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1. Увод 

 

Предмет на дисертацията са металните части, свързани с колана: токи, 

съставени от рамка и плочка или само от рамка, предназначени за основен 

колан или за чантички към него; апликации, свързани с декорацията и 

подсилването на колана и на допълнителните ремъци към него, както и такива 

с допълнително функционално предназначение – за окачване на презраменен 

ремък/ балтеус, използвани за гайки или за окачване на допълнителни 

аксесоари или на оръжие; накрайници за основния колан и за допълнителните 

ремъци към него. 

Значителното количество коланни принадлежности, натрупано в резултат 

от събирането на всички налични материали (публикувани и непубликувани) 

доведе до необходимостта те да бъдат включени в цялостно изследване. То 

обогатява историческото познание, доколкото те са надеждни хронологични 

показатели, бидейки подвластни на модата. Коланните части носят 

потенциална информация за социалното положение, за полова и етническа 

принадлежност на техните носители, за движение на хора, за производство и 

търговия. Големият брой събрани коланни принадлежности е добра база за 

успешен научен анализ. Сега в България липсва типология на коланните 

елементи за периода от края на ІІІ до началото на VІІ в. Не се използва единна 

терминология, както за различните части на колана, така и за техните съставни 

части. Настоящето проучване би трябвало да попълни тези празнини. 

 

Хронологични граници 

 

Изследването обхваща периодът известен като късна Античност. Той е 

белязан от държавните реформи на императорите Диоклециан и Ираклий, 

отразяващи всеобхватни обществени промени съответно в Римската и в 

Източната Римска (бъдеща Византия) империя. 

 

Териториални граници 

 

Изследването включва находки от територията на днешна България, за да 

се избегне дисбаланс в изворовата база от съседни територии, който би довел 

до неверни изводи. Съвременна България е покрита от следните късноантични 

административни единици (диоцези и провинции): провинция Вътрешна Дакия с 

главен град Сердика/ София; провинция Крайбрежна Дакия с главен град 

Рациария/ Арчар, Видинско (и двете в диоцеза Дакия); провинции Долна Мизия 

с главен град Марцианопол/ Девня; провинция Тракия с главен град Филипопол/ 

Пловдив и части от провинциите Скития, Хемимонт и Родопа ‒ всичките в 

диоцеза Тракия. Река Дунав като граница на империята и новата столица 

Константинопол определят важното местоположение на тези земи. Диоцезът 

Тракия е хинтерланд на столицата, служи и като преграда срещу, напиращи от 

север нашественици, и като граница със Западната част на империята, бидейки 
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естествена икономическа и стратегическа връзка между Изтока и Запада. Тези 

фактори влияят върху цялостното развитие на областта южно от Долен Дунав. 

 

Цел, задачи и методи 

 

Цел на изследването е да проследи развитието на коланните 

принадлежности в избраните време и пространство. Извеждането на надеждни 

хронологични индикатори, свързани с форма, украса и изработка, е основният 

преследван резултат. 

Задачите, чрез които се постига целта, са: събиране и систематизиране на 

целия публикуван и непубликуван материал по темата. Само цялостно, а не 

избирателно, изследване на всички налични артефакти по темата води до 

извличане на надеждна историческа информация. Всяко задълбочено 

изследване на коланни принадлежности обогатява историческото познание, 

доколкото те са надеждни хронологични показатели, бидейки подвластни на 

модата. Коланните части носят потенциална информация за социалното 

положение, за полова и етническа принадлежност на техните носители, за 

движение на хора, за производство и търговия. Внушителното количеството 

събрани коланни принадлежности е добра база за успешен научен анализ. 

Анализът на находките се основава на следните методи: формално-

типологичен, картографски, стилов и сравнителен анализ. 

Правилният избор на критериите за класификация и типология определя 

достоверността на получените резултати от тяхното прилагане при изследване 

на масов археологически материал, какъвто е и предметът на представеното 

тук изследване. Създадената типология се основава на задължителното 

прилагане на еднакви и устойчиво свързани признаци. Същевременно тя е 

отворена система, позволяваща допълване. Последното е и бъдеща проверка 

за нейната достоверност.  

 

Изворова база 

 

Проучването съдържа 2044 каталожни единици, но трябва да се отбележи, 

че някои повтарящи се коланни елементи (например апликации) от даден 

комплект са записани под един каталожен номер. Определянето на регионални 

особености, на етническа и полова принадлежност и на производствени 

центрове е затруднено от недостатъчния брой находки със сигурен контекст. 

Едва една четвърт от тях имат такъв. Именно тези 25% са използвани за 

картиране. Така се избягва недостоверна картина на разпространение и 

свързани с него изводи. Големият брой случайни находки налага тяхното 

датиране чрез подходящи аналогии. Наличието на затворени комплекси с 

коланни гарнитури позволи тяхната реконструкция. Информацията, която носят 

иконографските паметници не е достатъчна за прецизиране на хронологията, 

което е основна цел на изследването. Различни изображения са коментирани 
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от отделни автори като често са обект на спорно тълкуване относно своето 

датиране и интерпретация.  

 

2. Историографски преглед 

 

Прегледът на литературата представя развитието на проучванията за 

коланни принадлежности на изследователите от различни школи. 

Изследванията по темата в Европа започват с представянето на 

находки от колекции на музеи, които включват различни археологически 

паметници в това число и коланни принадлежности. През 60-те години на ХХ в. 

започват да се издават специализирани, обобщаващи публикации, в които са 

предложени различни схеми на класификация и типология. Те са фокусирани 

предимно върху развитието на токите, а останалите елементи на колана са 

включени като част от общи гарнитури. Използвани са различни подходи за 

систематизиране на коланните принадлежности, които са основани на 

структурната характеристика, форма, украса и начин на изработка. За 

изграждане на хронологичното разпространение се използват находки от добре 

датирани комплекси. Проследява се развитието на формите и украсата на 

типовете. Въвеждат се наименования на някои типове токи, които навлизат и се 

използват в специализираната литература.  

Изследвания по темата в Русия са основани на голямото количество 

коланни принадлежности от територията на бившия Съветски съюз, което 

провокира изследователите да създават различни типологии и периодизация 

на този тип находки. В резултат към изследванията се прилагат хронологични 

таблици с датировки, които в сравнение с европейските закъсняват близо 

половин век. Вероятните причини за това са: наличието на гробни съоръжения 

използвани от едно и повече поколения, водещо до изтегляне на хронологията 

напред във времето спрямо същите типове находки от други места; в 

монетната циркулация, според някои изследователи се отчита закъснение, 

което е различно за всеки комплекс и допринася за разминаване в датирането. 

Работата с руските източници изисква внимателен подход и допълнителен 

анализ, за да се избегнат нежелани и подвеждащи резултати особено за 

датировките. Този факт е коментиран, както в българската, така и в 

европейската специализирана литература. Самите руски изследователи 

нанасят корекции в периодизацията според нови открития и данни. 

Изследванията по темата в съседните страни (Румъния и бивша 

Югославия) представят предимно металните части на колана в контекста на 

обектите, от които произхождат. Обобщаващите изследвания са малко и 

представят периода VІ – VІІ в. 

Изследвания по темата в България почти до края на ХХ в. липсват. 

Коланните принадлежности не са обект на специализирано проучване и по-

скоро са споменавани заедно с металните предмети от проучван обект – 

накити, оръдия на труда, панти, обкови, пирони. Въпреки значителното 

количество натрупан материал до края на 80-те години на ХХ в. липсват 
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обобщаващи изследвания. През 90-те години на ХХ в. излизат първите 

публикации, в които се отделя специално внимание на коланни елементи, 

включващи избрани експонати от колекциите на музеи или частно притежание. 

В повечето случаи нямат те контекст и за датиране и интерпретация се 

използва чужда литература и съответно паралели от територии извън 

България. Прегледът на публикациите с коланни елементи открити в селища, 

крепости или некрополи показва, че обикновено съдържат кратък коментар. 

Всеобща практика е да се посочват аналогии от други обекти (в и извън 

страната) и по-рядко находките да се обвързват със стратиграфията и 

хронологията на обекта, от който произхождат. Целенасочено внимание към 

металните принадлежности на облеклото от периода VІ – VІІ в. е обърнато от 

М. Даскалов, което намира отражение в множество публикации и монография 

за колани и коланни украси от VІ – VІІ в. 

Историографският преглед показва, че коланните принадлежности от 

територията на днешна България за периода от края на ІІІ в. до начало на VІ в. 

не са подлагани на цялостно проучване и систематизиране. На въпроса къде се 

намира България на фона на изследванията в Европа и Русия е достатъчно 

показателно да се погледнат картите на разпространение в чуждестранните 

публикации. В по-голямата си част Долен Дунав е място, което се асоциира 

предимно с находки от Сърбия и Румъния. Неоправдано празно България стои 

на европейската карта, представена с единични примери, известни от миналия 

век. Необходимостта от събиране и осмисляне на натрупаното голямо 

количество елементи на късноантичния колан южно от Долен Дунав е 

причината за настоящето изследване. 

 

3. Класификация и типология на коланните принадлежности 

 

3. 1 Видове коланни принадлежности 

 

Подходът за разработване на класификацията и типологията на коланните 

принадлежности наложи използването на различен критерий за всеки отделен 

вид, главно поради различното им функционално предназначение и място 

върху колана. Това определя началното разграничаване на събрания 

археологически материал да бъде разделено на токи, апликации и накрайници. 

Липсата на единна терминология в страната наложи всеки отделен вид да бъде 

определен и описан. 

Токата е най-важната част на колана, състои се от рамка, езиче и плочка. 

Понякога само от рамка и езиче. Рамките са основен градивен елемент на 

токата, с различна форма – правоъгълна, различни варианти на овал, В-

образна или D-образна. Понякога са допълнително украсени. Върху предната 

част на рамката може да е оформен улей за езичето. Предимно функционално 

предназначение на рамките налага изборът на форма да бъде ограничен, а 

украсата да е съобразена със запазването на  нейната здравина, тъй като тя 

поема основата сила при обтягането на колана. Това предопределя тенденция 
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към консервативност при формите и сравнително малко разнообразие. 

Езичето е предназначено да фиксира колана при закопчаване. Най-често то е 

единично, но има и двойни или оформени като двузъбец. Захваща се за 

задната част на рамката, когато токата е с отделна рамка и плочка. В по-редки 

случаи задната част на рамката се затваря с допълнителна шарнирна ос и 

езичето е окачено на нея. Когато рамката и плочката са изработени заедно, в 

плочката се оставя отвор за езичето. Някои езичета имат „зъбче“ в основата си, 

обикновено с правоъгълна форма, чието предназначение е да улеснява 

движението на езичето при закопчаване и откопчаване. Плочките са 

свързващото звено между рамката и колана, декоративен елемент, с който са 

съобразени, като форма и украса апликациите, когато има такива в 

гарнитурата. Формите (геометрични – правоъгълни, триъгълни, ромбовидни, 

трапецовидни, кръгли, елипсовидни и варианти на овал; щитовидни; със 

зооморфно допълнение или изцяло зооморфни; оформени като палмета) и 

украсата (врязана, релефна, ажурна, инкрустирана, често в различни 

комбинации) са по-разнообразни в сравнение с рамките. Плочките се фиксират 

към колана по три основни начина. 1) Чрез нитове, най-често преминаващи 

през плочката и по-рядко излети заедно с нея или допълнително запоени. 2) 

Чрез „уши“ – приспособления разположени на обратната страна, отливани 

заедно с, плочката респективно токата. След отливането в тях са пробивани 

отвори. „Ушите” преминават през колана, а в отворите се прокарва тел или 

метален щифт за фиксиране. Възможно е някои да са били пришивани с нишка 

от нетраен органичен материал. 3) Чрез шипове, които преминават през ремъка 

и чрез огъване са захващани към него, за разлика от нитовете, които след 

преминаването през колана чрез коване са оформяни в плоска повърхност. 

Начините на свързване на плочката към рамката, основно са два – подвижно и 

неподвижно, като  по-подробно те са разгледани по-надолу, в частта за 

типовете. 

Апликациите имат предимно декоративно предназначение, разположени 

по дължината на колана, върху лицевата му повърхност. Изпълняват и 

функцията да подсилват здравината на колана, както и да фиксират 

допълнителни ремъци към основния. По-рядко се срещат апликации от метал, 

които да служат за гайки, поддържащи колана по неговата дължина, около 

тялото на  човека. Това може да се обясни с използването на кожени гайки или 

изработени от друг материал, който  изтлява с времето. Когато формата на 

апликациите не повтаря тази на плочката, начинът за прихващане се запазва 

същият, както и присъствието на елементи от нейната украса. Височината на 

апликациите дава информация за основната ширина на колана. Двата му края, 

при токата и накрайника могат да бъдат стеснени, т.е. с по-малка ширина. Като 

тенденция, формата, украсата и начините за фиксиране към колана или 

допълнителните ремъци, следват тези на плочката на токата. В групата на 

апликациите са включени типове находки, които вероятно са използвани като 

накрайници за допълнителен ремък, но биха могли да бъдат използвани и като 

апликации към него. Независимо от своето местоположение като накрайници 
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на допълнителните ремъци към основния колан, те всъщност са апликирани, 

тъй като покриват само едната страна на ремъците. Накрайниците за основния 

колан винаги обхващат неговия край от двете страни. 

Накрайниците са разположени в края на колана, предназначени да го 

държат изпънат, както и да го предпазват от износване. За да изпълняват тази 

функция те обхващат края на колана от двете страни и чрез един или повече 

нитове се прихващат към него. Това е наложено от натоварването при 

закопчаване и откопчаване и е свързано с практическото приложение на 

накрайниците. Тяхното използване в декоративно отношение придава 

завършеност на коланната гарнитура и като тенденция повтаря елементи от 

украсата на токата и/или апликациите. Формите биват: сърцевидни; 

амфоровидни; U-образни и различни вариации на щитовидно оформяне. 

Украсата е предимно врязана и/ или ажурна. Ширината на накрайниците за 

основният колан може да бъде информативна само за ширината в неговия 

край, както и за размера на вътрешния отвор на рамката, докато тази на 

накрайниците за допълнителни ремъци показва тяхната основна ширина. 

 

3. 2 Токи 

 

Токите са класифицирани в няколко групи, според начинът на свързване 

между рамката и плочката. По този признак са обособени четири групи токи, 

като последната (четвърта група) е за токи-рамки, част от които са били 

използвани без плочка, а други са без запазена такава. 

Първите три класификационни групи са разделени на отделни типове, като 

плочките са в основата на типологията, тъй като са много важна част от токата. 

Тяхната функция е не само да служат за украса, а и за да прихващат токата 

към колана. Плочката е важна част от токата, но не първостепенна от 

функционална гледна точка. Основната функция (по предназначение) се 

изпълнява от рамката, което отчасти ограничава свободното импровизиране 

при определяне на формата и украсата. Ажурното оформяне на рамката би 

намалило нейната здравина например, а всяка друга украса е подчинена на 

основната форма като се вписва в нея или я подчертава без да я нарушава. 

Промяната на формата при рамките извън различните варианти на овал и 

правоъгълник би довело до нефункционалност на самата тока.  Профилирането 

на рамките е свързано с хронологията, тъй като пряко засяга технологията на 

изработката им, която се променя във времето, макар и за по-големи периоди. 

Именно силната функционална натовареност на рамките, предопределя 

тяхната консервативност по отношение на промените, засягащи тяхната форма 

и украса. Целта е да бъде проследено развитието във времето на 

късноантичните части на колана. За нейното постигане една от задачите е 

систематизирането на коланните принадлежности и извеждането на надеждни 

хронологични индикатори в развитието на токите, което изисква проследяване 

на най-интензивно променящите се техни съставни части. Както вече беше 

отбелязано, рамката, макар и най-важна за функционалността на токата не 
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отговаря на това условие за бързо променящ се във времето елемент. 

Включването на рамката като критерий в типологията не би подпомогнало 

систематизирането и поради факта, че различни по форма рамки се използват 

в един тип. Плочката изпълнява едновременно функционална и декоративна 

роля, което позволява формата и украсата да бъдат променяни по-свободно. 

Това е процес, който е по-интензивен и позволява по-често такива промени. 

Поради това плочката е по-важният индикатор в хронологично отношение, 

измененията в нейните форма и украса, настъпващи  по-често, са продиктувани 

от различни фактори. Стремежът към естетика и разнообразие, формиращ 

различните тенденции за даден период от време, води до по-голямо 

разнообразие във формата и украсата, както и по-голяма динамика при 

промените. Личните предпочитания и по-високият социален статут, на 

определена част от обществото са фактор за наличието на  изделия, 

отличаващи се от масовото производство.  

Групите са означени с главна латинска буква. Основните типове ще бъдат 

разделени според формата на плочката и нейните особености на оформяне. 

Водещите критерии, които са определящи за дефинирането на типовете за 

първите три групи токи са: 1) форма на лицевата част  на плочката; 2) начин за 

прихващане към колана. Отбелязани са с римски цифри. За типовете, 

отговарящи на такива в специализираната литература, ще бъде отбелязвано 

определеното съответствие. Вариантите на отделните типове са формирани 

според наличието на украса  и оформянето на обратната страна на плочката и 

са означени с малка латинска буква след римската цифра на съответния тип. 

Вариантите в някои типове, показват развитието на съответния тип във 

времето, което води до различната им датировка (например токите в Група А, 

тип І). Това развитие отразява промените, настъпващи по отношение на 

украсата и изработката на формата на плочките. Специфичните разлики според 

вида на украсата ще бъдат отбелязани като подварианти, с арабска цифра 

след малката буква на латиница. Избраните критерии за класификация и 

типология подпомагат по-доброто анализиране на голямото разнообразие от 

форми и украса, начинът на изработка и каква е тяхната връзка с хронологията. 

 

3. 2. 1 Група А 

 

В групата са включени двусъставни токи, при които рамката и плочката са 

изработени отделно и са подвижно свързани. Плочката е двойно прегъната 

около рамката и се образува шарнир. В средата на плочката при прегъването 

има изрязване за езичето, което се захваща за рамката. Има три основни 

начина за оформяне на плочката за нейното прикрепване към рамката: (1) 

изцяло прегъване на плочката около рамката – получават се огледални части 

на лицевата и обратната страна; (2) обратната страна е редуцирана до по-къса 

и тясна лента; (3) двете къси ленти в предната част на плочката са огънати до 

образуване на две кукички за захващане към рамката или излети заедно с 

плочката. По-голямата част от токите имат нитове за фиксиране на плочката, 
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съответно токата към колана, обикновено два или три на брой. Останалите 

имат „уши” за прихващане на обратната страна на плочката/ плочките, също 

две или три на брой. 

Токите в групата са разпределени в 17 основни типа. За определяне на 

датировката всеки тип е представен с контекста на произход на включените в 

него токи и е съпоставен с аналогични находки. С цел установяване на 

хронологични индикатори беше направен анализ на основните критерии 

приложени в типологията на токите от Група А и някои показатели на рамките 

на токите (форма, сечение, украса, улей за езичето), които биха могли да се 

използват като, насочващи при датиране. 

1) Симетрично оформените, плоски (с еднаква дебелина), лицева и 

обратна страна на плочката са характерни само за типовете токи от ІV в. 

Трябва да се отбележи, че типовете датирани във втората половина на V – 

края на VІ в., чиято обратна страна е симетрична на лицевата, се  отличават по 

удебелената лицева страна на плочката, често с отлят борд на гърба или са 

оформени като касети. От края на ІV в. започва тенденция за намаляване на 

обратната страна на плочката, тя става значително по-тясна и често пъти по-

къса. Това е характерно за типовете от края на ІV – началото на VІ в. През 

втората половина на VІ в. процесът на редуциране на обратната страна на 

плочката достига до оформянето на две кукички за захващане към рамката. 

2) Най-използваният начин за прихващане към колана през целия период 

от края на ІІІ – началото на VІІ в.  е чрез нитове,  които преминават през 

плочките и липсват такива, отлети заедно с нея. Използването на “уши” се 

появява и намира приложение при типовете от втората половина на VІ – 

първата половина на VІІ в. и не се среща преди този период. 

3) Типовете от ІV в. с релефна украса на плочката показват, че тя е 

изработена чрез пресоване, докато след средата на V в. тя е оформена още 

при отливането. Ажурната украса се среща през целия период ІV – VІІ в., но се 

наблюдават някои разлики в орнаментите и комбинирането им. Типовете от ІV 

– началото на V в. имат по няколко ажурни отвора най-често с триъгълна, 

квадратна или правоъгълна форма, липсват кръгли отвори. Ажурната украса е 

комбинирана с врязани линии, концентрични кръгове и орнамент „птиче око”. 

Типовете от втората половина на VІ в. използват предимно кръгли отвори, 

често комбинирани с нови форми като луновидни, капковидни и с неправилни 

елипсовидни очертания, които не се срещат при токите от ІV – V в. Обща 

форма на ажурен отвор, срещан при токите от целия период е кръстът. При по-

ранните токи той е част от общата композиция на украсата, докато при токите 

от втората половина на VІ в., той вече заема централно място, а останалите 

отвори са разположени около него. Украсата в техника поансон е използвана за 

изобразяване на геометрични и растителни орнаменти, за  животни свързани с 

християнската символика, християнски надписи и за очертаване контура на 

плочката. Тя е най-характерна за периода втората половина на V – първа 

половина на VІ в. През този период се среща и инкрустираната украса. 
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Резултатът показа, че плочките са по-информативният елемент на токите 

спрямо рамките. Основните признаци са: формата на плочката, включително 

нейното цялостна изработка като лицева и обратна страна, както и начинът за 

прихващане към колана. Украсата на плочките и характеристиките на рамките 

имат подпомагаща роля при определяне на датировката. За постигането на 

оптимален резултат относно извличането на информация за мястото във 

времето на този вид находки се изисква комплексно разглеждане на всички 

компоненти, от които са съставени. 

 

3. 2. 2 Група В 

 

В групата са включени трисъставни токи, при които връзката между 

рамката и плочката се осъществява чрез допълнителен елемент. Стандартно 

това е шарнирна ос, поставена в задната част на рамката, която при някои 

типове е отворена, при други вътрешният обем на рамката е затворен. Всички 

рамки на трисъставни токи с шарнирна ос имат по две допълнения в задната 

част, а плочките две или четири такива допълнения. Те образуват шарнирната 

връзка с помощта на оста и по този начин плочката, езичето и рамката са 

свързани в едно. При други токи рамката и плочката са без удължения, като 

връзката между тях е направена чрез допълнителна пластина, огъната около 

рамката и прихваната към плочката с нитове. Фиксирането към колана става 

чрез нитове, преминаващи през плочката или шипове отлети заедно с 

плочката. 

Токите в групата са разпределени в 8 основни типа. За определяне на 

датировката всеки тип е представен с контекста на произход на включените в 

него токи и е съпоставен с аналогични находки. Анализът на основните 

критерии и в тази група установи следните хронологични индикатори: 

1) Формата на плочките е най-отчетливо различимият признак в тази група 

и те не се повтарят, с изключение на сърцевидната форма. От втората 

половина на ІV в. тя има сравнително равномерни пропорции дължина-ширина 

и не се среща след края на ІV в. Появява се отново през първата половина на 

VІІ в., но с различна пропорция, която става по-тясна и издължена и различно 

прихващане към колана. Правоъгълната форма като стандартно решение се 

среща от началото на ІV – първата половина на VІ в., с различни пропорции и 

украса. Ромбовидната форма, както при токите от група А е рядко използвана. 

Щитовидната или U-образната форма е характерна за края на VІ – първата 

половина на VІІ в. и не се среща преди  този период, през първата половина на 

VІІ в. се появяват и някои по-специфични форми. 

2) Ясно са разграничени във времето типовете, за които са използвани 

нитове и тези, които са прихващани с „уши”. Типовете токи от периода ІV – 

първата половина на VІ в. се прихващат към колана само с нитове. За разлика 

от токите в Група А, при някои типове нитовете не преминават през плочката, а 

са припоени на гърба ѝ, което не се среща преди края на ІV в. Използването на 
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“уши” се появява и намира приложение при типовете от края на VІ – първата 

половина на VІІ в. 

3) Неукрасените плочки се срещат рядко. Ажурната украса използвана при 

типовете от ІV в. включва лунули или редуващи се пояси от кръгове и 

правоъгълници. За токите от някои типове (с витлообразна плочка и с борещи 

се животни), трябва да се отбележи, че имат по-скоро технологични отвори, 

получени при оформянето на плочката, отколкото ажурна украса.  При типовете 

от края на VІ – VІІ в. ажурните отвори са част от общата композиция на 

украсата и най-често подчертават формата на плочката. Врязаната украса на 

токите от края на VІ – първата половина на VІІ в. включва т. нар. орнамент 

„точка-запетая”, който не се среща преди този период. 

Група В включва сравнително малко типове, представени от малък брой 

токи, а някои типове с единични примери. Това вероятно се дължи на по-

сложната изработката на конструкцията. Отливането на плочката изисква 

съответното удебеляване в предната част, за да остане стабилна след 

пробиването на отвори за шарнирната ос. Балансът на тази стабилност е 

нарушен и от оставеното технологично място за допълненията на рамката и 

монтирането на езичето. Необходимо е добро познаване на свойствата и 

качествата на използваните медни сплави. Според тяхната здравина се 

преценява какво е оптималното удебеляване на плочката. Прекалено 

масивното удебеляване ще отслаби мястото на преход към по-тънката плочка, 

което бързо ще доведе до счупване на това място. Същото важи и за 

изработването на рамката със съответните допълнения. Пробиването на 

отворите за шарнирната ос също изисква по-високи умения – дебелината на 

тази ос варира между 1 и 3 мм. Изработката на едносъставни токи чрез 

отливане, по подобие на трисъставни изделия е един сравнително лесен начин 

за имитация и копиране на по-прецизни и сложни оригинални форми. 

 

3. 2. 3 Група С 

 

В групата са включени едносъставни токи, при които рамката е изработена 

заедно с плочката и те са свързани неподвижно.  

При изработването на повечето токи, в плочката се оставя правоъгълен 

или кръгъл отвор където се прикрепва езичето, много рядко в плочката има 

изрязване, в което е поставяна допълнителна ос за него. Прихващането към 

колана става по три начина: с нитове, които преминават през плочката, т.е. не 

са изработени заедно с нея или запоени допълнително на обратната страна 

шипове; останалите имат “уши” на обратната страна от едно до три на брой. 

Токите в групата са разпределени в 14 основни типа. За определяне на 

датировката всеки тип е представен с контекста на произход на включените в него токи 

и е съпоставен с аналогични находки. Анализът на критериите, както и този на 

предходните групи установи следните хронологични индикатори: 

1) Типовете токи от ІV – началото на V в. най-често имат плочки с 

геометрични форми: триъгълна, правоъгълна или овална. От втората четвърт 
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на VІ – първата половина на VІІ в. се появяват нови форми на плочките, които 

не се срещат преди този период. Това са токите с щитовидна плочка; с форма 

на палмета; кръстовидна;  с тясна издължена плочка, завършваща с раздвоени 

краища, оформени като листа около кръг; тесните, издължени плочки, с 

профилирани дълги страни, както и токите за чантички към колана, чиято 

плочка завършва с гайка. Използването на стандартните геометрични форми от 

ІV – началото на V в. през втората половина на VІ – първата половина на VІІ в. 

търпи изменения, по които се различават от по-ранните. Триъгълната форма 

вече няма кръгло допълнение в края или то е с друга, неправилна форма. 

Правоъгълната форма е по-близка до трапец, с различна украса и начин за 

прихващане към колана. Овалната форма вече има допълнение в края и 

сложна врязана украса. 

2) В Група С прихващането към колана е добре изявено по отношение на 

използване във времето. Нитовете са използвани предимно за токите от ІV – 

началото на V в. Използването на “уши” се появява и намира приложение от 

втората четвърт на VІ – първата половина на VІІ в. 

3) Върху плочките на токите от Група С са прилагани врязана и ажурна 

украса. Токите от ІV – началото на V в. по-често са без украса, когато я има е 

използвана за семпли орнаменти. Ажурната украса включва лунули или 

единичен отвор, врязаната украса е представена от насечки или кръгчета по 

периферията на плочката, линии или концентрични кръгове. При типовете от 

втората четвърт на VІ – началото на VІІ в. ажурните отвори са използвани за 

образуване на обща композиция, изобразяваща най-често човешко лице или 

елементи от него. Отворите са с разнообразни форми: кръст, лунули, Т-образен 

отвор, кръгли, луновидни, капковидни, триъгълни, сърцевидни и с неправилна 

форма, те са използвани за представяне и на стилизирани изображения. 

Типовете от първата половина на VІІ в. рядко имат ажурна украса, когато има 

отвори, те са използвани за подчертаване на формата на плочката и нейните 

елементи на украса. Врязаната украса на токите от VІ – началото на VІІ в. 

включва орнамент „птиче око” и/ или концентрични кръгове, понякога в 

комбинация с насечки по края на плочката и врязани линии, маркиращи 

прехода към рамката. Типовете от първата половина на VІІ в. имат богата 

врязана украса върху цялата повърхност на плочката, която включва двойка 

спирали или волути, симетричен стилизиран растителен орнамент, т. нар. 

орнамент „точка-запетая”, който не се среща преди този период и различни 

стилизирани композиции. В Група С липсват инкрустираната украса и тази в 

техника кербшнит. Вероятно това се дължи и на факта, че в групата няма 

типове от втората половина на V – първата половина на VІ в., когато тези 

видове украса са използвани най-често. 

Резултатът от анализа на плочките и някои показатели на рамките на 

токите показва, че основните признаци са: формата на плочката, начинът за 

прихващане към колана и оформянето на улей за езичето. Украсата на 

плочките и характеристиките на рамките имат подпомагаща роля при 

определяне на датировката. 
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3. 2. 4 Група D 

 

В групата са включени само рамки. Някои от тях са функционирали без 

плочки, като коланът се е прихващал директно за самата рамка-тока. Други е 

по-вероятно да са имали плочки, които не са запазени и поради това не могат 

да бъдат включени в предходните групи на токите. Рамките са разпределени 

според формата. Като хронологични индикатори могат да се отбележат някои 

особености на морфологията или украсата. Важни характеристики са: 

оформянето на задната част на рамката, което показва, че след средата на V в. 

има тенденция тази част да е по-тънка (с по-малък диаметър на сечението) от 

останалата част; удебеляването на предната част, при върха на езичето е 

характерно за втората половина на V – първата половина на VІ в.; оформянето 

на улей за езичето е характерно за рамките от VІ в. нататък.  

 

3. 3 Апликации 

 

Апликациите са класифицирани в две основни групи според начина за 

прихващане към колана. Групите са означени с главна латинска буква. В края 

на двете групи са добавени единични находки, които не са включени в 

основните типове и апликации с допълнително функционално предназначение 

– за окачване на допълнителни елементи към колана: чантичка; торбичка от 

мека кожа или плат за дребни предмети (монети, огниво); нож; за придържане 

на втори по-тесен колан под основния или за окачване на портупеен ремък. 

Разделени са на типове според формата. Типовете са отбелязани с 

римска цифра. Вариантите на типовете са определени според украсата и са 

отбелязани с малка латинска буква след цифрата на съответния тип. 

 

3. 3. 1 Група А 

 

В групата са включени апликации, които се прихващат към колана с 

нитове. Те могат да преминават през пробити за целта отвори, да са запоени 

допълнително към обратната страна на апликацията или да са излети заедно с 

нея. 

Апликациите в групата са разпределени в 5 основни типа. За определяне на 

датировката всеки тип е представен с контекста на произход и е съпоставен с 

аналогични находки. Най-разпространени са в периода ІV – началото на V в. През 

втората половина на V – първата половина на VІ в. типовете в групата са 

значително по-малко. След средата на VІ в. апликациите, прихващани с нитове 

се срещат изключително рядко. Най-използваните форми на апликациите са 

триъгълни, правоъгълни (с различни пропорции) и витлообразни. Използва се 

предимно врязана украса – линии, насечки, растителни орнаменти, 

концентрични кръгове и „птиче око”. Апликациите от коланната гарнитура от 

Дуросторум/ Силистра са украсени с ниело в сложен орнамент от вписани и 
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единични розети. Много рядко се среща ажурен отвор, повтарящ или 

подчертаващ формата на апликацията. През втората половина на V – първата 

половина на VІ в. доминират правоъгълни апликации с инкрустации. 

Останалите форми (овална и близка до витлообразните) с такъв тип украса са 

представени с единични примери. От първата половина на VІ в. са две 

апликации от Садовец едната кръстовидна, другата с форма близка до 

витлообразните и две идентични, правоъгълни апликации от средата на VІ в., 

за които съществува вероятност да са били и пришити, защото отворите са с 

много малък диаметър. След средата на VІ в. апликациите, прихващани с 

нитове се срещат изключително рядко. До момента е известна само една, от 

Рупките, Чирпанско и нейната форма също напомня по-ранните витлообразни 

апликации. 

 

3. 3. 2 Група В 

 

В групата са включени апликации, които се прихващат към колана с „уши” 

или шипове, отлети заедно с апликациите или запоени допълнително към тях. 

Някои типове включват коланни елементи, според чието местоположение 

могат да бъдат определени като апликации или накрайници. Част от тях са 

използвани за накрайници към допълнителните ремъци на основния колан. В 

литературата се срещат определения като: едностранни накрайници или 

апликирани украси. Други ги определят като апликации без конкретно 

уточнение за мястото им върху колана. Не е известен случай такъв тип 

накрайник да е използван за основния колан. Това е обяснимо с оглед 

преминаването на края на колана, съответно накрайника през рамката на 

токата. Приспособленията за прихващане със своя обем (особено „ушите”) не 

са удобни за прокарване през рамката. Използването на тези апликации върху 

допълнителните ремъци с функция на накрайник и украса не е свързано с 

преминаването през друг метален елемент от колана. Равната двустранна 

повърхност при накрайниците за основния колан не е задължителна за тези на 

допълнителните ремъци. 

Еднозначното определяне на тези типове като апликации или накрайници 

не може да бъде категорично. Включени са в тази група според начина на 

разполагане върху лицевата част на ремъка, без да го обхващат двустранно, 

което определя тези елементи като апликации, независимо от мястото им на 

разполагане върху колана или допълнителните ремъци. 

Апликациите в групата са разпределени в 21 основни типа. За определяне на 

датировката всеки тип е представен с контекста на произход и е съпоставен с 

аналогични находки. Апликациите са само от втората половина на VІ – първата 

половина на VІІ в. Формите са по-разнообразни в сравнение с тези от Група А и 

голяма част от тях са нови: щитовидна и U-образна, с равни или неравни дълги 

страни са най-често срещани; с форма на палмета; Т-образна; кръгла; 

правоъгълна или щитовидна част, която след стесняване преминава в раздвоен 

край, оформен като извити навън куки. Комбинации от щитовидна долна част и 
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различно оформена горна част – неравна, раздвоена, правоъгълна с прави или 

неравни дълги страни. Различни форми, симетрични спрямо вертикалната, 

хоризонталната или по двете си оси. Правоъгълната форма се среща и в тази 

група, но вече има неравни къси или дълги страни и декорация в различна 

техника и орнаменти. Използвани са основно два вида украса – ажурната и 

врязаната. Доминираща в Група В е ажурната. Използвани са от два кръгли до 

над десет отвора с различна форма за комбинации, изобразяващи човешко 

лице или елементи от него, както и различни стилизирани композиции. 

Врязаната украса често се комбинира с ажурната, като я допълва без да 

доминира (насечки, отделни линии, орнамент „птиче око”). Самостоятелното 

използване на врязани орнаменти или неукрасени апликации се срещат по-

рядко. 

 

3. 4 Накрайници 

 

Накрайниците са класифицирани в две основни групи според начина, по 

който е вместен коланът в тях. Включени са само накрайници, които обхващат 

колана или допълнителния ремък от двете страни, т.е. не са апликирани върху 

него. Групите са отбелязани с главна латинска буква. Типовете са определени 

според формата и са отбелязани с римска цифра. Вариантите са разграничени 

според украсата, отбелязани са с малка буква на латиница след цифрата на 

типа. 

 

3. 4. 1 Група А 

 

В групата са включени накрайници с „отворен” профил в горната част. Те 

имат раздвоен горен край, в който се захваща коланът, образува се профил от 

две успоредни страни. Ремъчният край се захваща само в раздвоената част на 

накрайника, без да преминава през целия му обем. 

Накрайниците в групата са разпределени в 10 основни типа. За определяне на 

датировката всеки тип е представен с контекста на произход и е съпоставен с 

аналогични находки. Типовете в групата са предимно от периода ІV – началото 

на V в. Най-често срещаните форми са сърцевидната и амфоровидната. 

Листовидните, големите накрайници с U-образна форма и накрайниците с 

кръгла долна част, притежават някои елементи във формата и украсата, според 

които може да се предположи, че тези типове са изведени от амфоровидните 

накрайници. Общият им контур е много сходен с амфоровидните, които нямат 

отвори за „дръжките”. Някои имат същите отвори като тези на амфоровидните 

накрайници, наподобяващи „дръжките” или долната им част е със сходен 

контур. Малка част от накрайниците са без украса. Както апликациите от Група 

А, така и накрайниците от Група А имат предимно врязана украса от орнамент 

„птиче око”, концентрични кръгове, напречни и диагонални линии в частта около 

нитовете, тремолирани линии, пояси от триъгълничета или лунули. Ажурната 

украса е използвана ограничено, най-вече за оформяне на „дръжките” (кръгли 
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отвори и с форма на пелта) и рядко като основен орнамент, оформен от 

триъгълници, а някои имат по-скоро технологични отвори, отколкото ажурна 

украса. Ниело е използвано рядко. Накрайниците  украсени в техника кербшнит 

също на са много. До момента не са известни находки от България с 

инкрустирана украса. По-голямата част от украсените накрайници имат 

орнаменти само върху лицевата повърхност, но се среща и двустранно 

нанасяне на врязана украса. Накрайниците от Група А, датирани в средата и 

втората половина на VІ в. нямат украса, а формата им се отличава и не 

повтаря тези от ІV – началото на V в. Всички накрайници в групата са 

изработени по два основни начина: чрез отливане или от две споени пластини. 

 

3. 4. 2 Група В 

 

В групата са включени накрайници със „затворен” профил в горната част. 

Горната им част образува затворен профил с форма на правоъгълник със 

заоблени ъгли. Ремъчният край се захваща, влизайки в горната част на 

накрайника или преминава през цялата му дължина. 

Накрайниците в групата са разпределени в 3 основни типа. За определяне на 

датировката всеки тип е представен с контекста на произход и е съпоставен с 

аналогични находки. Група В съдържа типове предимно от периода втората 

половина на VІ – първата половина на VІІ в. Изключение прави тип І, от края на 

ІV – началото на V в., чиято правоъгълна форма е рядко използвана за 

накрайници. Останалите типове в групата имат U-образна или близка до нея 

форма. Тук липсва разнообразието от Група А. Оформянето на накрайниците 

следва естествения край на колана и го повтаря. Това сравнително 

еднообразие на формите е компенсирано от използването на по-богата украса. 

В тази група почти няма неукрасени накрайници. Използвани са основно ажурна 

и врязана украса. Релефни орнаменти има върху изработените чрез пресоване 

накрайници. Ажурната украса включва комбинации от отвори с различна форма 

(кръгли, капковидни, луновидни, сърцевидни, U-образен ажурен отвор, с горна 

част оформена като лястовича опашка), която понякога е допълвана с врязани 

насечки, напречни и надлъжни линии в горната част при нита или линии, 

свързващи кръгли отвори, понякога има и орнамент „птиче око”. Когато 

накрайникът е  отлят цял, той има еднаква ажурна украса върху двете страни. 

Когато е отлят П-образен лицев профил, чиято обратна страна е затваряна с 

допълнителна плътна пластина, ажурната украса е само върху лицевата, П-

образна част. Изработените от две отделни пластини имат украса върху 

лицевата повърхност, а когато е върху двете повърхности тя е с различни 

орнаменти. При накрайниците само с врязана украса имат надлъжно, 

симетрично разположени орнаменти по двете дълги страни или симетрична 

композиция разположена по централната надлъжна ос. Украсата е само върху 

лицевата повърхност. В Група В накрайниците са изработвани чрез отливане, 

спояване на две отделни пластини или чрез пресоване. 
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3. 5 Разни 

 

В раздела са отделени коланни принадлежности, които поради своето 

фрагментиране или не могат да бъдат разпределени със сигурност. Това са 

характерни езичета, които са разпознаваеми като, принадлежащи към 

определени типове токи, което подпомага тяхното датиране. Използвани са при 

повече от един тип, затова са представени отделно. Повечето са случайни 

находки, без археологически контекст. В този раздел са добавени рамки, токи, 

плочка, апликации и накрайници. Повечето от тях са фрагментирани, включват 

производствен брак или не са изработени от метал. 

  

4. Териториално и хронологично разпространение на коланните 

принадлежности 

 

Нанасянето на карти отразява териториалното разпространение на 

коланните принадлежности по групи, а не на типовете в тях, защото са 

включени само находки със сигурен археологически контекст, които са едва 

25% от общото количество. Картирането на всеки отделен тип несъмнено би 

допринесъл за по-доброто отразяване на неговото разпространение, но 

ограниченият брой коланни принадлежности със сигурен произход затруднява 

представянето на реална картина. Някои типове включват само случайни 

находки, а други съдържат голям брой случайни находки, чието нанасяне на 

карта може да доведе до неверни и подвеждащи резултати. 

Разпространението на токите от Група А показва, че двусъставни токи са 

изработвани през целия период от края на ІІІ – началото на VІІ в. Броят на 

обектите с находки от ІV – първата половина на V в. надвишава значително 

общия брой на тези от времето след средата на V в. Това определя времето от 

ІV – първата половина на V в. като периода, в който те най-често са 

изработвани и употребявани. Картирането представя сравнително равномерно 

разпределение на територията на страната. От средата на V – началото на VІ 

в. обектите, съдържащи токи от Група А намаляват три пъти спрямо 

предходния период. От средата на VІ – първата половина на VІІ в. 

изработването на двусъставни токи бележи спад, отразен в малкия брой обекти 

и находки, в сравнение с токите от същия период в Групи В и С.  

Разпространението на токите от Група В е представено от малък брой 

обекти и находки. Причина за това, вероятно е по-прецизната и по-сложна 

изработка на конструкцията, изискваща добри познания и умения в 

обработването на метал. Традицията за изработване на трисъставни токи е 

добре изявена във времето от ІV – началото на V в. Находките са предимно от 

обекти по Дунав и Северна България. От средата на V – началото на VІ в., 

според наличните находки има спад в прилагането на тази техника. От края на 

VІ – първата половина на VІІ в. изработването на токи от Група В е представено 

от няколко типа от обекти по брега на Черно море. Две находки без контекст са 
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с предполагаем произход от районите на Павликени и Търговище. До момента 

в страната липсват токи с такава конструкция от третата четвърт на VІ в. 

Разпространението на токите от Група С показва преимущество на 

обектите и находките от втората половина VІ – първата половина на VІІ в. 

Броят на находките и обектите от ІV – началото на V в. е незначителен спрямо 

останалата част токи в Група С. Картирането им показва, че находките са от 

обекти, които са сравнително изолирани един от друг. Изработката 

(отливането) на едносъставни токи през ІV – началото на V в. повтаря формите 

от Група А за същия период, което показва стремеж за по-бързо изпълнение 

или недостатъчно подготвен занаятчия. Вземането на отпечатък от готово 

изделие и отливането е най-лесния и бърз начин да направиш имитация на 

даден предмет. До момента не са известни едносъставни токи от периода 

втора половина на V – първа половина на VІ в. 

Разпространението на апликациите от Група А очертава най-широко 

приложение на прихващането с нитове през периода ІV – началото на V в. През 

втората половина на V – първата половина на VІ в. броят на обектите и 

находките от тази група значително намалява и през втората половина на VІ – 

първата половина на VІІ в. вече се среща изключително рядко. 

Разпространението на апликациите от Група В е представено единствено 

от обекти и находки от втората половина VІ – първата половина на VІІ в. 

Разпространението на накрайниците от Група А и Група В представя 

резултат сходен с този при апликациите. Тези с „отворен профил”/ раздвоена 

горна част са изработвани и използвани предимно през периода ІV – началото 

на V в. От втората половина на V в. има два накрайника случайни находки. До 

момента от страната са известни накрайници от Група А, датирани във втората 

половина на VІ в. само от една гробна находка. 

Накрайниците от Група В са представени предимно с находки от втората 

половина VІ – първата половина на VІІ в. Само два накрайника от края на ІV – 

началото на V в. принадлежат на тази група. До момента не са известни 

находки от втората половина на V – първата половина на VІ в., които да са със 

„затворен” профил в горната част. Наличните до момента находки показват 

зона на разпространяване предимно  в североизточната част на страната и по 

Черноморието. 

В приложените карти и диаграми са включени само находки със сигурно 

местонамиране и археологически контекст. Останалите материали (откупените 

от музеите, даренията и конфискуваните незаконно притежавани находки) не 

носят достатъчно надеждна информация за своя произход. Находките със 

сигурен контекст бяха анализирани и статистически. Резултатите от броя на 

обектите с находки е: 332 находки от 42 крепости и селища и 352 находки от 69 

некропола/ гробове. Броят на находките е почти равен от двата вида обекти, но 

броят на крепостите и селищата е почти два пъти по-малък от този на 

некрополите. 

 Процентното разпределение на коланни принадлежности показва, че през 

периода от края на ІІІ – началото на V в. в 70% от проучените некрополи/ 
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гробни съоръжения се съдържат 64% от общия брой находки. За периода от 

втората половина на V – началото на VІ в. в 12% от некрополите са открити 7% 

от находките. За периода от втората половина на VІ – началото на VІІ в. в 18% 

от некрополите са открити 29% от находките. В два от общия брой некрополи 

има материали от края на ІІІ – началото на VІІ в. 

Процентното разпределение от крепости/ селища показва, че през 

периода от края на ІІІ – началото на V в. в 34%  от обектите са открити 33% от 

находките. През втората половина на V – началото на VІ в. в 23% от обектите 

са произхождат 22% от находките. От втората половина на VІ – началото на VІІ 

в. в 43% от крепости/ селища са намерени 45% от находките. В девет обекта от 

общия брой има материали от края на ІІІ – началото на VІІ в. 

Данните в приложената статистика са определени от нивото на проучване 

на съответните обекти в страната и отразяват наличните до момента 

резултати. 

Анализът на тези данни показва значително преимущество в полза на 

находките от некрополи и гробни съоръжения от края на ІІІ – началото на V в. 

спрямо тези от крепости и селища. Тази тенденция коренно се променя след 

средата на V – началото на VІ в., когато почти три четвърти от находките 

произхождат от крепости и селища и се запазва, макар и не толкова изявена 

през втората половина на VІ – началото на VІІ в. 

Значителен брой находки за съжаление нямат археологически контекст и 

не могат да бъдат включени в анализа за вида на обекта, от който произхождат, 

дори местонамирането им не може да бъде потвърдено със сигурност. Все пак 

трябва да се отбележи, че статистически най-голямо концентрация на находки 

има в североизточната част на България. Повече от 25% от всички включени 

тук находки са с обявен произход от този регион. Множество селища от 

регионите на Шумен, Добрич и Варна образуват гъста мрежа от съвременни 

селища, посочени за място на произход за тези находки. Причината за 

голямото количество материали може да се дължи на различни фактори. 

Формиране на богата фондова наличност вследствие откупки, дарения и 

конфискувани материали в музеите на големите градове (особено Варна и 

Шумен). Наличие на множество, реални антични обекти в региона свързани с 

историческото развитие и събития през този период. 

Процентното съотношение на коланните елементи спрямо хронологичната 

им принадлежност показва над 80% находки от втората половина на VІ – 

началото на VІІ в. 

Управлението на император Юстиниан І е свързано с някои промени в 

имперската администрация, особено в граничните области, изложени все по-

често на масирани варварски набези. През 536 г. била учредена област 

questorа exercitus и длъжността questor Iustinianus exercitus – със седалище в 

Одесос, на който били подчинени Долна Мизия, Скития, Кария, Цикладските о-

ви и Кипър. Новата квестура е пореден опит да се защити Долнодунавската 

граница. Функциите ѝ били предимно преразпределяне на приходите от по-

богатите провинции към Скития и Долна Мизия. Нейното създаване отразява 
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влошения стандарт и невъзможност за обезпечаване на нуждите на 

разположените там военни части и военизирано население. Намаленото 

военно присъствие в граничните зони е подсилено със закъснение чак около 

средата на VІ в., поради сериозната опасност от масираните варварски 

нападения. Според разположението на известните крепости с чисто военни 

функции, те са отдалечени от дунавската граница. Разположени са предимно 

по важни пътища и проходи, свързващи Долен Дунав със столицата 

Константинопол. По-значителна концентрация на военни крепости има в 

Източна Стара планина, където е изградена отбранителна линия, планирана по 

инициатива на имперската администрация. 

 

5. Предмети за производство на коланни принадлежности 

 

Включени са модели за отливане на плочки за токи, токи и апликации, 

матрици за пресоване накрайници и апликации и калъпи за отливане на рамки, 

езичета и апликации. Моделите за калъпи са изработвани от медни сплави или 

олово. Всички матрици са изработени от медни сплави. Калъпите за отливане 

са само два. Единият е изработен от варовик, а другият от тухла. Наличието на 

модели за отливане на коланни принадлежности е показателно, че са 

използвани и глинени калъпи, от които до момента няма запазени. По-голямата 

част от тях са случайни находки, което възпрепятства обвързването им с 

определен производствен център. Към  производствените предмети е 

направена препратка към техните съответствия като налични, изработени и 

запазени коланни принадлежности. 

 

6. Реконструкции на коланни гарнитури 

 

Намирането на различни части от коланна гарнитура в един комплекс или 

съоръжение (най-често гроб/ гробница) позволява да се направи 

предполагаема реконструкция. Освен местонамирането, важна роля имат 

размерите на съответните коланни части. Най-ясна представа за 

принадлежност към една гарнитура, може да се изведе от съответствието 

между вътрешната ширина на рамката на токата и ширината на накрайника, ако 

има такъв. Тези две величини, когато са съразмерни могат да затвърдят едно 

предположение, че са от един комплект. Ширината на накрайника не може да 

надвишава вътрешната ширина на рамката, тъй като при закопчаване няма как 

да премине през нея. Височината на апликациите определя основната ширина 

на колана. Много често краищата при токата и накрайника са по-тесни. Има три 

основни варианта за изработка на колан с неравномерна ширина: 1) средната, 

по-широка част се стеснява постепенно в двата си края; 2) към широката част 

са пришити две по-тесни ленти, по една за токата и накрайника; 3) 

стесняването е само при накрайника. За втория вариант често са използвани 

допълнителни накрайници за широките краища, укрепващи колана срещу 

огъване по неговата ширина. 
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Установяването, че един колан има равномерна ширина по цялата си 

дължина става чрез съпоставяне от една страна на по-широките рамки, 

позволяващи преминаването на колан с ширината на плочката, а от друга, 

ширината на накрайниците в горната част, където той се захваща също да 

съответства на ширината на плочката. 

Стесняването на колана само при накрайника се определя от вътрешната 

ширина на рамките, позволяваща преминаването на колан с ширината на 

плочката и на апликациите, но по-малката ширина на накрайниците в горната 

част определя стесняването в тази част на колана. Друг начин за определяне 

на стесняването на край на колана при накрайника е не само поради техните 

по-тесните горни части, а и от вътрешната ширина на рамките, през които не би 

могъл да премине колан с ширината на плочката. Наличието на голяма тока и 

накрайник предполагат широк колан, отговарящ на ширината на плочката. По-

тесният накрайник показва необходимостта от стесняване. Коланите от този тип 

(с големи токи) обикновено имат по-тясна лента, пришита към широката част на 

колана, вместо постепенно намаляване на ширината. Комплектите, които имат 

(или са достигнали в този вид до нас) само тока и апликации също носят 

информация за основната ширина на колана и неговите краища. Когато 

ширината на плочката и апликациите е еднаква, следва те да се съпоставят с 

размера на вътрешния отвор на рамката. Ако той позволява преминаването на 

колан с височината на апликациите, то той е с равномерна ширина. В случаите, 

когато този отвор е по-малък от апликациите, следва да се определи, че 

срещуположният на токата край е бил по-тесен. 

Стеснените краища при токата и накрайника се определят от тясната 

плочка на токата и малката вътрешна ширина на рамката, както и тесния 

накрайник. По-широката, основна част на колана се определя според размера 

на апликациите. Двата края обикновено са плавно стеснени. Наличието на 

комплекти с двойка широки, правоъгълни накрайници и отделен накрайник, 

също показват стесняване на двата края на колана. В тези случаи върху 

широката част се пришиват или занитват по-тесни ленти за накрайника и 

токата. Размерите на плочката и горната част на накрайника определят 

ширината на тези две ленти. Малките кръгли апликации, подобни на копчета са 

показателни за най-вероятно подсилване на връзката между колана и 

допълнителните ленти. 

Според изброените критерии са предложени 19 нови възстановки и са 

включени 3 вече публикувани. 

Към реконструкциите са добавени и шест допълнителни, съдържащи токи 

и апликации , които не са открити заедно и дори са от различни места. Най-

вероятната обща употреба и комбиниране върху един колан е основана на 

общите формално-типологични белези (техника на изработка, вид на метала, 

размери, вид и орнаменти на украсата, начин за прихващане към колана) 

между плочката на токата и съответстващата апликация. Функционалното 

предназначение на коланните елементи определени като апликации е 

направено на базата на сравнение на метричните им показатели и разполагане 
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върху колана, спрямо тези на токата. Вътрешните размери на рамката не 

позволяват преминаване на такъв вид коланна част, което отхвърля 

възможността те да са използвани като накрайници. 

 

7. Заключение 

 

7. 1 Хронология на коланните принадлежности. Хронологични показатели. 

 

Подборът на критериите за изготвяне на класификацията и типологията на 

коланните принадлежности имаше за цел по-прецизно разграничаване. 

Основно внимание беше обърнато на спецификата на технологията за 

изработка, особеностите във формите и украсата. След направения анализ на 

всяка от трите групи токи и двете групи на апликациите и накрайниците бяха 

установени зависимости, които са пряко свързани с хронологията.  

При двусъставните токи от Група А се откроиха следните хронологични 

зависимости обвързани с изработката на плочката, начина на прихващане към 

колана и украсата: 

1) Симетрично оформените, плоски (с еднаква дебелина), лицева и 

обратна страна на плочката са характерни само за типовете токи от ІV в. 

Трябва да се отбележи, че типовете токи датирани във втората половина на V – 

края на VІ в., чиято обратна страна е симетрична на лицевата, се  отличават по 

удебелената лицева страна на плочката, често с отлят борд на гърба или са 

оформени като касети. През ІV в. касетъчно оформен обем имат само 

елипсовидните плочки прищипнати в средата, но формата не се среща след ІV 

в. От края на ІV в. започва тенденция за намаляване на обратната страна на 

плочката, тя става значително по-тясна и често пъти по-къса. Това е характерно 

за типовете токи от края на ІV – началото на VІ в. През втората половина на VІ 

в. процесът на редуциране на обратната страна на плочката достига до 

оформянето на две кукички за захващане към рамката. 

2) Поставянето на нитове е най-използваният начин за прихващане към 

колана през целия период от края на ІІІ – началото на VІІ в.  При всички типове 

токи с нитове, те преминават през плочките и липсват такива, изляти заедно с 

нея. Използването на “уши” се появява и намира приложение при типове 

втората половина на VІ – първата половина на VІІ в. и не се среща преди този 

период. 

3) Типовете от ІV в. с релефна украса на плочката показват, че е 

изработена чрез пресоване, при тези след средата на V в. тя е оформена още 

при отливането. Ажурната украса се среща през целия период ІV – VІІ в., но се 

наблюдават някои разлики в орнаментите и комбинирането им. Типовете от ІV 

– началото на V в. имат по няколко ажурни отвора най-често с триъгълна, 

квадратна или правоъгълна форма, липсват кръгли отвори. Те са комбинирани 

с врязани линии, концентрични кръгове и орнамент „птиче око”. Типовете от 

втората половина на VІ в. използват предимно кръгли отвори, често 

комбинирани с нови форми като луновидни, капковидни и с неправилни 



22 
 

елипсовидни очертания, които не се срещат при токите от ІV – V в. Обща 

форма на ажурен отвор, срещан и при токите от тези два периода е кръстът. 

При по-ранните токи кръстът е част от общата композиция на украсата, докато 

при токите от втората половина на VІ в., той вече заема централно място, а 

останалите отвори са разположени около него. Врязаната украса в техника 

поансон използвана за изобразяване на геометрични и растителни орнаменти, 

за  животни свързани с християнската символика, християнски надписи и за 

очертаване контура на плочката е най-характерна за периода втората половина 

на V – първа половина на VІ в. От същия период се среща и инкрустираната 

украса. 

4) Преобладаващата част от типовете токи в Група А са произвеждани и 

употребявани в периода от края на ІІІ – първата половина на V в. От средата на 

V – началото на VІ в. обектите, съдържащи токи от Група А намаляват три пъти 

спрямо предходния период. От средата на VІ – първата половина на VІІ в. вече 

има значителен спад в изработването на двусъставни токи. 

При трисъставните токи от Група В се откроиха следните хронологични 

зависимости обвързани с формата на плочката, начина на прихващане към 

колана и украсата: 

1) Формата на плочката е най-отчетливо различимият признак в тази 

група. Витлообразната форма се среща само при тип І, т.е. през целия ІV – 

началото на V в. След този период формата не се среща. Сърцевидната форма 

на токите от тип ІІ, датиран във втората половина на ІV в. има сравнително 

равномерни пропорции дължина-ширина. Не се среща след края на ІV в. до 

първата половина на VІІ в., когато се появява отново, но с различна пропорция 

на плочката, която става по-тясна и издължена. Правоъгълната форма като 

стандартно решение се среща от началото на ІV – първата половина на VІ в. 

Ромбовидната форма, както при токите от група А е рядко използвана. 

Щитовидната или U-образната форма е характерна за края на VІ – първата 

половина на VІІ в. и не се среща преди  този период. През първата половина на 

VІІ в. се появяват се и специфични форми на токите не се среща при по-ранни 

типове токи.  

2) В тази група има ясно разграничаване във времето между типовете, за 

които са използвани нитове и тези, които са прихващани с „уши”. Типовете токи 

от периода ІV – първата половина на VІ в. се прихващат към колана само с 

нитове. За разлика от токите в Група А, при някои типове нитовете не 

преминават през плочката, а са припоени на гърба ѝ. Допълнително 

припоените нитове не се срещат преди края на ІV в. Използването на “уши” се 

появява и намира приложение при типовете разпространени от края на VІ – 

първата половина на VІІ в. Този начин на фиксиране към колана е още един 

критерий (освен пропорциите), който разграничава във времето 

гореспоменатите токи със сърцевидна плочка. 

3) Неукрасените плочки са рядкост за токите от Група В. Ажурната украса 

използвана при типовете от ІV в. включва лунули или редуващи се пояси от 

кръгове и правоъгълници. За някои типове токи трябва да се отбележи, че имат 
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по-скоро технологични отвори, получени при оформянето на плочката, 

отколкото ажурна украса.  При типовете от края на VІ – VІІ в. ажурните отвори 

са част от общата композиция на украсата и най-често подчертават формата на 

плочката. Врязаната украса на токите от края на VІ – първата половина на VІІ в. 

включва т. нар. орнамент „точка-запетая”, който не се среща преди този период. 

4) Разпространение във времето на типовете токи в Група В показват, че 

до момента липсват находки от България с тази конструкция, датирани в 

средата и третата четвърт на VІ в. 

При едноставните токи от Група С се откроиха следните хронологични 

зависимости обвързани с формата на плочката, начина на прихващане към 

колана и украсата: 

1) Типовете токи от ІV – началото на V в. най-често имат плочки с 

геометрични форми: триъгълна, правоъгълна или овална. От втората четвърт 

на VІ – първата половина на VІІ в. се появяват нови форми на плочките, които 

не се срещат преди този период. Това са токите с щитовидна плочка, с форма 

на палмета, кръстовидна,  с тясна издължена плочка, завършваща с раздвоени 

краища, оформени като листа около кръг, тесните, издължени плочки, с 

профилирани и дълги страни, както и токите за чантички към колана, чиято 

плочка завършва с гайка. Използването на стандартните геометрични форми от 

ІV – началото на V в. през втората половина на VІ – първата половина на VІІ в. 

търпи изменения, по които се различават от по-ранните. Триъгълната форма 

вече няма кръгло допълнение в края или то е с друга, неправилна форма. 

Правоъгълната форма е по-близка до трапец, с различна украса и начин за 

прихващане към колана. Овалната форма вече има правоъгълно или  U-

образно допълнение в задната част или са заострени. 

2) В Група С прихващането към колана е добре изявено по отношение на 

използване във времето. Нитовете са използвани предимно за токите от ІV – 

началото на V в., с малки изключения. Използването на “уши” се появява и 

намира приложение от втората четвърт на VІ – първата половина на VІІ в.  

3) Върху плочките на токите от Група С са прилагани врязана и ажурна 

украса. Токите от ІV – началото на V в. по-често са без украса, когато я има е 

използвана за семпли орнаменти. Ажурните орнаменти включват лунули или 

единичен триъгълен отвор, врязаната украса е представена от насечки или 

кръгчета по периферията на плочката, линии, кръгчета или концентрични 

кръгове. При типовете от втората четвърт на VІ – началото на VІІ в. ажурните 

отвори са използвани за образуване на обща композиция, изобразяваща най-

често човешко лице или елементи от него. Отворите са с разнообразни форми: 

кръст, лунули, Т-образен отвор, кръгли, луновидни, капковидни, триъгълни и 

сърцевидни. Ажурни отвори с неправилна форма са използвани за представяне 

на стилизирани изображения. Типовете от първата половина на VІІ в. рядко 

имат ажурна украса, когато има отвори, те са използвани за подчертаване на 

формата на плочката и нейните елементи на украса, но не и в обща 

композиция. Врязаната украса на токите от VІ – началото на VІІ в. включва 

орнамент „птиче око” и/ или концентрични кръгове, понякога в комбинация с 
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насечки по края на плочката и врязани линии, маркиращи прехода към рамката. 

Типовете токи от края на VІ – първата половина на VІІ в. имат богата врязана 

украса върху цялата повърхност на плочката, която включва двойка спирали 

или волути, симетричен стилизиран растителен орнамент, т. нар. орнамент 

„точка-запетая”, който не се среща преди този период и различни стилизирани 

композиции. В Група С липсват инкрустираната украса и тази в техника 

кербшнит. Вероятно това се дължи и на факта, че в групата няма типове от 

втората половина на V – първата половина на VІ в., когато тези видове украса 

са използвани най-често. 

4) Разпространението на токите от Група С показва, че изработката на 

едносъставни токи е широко използвана от втората половина VІ – първата 

половина на VІІ в. 

В представянето и анализа на първите три групи токи в разбора бяха 

включени езичетата и рамките. При изследването на техните характеристики не 

бяха установени категорични хронологични показатели. Като тенденция, но не 

като абсолютна зависимост трябва да се отбележи оформянето на улей за 

езичето в предната част на рамката и нейната конкавна обратна страна, които 

са най-често срещани при токите след средата на VІ в. Фрагментирането на 

токите обикновено засяга рамката, а с нея и езичето. Тяхната честа липса ги 

прави неподходящи за обект на използване при избора на критерии за 

класификация и типология. Ролята им при датиране и типоопределящ белег 

може да бъде спомагателна, но не и водеща.  

Особеностите във функциите на апликациите и накрайниците и тяхното 

място върху колана наложиха подборът на критериите да бъде различен от 

този при токите. 

Апликациите бяха разделени на две групи според начина на прихващане 

към колана. Група А включва апликации прихващани с нитове, а Група В с „уши” 

или шипове. Типовете в Група А представят главно периода ІV – началото на V 

в. През втората половина на V – първата половина на VІ в. типовете в групата 

са значително по-малко. След средата на VІ в. апликациите, прихващани с 

нитове се срещат изключително рядко. Типовете в Група В включват изцяло 

апликации от втората половина на VІ – първата половина на VІІ в. 

В накрайниците бяха включени само тези, които обхващат колана или 

допълнителния ремък от двете страни, т.е. не са апликирани върху него. 

Класифицирането е направено според начина, по който се вмества коланът в 

накрайника в две основни групи. Група А включва  накрайници с „отворен” 

профил в горната част. Те имат раздвоен горен край, в който се захваща 

коланът, образува се профил от две успоредни страни. Ремъчният край се 

захваща само в раздвоената част на накрайника, без да преминава през целия 

му обем. Някои накрайници от тази група са имали допълнителна, двойно 

прегъната пластина, захваната шарнирно за накрайника и с нитове към колана. 

Група В включва накрайници със „затворен” профил в горната част, която 

образува профил с форма на правоъгълник със заоблени ъгли. Ремъчният край 

се захваща, влизайки в горната част на накрайника и понякога преминава през 
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цялата му дължина. Група А съдържа типове предимно от периода ІV – 

началото на V в. Група В съдържа типове предимно от периода втората 

половина на VІ – първата половина на VІІ в. Сравняването на двете групи 

накрайници по отношение на форми, техники за изработка, прихващане към 

колана и вид, орнаменти и разполагане на украсата показват следните 

особености, които могат да бъдат определени като хронологични индикатори: 

1) Единствената форма от периода ІV – началото на V в., която се повтаря 

при накрайниците от втората половина на VІ – първата половина на VІІ в. е 

издължената U-образна, но се различават по наличието и орнаментите на 

украсата. При по-ранните тя почти липсва или изцяло са неукрасени, докато 

при по-късните винаги присъства. 

2) В Група А не са изработвани накрайници чрез пресоване. Тези 

изработени от две пластини в Група А, от ІV – началото на V в. са споявани 

директно една към друга, докато при тези от Група В, от втората половина на VІ 

в. е използвана допълнителна лента между двете пластини. 

3) Нито един тип от Група В не е прихващан към колана с допълнителна 

шарнирна пластина, каквато имат някои накрайници от Група А, от ІV – 

началото на V в. 

4) Ажурната украса при накрайниците от Група А, за периода ІV – началото 

на V в. е разположена, така че коланът не преминава през местата с отвори и 

следователно предназначението на тези отвори не цели контраст между кожа и 

метал, а служи за декорация и подчертаване на формата на самия накрайник. 

При тези с ажурна украса от Група В, отворите са разположени, така че коланът 

след монтирането на накрайника да се вижда през отворите. Тяхното 

предназначение не е самоцелна украса, а умишлено търсен ефект на връзка и 

контраст между кожата на колана и метала на накрайника.  

След направените анализи за датировката на групите и типовете на 

коланните принадлежности се очертаха три хронологични коланни групи. Това 

разделение се основава на датировката и развитието на даден тип във 

времето, според техния период на използване и разпространение. 

І хронологична коланна група обхваща края на ІІІ – първата половина на V 

в. и включва: токи, Група А, типове І.а, І.b, II.a, II.b, II.c, II.d, III, IV, V, VI, VII.a, VIII; 

токи, Група В, типове – І, ІІ, ІІІ.а, ІІІ.b; токи, Група С, типове – І, ІІ.а, ІІ.b, ІІІ, ІV; 

апликации, Група А, типове – І, ІІ, ІІІ.а, ІІІ.b, V; не включва апликации от Група В; 

накрайници, Група А, типове от І до VІІІ; накрайници, Група В, тип І. 

ІІ хронологична коланна група обхваща втората половина на V – първата 

половина на VІ в. и включва: токи типове – I.c, I.d, I.e, II.e, II.f, II.g, II.h, VII.b, VII.c, 

VII.d, VII.e.1, IX, X.a X.b (?); токи, Група В, типове – ІІІ.с, ІV; токи, Група С, тип V; 

апликации, Група А, типове – ІІІ.с, ІІІ.d (?); не включва апликации от Група В; не 

включва накрайници от Групи А и В.  

ІІІ хронологична коланна група обхваща втората половина на VІ – първата 

половина на VІІ в. и включва: токи типове – VII.e.2, XI (?), XII (?), XIII – XVII; токи, 

Група В, типове – от V до VІІІ; токи, Група С, типове – ІІ.с, VІ – ХІV; апликации, 



26 
 

Група А, тип ІV (?); всички типове апликации от Група В; накрайници, Група А, 

типове – ІХ, Х; накрайници, Група В, типове от ІІ до ІV. 

Хронологичните коланни групи показват само синхронното използване на 

различните видове коланните принадлежности и съответните типове за 

определен период от време. Възможностите за комбиниране в коланна 

гарнитура бяха обект на разглеждане в глава “Реконструкции”. 

 

7. 2 Териториално разпространение на коланните принадлежности 

 

В проследяването на териториалното разпространение на коланните 

принадлежности бяха включени само находките със сигурен контекст. 

Обектите, в които са открити представят сравнително равномерно 

разпространение на разглеждания вид находки. Малко типове коланни 

принадлежности се открояват в сравнително добре изразени зони на 

разпространение. В Група А се откроиха типове токи, които се срещат само в 

обекти южно от Стара планина. В същата група типовете, които имат 

допълнения от орлови глави, според обявеното местонамиране са предимно от 

Северна България. При токите от Групи В и С, също има типове представени от 

находки в определени райони, но за разлика от токите в Група А, те са 

единични находки и това може да е подвеждащо. 

За разпространението по групи на коланни принадлежности, териториално 

се очертаха райони само за токите от Група В и накрайниците от Група В. 

Токите в Група В от периода ІV – началото на V в. са от обекти предимно по 

Дунав и в Северна България. От средата на V – началото на VІ в., според 

наличните находки има спад в прилагането на тази техника. От края на VІ – 

първата половина на VІІ в. токите от Група В са представени само от обекти по 

брега на Черно море. Две находки без контекст са с предполагаем произход от 

районите на Павликени и Търговище. Наличните до момента находки на 

накрайници от Група В показват зона на разпространение предимно  в 

североизточната част на страната и по Черноморието. 

Представянето на териториалното разпространение е направено според 

актуалното състояние на изворовата база, извършените до момента 

археологически проучвания и публикуваните резултати за тях. Установените 

области на разпространение на отделните типове или групи коланни 

принадлежности могат да бъдат променени след постъпване на нови находки с 

различно местонамиране от досега известните обекти. 

 

7. 3 Местопроизводство на коланните принадлежности 

 

Данните за определянето на местните производствени центрове са 

ограничени. За идентифициране на такива ателиета или работилници са 

необходими материали като полуфабрикати, производствен брак, предмети 

свързани с изработката като матрици, модели, калъпи и нужният за работата 

инструментариум. Основните причини затрудняващи,  сигурното локализиране 
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на местата за производство е малкият брой такива находки, по-голямата част, 

от които нямат археологически контекст. Основните тенденции в модата, 

формите и украсата несъмнено са диктувани от по-големите ателиета, 

разположени вероятно в по-значителните градски центрове на империята и 

най-вече столицата Константинопол. Произходът на коланни комплекти 

изработени от благородни метали би трябвало да се търси именно в по-

представителните ювелирни центрове, разполагащи с необходимия капацитет 

от оборудване, материална обезпеченост и добри майстори. Показателен 

пример за поправка с подръчни средства, вероятно поради липсата на такъв 

център е сребърна тока от Садовец, която след дълга употреба и износване е 

поправяна с желязо. Коланните принадлежности изработвани предимно от 

медни сплави, често с по-ниско качество на крайния продукт са предназначени 

за задоволяване нуждите на  масовия потребител. Голямото разнообразие на 

отделните видове коланни принадлежности, което може да се проследи при по-

големите серии от даден тип предполага, по-скоро наличие на множество 

малки производствени центрове, отколкото няколко по-големи такива. 

Показателни за това са дългите серии (от един тип) токи, показващи различия 

по отношение на пропорциите на плочката и комбинация с различни по форма 

рамки. Апликациите и накрайниците също показват богато разнообразие по 

отношение на общото оформяне и елементите на украсата. Внушителен брой 

варианти на ажурната украса има при токите от тип VІ.b, в Група С. 

Специфичното оформяне на ажурните отвори (например само кръстовидният 

показва шест варианта на оформяне на хастите), както и тяхното съчетаване 

показват над 30 различни комбинации. Едва ли има по-голямо количество токи 

и разнообразие на украсата на този тип в друга част на Византийската империя 

или извън нея. В специализираната литература този тип, известен като 

Сучидава отдавна е определен като византийска продукция, с широко 

разпространение, основно на Балканския полуостров. И все пак тук е мястото 

да се отбележи, че  най-голямата, известна концентрация до момента е 

локализирана (в настоящата работа) в земите на юг от Долен Дунав, на 

територията на днешна България. Този факт определя наличието на местни 

ателиета, които са основен производител на този тип токи. В нашите земи е 

значителен и броят на апликациите и накрайниците, определени в български и 

чужди научни публикации като, принадлежащи към многосъставните колани с 

допълнителни ремъци. Това са почти всички типове апликации от Група В и 

накрайници от Група В, чиито брой включва над 460 каталожни единици (за 

съжаление по-голямата част от коланните принадлежности, свързани с 

многосъставния колан са случайни находки). 

Обширните зони на разпространение на многосъставните колани 

покриват, както територията на Империята, така и земи извън нея. Произходът 

на тази мода се свързва с центрове в Италия, Мала Азия, Долен Дунав, 

Северното Черноморие, Северен Кавказ, Крим и районите обитавани от степно-

номадските народи. Поради познаването на ограничен брой известни 

материали с произход, южно от Долен Дунав, българските земи са 
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пренебрегвани (най-вече от чужди автори) като възможен център център за 

разпространение на метални украси за многосъставния колан с допълнителни 

ремъци. Произходът на тези колана се търси и в изображения върху мозайки от 

Израел и Картаген, показващи конници или ловни сцени, макар че датировката 

и интерпретацията на изображенията са спорни. Въпреки спомената вече липса 

на археологическа среда на откриване за голяма част от тези украси, тяхното 

количество е достатъчно, за да предизвика преразглеждане на въпроса за 

произхода, производството и разпространението на тази мода.  

 

7. 4 Етническа, полова и социална принадлежност на коланните 

принадлежности 

 

Установяването на етническата, полова и социална принадлежност на 

индивидите, носещи коланни принадлежности е свързано със сигурното 

определяне на контекста, в който са открити. Състоянието на проучванията в 

страната до момента не предоставя достатъчно данни за сигурна 

интерпретация. 

Етническата принадлежност трудно може да се определи само според 

вида на използваните коланни елементи. Необходима е допълнителна 

информация, свързана с разбора на показатели, характеризиращи 

материалната култура на даден етнос. Под внимание трябва да се вземат 

погребалните практики, видовете гробни съоръжения и тяхната ориентация, 

видът на останалия инвентар в гробните или селищни комплекси, където са 

открити. За малка част от проучените обекти е приложена такава етническа 

интерпретация (тези данни са посочени в изложението на дисертацията). Като 

насочващ фактор за интерпретация на етническата принадлежност са 

използвани и определени техники за изработка, украса и форма.  

Други коланни принадлежности се свързват с традиции извън земите 

южно от Долен Дунав. Въпросът, дали носещият този колан е негов 

първоначален или следващ собственик получил ги като подарък, по търговски 

път или военна плячка остава отворен.  

За установяване на половата принадлежност на носителите на коланни 

принадлежности най-достоверна информация носят антропологичните 

изследвания на гробните комплекси, в които са открити. По-трудно определими 

са тези открити в селища или случайните находки. В тези случаи се прави 

аналогия с комплекси, съдържащи други елементи, характерни за мъжкия или 

женски костюм. За женското облекло това най-често са комплекти от коланни 

принадлежности и чифт фибули. На този принцип като части от женския костюм 

са  определени тока от Садовец и токите с широки правоъгълни плочки и 

орлови глави, докато тези с тясна, трапецовидна плочка, завършваща с орлова 

глава е изказано предположение, че са носени от мъже. Понастоящем няма 

достатъчно данни, за да бъде изведена еднозначна зависимост между 

типовете коланни принадлежности и половата принадлежност на техните 

носители. Повечето гробни находки от България принадлежат на индивиди от 
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мъжки пол, но се срещат токи от един тип и при двата пола. Все пак трябва да 

се отбележи, че до момента не са известни находки на колани с допълнителни 

ремъци, които да принадлежат на индивиди от женски пол. 

За определянето на социална принадлежност като насочващ фактор може 

да се използва представителността на коланните принадлежности. Носителите 

на скъпи изделия от благородни метали несъмнено имат по-висок социален 

статус, свързани са с държавната администрация или са лица, заемащи висши 

военни длъжности. Поръчката на такива комплекти, най-вероятно изисква 

немалка инвестиция от страна на поръчителя, свързана със заплащането, както 

на материала за изработката, така и за самата работа. Това предполага 

необходимата материално-финансова обезпеченост на лицето, поръчващо 

коланен комплект от благороден метал, още повече, че той обикновено се 

съчетава с допълнителни аксесоари към облеклото и накити.  Масовата 

продукция, изработвана предимно от медни сплави, често е с по-ниско качество 

на вторичната обработка (заглаждане, почистване на ажурни отвори, 

отстраняване на леячни ръбове, нанасяне или дооформяне на врязана или 

релефна украса). Тези изделия, определено са с по-ниска себестойност, най-

малко като цена на метала, а вероятно и като изработка. Те са предназначени 

за по-широк кръг от потребители. Една част от тях копират образци от 

благородни метали и търсят постигането на ефект близък до оригиналите. Най-

често използваният метод за тази цел е позлатяването на коланни 

принадлежности изработени от медни сплави. Друг подход е замяната на 

инкрустираните, благородни и полублагородни камъни със седефени плочки 

или стъклена паста. Не е изключено притежателите на коланни комплекти от 

благородни метали да са ги използвали за парадна униформа или официални 

случаи, а за ежедневна употреба да са имали комплекти от медни сплави. 

Сигурното установяване на етническата и социална принадлежност на 

носителите на коланни части е трудно определимо. Извеждането на 

закономерности за принадлежност трябва да бъде съобразено с тълкуването 

на наличен археологически контекст и този процес да бъде основан на 

достатъчно количество находки от затворени комплекси. Единичните примери 

използвани за налагане на общовалиден модел водят до свръхинтерпретация, 

която не е в полза на научното познание. Достигането до основателни и 

достоверни изводи изисква комплексен анализ, съобразен с различните прояви 

на материалната култура, който на този етап е възпрепятстван от степента на 

проучване в страната. Малко изследван проблем е и откриването на коланни 

принадлежности в детски гробове, при които дори полът се установява по-

трудно. 

Събирането и систематизиране на целия публикуван и непубликуван 

материал по темата, с цел проследяване развитието на коланните 

принадлежности в избраните време и пространство, позволи да се изведат 

хронологични индикатори, свързани с формата, украсата и изработката, дано 

да са коректни. Натрупването на коланни принадлежности с археологически 

контекст би подпомогнало не само прецизирането на хронологичното и 
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териториално им разпространение, то е и бъдеща проверка за получените 

резултати в това изследване. 
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Научни приноси 
 

 За първи път в България е направено цялостно, а не избирателно, 

изследване на всички налични артефакти по темата. Целият публикуван 

и непубликуван материал е събран и систематизиран. Всички находки са 

описани подробно в каталог, съдържащ 2044 каталожни единици, всяка 

от тях е графично заснета с детайлна илюстрация в един мащаб. 

 Анализирани са отделните видове коланни принадлежности, с 

определяне на техните основни характеристики като структура, 

функционално предназначение и място върху колана. 

 Изградени са класификация и типология, основани на задължителното 

прилагане на еднакви и устойчиво свързани признаци. Същевременно тя 

е отворена система, позволяваща допълване и бъдеща проверка за 

нейната достоверност. 

 Анализът на резултатите получени след прилагането на критериите за 

класификация и типология позволи да се изведат сигурни хронологични 

индикатори. Те са ясно формулирани и се отнасят за всеки вид коланна 

принадлежност и всяка от основните групи. 

 Изведени са три хронологични коланни групи според развитието, 

периода на използване и разпространение на видовете и типовете във 

времето. 

 Направени са графични реконструкции на колани по находки от 

затворени комплекси и са предложени други възможни комбинации, 

основани на общи морфологични черти. 
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