройка се попълва и от реставрираната тока от 

гроб № 142. Тя е намерена заедно с гърне тип ІF. Такава тока е открита в потъналия 

край бреговете на остров Яси Ада в Мраморно море кораб, сред чиито монети, най-

късни са емисии на Ираклий (610 – 641) от 626, което дава и датата на неговото 

потъване. Този тип токи не са често срещани и тяхната датировка е до средата на VІІ в. 

Това е основание откритото в гроб № 142 гърне тип ІF да бъде отнесено също към края 

на VІІ или началните години на VІІІ в. Така се очертава една група съдове, които могат 

да се отнесат към началните години след историческата дата 681, а именно каните тип 

І, варианти С и D, гърнетата тип ІF и тип ІІ. Освен от Балчик, такива съдове са 

известни и от некрополите при Нови Пазар, Капул Виилор – Истрия. Към тази ранна 

група следва да се добавят и каните от тип ІІА, открити заедно с кана тип ІD в гроб № 

33 на некропола при Нови Пазар, както и заедно със сабя и топор в гроб № 27 на същия 

некропол. Сабята от гроб № 27 от Нови Пазар намира близък паралел със сабята от 

Иванча. В работата си върху хронологията на средноаварския период И. Гавритухин 

отнася сабята от Иванча към ІІ-ри “средноаварски” период (МА-ІІ: 660/68 – 690/710) и 

отбелязва, че тя е “със скоби, характерни за “палашите” от предишния етап и се явява 

един от класическите примери на адаптация на нови типове оръжие в “архаичните” 

традиции на оформяне”. Откритата в разглеждания гроб № 27 брадва е поставена в тип 

8А по класификацията на В. Йотов, които той определя като “най-ранните... и най-
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разпространени по форма брадви, които се срещат от античността до наши дни”. Към 

този тип се отнася и откритата заедно с кана тип VВ брадва в гроб № 66 на некропола 

при Кюлевча, което позволява да отнесем тези кани към края на VІІ и началото на VІІІ 

в. Допълнително основание за това ни дава и гроб № 36 при Нови Пазар, където такава 

кана е открита с медни огънати пластини, захванати с гвоздейчета и нитове с 

полусферични главички, служили за обков на малки дървени съдове. С такива 

пластини е открито и гърне тип ІІІА в гроб № 148 на некропола при Балчик. Такива 

медни и сребърни пластини, съчетани със свободни гвоздейчета и нитове с 

полусферични главички са един характерен белег за аварските находки и предшестват 

по време летите от бронз гарнитури. Така се очертава една “ранна” група съдове, които 

се появяват на територията на Долен Дунав заедно с българите. Това са кани тип І, 

варианти С и D, както и типове ІІА и VВ,  гърнета тип ІF, ІІ и ІІІА. Разбира се, 

съдовете от така очертаната “ранна група” продължават да присъстват и в по-късни 

паметници, но към тях се добавят и нови. 

През последните години са публикувани няколко гроба, обединени помежду си 

от присъствието на специфични трапецовидни токи, свързани с широко коментирания 

в литературата стил “Врап – Ерсеке”. Тези токи са датирани от повечето автори в края 

на VІІ и първата половина на VІІІ в. Токата от гроб № 29 при Разделна е открита 

заедно с биконична кана, която е близка аналогия на каната от гроб № 139 от 

некропола при Балчик, определена като тип ІV. Това позволява те да се датират в 

началото на VІІІ в. Към коментирана група гробове с трапецовидни токи трябва да се 

прибавят и откритите през 2006 г. в Балчик три гроба  (№ 209, 210 и 212), в които бяха 

намерени близки по форма лети бронзови трапецовидни токи Те се отличават с 

наклонените си леко профилирани страни и са открити с гърне тип ІF, паница тип ІВ, 

кана тип ІF и ведро тип тип ІА, които също могат да се отнесат към началото и първата 

половина на VІІІ в. Откритата в гроб № 140 на същия некропол халка също може да се 

отнесе към щитовидните орнаментирани апликации с кръгли халки на шарнир, 

характерни за първия вариант на стила “грифон – ластар” от Врап и Ерсеке. Тя е 

намерена заедно с кана тип ІІА, които продължават да се произвеждат и в първата 

половина на VІІІ в. И накрая, към тази група гробове трябва да се отнесат и 

разрушения гроб при Хърсово и гроб № 3 от некропола при с. Черна, Добричко. 

Гривните от тези гробове, обособени в тип Хърсово-Черна, огледалото и т.нар. 

“салтовски” обеци подкрепят датировка на гроб № 3 при Черна в първата половина на 

VІІІ в., към което време трябва да се отнесе и откритото в него гърне тип ІС. Вероятно 
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към първата половина на VІІІ в. трябва да се отнесе и гърнето тип ІВ, открито с 

правоъгълна тока, халка и обеца с припоени гранулки, тип ІІ.1 по класификацията на В. 

Григоров. Прави впечатление устойчивото съчетание между този тип обеци и 

гърнетата тип ІІА – гробове № 252 и 357 на некропола при Извору, както и с гърнета 

тип ІІІА – гроб № 24, 32, 109, 245 на некропола при Извору. Сред групата от гробове, в 

чиито интентар се откриват обикновени токи и халки, важно място заема гроб № 55 на 

некропола при Кюлевча, поради присъствието на юзда с S-овидни псалии, тип 1 по 

класификацията на В. Йотов и кана тип VВ. От петнадесетте открити комплекта юзди с 

S-овидни  псалии в комплекса при Болшая Орловка (Източното Приазовие), само при 

четири краищата на псалиите са оформени зооморфно; останалите са еднотипни с 

разглежданата от Кюлевча. Анализирайки открития в същия комплекс солид на 

Тиберий ІІІ Апсимар (698–705), С. Безуглов определя долната граница на комплекса 

при Болшая Орловка “по-скоро в 704 или началото на 705 г.”, а интервалът на тяхното 

обръщение свързва с “дееспособната част от живота на едно поколение, т.е. 20 години, 

а реално е още по-кратък”. Вероятно към този период – първата половина - средата на 

VІІІ в. – трябва да се отнесе и паницата тип ІІВ от гроб № 5 на некропола при Топола. 

Тя е открита с интересен предмет, определен като обеца. Но плътното кръжило, в което 

няма отвор за  поставяне на ухото показва, че това е подвижна висулка към обеца. Тази 

висулка може да бъде свързана с обеците с подвижна висулка, характерни за 

средноаварския период и известни от редица аристократични комплекси от 

територията на Русия (Келегей, Новие Сенджари, Романовка, Ясиново), в които 

присъстват монети на Констанс ІІ и Константин ІV и които са датирани от С. И. 

Безуглов и С. А. Науменко от средата на VІІ до средата на VІІІ в. Тази висулка се 

свързва с обеците тип ІV.5 (салтовски) по класификацията на В. Григоров. Спирайки се 

на “салтовските” обеци, Д. Сташенков търси произхода им в тюркска среда 

(Лихачевския некропол в Южен Сибир), откъдето са пренесени в средата на втората 

половина на VІІ в. в Северното Причерноморие. Тук, според авторът, местни ювелири, 

под силното влияние на византийските майстори, ги преработват съобразно вкусовете 

на “българо-хазарските номадски групи”. Сташенков посочва като примери 

комплексите от Келегей, Малое Перешчепино, Новие Сенджари, Романовка, Ясиново. 

Вероятно именно в тези комплекси се корени връзката между салтовските и 

българските обеци – те възпроизвеждат едни и същи прототипи, а не са следствие на 

едното от другото (т.е. не следва тяхната поява да се извежда от салтовска културна 

среда). Отсъствието на този тип обеци от големите некрополи във Влашката низина 
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подсказва, че тяхното излизане от мода вероятно е по-рано от средата на ІХ в., както 

предполага В. Григоров и може да бъде отнесено към неговото начало. Направеният  

дотук анализ ни навежда на извода, че в първата половина на VІІІ в., с усвояването на 

новите земи, съответно и находища на суровина за керамика, с устройването на 

работилници, подобни на тази в с. Топола,  се обогатява репертоарът на 

средновековния майстор и това е отразено в инвентара, поставен в некрополите при 

Балчик, Нови Пазар, Кюлевча, Черна и Топола. Вероятно към средата на VІІІ в. е 

започнало и навлизането на българското население във Влашката низина, като в тези 

първоначални моменти то се е придържало към райони, близки до Дунав.   

Във втората половина и края на VІІІ в. се забелязват някои промени в инвентара 

на гробовете от разглежданата група некрополи. Развиват се нови варианти на вече 

известните типове и се появяват съвсем нови видове керамика. Едновременно с това се 

разпространяват и нови токи, обеци, пръстени.  

Сред интересните и богатите гробове, които могат да се отнесат към средата и 

втората половина на VІІІв., е гроб № 2 при Дивдядово. Там заедно с изисканите накити 

(обеци, наушници, пандантив, мъниста) е открито и гърне тип ІІС. Датировката на този 

гроб се поставя най-общо към втората половина на VІІІ в., когато може да се датира и 

гърнето. Интерес представляват и откритите в гроб № 2 на Дивдядово златни мъниста 

“изработени от щамповани златни пластинки, които след запояване образуват куха 

цилиндрична фигурка със сечение на трилистна детелина”. Те са идентични с 

откритото в гроб № 20 на некропола при Кюлевча. В същия гроб е поставена като 

гробен дар кана тип ІН с характерна пластична украса, която също може да се отнесе 

към средата и  втората половина на VІІІ в. Особено интересен е поставеният в гроб № 

104 на некропола при Султана инвентар. Той включва гърне тип ІІА, амфоровидна 

стомна тип ІІІ, голям накрайник и халка с монолитно излята четириъгълна рамка, 

свързана със стила “Михелсдорф – Скалистое”. Съдовете от гроб № 104 на некропола 

при Султана могат да бъдат отнесени най-общо към втората половина на VІІІ в., не по-

късно от неговия край.  

Сред разглежданите некрополи се откроява една група гробове, в които се 

откриват коланни принадлежности, свързани с късноварските колани. Такива са гроб 

№ 178 при Ножарево, гроб № 101 при Девня 3, гроб № 61 при Султана. Почти преките 

аналогии на тези токи сред материалите от Леберсдорф и Нова Замке позволяват 

каната от гроб № 178 на некропола при Ножарево да бъде датирана не по-късно от 

последната четвърт на VІІІ в. Към същото време могат да се отнесат и гърнетата тип 
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ІІІВ и VА от гроб № 61 на некропола при Султана и гърнето тип ІІІА от гроб № 101 на 

некропол № 3 при Девня.  

Последната група гробове, в които се откриват метални предмети в съчетание с 

керамика, са гробовете с доста богати и разнообразни накити – предимно обеци и 

пръстени. На първо място трябва да се отбележат гробове № 149 при Балчик  и № 64 и 

81 при Султана. В тях са намерени лентести гривни тип ІV.1 по класификацията на В. 

Григоров заедно с кани тип ІА и ІF, гърне тип ІІІА и амфоровидна стомнта тип ІІD. 

Подобни лентести гривни с отворени краища, към които са прихванати квадратни 

стъклени украси, които напомнят пластичните пирамидални украси на гривните 

„Хърсово–Черна”, са известни и от късноаварския период. Интересна е и групата 

гробове, чийто инвентар включва обеци тип ІІІ.5 по класификацията на В. Григоров. Те 

се срещат само в съчетания с гърнета тип ІJ. Такива са гробове № 98 и 360  на 

некропола при Извору. Същият тип гърнета са известни и от други гробове на 

некропола при Извору –  в гроб № 7 заедно с бронзова апликация, датирана в VІІІ в.; в 

гроб № 229  такова гърне е открито с пръстен тип ІІ.1 по класифиацията на В. 

Григоров, като появата на тези „византийски” накити се свързва с преселенето по 

времето на хан Крум християнско население в отвъддунавските територии на 

държавата. Пръстени тип ІІ.3 са известни и от Султана, но там те се откриват заедно с 

амфоровидни стомни тип ІІD и други накити. Такива са гробове № 14 и158. В първия 

заедно със стомната и пръстена, като гробен дар са поставени и обеци тип V.1 и V.2 по 

класификацията на В. Григоров, както и торква, и бронзова висулка. Торквите са 

накити, които сред християнските некрополи не се откриват. Това, от своя страна, 

показва, че към втората половина на ІХ в. практиката да се носят е изоставена. 

Висулката с листовидна форма, чиято лицева страна е украсена със сърцевидна 

палмета, е свързана от В. Григоров със староунгарските. Тази висулка, която остава 

единичен предмет не само в рамките на некропола при Султана, но и в рамките на 

разглежданата група некрополи, следва да се социализира с другите предмети, които 

бяха разгледани и които не излизат от рамките на първата половина – най-късно 

средата на ІХ в. Гроб № 158 на некропола при Султана се отличава с изключително 

богатия си инвентар. Освен вече споменатите пръстен тип ІІ.2 и амфоровидна стомна 

тип ІІD, тук са представени и няколко типа обеци (тип І.5, ІІ.3, ІІ.4 и V.4 по 

класификацията на В. Григоров). Повечето материали се датират в твърде широките 

граници от края на VІІ до средата на ІХ в., но тяхното поставяне едновременно в един 

гроб насочва по-скоро към към средата на ІХ в. Към първата половина на ІХ в. трябва 
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да се отнесе и гърне тип ІІІЕ, открито заедно с обеца тип ІV.2 по класификацията на В. 

Григоров в гроб № 28а на некропола при Султана. Този тип обеци, чиято ранна поява в 

териториите южно от Стара планина е несъмнена, се появява в зоната на 

старобългарската култура едва в края на VІІІ–началото на ІХ в.  

Така направеният анализ ни позволява да представим типо-хронологична скàла 

на старобългарската керамика, представена в биритуалните некрополи. Тя в много 

отношения се доближава към вече предложените в по-ранни изследвания, но внася 

допълнителни уточнения и корекции, както и вътрешно детайлизиране на керамичния 

материал, обособен в няколко хронологични групи. Към най-ранната спадат гърнетата 

тип І варианти F, I, G и H, тип ІІ, вариант А и В и тип VВ. Към тях се добавят каните 

тип І, варианти С, D и G,  тип ІІА и VВ, както и и паници тип ІІА. Макар и рядко се 

срещат съчетания между тези съдове, което потвърждава тяхната синхронност. Те не 

отпадат от керамичното производство и продължават да се произвеждат и през VІІІ в.
5
 

Но в първата половина и средата на VІІІ в. керамичното производство бележи 

своеобразен “разцвет”, който се отразява в голямото  разнообразие на варианти 

гърнета, кани и паници. Това се дължи на установяването на работилници и 

усвояването на находищата. Краят на VІІІ и първата половина на ІХ в. е белязан с 

появата на нови форми, които се налагат в по-нататъшното производство. Това са 

гърнетата тип ІJ, ІІІЕ и ІІІС и най-вече амфоровидната стомна. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

Проблемът за произхода на прабългарската керамика 

Вторият кръг от проблеми с все още твърде дискусионен характер, поставян в 

нашата и в чуждата литература, е проблемът за произхода на ранносредновековната 

българска керамика и в частност на прабългарската, за влиянията, които тя търпи в 

своето развитие. Правят се опити да се осветлят връзките й с късноантичната и 

ранновизантийската керамика, както и с тази на съседните култури – на първо място 

със салтово-маяцката. 

Пристъпвайки към разглеждане на този проблем, ние трябва да направим 

следното уточнение: под “произход на керамиката” не следва да се разбира появата на 

конкретен керамичен съд, а системата от умения, технически и технологични прийоми, 

                                                   
5
 Тук е необходимо да вметнем забележката, че много често археологическите материали се датират в 

рамките на пероида, който бележи техния апогей, а не се отчита момента на тяхната поява. Така като 

цяло разглежданата керамика се датираше в рамките на VІІІ – ІХ в., без да бъдат отчетени именно тези 

ранни моменти.  
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чиито продукт е самият съд. Търсенето на произхода и влиянията, оформили тази 

система от умения, неизбежно на кара да прибегнем до двете традиционни 

“технологични” групи – керамика от “песъчлива глина с врязана украса” и от 

“пречистена глина с излъскана украса”. Изследването на морфологичната близост 

между съдовете от биритуалните некрополи (особено на ранните) и съдовете от 

различни райони, в които е засвидетелствано по безспорен начин присъствието на 

българските племена, допълнително очертава и уточнява изходните територии, от 

където българите поемат своя път към новата родина. 

При съпоставката на съдове с врязана украса от степния вариант на салтово-

маяцката култура със съдовете, произхождащи от биритуалните некрополи, веднага се 

забелязва тяхната несъмнена близост. Това наблюдение е напълно валидно и за 

съдовете, известни от паметниците на лесостепния вариант на салтово-маяцката 

култура. Но освен от ямните некрополи, като Дроновските на Северски Донец, 

Мандровския  и Тереховския  на Оскол, керамика от този тип е известна и от 

некрополите с кремации, от т. нар. Донецка кремационна група. Такъв е некропола при 

Сухая Гомолша. Керамика с врязана украса е известна и от подмогилните гробове в 

Северокавказките степи. Многобройни фрагменти са открити и в Хумаринското 

градище, като Х. Биджиев и Н. Соволайнен отбелязват, че принадлежността към 

южния (степния) вариант на салтово-маяцката култура на “гърнетата, работени на 

грънчарско колело с линейно-вълнист орнамент” е несъмнена и материалите от 

Северен Кавказ го потвърждават: “Тук те битуват плътно в  степните селища и 

Хумаринското градище и са тъждествени в основните си елементи с южния вариант на 

салтово-маяцката култура”. Авторите отбелязват също така, че в “други, синхронни 

паметници от Централен Кавказ те, с редки изключения, не се срещат”. Особено 

интересни данни за разпространението на керамиката с врязан орнамент ни 

предоставят резултатите от некропол № 2 при Горкая Балка. В този некропол се срещат 

инхумации както в обикновени ями, така и в ями, оградени и покрити с камъни (в 

руската литература се използва термина “каменные ящики”), които не са типични за 

ямните некрополи от територията на салтово-маяцката култура, но са познати на Долен 

Дунав (Балчик, Топола, Девня, Черна). Там, като гробен ивнентар, са поставени 

гърнета със закръглени плещи, с овоидна (близки на гърнетата тип ІІ), конична (близка 

на гърнетата от тип ІІІF) или биконична (аналогично на гърнето от гроб № 69 на 

некропола Хитово 2, определено като тип ІVВ1) форма с врязани прави хоризонтални 

линии, покриващи плътно повърхността на съда. Понякога върху плещите е врязан 
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сноп вълнообразни линии. Интересен момент в този некропол, датиран в VІІІ – ІХ в., е 

отсъствието на типичните за салтовската керамика излъскани съдове. Подобна е 

ситуацията и с керамичния комплекс, произхождащ от Кримския некропол в долното 

течение на Дон. Тук са представени гърнета с вълнисто-линеен врязан орнамент, както 

и кани, които се различават от типичните за салтовската аланска керамика, макар Е. 

Савченко да съотнася паметника с известните салтово-маяцки. Интересни наблюдения 

ни представя и керамиката от катакомбния некропол при Мокрая Балка, етническият 

състав на който не буди възражения. В. Малашев  представя в цялото й многообразие 

типичната аланска керамика от V до VІІІ в. Веднага се забелязва отсъствието на 

гърнета с врязана украса, така широко разпространени в степите, което недвусмислено 

показва, че зад двете групи съдове стоят различни етноси. Сумирайки накратко 

изложените дотук данни, може да се направят някои предварителни изводи: 

керамиката, представена от гърнета, изработени на бавно грънчарско колело от 

песъчлива глина и украсени с врязан орнамент, покриващ (плътно или зонално) цялото 

тяло, присъства в целия степен масив от Дунав до Кавказ, и от Волга до Черно море. 

Хронологично тя попада в рамките на разселването на българските племена от втората 

половина на VІІ в. и продължава да се развива във всички онези райони, в които 

изворите споменават българския етнос. Приликите в тези отдалечени помежду си 

райони се дължат на общия първоизточник и вътрешното развитие на тази, типична за 

българите, грънчарска традиция. Тя вероятно се развива в северочерноморските степи 

под влияние на ранновизантийското грънчарско производство, което се подкрепя и от 

изследванията върху керамичните комплекси от края на VІІ – VІІІ в. на Крим. Друга 

възможна територия, където прабългарските племена са усвоили традицията за 

производство на гърнета с врязана украса, е районът на Североизточното Черноморие. 

Разглеждайки некрополите от този район, И. Гавритухин и А. Пянков отбелязват, че 

местното население е във връзки с Велика България, но “да се говори за това по-

определено пречат неяснотите около много аспекти от историята и археологията на 

това обединение”. Еталонни за този район са некрополите при Дюрсо, Борисово, 

Сопино и Бжид. Сред материалите от Бжид се забелязват връзки с културата на 

Абхазия, а самият той престава да функционира в средата на VІІ в. Интересен факт е, 

че в редица некрополи от Абхазия, като Цибилиум 1 и Цебелда, се разпространяват 

гърнета с овоидна или конична форма (близки до гърнетата тип ІІ и ІІІА), украсени с 

врязани линии, покриващи зонално почти цялото тяло. Тези гърнета се 

разпространяват с монети от ІІ – ІV в. Това очертава още един възможен район, където 



 

~ 43 ~ 
 

българските племена биха чогли да усвоят тази грънчарска техника, а именно Северен 

Кавказ и прилежащата му черноморска зона, както и още един възможен източник на 

влияние – цебелдинската култура на Абхазия.  

Въпросът с произхода на излъсканата керамика е не по-малко сложен и объркан. 

В неговото решаване се очертават няколко основни тези. Според първата, излъсканата 

керамика отразява антични, местни, сарматски традиции (Ст. Михайлов). Към тази теза 

може да се причисли и идеята на Ст. Ангелова, че устойчивите племенни културни 

традиции на българите се раждат в сарматска среда. Според втората теза, тя е 

заимствана от аланските майстори в рамките на салтово-маяцката култура, а достига 

земите на Долен Дунав като следствие на постоянните контакти между родствените 

български племена (Св. Плетньова, Д. Ил. Димитров). Според третата, българите са 

усвоили техниката на излъсканата керамика от аланите, но в техните изходни 

територии на Северен Кавказ (М. Артамонов, В. Фльоров). Като нейна разновидност се 

явява идеята на Р. Рашев за прехвърляне на специализирано в грънчарския занаят 

население, т.е. тя е заемка на майстори и работилници, а не е собствена форма на 

материалната култура. 

В своето изследване върху излъсканата керамика на салтово-маяцката култура, 

В. С. Фльоров разкрива нейното многообразие от форми, ниска стандартизираност, а 

така също и един основен момент в технологията на нейното изготвяне. При 

обработката на повърхността на салтово-маяцките излъскани съдове се прилага 

специфичен прийом – повърхността се покрива с дебел слой рядка, добре пречистена 

глина, която заличава всички следи от вторичната обработка на съда (отнемане на 

излишъци и др.) и затваря евентуалните пори и пукнатини. Този прийом е различен от 

ангобирането, тъй като довежда до значително удебеляване на самите стени и е 

наречен от В. Фльоров “слой под лощением”. Наличието на този слой довежда и до 

специфичното излъскване, различно от прилаганото при керамиката от Долен Дунав. У 

нас не е засвидетелстван “слой под лощением”, което отхвърля напълно възможността 

техниката на излъсканата керамика да е заимствана от салтово-маяцките излъскани 

съдове. Освен в технологично, ранносредновековната прабългарска излъскана 

керамика се различава и в морфологично отношение от салтово-маяцката. Както вече е 

отбелязвано нееднократно в литературата керамиката на дунавските българи има 

предсалтовски корени, които ни насочват към района на предкавказките степи и 

Северен Кавказ. 
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Сред некрополите от района на Краснодарското водохранилище със своя 

керамичен комплекс се откроява некропол № 1 при аула Казазово. Тук са открити 

ойнохоевидни кани с овоидно тяло, подобни на тези, обособени в тип ІІ. Освен това 

тук присъстват и кани, близки до сфероконичните (тип ІD). Тези кани бяха отнесени 

към групата на най-ранните форми съдове, с които прабългарите пристигат на Долен 

Дунав. Всички кани от Казазово са изработвани от пречистена глина, повърхността е 

украсена с излъскани вертикални или кòси ивици, както и с мрежовиден орнамент. 

Освен кани са открити и гърнета с две дръжки (близки до гърнетата тип V, също 

отнесени към ранните форми) и гърне, което много напомня “пастирските”. В. 

Тарабанов свързва този некропол с българите и отбелязва, че освен с некрополите при 

Нови Пазар, Болшие Тархани и ямния некропол на Верхни Чирюрт, съдовете, накитите 

и оръжието, открити в некропола при Казазово показват най-близки паралели с 

материалите от третата група на Борисовския некропол (като използва разделението на 

Саханев). Опирайки се на анализа на погребалния инвентар, той пише, че “ранният 

некропол (първа група гробове при Казазово)  вероятно се отнася към края на VІІ – ІХ 

в.” Към края на VІІ в. е датиран и гроб № 1 в могила 8 при станица 

Старонижестеблиевска, където е открита кана, подобна на тези от Казазово. Тя е с 

ойнохоевидно устие, сферично тяло и къса, широка конична шийка. Цветът й е сив, а 

повърхността излъскана. Като цяло тази кана е твърда сходна с каните тип ІС, а 

откриването й в комплекс с ремъчни накрайници, типични за втората половина на VІІ 

в., подсказва, че този тип кани спада към формите, произвеждани от българските 

грънчари както в кавказката им прародина, така и на Долен Дунав. Изследването и 

публикуването на некрополи от планинския район на Дагестан и Чечня ни предоставя 

още възможности за изясняване генезиса на излъскана керамика на българските 

племена. Там в рамките на V – VІІІ в. функционират редица некрополи, като еталонни 

за тях се разглеждат Дайския и Харачойския. В тях погребваните са поставяни в прости 

ями или ями, оградени с камъни (каменные ящики), а като погребален дар са поставяни 

съдове. Преимуществено това са сиви, излъскани кани, които поразително приличат на 

каните тип І, варианти А, С и D. Подчертавайки наличието на “арбалетовидни” 

фибули, М. Багаев датира по-голямата част от тях в VІІ – VІІІ в. Застъпвайки идеята за 

непрекъснато развитие на местните племена (обобщени под термина “нах”), той 

подчертава особеното място на ираноезичните (в частност алани) и тюркоезичните 

номади – хуни, хазари, българи и т.н.”, които “особено ранните тюрки, активно влели 

се в масата на автохтонните кавказци, изиграли определена роля в етногенезиса” на 
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съвременните народи на Северен Кавказ. Така ясно се очертава кавказката основа, на 

която се развива традицията на излъсканата керамика на българите, без тя да е 

непременно свързана с аланската. Всъщност, излъсканата керамика може да се 

проследи в района на Кавказ и сред други ранносредновековни племена. Специално 

внимание на керамиката и нейното място в погребалния обред сред адигейските 

племена отделя Н. Ловпаче. В представения материал от некрополите в Адигея могат 

да се отбележат няколко основни момента: каните напомнят в много отношения на 

тези от биритуалните некрополи; присъствието на паници, което е нетипично за 

аланските паметници и което възхожда към меото-сарматска традиция; като 

първообраз на гърнетата с две дръжки може да се посочи меото-сарматския “пелик”; 

наличието на конични чаши, които по форма са напълно съпоставими с ведрата от 

биритуалните некрополи; засилване на влиянието на цебелдинската култура, в чийто 

керамичен комплекс още от ІІ век присъстват гърнета с врязана украса. Всички тези 

съответствия ни навеждат на мисълта, че именно в този район, включващ в себе си 

прикубанската степ, Северозападен Кавказ и Черноморското крайбрежие, се формира и 

керамичната традиция на прабългарите. Не случайно именно в този район се появяват 

и биритуални некрополи, какъвто е Борисовския. Там сред 128-те погребения от І и ІІ 

група, които не излизат от рамките на VІІ в., има и 7 кремации, чиято синхронност с 

инхумациите се потвърждава от пълното сходство на токите. Кремациите са 

извършвани на страни, а прахът е поставян в каменни камери. Непрекъснатото 

развитие на културата на този район, която отвежда към меото-сарматски племена, не 

буди съмнение. Всичко посочено дотук ни кара да потърсим сарматска основа на 

керамичната традиция на прабългарите.  

Сред откритите в Таркинския некропол в Дагестан съдове се открояват паници 

със сфероконична форма и завито навътре устие, които удивително напомнят паниците 

от тип ІІ. От същия некропол произхождат и купи на столче, подобно на откритите при 

Топола, както и сферични гърнета, едното от които е с две дръжки. То е сходно с 

откриваните в биритуалните некрополи гърнета, обособени в тип VА. Каните са с 

добре оформени сферични тела. Те приличат на каните от тип ІС, отнесени към най-

ранните форми. Подобни съдове са открити и в Уст-Лабинския меото-сарматски 

некропол, като особено близки с разглежданите форми са съдовете, обособени в 

четвърта хронологична група. Интерес предизвиква гърнето от гроб № 55, което много 

прилича на “бокаловидните” чаши от некропола при Топола. А дръжките на 

стъклената чаша от гроб № 88 са почти еднакви с дръжката на бокаловидния съд от 
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Топола, обособени във вариант В (табло ХХ2e). Тук се срещат освен кани с добре 

оформени сферични тела, и кани със сплеснато сфероидно тяло (напомнящи каните от 

тип І, вариант F) и кани с биконични тела (подобни на каните от тип ІV), както и с 

издължено овоидно тяло (близки до каните тип ІІ).  

 Разбира се, ние не можем да поставим знак на равенство между сарматските 

съдове и тези от биритуалните некрополи на Долен Дунав, но потърсихме основните 

елементи и сходни черти, които да помогнат поне малко в решаването на поставената 

задача. Не е логично да се очаква пълно сходство между двете групи, защото 

усвояването на тези традиции се е пречупвало през творческия поглед на българските 

племена, но е несъмнено огромното влияние, което оказват сарматите при оформянето 

на духовната и материалната култура на българите. И това е отразено не само в 

керамичния комплекс, но и в погребалния обред, върху които прилики вече е 

обръщано внимание в специализираната литература. Освен несъмненото влияние на 

късносарматската култура, трябва да се приеме и присъствието на сарматски етнически 

групи сред прабългарите, както показват и данните от писмените източници, 

анализирани от В. Бешевлиев. Като прибавим към вече отчетените данни и резултатите 

от керамиката, все по-ясно се очертава сарматската основа и сарматските традиции, 

върху които се развива прабългарската култура. 

Обективността изисква да се обърне внимание и на една друга керамична група 

– тази на каните с псевдодръжки (тип V) и релефна украса (тип І, вариант Н). За тях 

може да се приеме, че стоят във връзка с аланското грънчарско производство. А 

изключително ограничения ареал на разпространение (съсредоточен главно в района 

на Плиска) подсказва, че те действително биха могли да са “заемка на майстори и 

работилници”, както предполага Р. Рашев. Но тази идея не е в състояние да обясни 

повсеместното производство и използване на сива излъскана керамика, което отново 

подкрепя тезата, че тази керамика е част от материалната култура на българите, 

формирана още в тяхната Кавказка родина. Що се отнася до етноса на самите 

майстори, доколкото в района на Плиска не са открити съоръжения (катакомбен 

некропол), които да подкрепят техния алански произход, ние сме склонни да приемем, 

че това са българи, възприели прийомите на аланското грънчарство, но преди 

формирането на салтово-маяцката аланска керамика, което се доказва от донякъде 

“архаичната” технология, използвана от тях. 

В заключение на тази глава, бихме искали да направим едно уточнение. Като 

основна територия, в която се оформя българската керамична традиция се очертава 
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района на Кавказ с прилежащата Кубанска и Черноморска област. Но 

фрагментарността на нашето познание за културите от този район, дължаща се на 

недостъпността до материалите и ограничените публикации, затрудняват 

изключително възможностите за извеждане на по-категорични изводи. И все пак може 

да се приеме за установено, че именно тук, където се пресичат късноантичните, 

ранновизантийските и сарматски традиции, българската духовна и материална култура, 

част от която е и керамичния комплекс, добива своята специфика, която позволява да 

бъде напълно разграничена от културите на съседните държави, с които в един или 

друг момент българските племена са споделяли обща историческа съдба.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проучванията на биритуалните некрополи продължават вече повече от половин 

век. Тяхното картиране локализира по категоричен начин земите,  завзети от 

прабългарите. Освен това, те са първокласен източник за изследване на  вярванията, 

практиките и ритуалите, свързани с “последния път” на човека. Като неизменна част от 

тях е и поставянето на жертвен съд. Така, в течение на всички тези години в музеите на 

България и Румъния е събрано значително количество керамика, на която е посветено 

и настоящето изследване.  

В изследването е предложена нова класификация, която да отразява основните 

видове и типове съдове, както и развитието вътре в тях. Но като всяка типология, тя не 

се явява основна цел, а само инструмент при изработването на хронологична скàла на 

ранносредновековната прабългарска керамика.  

Анализът на статистическите данни разкри основните етапи, през които 

преминава грънчарската традиция на българите – отпадането на някои форми (паници, 

кани), постепенното намаляване на различните типове и варианти при гърнетата, което 

говори за началото на стандартизация в керамичното производство, включването в 

номенклатурата на керамиката на нови форми (амфоровидни стомни), показващо 

несъмненото влияние на съседна Византия. Като се разглежда взаимосъчетаемостта на 

различните съдове, се конкретизират отделни групи устойчиви съчетания, които се 

проследяват в различните некрополи и отразяват различни еволюционни етапи. Това 

доведе до една предварителна картина на хронологията на биритуалните некрополи, 

сред които се очертава по-ранна, междинна и късна група. По-нататъшното 

прецизиране е постигнато с привличане на данните на другите предмети, поставени в  

гроба. При тяхната съпоставяне са направени редица уточнения и корекции, което 
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доведе до групирането на гробове, съдържащи близък комплекс вещи и извеждането в 

завършен вид на хронология на керамиката, произхождаща от биритуалните 

некрополи. 

Така постепенно, едновременно с изработването на хронологична скàла на 

керамиката, се засегна и по-обобщаващият въпрос за хронологията на некрополите. 

Като най-ранни се очертават некрополите при Балчик, Топола, Нови Пазар, Кюлевча, 

Бдинци и Капул Виилор – Истрия. Вероятно, след битката при Онгъла, българите 

навлизат до Балчик, с района на който би могла да се идентифицира “областта Варна, 

близо до Одесос”. Тяхното придвижване в южна посока е ставало по линията Балчик – 

Добрич – Нови Пазар, а областта около Варна е заета от некрополите тип “Разделна”, с 

които се свързва племето “севери”. Некрополите при Топола и Бдинци доживяват 

периода на християнизацията, за което напомнят изолираните в периферията 

християнски гробове, както и наличието на амфоровидни стомни в Топола. 

Отсъствието на стомни от Бдинци се дължи на факта, че те са продукт на 

специализирани работилници, каквито функционират в Плиска, Топола, а вероятно и в 

Девня и Султана. Некрополите при Нови Пазар и Балчик престават да функционират 

вероятно към края на VІІІ в. или самото начало на ІХ в – в тях отсъстват по-късните 

типове гърнета и амфоровидни стомни. Интересни данни предоставя некрополът при 

Кюлевча. Въпреки опитите изолираните в близост до масовия гроб гробове със западна 

ориентация да бъдат интерпретирани като християнски, материалите и конкретният 

археологически контекст подсказват, че те не са “редовни”, а са свързани с трагични 

събития. Такова събитие е походът на Никифор І Геник (802 – 811), с който се свързва 

и масовият гроб. Отсъствието на амфоровидни стомни от некропола в Кюлевча, 

въпреки близостта му до Плиска, където има организирано производство, навежда на 

мисълта, че той престава да функционира преди тяхното навлизане в употреба. 

Вероятно селището, на което принадлежи, е унищожено от войските на Никифор, 

което се подкрепя и от монетните находки, маркиращи територията, разграбена от 

византийските войски. 

Некрополите от девненската група се повяват във връзка с подсилване на 

отбраната на източните проходи в периода на кризата от средата на VІІІ в. и  

византийския натиск. Във връзка с неспокойната обстановка в същото време започва и 

прехвърлянето на българско население във Влашката низина, където се появяват 

некрополите тип “Извору”. Те продължават да функционират до християнизацията, 

когато са изоставени. 
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Разработената хронология на керамиката, при която се изолират ранните 

съдове, позволява да се пристъпи и към решаването на втората основна задача – 

генезисът на керамиката, разгледана в две традиционни “технологични” групи – 

керамика от песъчлива глина с врязана украса и излъскана керамика от пречистена 

глина. Несъмнена е появата на двете групи съдове едновременно на територията на 

Долен Дунав.  

При анализа на двете групи съдове, в който са потърсени аналогии от района на 

салтово-маяцката култура, с която традиционно се съпоставя културата на езическа 

България, се оказа, че сходствата в техните керамични комплекси се простират 

единствено върху групата на съдовете от песъчлива глина с врязана украса. Те 

традиционно се свързват с българско население в Хазарския каганат, а 

разпространението на тези съдове в териториите на Дунав и Поволжието попада в 

хронологичните рамки на българското разселване. Изказано е предположение, че 

грънчарската традиция за производство на гърнета с врязана украса се развива в 

северочерноморските степи под влияние на ранновизантийското грънчарско 

производство, което се подкрепя и от изследванията върху керамичните комплекси от 

края на VІІ – VІІІ в. на Крим. Но доколкото не са ни известни публикации на добре 

датирани по-ранни комплекси, съдържащи такава керамика, това заключение има 

предварителен характер. Друга възможна територия, където прабългарските племена 

биха могли да усвоят традицията за производство на гърнета с врязана украса, е 

районът на Североизточното Черноморие, където в редица некрополи се забелязва 

влияние на цебелдинската култура от Абхазия. 

При анализа на групата на излъсканите съдове се обърна внимание на основните 

технологични и морфологични разлики между аланската и българската керамика. Така 

се стигна до извода, че тя не е заимствана от аланите. В хода на анализирането на 

влиянията, които довеждат до нейното оформяне, беше обърнато специално внимание 

на района на Кавказ и прилежащата му степ, където традицията на излъсканата 

керамика се проследява до І в. Така като най-вероятна нейна основа се очертава 

културата на меото-сарматските племена, чиито основни елементи се проследяват и в 

зихския, и раннокасожкия период на Адигея. Това е и единственият район, в който 

присъстват и биритулни некрополи. А несъмнената близост между каните, 

произхождащи от планинския район на Дагестан и Чечня и каните от биритуалните 

некрополи допълнително подкрепят идеята за кавказките корени на излъсканата 

керамика. Като аланско влияние се разглеждат каните с псевдодръжки, които са с 
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ограничен ареал на разпространение и вероятно са продукт на специализирана 

керамична работилница, локализирана в района на Плиска. Тъй като до момента не са 

открити катакомбни некрополи, които да показват присъствието на алани в българска 

етническа среда, проблемът за етническата атрибуция на майсторите, произвеждали 

каните с псевдодръжки е решен в полза на българския етнос.  

В края на своето изложение, бихме искали да подчертаем, че при такава 

динамична наука, каквато е археологията, направените тук изводи биха могли да 

претърпят допълнителни уточнявания и корекции в бъдещи изследвания.  
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1. Извършена е класификация на керамичния материал, произхождащ от 

биритуалните некрополи. Предложената нова типология е поставена в основата 

на целия анализ, като по този начин са направени редица уточнения в 

развитието на отделните типове съдове, както и са локализирани някои райони, 

в които е имало организирано керамично производство. 

2. Детайлизирана, уточнена и коригирана е хронологията на 

ранносредновековната керамика. Стесняването на датите на някои типове 

съдове може да бъде използвано в конкретизиране на хронологията на 

археологичните комплекси от ранното Средновековие.  В разработването на 

този проблем са приложени за първи път някои методи: 

2.1. На базата на проведения количествен анализ се уточняват основните 

етапи в развитието на прабългарската керамика  

2.2. Предложени са нови дати на редица типове съдове, основани на 

корелацията между тях и другите находки в инвентара на гробовете.  

3. Стесняването и уточняването на датите на керамичния материал позволява да 

се уточнят редица моменти във функционирането на самите некрополи и 

усвояването на новите територии от прабългарите. Направените обобщения и 

заключения имат практическа приложимост, като бъдат използвани в 

лекционни курсове и изследвания по ранносредновековна българска история и 

археология.  

4. Изследването внася свой принос в уточняването на произхода и влиянията, 

оформили керамичната традиция на прабългарите: 

4.1. Сравнителният анализ между керамиката от салтово-маяцката култура и 

керамиката от биритуалните некрополи коригира редица неправилни 

постановки, засягащи взаимовръзката между двете култури. В много 

отношения са ревизирани редица схващания относно взаимодействието 

между тях, търсени и откривани  досега изключително във връзка с 

появата и разпространението на “излъскана керамика” на Долен Дунав. 

Уточнено е, че сходствата в керамиката на двете култури се 

разпростират преди всичко върху “песъчливата керамика с врязан 

орнамент”. 
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4.2. Уточнени са изходните територии, в които е оформена керамичната 

традиция на прабългарите, локализирани в района на Северозападен 

Кавказ, Източното Черноморие и прилежащата степ. Приведени са 

редица паралели с културата на адигейските племена, както и племената 

от планинския район на Дагестан и Чечня, които показват 

изключителното влияние на кавказките народи върху българските 

племена. 

4.3. Приведени са допълнителни аргументи, подкрепящи сарматската основа 

на прабългарската култура (и в частност на керамичното производство). 
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