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Глава I. Въведение 

 Археологическите проучвания на тракийската култура в България имат над 

стогодишна история и предоставят важни свидетелства за различни аспекти от бита и 

религиозния живот на древното тракийско население. Натрупаният през годините 

археологически материал позволява да бъдат изследвани различни категории 

археологически паметници, някои от които представляват първостепенни извори от 

археологическа и историческа гледна точка. Такъв тип материални свидетелства са 

бронзовите съдове, които към днешна дата предоставят добра основа за проучване на 

един аспект от тракийската култура през класическата и ранноелинистическата епоха. 

Отсъствието на обобщителни научни изследвания, свързани с този археологически 

материал, предопределят възможностите за актуално и приносно изследване. 

I.1. Актуалност и научна значимост на проблема 

 Бронзовите съдове са част от най-представителните и често откривани 

артефакти от метал в тракийските некрополи. Натрупаният и публикуван материал в 

българската и чуждестранната литература през годините предоставя сериозна 

изследователска изворова база. Тези изделия показват една първостепенна позиция в 

сервиза на тракийския елит и междувременно хвърлят яснота за мястото им в 

погребалния инвентар, банкета и ежедневието. 

 Изследванията в българската и чуждестранната историография, посветени на 

бронзовите съдове от класическата епоха, дават основание да се направи всеобхватно 

обобщение по темата. По този начин разглежданият материал се превръща в 

първокласен археологически, а оттам и в исторически извор. Анализирането на богати 

гробни комплекси и изследването на съпътстващия инвентар предоставя множество 

информация за материалната култура и търговските контакти на тракийското общество. 

Тези данни позволяват да се обобщят идеи за мястото на производство, функциите и 

употребата на бронзовите съдове от територията на антична Тракия. 

 Задълбоченото изследване на античните бронзови съдове както с помощта на 

стандартни археологически методи, така и със съвременни археометрични средства за 

анализ, би могло да представи информация за технологичните достижения на епохата, 

да хвърли допълнителна светлина върху организацията на античното занаятчийско 

производство, да изясни някои аспекти от системата на изображенията, да разкрие 
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общи и/или специфични черти с други съдове от керамика или благороден метал, да 

установи мястото на тези съдове в тракийска културна среда. 

I.2. Цел и задачи  

Целта на настоящата докторска теза е да бъдат изследвани чрез научен анализ 

бронзовите съдове от територията на древна Тракия, попадащи в хронологическите 

граници V-IV в. пр. Хр., в резултат на което да бъде изградена типология и да бъде 

определена хронологията на този археологически материал, базирана на възможно най-

голям брой признаци, а изводите да бъдат обединени с данните за функционалността и 

употребата на този материал в тракийска среда.  

В рамките на така поставената обща цел и с оглед нейното постигане са 

формулирани и задачите на изследването. 

Основна задача е събраният материал да се анализира, което предоставя 

възможност за изграждане на типология и по-прецизна датировка на бронзовите 

съдове. Това от своя страна позволява да бъде проследено хронологическото и 

географско разпространение на изведените категории съдове в две направления: както в 

териториите на антична Тракия, така и в по-общ, надрегионален контекст, чрез 

сравняване на процесите и явленията в близките средиземноморски територии. 

Практическите решения за постигане на зададената в работата цел включват 

селекция и анализ на бронзовите съдове, отговарящи на териториалните и 

хронологични параметри, възприети в темата, като според съвременните практики 

тяхното подреждане е направено в обширно приложение - каталог. Анализираният в 

темата археологически материал обхваща артефакти, открити в некрополи, светилища, 

случайни находки, както и единични съдове от съкровища и селищни комплекси. В 

количествено отношение най-многобройни са предметите, произхождащи от 

погребален контекст. Те дават богата информация за ролята на бронзовите съдове в 

погребалните и пост-погребални практики. За изясняване мястото и значението на тези 

предмети в различните сфери на живота е използвана информацията предимно от 

иконографските сюжети, представени в гръцкото изкуство.  

За определянето на мястото на бронзовите съдовете в тракийска културна среда, 

в работата е представен и останалият инвентар от изследваните комплекси. По този 

начин се разкрива традиционният за Тракия модел на организация на банкетния 
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(„погребалния“) сервиз, долавят се предпочитанията на тракийските потребители, 

разкриват се динамиката и импулсите на културните процеси в Тракия, приликите 

и/или отликите с гръцкото обществото.  

Друга задача е да се локализират производствени центрове, което от своя страна 

да разкрие икономическите връзки и търговските пътища, съществували между 

антична Тракия и съседните области. 

Задача в настоящата тема е изясняване на ролята и мястото, функцията и 

употребата на бронзовите съдове от териториите на антична Тракия в периода V-IV в. 

пр. Хр. Анализът e обвързан със значението, което имат тези предмети в различните 

сфери на ежедневието и религиозните практики на тракийското общество: бит, обреди, 

ритуали. От първостепенно значение е необходимостта да се разграничи кои предмети 

могат да бъдат свързани с банкета, кои са част от тоалетния сервиз и има ли съдове с 

друго предназначение. За целта се използват няколко източника на информация – 

актуалните научни изследвания по темата, иконографските сюжети, представени в 

античното изкуство и изследваните археологически артефакти. За банкета са 

необходими съдове за съхранение на течности и/или храна. Тук попадат хидрии, 

ситули, леканета, кратери, лебеси и полусферични съдове. За да стане сервизът пълен, 

към съдовете за съхранение се включват и тези за разливане и пиене. Към първите се 

отнасят каните, а вторите показват разнообразие, представено от фиали, кантароси, 

киликси и кантаросовидни киликси. Съдове, които могат да се свържат с хигиената, 

необходима както приживе, така и след смъртта, са част от тоалетния сервиз. За 

грижата към тоалета, по подобие на гърците, в тракийска среда се ползват арибали, 

поданиптери и котли. Не на последно място се обособява категория от съдове, които 

имат различно предназначение от вече посочените, но могат да се добавят към 

предметите, свързани с банкета. Това са подноси и цедки. В настоящата работа е 

изведена и група Varia, обединяваща съдове, които по една или друга причина не могат 

да попаднат в обособените по-горе категории. 

I.3. Методика на работа 

 Предвид специфичността на изследвания археологически материал, за 

изпълнението на поставената цел и произтичащите от нея задачи са използвани 

следните методи. 
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Графичен и описателен метод са използвани при представянето на бронзовите 

съдове в каталог. Предвид факта, че за някои каталожни единици бе отказан 

непосредствен оглед, графичната документация е заменена със снимков материал от 

научни публикации. Типологически анализ е приложен за извеждането на отделните 

категории съдове, основаващи се на идентични морфологични белези и сходни 

елементи на украсата. Базирайки се на различната употреба, съдовете са групирани в 

класове: съдове за съхранение; съдове за разливане; съдове за пиене; съдове, свързани с 

тоалетния сервиз; съдове с друго предназначение и Varia. Основавайки се на 

характерни белези (форма, украса), в отделните класове са обособени типове, 

подтипове, варианти и подварианти. Трябва да се отбележи, че за класификацията на 

бронзовите съдове, обект на настоящата дисертация, са създадени нови типологии или 

са приложени вече съществуващи такива. Сравнителен анализ е използван при 

съпоставянето на съдовете от Тракия с такива (независимо от материала) от съседните 

антични територии. Този метод е основен за определянето на датировката на 

бронзовите съдове. Статистическият метод показва предпочитанията към 

определена група съдове в различни хронологически рамки. Този метод позволява 

интерпретация на изведените данни, което от своя страна показва закономерността или 

случайността при разпространението и употребата на определена категория бронзови 

съдове. Картографският метод разкрива нагледно специфичното географско 

разпространение на бронзовите съдове в териториите на антична Тракия и съседните 

територии в определени хронологически периоди. Времеви анализ се прилага за 

определянето на хронологическата рамка, в която определена категория предмети 

съществуват. Това от своя страна предоставя възможност да се проследи еволюцията и 

трансформацията на бронзовите съдове в различни хронологични отрязъци. 

Контекстуален метод се използва за анализиране на средата, в която са открити 

бронзовите съдове, което от своя страна спомага за определянето на връзката на тези 

изделия с останалите елементи на инвентара. Чрез този метод може да се проследи, кои 

категории предмети са използвани с най-висок интензитет в средата, от която 

произхождат. 

I.4. Териториален и хронологически обхват 

От гледна точка на своите етнокултурни характеристики, териториите на древна 

Тракия имат променливи пространствени измерения. В настоящата докторска теза са 
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възприети следните географски рамки, продиктувани от разпространението на 

изследваните артефакти. На изток границата минава по Западното черноморско 

крайбрежие. Във възприетите граници влизат и териториите на гръцките полиси, 

поради факта, че откритите там бронзови съдове в една или друга степен следват 

развитието и репертоара, характерен за вътрешността на Тракия. Северната граница 

започва от Черноморското крайбрежие, на запад продължава по делтата на р. Дунав до 

вливането на р. Яломица, по р. Яломица достига и преминава по границата между 

равнинната и предбалканската зона на Карпатите, като в района на Дробена/Турну 

Северин се прехвърля по р. Дунав до вливането на р. Морава. Западната граница от 

север на юг върви по течението на р. Морава, като в района на съвременния гр. Ниш и 

прилежащите му равнинни части преминава на изток и достига днешното Софийско 

поле, продължавайки на юг по горното, средното и долното течение на р. Струма, 

достигайки Струмския (Орфанския, Рендинския) залив. Южната граница се доближава 

до Егейското крайбрежие, без да включва крайморската зона. Това ограничение е 

наложено от отсъствието на данни за публикувани бронзови съдове и невъзможността 

да се използват евентуални непубликувани паметници. От анализа в дисертацията са 

изключени и териториите около Босфора и съвременния Галиполски полуостров, 

исторически – Тракийски Херсонес. 

Хронологическите граници на дисертацията обхващат интервала от време между 

началото на V и края на трета четвърт на IV в. пр. Хр. Началната дата е основана на 

факта, че в края на VI в. пр. Хр. и особено в началото на V в. пр. Хр. концентрацията на 

бронзови съдове в разглежданата територия се увеличава, като се забелязват първите 

прояви на стандартизация – явления, свързани най-вероятно с повишаващите се 

възможности на тракийската аристокрация, които съвпадат с началото на 

държавнообразувателните процеси на Одриската държава. Периодът бележи прехода 

между последните години на архаичната епоха и началото на класическата епоха. 

Крайната дата на разглеждания период е поставена в края на трета четвърт на IV в. пр. 

Хр. Тя е предопределена от настъпващите икономически, политически и социални 

промени след походите на македонските владетели – Филип II и Александър Велики.  

I.7. Изворова база 

Състоянието на изворовия материал очертава много добри възможности и 

перспективи за проучване. Изворовата база е основана на 246 бронзови съда и 
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фрагменти от такива. Изследването се базира основно на предмети с ясен контекст – 

гробни съоръжения, ямни комплекси, съкровища и селища. Това дава възможност за 

по-пълен и всеобхватен анализ на бронзовите съдове и по-задълбочена интерпретация 

на мястото им в тракийска среда. В текстовата част са включени 104 археологически 

комплекса, а броят на находките с неизвестен контекст достига 38. Разгледаните 

бронзови съдове представят артефакти, открити в територията на съвременна България 

и съседните райони, попадащи във възприетите в настоящата дисертация територии на 

антична Тракия. Съдовете с възможност за документиране са графично и фото заснети. 

За някои „труднодостъпни паметници“ са използвани единствено данни от научните 

публикации. В настоящата дисертация не са включени известните бронзови съдове от 

„Колекция Васил Божков“ поради следните причини: на първо и основно място може 

да се отбележи липсата на надеждна информация относно местонамирането на 

съдовете; на второ място невъзможността за извършване на графична и 

фотодокументация на конкретния материал. Тези обстоятелства могат да доведат до 

спекулативни изводи за типологията и хронологията на бронзовите предмети. 

Глава II. Техники на изработка на бронзовите съдове открити в Тракия.  

Водещите производствени техники в рамките на V в. пр. Хр. са изковаването при 

изработката на телата на съдовете и отливането при оформлението на столчетата и 

дръжките. За последния елемент се използва спорадично и техниката на изковаване. 

При прикрепянето на отделните части на бронзовите съдове се прилагат припояване и 

занитване, с тенденция към първата техника. За поправките на бронзовите съдове се 

използва техниката на занитване. При декоративните техники има предпочитание към 

репусе и имитация на гранулация, а цизелиране се наблюдава при оформлението на 

украсата при хидриите и арибалите. 

Изковаването запазва водещо място при изработката на тялото на съдовете и 

през IV в. пр. Хр. В периода около средата на века и след това в производството на 

бронзови съдове навлиза струговането, използвано най-вече за оформянето на дъната. 

Тази техника най-вероятно е свързана с влиянието на македонската бронзова 

индустрия, предположение допълнително потвърдено от факта, че струговането се 

наблюдава върху съдове с предполагаем произход от антична Македония. При 

изработката на столчетата и дръжките се забелязва увеличаване на техниката на 

изковаване, но отливането остава предпочитан метод. При прикрепянето на отделните 
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елементи ситуацията от V в. пр. Хр. не се променя – припояването остава основен 

способ. През IV в. пр. Хр. при декоративните техники се забелязва промяна – 

имитацията на гранулацията изчезва, но се запазват техниките на цизелиране и репусе. 

Нов способ през IV в. пр. Хр. е използването на матрица, но приложението му остава 

ограничено. За поправките върху телата на съдовете характерни за IV в. пр. Хр. се 

използва припояване на бронзова пластина.  

Глава III. Бронзови съдове в Тракия. Класификация, типология и 

хронология. Производствени центрове. 

Представянето на съдовете следва типологията, изградена в каталога, състояща 

се от следните йерархични нива: клас, тип, подтип, вариант и подвариант. В ниво 

„клас“ са групирани функционалните признаци на бронзовите съдове в Тракия. Въз 

основа на наличния материал са обособени шест класа: клас I - съдове за съхранение; 

клас II - съдове за разливане; клас III - съдове за пиене; клас IV - съдове, свързани с 

тоалетния сервиз; клас V - съдове с друго предназначение; клас VI - Varia обединява 

съдове, чиито морфологични и стилови белези не позволяват да се поставят в нито една 

от гореспоменатите категории. 

В ниво „тип“ са разгледани подробно различните съдове, попадащи в ниво 

„клас“. Типовете съдове в клас I са: хидрии; ситули; леканета; кратери; лебеси; 

полусферични съдове; амфори. Съдовете, които влизат в клас II, са каните, а в клас III 

са включени фиали, кантароси, киликси и кантаросовидни киликси. Клас IV обединява 

типовете съдове, свързани с тоалетния сервиз – поданиптери, котли и арибали. Клас V 

групира два типа: подноси и цедки. Клас VI обединява различни типове бронзови 

съдове, чиято функция и предназначение сред сервиза не могат да се определят с 

категоричност. В ниво „подтип“ са разгледани бронзови съдове, разграничени в 

съответните типове. Подтиповете са изведени на база на формалните разлики и 

индивидуалността на декоративните мотиви на съдове, попадащи в определен тип. На 

ниво „вариант“ са разгледани съдове, които носят характеристиките на съответния 

подтип, но имат стилови различия, което от своя страна налага отделното им 

анализиране. В ниво „подвариант“ са включени съдове, които попадат в съответния 

вариант, но могат да се разгледат самостоятелно на база на специфични елементи на 

декоративната схема.  
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I. Съдове за съхранение 

I.1. Бронзови хидрии 

I.1.1. Бронзови хидрии с лъвска глава на върха на вертикалната дръжка 

Характеристиката на този подтип е представена от висока вертикална 

дръжка, издигаща се над устието, което е широко и завито навън. 

Украсено е с лесбийска кима и копиевиден орнамент, над които има 

изработени перли по цялата му периферия. Върху горната част на 

вертикалната дръжка е изработено протоме на лъв, гледащ към устието 

на хидрията. Животното е представено доста реалистично. То е с широко отворена 

уста, от която излиза езикът му, ограничен от добре развитите кучешки зъби. Гривата 

при различните примери е представена реалистично във висок или нисък релеф. 

Дръжката е прикрепена към устието посредством разширения (скоби) в двете посоки, 

които завършват с кръгъл елемент, украсен с перли по краищата и в центъра при 

различните варианти с Медуза Горгона или розета. Тялото на дръжката е украсено с 

три реда вертикални перлени наниза – два в краищата и един по средата. Този в 

центъра винаги е с по-големи размери. На върха на дръжката централният перлен низ 

преминава в глава на змия. Около нея се срещат и флорални орнаменти. Долният край 

на вертикалната дръжка е украсен с различни мотиви на базата, на които са изведени 

отделните варианти на подтипа.– богиня (I.1.1А), лъвска кожа (I.1.1B), растителен 

орнамент (I.1.1C), сирена (I.1.1D). Характеристиките на хоризонталните дръжки при 

тези хидрии са дъговидно извито тяло, декорирано с плитки, едва доловими канелюри. 

В централната им част е изработен пръстен, върху който са припоени различен брой 

едри гранули. В основите на дръжките са изобразени палмети в комбинация с волути. 

Тези хидрии са слабо разпространени в тракийска среда в рамките на първа/втора 

четвърт на V в. пр. Хр.  

I.1.2. Бронзови хидрии със сирени в долния край на вертикалната дръжка 

Хидриите в този подтип се характеризират с къси и тесни шии. 

Устията им са извити навън и надолу, като са украсени с перлен низ по 

периферията и лесбийска кима. Плещите са широки и заоблени, а 

телата се стесняват към основата, като придобиват яйцевидна форма. 

Столчетата са профилирани без или с украса от езичести орнаменти, 
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разположена в централната зона. Двете вертикални дръжки, поставени една срещу 

друга, на нивото на максималния диаметър, са закрепени към тялото посредством 

гладки или розетни дискове. Телата им са извити в централната част, като са 

канелирани или оставени без декорация. Най-съществената разлика при тези хидрии се 

наблюдава в профила на вертикалната дръжка. Горният ѝ край се закрепя към средата 

на шията посредством кръгли или елипсовидни дискове, които са конкавни или 

конвексни. Те могат да бъдат без украса или с езичести орнаменти и перлен низ в 

основата на ръкохватката, която може да е гладка или канелирана. Сечението също се 

променя, като преминава в кръгло или елипсовидно. Вертикалната дръжка става по-

къса, а долният ѝ край се закрепя към най-широката част на съда – раменете. Именно 

тук е разположен декоративният елемент – крилата сирена.  

Сцената представя сирена с различни позиции на крилата, стъпила в средата на 

палмета, от която излизат волути, които достигат до долния край на крилата и създават 

впечатление за поддържането им. Първият и най-многоброен подтип, включва сирени 

с крила извити нагоре (I.1.2A). Тя е най-разнообразна в стилово отношение и има 

множество аналогии в Средиземноморието. Те дават началото и основните 

характеристики на този вид хидрии. Вторият подтип представя сирени с хоризонтални 

крила (I.1.2B), а последният обединява сирени със спуснати надолу крила (I.1.2C). 

Последните два подтипа представят типологическото развитие на първия. Волутите 

също се характеризират с разнообразие. Около тях обикновено са изработени 

полупалмети, които допълват цялата композиция, която в повечето случаи е ажурна. 

Волутите и палметите се срещат и в нисък релеф, поставени върху панел. 

Хронологическото разпространение на екземплярите от този подтип в Тракия попада в 

рамките на втора до последна четвърт на V в. пр. Хр.  

I.1.3. Бронзови хидрии с атакуващи лъвове в долния край на вертикалната 

дръжка 

Формалните характеристики на този подтип не се различават от 

предходния. Украсата в долния край на вертикалната дръжка показва 

рядко срещана композиция. В центъра е изобразена глава на брадат 

силен, а над него има сърна, която е захапана от два лъва, 

представени един срещу друг. Под тази декоративна схема има 
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деветлистна палмета, от която излизат волути. Датировката на малкото паралели в 

античният свят и хронологията на комплекса, в който е открит примера от Тракия, 

поставят хидрията към последна четвърт на V в. пр. Хр.  

I.1.4. Бронзови хидрии без добавена апликация в долния край на 

вертикалната дръжка 

Типологическите им характеристики са заоблени тела, издути рамене, 

къси шии. Устията им са хоризонтални и завити навън и надолу, 

украсени с ови и перлен орнамент по периферията. Столчетата са с 

форма на пресечен конус и са сложно профилирани. Те са без украса 

или с канелюри, разположени в централната зона. Хоризонталните и 

вертикалните дръжки са с дъговидна форма, а краищата им завършват с кръгли или 

елипсовидни дискове. Тези панели могат да са декорирани с розети или оставени 

гладки. Среща се и комбинация, при която столчето е украсено, а дисковете на 

дръжките - не.  

На базата на метричните данни от известните хидрии без украса от античния 

свят могат да се изведат закономерности, които помагат за изграждане на вътрешна 

хронология. В първата третина на V в. пр. Хр. височината на съдовете е по-ниска от 

0,40 м. Около средата на втора четвърт на V в. пр. Хр. те се издължават, което от своя 

страна не влияе на размерите на устията, столчетата и максималния диаметър, но се 

отразява върху силуета на съда. Въпреки това се срещат и изключения. Откритите 

хидрии в Тракия от този подтип попадат в хронологическата рамка от V в. пр. Хр. до 

първата половина на IV в. пр. Хр., с най-висока концентрация в края на първа/втора 

четвърт на V в. пр. Хр. За хидриите, открити в некропола на Месамбрия Понтика не 

може да се изключи по-късна дата, като е възможно да се отнесат и към трета четвърт 

на IV в. пр. Хр.  

I.1.5. Бронзови хидрии с митологични апликации 

Хидриите с митологични апликации са последното звено от 

развитието на формата и украсата на съдовете, използвани от 

архаичния до елинистическия период. Съществената разлика се 

свежда до поставянето на апликация, която се обръща към света на 

митологията.  Едновременно с промените на декоративния панел се 
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променя декорацията върху дръжките и столчето. Появяват се нови художествени 

елементи като лотоси, акантови листа, полупалмети, сърцевидни листа, върхове на 

копия. Формата на дръжките, столчето и техниката за прикрепването им остава 

непроменена. Разлика се наблюдава в изработката на хоризонталните дръжки. 

Дисковете и ръкохватката се отливат отделно, а не заедно както при по-ранните 

примери. Междувременно профилът се издължава и съдовете придобиват хармонични 

пропорции. Раменете се стесняват, а шиите се издължават и изтъняват. Характерно е 

използването на допълнителна декорация, най-често от сребро, върху столчето, 

дръжките и устието. Основната апликация се изработва отделно от вертикалната 

дръжка. Тя е отливана в калъп, което позволява увеличаването на размерите ѝ. Това 

позволява обогатяване на репертоара с по-нюансирани елементи. Всички тези 

трансформации вероятно представят промените в занаятчийската концепция при 

украсата на бронзовите хидрии.  

Митологичните сюжети, поставяни като апликации в долния край на 

вертикалната дръжка върху бронзовите съдове от Западно черноморското крайбрежие, 

могат да се обособят в няколко варианта – Дионис и Ариадна (I.1.5A), Ерос и Психе 

(I.1.5B), Борей и Оретия (I.1.5C) и Дионис и Сатир (I.1.5D).  

На базата на анализа на съдовете и прилежащите им апликации, контекста на 

намирането им, съпътстващия инвентар, приведените паралели и предложените 

датировки на проучвателите, бронзовите хидрии с митологични апликации могат да се 

поставят в годините 330-300 г. пр. Хр.  

I.2. Бронзови ситули 

I.2.1. Бронзови ситули с „калатосовидна” форма 

Формата на калатосовидните ситули се характеризира с конкавни 

стени и широко устие. То е оформено като е завито навън и надолу. 

Устието е украсено с ови или оставено гладко. Апликациите към 

съдовете са отлети отделно и имат U-образна форма. Те са 

украсени с палмети и волути. В горната си част апликациите са 

прегънати така, че следват извивката на устието и са украсени с ови. Ушите са отлети 

заедно с апликацията и са декорирани с волути, които следват извивките на двата 
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отвора. Между тях има поставен флорален мотив. Дръжките на ситулите са с дъговидна 

форма и правоъгълно сечение. Краищата им са извити навън и завършват с коничен 

елемент с топче на върха. Дъната са равни.  
Бронзовите калатосовидни ситули попадат в хронологическите граници на 

трета/последна четвърт на V в. пр. Хр., а разпространението им е основно в 

територията на дн. област Стара Загора. 

I.2.2. Бронзови ситули с овоидна форма 

Ситулите от този подтип се характеризират с овоидно тяло и Т-

образен ръб на устието. Ушите са изковани заедно с тялото, а между 

тях е изработена плътна палмета или пространството е оставено без 

украса. Дръжките са с дъговидна форма и правоъгълно сечение. 

Краищата им са завити навън и завършват с конусовиден елемент и 

топче на върха, като при някои примери те са отделени с дискчета. Има екземпляри, 

при които краищата на дръжките са оформени като глави на нитове. Столчето е ниско 

пръстеновидно, отлято отделно и припоено към дъното на съда. На базата на 

декоративните елементи под устийния ръб на овоидните бронзови ситули от Тракия са 

обособени няколко варианта:  

I.2.2А. Бронзови ситули с гладък пояс под устието 

Под устието има изработено хоризонтално поле от единични или двойни 

релефни линии. Разпространението на ситулите от вариант I.2.2A в Тракия може да се 

постави в рамките от края на V в. пр. Хр. до средата на IV в. пр. Хр.  

I.2.2B. Ситули с орнаментален пояс под устието 

Под устието при този вариант има разположено хоризонтално поле от единични 

или двойни релефни линии, между които е заключена украса от ови или врязвания, 

наподобяващи плетеница („рибена кост“). Ситулите с орнаментален пояс под ръба на 

устието (I.2.2B) хронологически попадат в IV в. пр. Хр. При някои екземпляри от тази 

категория над овите има перлен низ. Ситулите с този декоративен мотив вероятно 

трябва да се отнесат към първа четвърт на IV в. пр. Хр.  

I.2.2C. Ситули с фигурална украса под орнаменталния пояс 
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Формалните характеристики на тези ситули не се различават от предходните 

варианти попадащи в подтип I.2.2. – бронзови ситули с овоидна форма. Под ушите на 

ситулите са изобразени сцени от гръцката митология, придадени във висок релеф. 

Хронологически тези съдове попадат в рамките на първа/втора четвърт на IV в. пр. Хр. 

I.2.2D. Ситули с украса от палмети и волути под дръжките 

Под устийния ръб има изработено хоризонтално поле от единични или двойни 

релефни линии, между което е заключена украса от ови или пространството е оставено 

без украса. Под ушите на ситулите има палметна и волутна декорация, от която могат 

да се изведат подварианти:  

I.2.2D1. Палмети и волути, изковани в стената на съда 

Ушите на съдовете са изковани с тялото. Между тях е оформена флорална 

декорация. Ушите са включени в украсата, като от долната им част излизат волути, а 

под тях е поставена палмета. Техниката на изработка на украсата е чрез изковаване. 

Тези изделия могат да попаднат в рамките на втора четвърт на IV в. пр. Хр. 

I.2.2D2. Палмети и волути, изработени чрез гравиране 

Формалните белези в този подвариант са същите както при предходния, като 

разлика се наблюдава само при начина на украсата. Тук палметите и волутите са 

гравирани под ушите директно върху тялото на съда. Тези екземпляри трябва да се 

датират към средата на IV в. пр. Хр. или малко по-късно. 

I.2.2D3. Палмети и волути, изработени чрез техника репусе 

Под орнаменталния пояс и ушите на съдовете от този подвариант са изработени 

сложни волути и палмета, чрез техника репусе. Предвид анализа на комплексите, от 

които произлизат бронзовите ситули от този подвариант, те могат да се поставят в 

хронологическата рамка около средата на IV в. пр. Хр.  

I.2.3. Бронзови ситули с пресечено-конусовидна форма с апликации на 

човешки глави под дръжките 
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Формалните белези на ситулите от тази категория се характеризират с 

обърната пресечено-конусовидна форма. Стените на съдовете са изковани. 

От двете срещуположни страни под ушите са поставени апликации. Те са 

във висок релеф и представят женски глави. Косите им са спуснати на 

отделни кичури, прихванати с диадема. Лицата им са заоблени, устните 

плътни, а носовете дълги и прави. Апликациите са изработени чрез 

отливане, а впоследствие са припоени към тялото на съда. Дръжките са с дъговидна 

форма и правоъгълно сечение, завършващи с коничен елемент и топче на върха, 

отделени с дискчета. Под устийния ръб при някои екземляри е изработена украса от 

ови, докато при други декорацията се свежда до хоризонтален гладък пояс. Дъната са 

равни и украсени с врязани концентрични кръгове от външната страна. 

Ситулите от този подтип могат да се датират във втората половина на IV в. пр. 

Хр. и по-конкретно около и след средата на века.  

I.2.4. Бронзови стамноидни ситули с чучур 

Този подтип ситули се характеризират с издути рамене и стамноидно 

тяло, което се стеснява силно към дъното. Устието е хоризонтално и 

завито навътре, като образува Г-образен профил. Под него има 

украса от две врязани хоризонтални линии. Двете подвижни дръжки 

са с дъговидна форма и правоъгълно сечение. Краищата им са завити 

навън и завършват с коничен елемент и топче на върха, разделени с дискчета. При 

някои примери, те са украсени с плитки и тесни канелюри – характерна декорация 

единствено при дръжките на тази категория ситули. Дъната на стамноидните ситули са 

изработени с тялото или отлети отделно и допълнително припоени към съда. Те са 

конкавни, а върху долната си повърхност имат украса от врязани концентрични 

кръгове. Ушите на стамноидните ситули са отлети заедно с чучурите, които представят 

глави на лъв или силен с отворена уста, през която да изтича течността. От 

срещуположната страна има апликации, изобразяващи глава на силен или бюст на 

Атина.  

Мотивът чучур с лъвска глава (I.2.4.1) е най-често срещаният вариант сред 

ситулите от този подтип. На база на апликациите, от срещуположната страна на чучура 

с лъвска глава, екземплярите, от територията на Тракия, могат да се разделят на 
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няколко подварианта: ситули с чучур с форма на лъвска глава и апликация на 

силен (I.2.4.1A), ситули с чучур с форма на лъвска глава и апликация на Атина 

(I.2.4.1B) и ситули с чучур с форма на лъвска глава и неясни апликации (I.2.4.1C). 

Друг вариант известен от териториите на Тракия е ситули с чучур с форма на силен 

(I.2.4.2). 

От метричните данни на бронзовите стамноидни ситули могат да се изведат 

следните изводи. Височина на ситулите между 0,20-0,21 м и максимален диаметър на 

тялото до 0,20 м трябва да са най-ранните екземпляри в тази категория. Те трябва да се 

отнесат в края на трета четвърт или началото на последна четвърт на IV в. пр. Хр. 

Височина на съдовете над 0,21 м и максимален диаметър на тялото по-голям от 0,20 м, 

трябва да са следващ етап в производството, хронологически попадащ в последна 

четвърт на IV в. пр. Хр. Останалите ситули с чучур от Тракия, от които са запазени 

само отделни фрагменти, трябва да се поставят в хронологическите рамки – края на 

трета до последна четвърт на IV в. пр. Хр.  

I.3. Бронзови леканета 

I.3.1. Бронзови леканета с хоризонтални дръжки, поставени върху ръба на 

устието  

Леканетата с хоризонтални дръжки, поставени върху ръба 

на устието (I.3.1), от територията на Тракия, имат следните 

формални и стилови характеристики. Телата са с полусферична 

форма. Устията са равни, извити навън. Дъната на леканетата са отлети отделно, имат 

пресечено-конусовидна форма и са сложно профилирани. Двете хоризонтални дръжки, 

имат дъговидна форма и са припоени или занитени към устието на съда. Дръжките са 

декорирани с широки едва доловими канелюри, а краищата им са украсени с глави на 

брадати силени или с флорални мотиви, от които са изведени отделни варианти: 

I.3.1А. Леканета с хоризонтални дръжки, поставени върху ръба на 

устието, завършващи с глави на силени 

Стилистиката на декоративния мотив при този вариант представя, гологлави 

силени с високи чела, очите им са големи с бадемовидна форма, а над тях са изработени 

дебели вежди. Носовете са чипи и широки. От двете страни на главата са изобразени 
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уши, които имат заострени краища. Под носа е оформен мустак. Брадата е дълга със 

заоблена форма, а чрез врязване са придадени отделни кичури. Групата на бронзовите 

леканета с хоризонтални дръжки от вариант I.3.1А могат да се датират във времето на 

втора четвърт на V в. пр. Хр. предвид факта, че са част от инвентара на комплекси, 

които се отнасят от втора/трета четвърт на века. От друга страна стилистиката на 

апликациите намира паралели сред бронзови кани, отнасящи се хронологически към 

втората четвърт на V в. пр. Хр., което косвено потвърждава датировката и на 

леканетата със силени. 

I.3.1B. Леканета с хоризонтални дръжки, поставени върху ръба на 

устието, завършващи с флорални мотиви 

При този вариант краищата на дръжките са украсени с по една седемлистна 

палмета с по две волути, над които има перлен орнамент. Палмети с подобни 

характеристики са разпространени от средата на VI в. пр. Хр. до средата на V в. пр. Хр. 

Въз основа на този факт и датировката на комплекса, в който е открито лекането от 

Тракия, отнесен във втора четвърт на V в. пр. Хр., може да се предположи, че съдът е 

произведен в първа/втора четвърт на века.   

I.3.2. Бронзови леканета с хоризонтални дръжки, поставени върху тялото на 

съда 

В този подтип са включени леканета с дълбоко 

полусферично тяло. Устието е право с леко удебелен ръб. 

Под него е изработена украса от две врязани хоризонтални линии. На база на дръжките 

са обособени два варианта. При вариант I.3.2А те са оформени като обърнат ипсилон 

(ϒ), като горната част завършва с трапецовидна плочка с изрязана тясна страна. 

Сечението на дръжките е триъгълно. Те са припоени или занитени към тялото на съда и 

се издигат малко над устието. Дръжките при вариант I.3.2B са припоени хоризонтално 

под ръба на устието и имат дъговидна форма. Столчетата при двата варианта са отлети 

отделно. Изработени са по два начина. При вариант I.3.2А те са ниски, пръстеновидни 

и профилирани, като се срещат и екземпляри със столче с пръстеновидна форма, към 

което са припоени три ниски крачета с биконичен профил, белег характерен за вариант 

I.3.2B. 
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Производството на леканетата от вариант I.3.2А може да се отнесе в рамките на 

втора четвърт на V в. пр. Хр. Липсата на точни паралели на леканетата от вариант 

I.3.2B не позволява по-конкретна датировка от средата/трета четвърт на V в. пр. Хр.  

I.4. Бронзови кратери 

В настоящата дисертация бронзовите кратери са разделени на два подтипа: 

кратери с колонки (I.4.1) и кратери с подвижни дръжки (I.4.2).  

I.4.1. Бронзови кратери с колонки 

Тялото е с полусферична форма. Устието е завито 

навън и надолу, украсено с ови или оставено гладко. 

По периферията на устието е поставена декорация 

от перлен орнамент. Дръжките имат форма на „колонки“ и се състоят от хоризонтален 

правоъгълник, украсен в горната част с ови или оставен без декорация. Долната част е 

оформена радиално. Под правоъгълния елемент се спускат две дъговидни колонки, 

завършващи с дискове, които са украсени с розети или оставени гладки (I.4.1А). При 

останалите екземпляри колонките завършват с полудискове без декорация (I.4.1B). 

Столчетата показват формална и стилова еднообразност. Те са с пресечено-

конусовидна форма и сложно профилирани. 

I.4.1А. Кратери с колонки завършващи с розетни или гладки дискове 

Определянето на хронологическите граници на производството на бронзовите 

кратери с колонки от територията на Тракия се основава на датировката на 

комплексите и на паралелите, известни в античния свят. Вариант I.4.1А присъства в 

комплекси, които се датират от втора четвърт на V в. пр. Хр. до края на века, което от 

своя страна очертава горната граница на разпространението им в териториите на 

Тракия. Най-ранните кратери с колонки от вариант I.4.1А от разглежданата територия 

трябва да се отнесат към втора/трета четвърт на V в. пр. Хр.  

I.4.1В. Кратери с колонки, завършващи с полудискове 

Примерът, включен във вариант I.4.1B, произхожда от комплекс от последна 

четвърт на V в. пр. Хр. Стилово подобни екземпляри са открити извън територията на 
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Тракия в комплекси от втора четвърт на V-началото на IV в. пр. Хр. Съдът от този 

вариант може да се датира в рамките от трета до последна четвърт на V в. пр. Хр.  

I.4.2. Бронзови кратери с подвижни дръжки 

Този подтип бронзови кратери се характеризират със 

следните формални и стилови белези. Тялото е с 

полусферична форма. Устието е хоризонтално с Т-образен 

профил или удебелено. Под ръба на устието са поставени 

по две хоризонтални врязани линии, разположени на различно разстояние една от 

друга. Дръжките показват три варианта на оформление. 1). Подвижната част е с U-

образна форма с рязко разширяващи се навън краища, които влизат в панел с 

биконична форма. 2). Подвижната част е с полукръгла форма със завити навътре 

краища, които влизат в правоъгълния панел. 3). Под правоъгълния цилиндър е 

изработена палмета. Столчетата имат пресечено-конусовидна или пръстеновидна 

форма. 

След внимателен анализ на комплексите, от които произхождат бронзовите 

кратери с подвижни дръжки от Тракия, може да се предположи, че те се 

разпространяват в тракийска среда в хронологическите рамки втора/трета четвърт на IV 

в. пр. Хр.  

I.4.3. Бронзови кратери с дъговидни дръжки 

В този подтип от териториите на Тракия попада един 

екземпляр. Формата на съда представя полусферично тяло, 

профилирано в горния край. Устието е силно извито надолу. 

Дръжките са хоризонтални, разположени в горната част на 

тялото, като не излизат над устието. Те са дъговидно извити и прикрепени към съда 

посредством кръгли дискове. Столчето е с пресечено-конусовидна форма и сложно 

профилирано. Бронзовият кратер, открит в разглежданата територия, вероятно трябва 

да се отнесе в последна четвърт на IV в. пр. Хр. 

I.5. Бронзови лебеси 
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Лебесът, открит в Тракия, се характеризира с дълбоко 

полусферично тяло и заоблено дъно. Шията е конична и ниска. 

Устието е хоризонтално, издадено навън и завито надолу. 

Украсата е разположена в горната половина на съда и представя 

две плетеници, ограничени с по една двойна линия, а над тях са 

изобразени радиални листовидни елементи. Устието е украсено с ови, над които има 

перлен орнамент. 

Стиловият анализ на лебеса го доближава до примери, открити в района на 

Атика, отнесени в края на V в. пр. Хр. Посочените паралели и инвентарът на комплекса 

дават основание лебесът от Тракия, да се датира в края на V-началото на IV в. пр. Хр. 

I.6. Бронзови полусферични съдове 

Формалните характеристики на бронзовите полусферични 

съдове са широки хоризонтални рамене, сключващи прав ъгъл 

с полусферичното тяло, къса цилиндрична шия и устие, силно 

завито навън и надолу. Срещат се екземпляри, при които има 

украса от ови, разположена върху устието. Предвид факта, че полусферичните съдове 

попадат в комплекси от къснокласическия до ранноелинистическия период, времето на 

тяхното производство може да се конкретизира в рамките – края на V в. пр. Хр., най-

късно до около трета четвърт на IV в. пр. Хр. 

I.7. Бронзови амфори 

Този тип съдове се характеризират с яйцевидно тяло, висока цилиндрична 

шия и устие, завито навън и надолу. Амфорите имат две вертикални и една 

хоризонтална подвижна дръжка. Вертикалните дръжките са с Г-образна 

форма. В горната си част са оформени скоби за плътното им прикрепване 

към устието. При примера от Тракия в долния край на вертикалните дръжки има по 

една крилата сирена. Над дръжките е добавен по един пръстен, през който преминава 

подвижната дръжка, която е с дъговидна форма. Столчето е с пресечено-конусовидна 

форма и е украсено с канелюри. 
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Стиловият анализ на сирените в долния край на вертикалните дръжки на 

бронзовата амфора, открита в Тракия, и датировката на комплекса дават основание 

съдът да се отнесе в хронологическите рамки на трета/последна четвърт на V в. пр. Хр.  

II. Съдове за разливане 

II.1. Бронзови кани 

II.1.1. Бронзови ойнохоета 

II.1.1.1. Бронзови ойнохоета с дръжки, излизащи над устието 

Тези кани се характеризират с трилистно устие с удебелен ръб, 

завит надолу. Шията е цилиндрична, украсена в долния край с две 

хоризонтални релефни линии. Тялото е с издути почти 

хоризонтални рамене, стесняващи се към дъното, което е равно и 

леко конкавно. Дръжката се издига високо над устието, като в 

горния си край е прикрепена към него с два нита. Долният ѝ край е поставен под 

максималния диаметър на съда и е украсен с апликация, представяща лъвска кожа. 

Дръжката е с правоъгълно сечение, а краищата ѝ са декорирани с перлен низ, който 

продължава и по ръба на устието. 

Примери с подобни стилови и формални характеристики са поставени от 

началото до около средата на V в. пр. Хр. Това дава основание каната от вариант 

II.1.1.1 да се датира около втора четвърт на V в. пр. Хр. 

II.1.1.2. Бронзови ойнохоета с дръжки на нивото на устието 

II.1.1.2А. Бронзови ойнохоета без апликации 

Каните от този подвариант имат трилистно устие и къса цилиндрична шия. 

Тялото на съда е ниско и яйцевидно. Дръжката не надвишава височината 

на устието. В горния ѝ край има вдлъбнат капковиден елемент, а долният е 

удебелен и ляга под максималния диаметър на плещите. Дъното е равно. 

Хронологическите данни, които показват паралелите, предполагат производство на 

бронзовите кани без добавена апликация в рамките от втора четвърт на V в. пр. Хр. до 

средата на века. 
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II.1.1.2B. Бронзови ойнохоета с женска глава, поставена в горния 

край на дръжката и глава на брадат силен в долния 

Тези кани носят формалните характеристики на екземплярите от 

подвариант II.1.1.2А, като разлика може да се отбележи в стилистиката 

на дръжката. Тя е с дъговиден профил, а тялото ѝ е украсено с тесни и 

плитки канелюри. В горния край на дръжката е изобразена женска глава, 

а в долния - глава на брадат силен. При някои примери има допълнителна украса по 

ръба на трилистното устие, представяща ови, над които има перлен низ. Тялото е без 

декорация или е украсено с врязани езичести орнаменти, разделени помежду си с 

правоъгълен панел. В него е изработена украса от двойна плетеница. Тези съдове могат 

да се датират в рамките на втората половина на V в. пр. Хр. 

II.1.1.2C. Бронзови ойнохоета с женска глава или Пан, поставени в 

горния край на дръжката и глава на брадат силен, Пан или Херакъл в 

долната 

Морфологичните белези на тези екземпляри са стройно яйцевидно тяло, 

трилистно устие, удължена цилиндрична шия и дъно, съставено от ниско 

пръстеновидно столче. Дръжката се закрепя за устието посредством 

срещуположни скоби, изрязани в долната си част с цел плътното ѝ 

захващане. Основната украсата се разполага в долния и горния край на дръжката. В 

горната част е изобразен Пан или женско протоме. Долният край на дръжката е украсен 

с пластично представена глава на силен, Пан или Херакъл.  

Датировката на бронзовите кани от подвариант II.1.1.2C трябва да се търси в 

развитието на формата, като не бива да се пренебрегва стилистиката на изображенията 

в долния и горния край на дръжката. От морфологията на представените кани могат да 

се изведат следните хронологически белези. Каните, които имат ясно разграничение 

между шията и тялото на съда трябва да са най-ранните примери от подвариант 

II.1.1.2C. По-късните екземпляри са без ясно изразен преход между шията и тялото. 

Стиловата характеристика на бронзовите кани от подвариант II.1.1.2C също имат 

отлики. При по-ранните типове, образите са придадени в детайли. Косата и/или брадата 

на изображенията, поставени в долния край на дръжката, са представени посредством 

оформянето им на отделни кичури, върху които личи прецизната изработка. 
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Оформлението на женското протоме на върха на дръжката също маркира 

хронологически различия. При по-ранните примери прическите на протометата 

представят коса, която е разделена на път и падаща от двете страни на лицето. При 

късните екземпляри прическата е оформена като косата е вдигната нагоре и хваната 

отзад. Тези данни показват употребата на каните от този подвариант от средата до трета 

четвърт на IV в. пр. Хр.  

 II.1.1.3. Кани с издуто тяло тип „Chous” 

Тези кани се характеризират с яйцевидно тяло, широка и къса 

цилиндрична шия и трилистно устие. Столчето е ниско с пръстеновидна 

форма. Дъното е конкавно и украсено с врязани концентрични кръгове. 

Морфологията на дръжката се среща в два варианта - на нивото на устието 

и издигаща над него. При някои примери в долния край на дръжката е 

изобразена пластична глава на силен. На база на паралели и хронологията на 

комплексите, в които са открити подобни съдове, те могат да се датират не по-рано от 

втора или трета четвърт на IV в. пр. Хр.  

II.1.1.4. Ойнохоета с биконична форма 

Каните с биконична форма, открити в Тракия, носят следните 

морфологични и стилови характеристики. Устията имат трилистна форма 

с обърнат навън ръб, украсен с ови или оставени без украса. Шиите им са 

високи с пресечено-конусовидна форма. Долната част на съдовете има 

цилиндрична форма с конкавни стени. Дъната на каните са равни с леко конкавна долна 

част, украсена с врязани концентрични кръгове. Дръжките не излизат над устието и са 

украсени в долната си част с комбинация от палмета, акантови листа, полупалмети и 

волути или с морска мида. Горният край на дръжките при повечето примери е оставен 

без декорация, докато други показват специфични декоративни елементи – глава на 

овен или човешки пръст. Телата на дръжките са украсени с касети, наподобяващи 

лотосово стъбло или са декорирани с канелюри. 

Бронзовите биконични кани могат да се обособят в два подварианта, 

продиктувани от начина на оформяне на долната част на съдовете. Първият включва 

каните с леко извита долна част на тялото (II.1.1.4A), които могат да се отнесат от 
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втора четвърт до средата на IV в. пр. Хр. Подвариантът, обединяващ съдовете със 

силно извита долна част (II.1.1.4B), попада в рамките на втората половина на IV в. пр. 

Хр.  

II.1.1.5. Ойнохоета с „клюн“ тип Jacobshtal-Langsdorff 

Устието на ойнохоетата с „клюн“ е трилистно със силно издаден чучур. 

Шията е къса с цилиндрична форма. Преходът между шията и 

издълженото яйцевидно тяло е добре изразен. Дъната са равни с леко 

разширени краища. При екземпляра от Тракия върху шията, чрез врязване, 

е изобразен медальон от редуващи се жълъди и лотосови цветове. Дръжката е 

канелирана и украсена с хоризонтални насечки. В долния ѝ край има украса от 

сърцевиден орнамент, а горният е оформен във вид на скоба, завършваща в двата си 

края със стилизирани змийски глави. Стиловите характеристики на каната с неизвестен 

контекст дават основание тя да бъде датирана във втора или трета четвърт на V в. пр. 

Хр. 

II.1.2. Бронзови олпета 

II.1.2.1. Бронзови олпета с биконично тяло  

Тези кани имат следните формални белези. Устията им са с кръгла форма и 

ръб, които се извива надолу. Телата са високи, стройни, с биконична форма. 

Дъната са равни. Дръжките са с кръгло сечение, издигащи се високо над 

устието, като са прикрепени за него и под максималния диаметър на съда. Долният 

край на дръжките при екземплярите е оформен по различен начин. Примерите, открити 

извън Тракия, дават основание олпетата с биконично тяло да се датират към първа 

четвърт на V в. пр. Хр. 

II.1.2.2. Бронзови олпета с овоидно тяло 

Каните от този вариант показват вариации на декоративния мотив и профила. 

Телата им са овални и се характеризират със стройни пропорции. Устията са 

хоризонтални с кръгла форма и извит навън удебелен ръб. Под конкавната 

шия е изработен хоризонтален релефен бордюр. Телата са украсени с 

езичести орнаменти, разделени по между си от два хоризонтални пояса или оставени 

без декорация. При някои екземпляри са документирани лентовидни дръжки. 
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Столчетата са ниски и се разширяват към основата. Долната им повърхност е леко 

конкавна. Изработени са отделно от тялото. Каните с тези формални характеристики 

могат да се отнесат към втората половина на IV в. пр. Хр.  

III. Съдове за пиене 

III.1. Бронзови кантароси 

III.1.1. Кантароси с високи дръжки (sessile) 

Бронзовият кантарос от този подтип притежава широко устие с 

удебелен ръб, завит навън. Тялото на съда е с конкавни стени, 

стесняващи се в долния край. Кантаросът има две срещуположни 

лентовидни дръжки, издигащи се над устието. Те са прикрепени към 

горния край на тялото и дъното на съда. На нивото на устието са 

оформени по една хоризонтална бронзова пластина, които са закрепени за дръжката и 

устието с цел стабилност на ръкохватките. Дъното на кантароса от Тракия е 

прикрепено върху ниско пръстеновидно столче, което е сложно профилирано. На база 

на вносния керамичен съд от погребалния комплекс, в който е открит кантаросът, той 

може да се датира към втора/трета четвърт на V в. пр. Хр. 

III.1.2. Кантароси с удебелен ръб (mouded rim)  

Кантаросите от територията на Тракия повтарят формата на атическите 

чернофирнисови кантароси от класически тип, но при бронзовите 

екземпляри липсват хоризонталните израстъци на дръжките. Развитието 

на формата сред керамичните екземпляри с удебелен ръб позволява бронзовите 

кантароси от подтип III.1.2 да се отнесат към трета четвърт на IV в.пр. Хр.  

III. 2. Бронзови киликси 

Бронзовите киликси от Тракия имат полусферично тяло. Устието е 

удебелено, завито навън. Дръжките са двойни, издигащи се над 

устието. Столчето е пръстеновидно. От вътрешната страна при 

някои съдове има врязани флорални мотиви, имитиращи щампована украса. Тези 

киликси могат да се датират към втора/трета четвърт на IV в. пр. Хр.  
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III.3. Бронзови кантаросовидни киликси 

Бронзовият кантаросовиден киликс, анализиран в дисертацията, е случайна 

находка. Той се характеризира с кантаросовидна форма на тялото, висока 

конкавна шия и удебелен ръб на устието. Двете дръжки липсват. Съдът е на 

висок крак с пръстен по средата. Този екземпляр може да се датира в трета четвърт на 

IV в. пр. Хр. 

III. 4. Бронзови фиали 

Бронзовите фиали, които могат да се датират в рамките на V-IV в. пр. 

Хр., са рядкост в тракийска среда на фона на множеството такива, 

изработени от сребро. Чашите от този тип се характеризират с ниско приземисто тяло. 

Шиите са къси, конкавни с обърнат навън ръб на устието. Тялото е заоблено, а в 

центъра на съда е изработен полусферичен омфалос. На база на сребърните паралели от 

съкровища и погребални комплекси, бронзовите фиали трябва да се поставят в рамките 

на първата половина на IV в. пр. Хр.  

IV. Съдове свързани с тоалетния сервиз 

IV.1. Бронзови поданиптери 
Поданиптерите, открити в Тракия, имат плитко тяло. Ръбът на 

устието е хоризонтален и завит навън. Двете неподвижни 

дръжки се характеризират богата украса. Те се издигат над 

устието. Столчето е съставено от плосък ажурен диск, поставен върху три лъвски лапи 

(триножник). Те са отлети отделно и допълнително прикрепени. Тези съдове попадат в 

хронологическата рамка на втора/трета четвърт на V в. пр. Хр. 

IV.2. Бронзови котли 

Те имат идентични характеристики. Част от котлите са открити с железни 

триноги, които са служели за поставка. В Тракия има четири екземпляра, от които 

могат да се обособят три подтипа на база на морфологични и стилови белези. 

IV.2.1. Котли с плавен преход между раменете и апликации, върху които 

има пръстен, който държи халковидна дръжка 
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Към подтип IV.2.1 спадат котли с полусферично тяло, ниска шия и 

плавен преход между раменете. Дъната са заоблени. Върху 

плещите на тези съдове има четириъгълни, изрязани отстрани 

апликации, приковани с нитове, върху които има пръстен, който 

държи халковидна дръжка. Котлите от подтип IV.2.1. попадат в първа четвърт на V в. 

пр. Хр. 

IV.2.2. Котли с рязък преход между раменете и апликация с пръстен, 

оформен като глава на птица, който държи халковидна дръжка 

Към подтип IV.2.2 попадат котли с полусферично тяло, ниска шия 

и рязък преход между раменете. Те са с по-издължена форма. 

Дъното е заоблено. Тук апликацията отново е изрязана, но 

пръстенът, който държи халковидната дръжка, е оформен като глава на птица. 

Бронзовите съдове от подтип IV.2.2 могат да бъдат датирани към трета четвърт на IV в. 

пр. Хр. 

IV.2.3. Котли с отстъп за капак, плавен преход между раменете и 

апликации, върху които има пръстен, който държи халковидна дръжка 

Морфологичните и стилови белези на тялото на котела от подтип 

IV.2.3 го доближават до подтип IV.2.1, но наличието на отстъп за 

капак, оформен от вътрешната страна на устието, налага отделянето 

му в друга категория. Хронологията на котела от Тракия, попадащ в 

подтип IV.2.3 със своите видими стилови различия, е трудно да се прецизира. 

Отсъствието на точни паралели и датата, предложена за апликациите, съхранени в съда, 

го поставя във втора четвърт на IV в. пр. Хр. От друга страна апликациите, върху 

раменете на бронзовия съд, не се отличават от тези на котлите от подтип IV.2.1, които 

трябва да се отнесат почти един век по-рано от датировката на съкровището от 

Летница. Въпреки това, силно изрязаните апликации, които държат халковидните 

дръжки на котлите, са доста опростени и очевидно са консервативни в своето развитие. 

Казаното до тук не позволява котелът, попадащ в подтип IV.2.3, да бъде датиран по-

точно в рамките на първата половина на IV в. пр. Хр.  

IV.3. Бронзови арибали 
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IV.3.1. Бронзови арибали със сферична форма на тялото и издължена шия 

Арибалите от подтип IV.3.1 се характеризират с устия с леко удебелен 

ръб и пресечена полусферична форма. Те имат стройни издължени шии и 

силно издути търбуси. Дъната са заоблени и са поставени на ниски 

пръстеновидни столчета или са равни. Въпреки формалната близост на 

тези арибали, те имат стилови характеристики, които предопределят 

отделянето им в два варианта: IV.3.1А. Бронзови арибали с украса езичести 

орнаменти и IV.3.1B. Бронзови арибали без украса. Предвид хронологията на 

комплексите, в които са документирани подобни съдове те могат да се датират към 

втора четвърт на V в. пр. Хр.  

IV.3.2. Бронзови арибали със сферична форма на тялото и широка шия 

Тези арибали имат приземисто сферично тяло, ниска и широка 

цилиндрична шия. Устието е с леко завит навътре ръб. Дъното е заоблено, 

с ниско пръстеновидно столче. Съдове с подобни белези могат да се 

отнесат към първата половина на IV в. пр. Хр. 

IV.3.3. Бронзови арибали с къси шии (Talcott class) 

Бронзовите арибали от този подтип се характеризират с ниски и 

цилиндрични шии. Устието е широко, полусферично, с леко завит навътре 

ръб. Тялото е приземисто със силно издути стени. По средата на устието и 

върху максималния диаметър на тялото е закрепена дръжка, която при 

различните примери е украсена със сложни флорални мотиви. Дъното е ниско 

пръстеновидно и леко конкавно. Украсено е с врязани концентрични кръгове. 

Хронологията на тези примери се основава на декорацията поставена в долния край на 

вертикалната дръжка. Примерите, открити в Тракия, могат да се датират във втората 

половина на IV в. пр. Хр. 

V. Съдове с различно предназначение 

V.1. Разлати съдове (подноси) 

Тези съдове се характеризират с голям диаметър на устието 
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над 0.28 м и височина на тялото, което не надвишава 0.04 м. Устията им са широки с Т-

образен ръб. Под него има украса от врязани хоризонтални линии, като при различните 

примери варират от една до три. Подносите притежават по една шарнирна дръжка, а 

под нея е разположена U-образна апликация. Тя е украсена със сложна палметна или 

фигурална декорация. При някои екземпляри не личат следите от апликацията. Ниско 

пръстеновидно столче е документирано при един екземпляр. Тези съдове са характерни 

за некрополите на Тракия в рамките на IV в. пр. Хр.  

V.2. Бронзови цедки 

Бронзовите цедки са рядко срещани съдове в Тракия. От известните екземпляри 

могат да се обособят три подтипа в зависимост от начина на оформлението на 

дръжките: 

V.2.1. Бронзови цедки с вълнообразнa дръжкa.  

Тези съдове се характеризират с чашка, върху която са изработени дупки, 

които образуват геометрични и флорални мотиви. Ръбът на устието е 

хоризонтален и завит навън. Съдовете за прецеждане от тази категория имат 

две срещуположни дръжки. Едната е оформена вълнообразно, а другата е 

изработена като гръцката буква Ω.  

Цедките, попадащи в този подтип, са рядко срещани извън некрополите на 

Етрурия и Магна Греция и се свързват с бронзовото производство на Италийския 

полуостров в рамките на V в. пр. Хр. Екземплярът от Тракия може да се отнесе във 

втората половина на V в. пр. Хр.  

V.2.2. Бронзови цедки с една лентовидна дръжка, завършваща с глава на 

птица.  

Съдовете от този подтип имат дълбока полусферична цедилна част 

и една лентовидна дръжка, изработена заедно със съда. Краят ѝ е 

оформен, като е завит надолу и завършва с глава на птица. При 

някои екземпляри дръжката е украсена с врязани флорални 

орнаменти, представящи палмети и волути.  
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Предвид хронологическите граници на бронзовите цедки с такива 

характеристики, открити извън разглежданата територия, примерът от Тракия вероятно 

трябва да се постави в първа четвърт на V в. пр. Хр.  

V.2.3. Бронзови цедки с дръжки, завършващи с глави на птици.  

Цедките от този подтип имат полусферична чашка, в която са 

изработени отвори, оформящи розета с двойни листа 

или мотив дъговидно извити редове. Те са заключени в два 

концентрични кръга, отново изработени посредством дупчици. 

Тези екземпляри са характерни за къснокласическата и ранноелинистическата епоха и 

са разпространени в Гърция, Македония, Скития и Тракия. 

VI. Varia 

В този клас са включени съдове, които носят функционалните признаци на част 

от досега изследвания материал, но не могат да бъдат включени в типологически групи. 

В повечето случаи тези съдове не намират паралели сред останалия античен свят. Това 

от своя страна не позволява те да бъдат отнесени към определен производствен район. 

Вероятно част от тях трябва да се свържат с местната торевтика.  

Производствени центрове 

Изведените категории бронзови съдове от Тракия, попадащи в хронологическия 

период на дисертацията, са елемент от „глобалната“ антична бронзова индустрия, 

основаваща се на производствените центрове, чиято продукция в една или друга степен 

представя интеретнически културни явления.  

В хронологическите граници на V в. пр. Хр. върху териториите на антична 

Тракия се наблюдава категоричното влияние на Централна Гърция, което през първата 

половина на века показва най-високи нива по отношение на броя и типовете съдове.  

В първата половина на V в. пр. Хр., с изключение на ойнохоетата с дръжки на 

нивото на устието без украса, за които може да се предположи изработка и в Магна 

Греция и ойнохоета с „клюн“ с производство в Етрурия, другите съдове показват 

влияние от бронзовата индустрия в централните континентални региони на древна 

Гърция. Важно заключение е предположението за производствен център в района на 
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дн. област Ловеч, базирано на концентрацията на две категории съдове, характерни за 

тракийска среда – бронзови леканета с хоризонтални дръжки поставени върху ръба на 

устието, завършващи със силени и бронзови арибали без украса със сферична форма на 

тялото и издължена шия. Основни индикатори за извеждането на тази хипотеза са: 

еднакъв хронологически интервал (475-450 г. пр. Хр.), високо ниво на стандартизация, 

идентично изображение на силените, концентрация в микроареал, липса на паралели в 

античния свят.  

Във втората половина на V в. пр. Хр. водещото място на континентална 

Гърция се запазва, а влиянието от други области на античния свят върху 

разпространението и употребата на бронзови съдове в Тракия остава ограничено. 

Единствените съдове от този период, попадащи извън Централно гръцките 

производствени ареали, са калатосовидните ситули с предполагаема изработка в Магна 

Греция и/или Етрурия и кратерите с колонки, завършващи с полудискове, с вероятно 

производство в Магна Греция.  

В хронологическите граници на IV в. пр. Хр. се осъществява коренна 

трансформация, която отразява изместването на центровете на производство на 

бронзови съдове от териториите на континентална Гърция. През първата половина на 

IV в. пр. Хр. се наблюдава постепенно навлизане на стоки и влияния от антична 

Македония и спад на контактите с Централна Гърция, което от своя страна довежда до 

умерено и балансирано разпространение на бронзови съдове от гореспоменатите 

области. В този период се създават условия, позволяващи въвеждането в тракийска 

среда на „собствени“ форми. В трета четвърт на IV в. пр. Хр. водещо място в 

разпространението и употребата на бронзови съдове има основно Македония, като 

отделни ареали на Тракия попадат под влиянието на различни производствени 

центрове: вътрешните територии са под въздействието на македонското бронзово 

производство, а регионът на Западното черноморско крайбрежие илюстрира процеси, 

характерни за Източните гръцки центрове, особено в последна четвърт на IV в. пр. Хр. 

Влиянието на континентална Гърция след средата на IV в. пр. Хр. е силно ограничено. 

В резултат на гореспоменатите фактори в първата половина на IV в. пр. Хр. се 

установява равномерно влияние на Македония и Централна Гърция и обособяване на 

категории съдове, характерни за тракийска среда. Това се отразява на репертоара на 

бронзовите изделия.  
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В трета четвърт на IV в. пр. Хр. тенденциите от първата половина на века 

продължават. Това от своя страна ограничава влиянието на континентална Гърция до 

минимум (единствено при съдове за пиене) и затвърждава водещото място на 

Македония в разпространението на бронзови съдове в Тракия.  

Глава IV. Териториално и хронологическо разпространение на бронзовите 

съдове в Тракия. Археологически контекст на находките. Функция и употреба. 

Графити 

IV.1. Териториално и хронологическо разпространение на бронзовите 

съдове в Тракия 

Географското разпространение на бронзовите съдове в Антична Тракия 

предоставя информация за диференцираните направления на търговския обмен, което 

от своя страна илюстрира икономическия интензитет в разглежданата територия и 

отделните ѝ микрорайони. В рамките на V-IV в. пр. Хр. в Тракия се наблюдава 

различно географско райониране на откритите бронзови съдове. През V в. пр. Хр. 

концентрацията на тези материали заема основно териториите, заключени между 

Средна гора на север, левия бряг на р. Марица на юг, и десния бряг на р. Тунджа на 

изток. Откритите на север от Стара планина бронзови съдове от V в. пр. Хр. са по-

рядко срещани, а концентрацията им е основно в Предбалканските полета. 

Разпределението на находките на север от Стара планина показва, че търговските 

пътища до известна степен се припокриват със съвременните проходи (Троян-Кърнаре, 

Шипченски/Проход на Републиката, Котелски/Ришки). През V в. пр. Хр. останалите 

територии, попадащи в географските граници, възприети в дисертацията, показват 

изключително ниска концентрация на бронзови съдове или липса на такива. 

В рамките на IV в. пр. Хр. се наблюдават промени, които ясно отразяват 

реорганизацията в разпространението на бронзовите съдове. Най-висока употреба се 

отчита между южните склонове на Стара планина и левия бряг на р. Марица, като в 

този период концентрацията на изток е ограничена до р. Стряма. Това показва 

изместването на икономическите центрове в този ареал на антична Тракия в западна 

посока. Важен извод е локализирането на сравнително голям брой бронзови съдове в 

границите на Югоизточна Тракия, които напълно отсъстват в V в. пр. Хр. Категорично 

се доказва увеличаващата се употреба на бронзови съдове на север от Стара планина, 

като водещо място заемат териториите на Северозападна и Централна северна Тракия. 
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През IV в. пр. Хр. концентрацията на бронзови съдове в Западното Черноморие също 

нараства, като употребата им е съсредоточена в дорийските колонии.  

На базата на създадената типология категорично се отчита, че съдовете за 

съхранение са най-масово разпространените, като интензитета в употребата на 

изведените категории показва различни нива в отделните хронологически периоди през 

V-IV в. пр. Хр. Водещо място в V в. пр. Хр. имат хидриите, докато през IV в. пр. Хр. 

най-широко употребяваният съд е ситулата. Бронзовите леканета са характерен тип 

съдове за V в. пр. Хр. с изключителна концентрация във втора четвърт на века. 

Кратерите показват специфично хронологично разпределение, отразяващо периоди на 

висока употреба и такива с отсъствие на потребителски интерес. Обособеният тип 

полусферични съдове, попадащи основно в първата половина на IV в. пр. Хр. и малко 

след това, най-убедително представя форма, характерна единствено за тракийска среда. 

Бронзовата амфора, датирана в трета четвърт на V в. пр. Хр., и лебесът, попадащ на 

границата между V и IV в. пр. Хр., допълват набора от съдове за съхранение, открити в 

териториите на Тракия, без да предоставят задълбочена информация за мястото им в 

тракийска среда.  

Единственият обособен тип за разливане – каните имат ограничена употреба 

през V в. пр. Хр. за разлика от къснокласическата епоха, когато се наблюдава 

възходяща линия в разпространението и употребата им, достигаща своя апогей във 

втората половина на IV в. пр. Хр.  

Изведените типове съдове за пиене показват слабо разпространение в 

териториите на антична Тракия. Най-висок интензитет на употреба се установява във 

втора/трета четвърт на IV в. пр. Хр., когато се наблюдават изведените типове – 

кантароси, киликси, канторосовидни киликси и фиали. 

Съдовете, свързани с тоалетния сервиз, показват най-висока концентрация в 

първата половина на V в. пр. Хр. В този период могат да попаднат трите основни типа – 

поданиптери, котли, арибали. В границите на IV в. пр. Хр. арибалите и котлите 

запазват степента на разпространение, докато употребата на бронзови поданиптери е 

преустановена. 
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Двата типа съдове с друго предназначение – подноси и цедки – показват 

употреба в IV в. пр. Хр., като откритите два екземпляра за прецеждане от V в. пр. Хр. са 

по-скоро изолирано явление. 

Съдовете, влизащи в категорията Varia, хронологически попадат в целия 

разглеждан период. С изключение на обособяването на т.нар. група кратер-лекане, след 

средата на IV в. пр. Хр., другите екземпляри показват специфични морфологични и 

стилистични черти.  

Хронологическият анализ на бронзовите съдове и разпространението им в 

Тракия показват, че в рамките на разглеждания период употребата им е почти 

константна величина. Разлика се отчита във втората половина на V в. пр. Хр., когато 

броят на бронзовите съдове е относително нисък. 

IV.2. Археологически контекст на находките 

Основният контекст на откриване на бронзови съдове е погребален, като през 

първата половина на V в. пр. Хр. попадат единствените екземпляри, открити в 

жилищна среда и светилища. През IV в. пр. Хр. ситуацията с откриването на 

бронзовите съдове в погребална среда се запазва, като в рамките на първата половина 

на века се наблюдава изключение – депонирането на бронзов съд като хранилище на 

съкровище. Прави впечатление, че през къснокласическия период броят на бронзовите 

съдове в погребалните комплекси се увеличава, което от своя страна показва по-

високия интерес към този тип изделия. Количеството на случайните находки, отнасящи 

се към V-IV в. пр. Хр., не е малко и в известна степен по-скоро допълва разнообразието 

във формите и стилистиката на бронзовите съдове, без да дава информация за средата, 

в която са открити. 

IV.3. Функция и употреба 

Бронзовите съдове, открити в териториите на Тракия, предоставят възможност 

за акцентиране на ролята им в тракийска среда и за съжителството им със съдовете, 

изработени от друг материал. От друга страна, малкото иконографски и литературни 

данни не позволяват да се заключи със сигурност точната употреба на тези изделия. 

Въпреки това съдовете дават отправна точка за връзките между материалната култура и 

разнообразни аспекти на живота, обществената организация, търговията, обмена и 

ритуалните практики на тракийското общество. Употребата на металните съдове по 
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време на угощения сред тракийските аристократи е свързана с поднасянето на храна и 

напитки. Въпреки че не разполагаме със сигурни данни за пълния сервиз при траките, е 

ясно, че металните съдове са използвани както при погребални пиршества така и 

приживе.  

В рамките на V-IV в. пр. Хр. в сервиза на траките се наблюдават 

закономерности, свързани с употребата на бронзовите съдове и съпътстващите ги 

керамични и други метални изделия, използвани в банкета. Данните, придобити в 

настоящата теза, вероятно не отразяват с точност пълния сервиз от бронзови съдове, 

използвани от траките, тъй като множеството изделия са част от погребални контексти, 

а материалите, открити в селища, са по-скоро изключения. Този дисбаланс не 

позволява съпоставка на дискутираните изделия, използвани по време на реалния 

банкет и тези необходими след смъртта. Въпреки това бронзовите съдове, 

документирани в некрополите на тракийската аристокрация, показват поне отчасти 

тяхната промяна и/или развитие в рамките на класическата епоха. 

В комплексите от раннокласическия период се наблюдава използването на 

бронзова хидрия с кратер. В този случай сервизът е допълван със сребърни или глинени 

чаши. Най-често е присъствието на киликса и по-рядко на фиалата. При отсъствието на 

форма, определена като кратер, хидрията е придружена от съд за съхранение, 

типологизиран в настоящата теза като лекане. Това от своя страна показва, че кратерът 

и лекането могат да са взаимнозаменяеми, но задължително в комбинация с хидрия. И в 

този случай съдовете за пиене запазват присъствието си, като отново са изработени от 

друг материал. При отсъствието на бронзов отворен съд за съхранение мястото му в 

сервиза е заменено от керамични екземпляри. Заедно с хидрията, кратера или лекането 

в комплексите от V в. пр. Хр. присъстват и бронзови съдове, свързани с тоалетния 

сервиз – поданиптер, котел и арибал. Прави впечатление, че присъствието на металните 

съдове, свързани с тоалета, са допълнени от глинени със същото предназначение. В 

този период в териториите на Северозападна Тракия се формира локална особеност. 

Привидно в не толкова пищни погребални комплекси са засвидетелствани двойката 

бронзови съдове – лекане и арибал. Възможността употребата на съда, определен тук 

като лекане, да е свързан с тоалетния сервиз в този микрорайон не е изключено. 

Въпреки това отсъствието на каноничните за банкета съдове за съхранение, разливане и 

пиене на вино, не са документирани. Това дава основание да се предположи, че в 

района на днешната област Ловеч, лекането и арибалът трябва да се свържат със 
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съхранението и консумацията на вино. От друга страна, идеята за определянето на 

лекането и арибала като част от тоалетния сервиз, може да говори за микрорегионални 

особености и вярвания в рамките на V в. пр. Хр. В комплекси от V в. пр. Хр. 

присъствието на ситулата, която вероятно е изпълнявала роля на съд за съхранение на 

течности, е силно ограничено. Въпреки това наличието ѝ в комплекта винаги е 

съчетано с хидрия. Съдовете за разливане на течности, определени като кани в рамките 

на V в. пр. Хр., са рядко използвани. Въпреки това в комплексите, където бронзовата 

кана присъства, тя не заема функцията на друг съд, а по-скоро допълва комплекта от 

бронз.  

В рамките на IV в. пр. Хр. се наблюдава бързото навлизане на ситулата като 

основен бронзов съд в сервиза. Употребата ѝ може да се свърже със съхранението на 

течности. Хидрията е използвана единствено в границите на гръцките колонии, но 

функцията ѝ в некрополите е на погребална урна. Заедно със ситулата в комплексите от 

къснокласическата епоха присъства бронзовата кана. В отсъствието на бронзов съд за 

разливане, той е заменен от керамични или други метални версии. При наличието на 

ситула и кана комплектът е допълнен от полусферичен съд. Единственото изключение 

е примерът от Шипка, Казанлъшко, Лешникова могила, където вместо ситулата има 

кратер с подвижни дръжки. Прави впечатление, че често оформянето на този комплект 

от съдове е придружено от подноси. В случаите, когато в комплекса отсъства 

полусферичния съд, комплектът от бронзови съдове е съставен от ситула, кана и 

поднос. Количеството на съдове за пиене, изработени от бронз през този период, се 

увеличава, но никога не се оформя комплект с друг тип бронзови съдове. Така 

изведеният сет от бронз, характерен за IV в. пр. Хр., състоящ се от ситула, кана, 

полусферичен съд и поднос, е допълнен от златни сребърни и керамични съдове за 

разливане и пиене. В комплексите, където се срещат тези съдове, не са документирани 

бронзови съдове, свързани с тоалетния сервиз, а тези изработени от глина са по-скоро 

изключение. През този период са открити комплекси, в които се обособява двойката 

ситула и кратер. В някои случаи към тези два съда са добавени бронзова кана и/или 

цедка. При отсъствието на друг бронзов съд, заедно със ситулата и кратера, комплектът 

е допълнен от съдове за разливане и пиене, изработени от сребро или глина.  

Функционалната характеристика на разгледаните съдове в повечето случаи е 

спорна. Въпреки това пълнотата на сервиза се оформя от съдове, служещи за 

съхранение на течности (кратери), съдове за разливане (кани) и съдове за пиене (чаши). 
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В некрополите на тракийската аристокрация доста често липсва съд за съхранение на 

течности, който да има каноничната форма на кратер. Това е основната причина да се 

търси неговия заместител сред останалия инвентар. Именно затова съдовете, включени 

в гръцка среда като елемент за измиване в тракийски контекст, трябва да служат за 

съхранение на вино. Контекстуално доказателство, че бронзовите разлати съдове с 

дръжки с форма на колонки, открити в Тракия, са използвани като кратери е наличието 

на откритите чернофирнисови киликси в съда от Големаните, Великотърновско. Още 

едно доказателство в тази посока са сребърните ритон, киликс, фиала и чаша тип 

„Фидии“ във вътрешността на бронзовия съд от Башова могила от некропола на 

Дуванлии, Пловдивско. Наличието на съдове за пиене, открити в разлатите съдове с 

дръжки с форма на колонки, показват функцията им именно като кратери в тракийска 

среда. Тези данни дават основание да се смята, че от кратерите с колонки се налива 

вино директно в съдове за пиене.  

Ситулата в тракийските некрополи също трябва да се свърже с функцията на съд 

за съхранение на вино. Доказателство за употребата на ситулите като кратери са 

иконографски сведения, открити в тракийска и македонска среда, докато в гръцкия свят 

по-често те са използвани като погребални урни. Освен за съхранение на вино, което 

автоматично превръща ситулата в кратер, има данни за употребата ѝ като съд за 

съхранение на вода. При този случай в комплекса трябва да присъства и кратер. В 

тракийските некрополи честотата на тази двойка е ограничена, но наличието им заедно 

не бива да се пренебрегва.   

Въпреки иконографските доказателства за употребата на ситулите, не трябва да 

се подценяват писмените извори, в които е описано, че траките пият не разредено вино. 

Това от своя страна предполага, че функционалната характеристика на тези съдове в 

тракийска среда по-скоро трябва да се определи като кратер и съд за пренасяне на 

виното по време на пиршество.  

Хидриите са употребявани в банкета за разреждане на виното или за ритуали, 

свързани с измиването преди началото на пира. В рамките на V в. пр. Хр. до първа 

четвърт на IV в. пр. Хр. в тракийска среда хидриите вероятно са използвани за 

съхранение на вода.  

В тракийска среда се срещат бронзови съдове за разливане и по-рядко за пиене. 

Техните функционални характеристики не могат да се оспорят. Сред инвентара на 

богатите тракийски погребения се откриват и съдове, които могат да се свържат с 
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тоалетния сервиз – поданиптер, котел и арибал. Съдовете, които имат друго 

предназначение – цедките и подносите, също присъстват в тракийските некрополи. 

Функционалността на вторите не е изяснена, но вероятно може да се свърже с 

поднасяне на храна или напитки.  

IV.4. Графити 

Върху четири бронзови съда от Тракия са поставени графити. При ситулата от 

Брезово, Пловдивско, където е изобразена гръцката буква  и ситулата с неясен 

контекст от района на Панагюрище, където е изработена гръцката буква , буквените 

знаци могат да се свържат основно с две направления. Те вероятно отразяват марката 

на производственото ателие или първата буква от името на собственика или майстора 

си. От друга страна, тези обозначения не могат да се свържат с парична стойност, тъй 

като графити носещи такива данни обикновено са в комбинация от две или повече 

букви.  

Върху вътрешната страна на двете дръжки, основата на столчето и върху 

външната страна на тялото на поданиптера от Старо село, Сливенско са изработени 

буквени означения – , ,  и цифрени обозначения I, II и III. Буквено означение 

„Ν“ има от вътрешната страна на столчето на ситулата от Малко Дряново, Карловско. В 

научната литература символиката и предназначението на подобни означения са 

коментирани многократно. Като цяло авторите предлагат тези, свързани с по-лесното 

транспортиране на съдовете и техните отделно изработени фрагменти. 

Заключение 

Бронзовите съдове са част от най-представителните и често откривани 

артефакти от метал в тракийските некрополи. Анализът на комплексите, от които 

произхождат тези изделия и изградената типология показват, че те са неизменен 

елемент от репертоара на богатите погребални комплекси в Тракия и са част от сервиза, 

свързан с банкета. Количеството им в комплексите не отстъпва на други метални или 

луксозни керамични съдове, което показва, че бронзовите съдове в Тракия са високо 

ценени изделия.  

Изследването на бронзовите съдове от периода V-IV в. пр. Хр., открити в 

Тракия, са основа за бъдещи проучвания и анализи. Основа, която представя 

бронзовите съдове в контекста на общото културно развитие на Тракия в разглеждания 
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период, показващо непрекъснати връзки с културата на континентална Гърция, 

Македония и други райони на античния свят.   
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Научни приноси:  

1. За първи път е направен опит за цялостно обобщаващо изследване на бронзовите 

съдове от територията на Тракия, открити в некрополи, светилища, съкровища, 

жилищен контекст и случайни находки попадащи в периода от началото на V – 

до края на трета четвърт на IV в. пр. Хр. 

2. Чрез метода на аутопсията са изследвани производствените и декоративни 

техники на бронзовите съдове открити в Тракия през класическата епоха.  

3. На научен анализ са подложени 246 бронзови съда, с различни характеристики, 

за които е предложена типология или е използвана вече съществуваща. 

4. На база на различни характеристики е направен опит за по-прецизна хронология 

на отделните типове, подтипове, варианти и подварианти изведени в 

дисертационния труд.  

5. Обърнато е внимание на териториалното разпространение на тези изделия в 

различните райони на Тракия в рамките на V до края на трета четвърт на IV в. 

пр. Хр.  

6. Предложен е анализ за функцията и употребата на бронзовите съдове в местни 

етнокултурни условия. 

7. Анализирани са хипотезите за предполагаеми ателиета и производствени 

центрове.  
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	Стилистиката на декоративния мотив при този вариант представя, гологлави силени с високи чела, очите им са големи с бадемовидна форма, а над тях са изработени дебели вежди. Носовете са чипи и широки. От двете страни на главата са изобразени уши, които...
	I.3.1B. Леканета с хоризонтални дръжки, поставени върху ръба на устието, завършващи с флорални мотиви
	При този вариант краищата на дръжките са украсени с по една седемлистна палмета с по две волути, над които има перлен орнамент. Палмети с подобни характеристики са разпространени от средата на VI в. пр. Хр. до средата на V в. пр. Хр. Въз основа на тоз...
	I.3.2. Бронзови леканета с хоризонтални дръжки, поставени върху тялото на съда
	В този подтип са включени леканета с дълбоко полусферично тяло. Устието е право с леко удебелен ръб. Под него е изработена украса от две врязани хоризонтални линии. На база на дръжките са обособени два варианта. При вариант I.3.2А те са оформени като ...
	I.4. Бронзови кратери
	В настоящата дисертация бронзовите кратери са разделени на два подтипа: кратери с колонки (I.4.1) и кратери с подвижни дръжки (I.4.2).
	I.4.1. Бронзови кратери с колонки
	Тялото е с полусферична форма. Устието е завито навън и надолу, украсено с ови или оставено гладко. По периферията на устието е поставена декорация от перлен орнамент. Дръжките имат форма на „колонки“ и се състоят от хоризонтален правоъгълник, украсен...
	Определянето на хронологическите граници на производството на бронзовите кратери с колонки от територията на Тракия се основава на датировката на комплексите и на паралелите, известни в античния свят. Вариант I.4.1А присъства в комплекси, които се дат...
	I.4.1В. Кратери с колонки, завършващи с полудискове
	Примерът, включен във вариант I.4.1B, произхожда от комплекс от последна четвърт на V в. пр. Хр. Стилово подобни екземпляри са открити извън територията на Тракия в комплекси от втора четвърт на V-началото на IV в. пр. Хр. Съдът от този вариант може д...
	I.4.2. Бронзови кратери с подвижни дръжки
	Този подтип бронзови кратери се характеризират със следните формални и стилови белези. Тялото е с полусферична форма. Устието е хоризонтално с Т-образен профил или удебелено. Под ръба на устието са поставени по две хоризонтални врязани линии, разполож...
	I.4.3. Бронзови кратери с дъговидни дръжки
	В този подтип от териториите на Тракия попада един екземпляр. Формата на съда представя полусферично тяло, профилирано в горния край. Устието е силно извито надолу. Дръжките са хоризонтални, разположени в горната част на тялото, като не излизат над ус...
	I.5. Бронзови лебеси
	Лебесът, открит в Тракия, се характеризира с дълбоко полусферично тяло и заоблено дъно. Шията е конична и ниска. Устието е хоризонтално, издадено навън и завито надолу. Украсата е разположена в горната половина на съда и представя две плетеници, огран...
	I.6. Бронзови полусферични съдове
	Формалните характеристики на бронзовите полусферични съдове са широки хоризонтални рамене, сключващи прав ъгъл с полусферичното тяло, къса цилиндрична шия и устие, силно завито навън и надолу. Срещат се екземпляри, при които има украса от ови, разполо...
	I.7. Бронзови амфори
	Този тип съдове се характеризират с яйцевидно тяло, висока цилиндрична шия и устие, завито навън и надолу. Амфорите имат две вертикални и една хоризонтална подвижна дръжка. Вертикалните дръжките са с Г-образна форма. В горната си част са оформени скоб...
	II. Съдове за разливане
	II.1. Бронзови кани
	II.1.1. Бронзови ойнохоета
	II.1.1.1. Бронзови ойнохоета с дръжки, излизащи над устието
	Тези кани се характеризират с трилистно устие с удебелен ръб, завит надолу. Шията е цилиндрична, украсена в долния край с две хоризонтални релефни линии. Тялото е с издути почти хоризонтални рамене, стесняващи се към дъното, което е равно и леко конка...
	Примери с подобни стилови и формални характеристики са поставени от началото до около средата на V в. пр. Хр. Това дава основание каната от вариант II.1.1.1 да се датира около втора четвърт на V в. пр. Хр.
	II.1.1.2. Бронзови ойнохоета с дръжки на нивото на устието
	II.1.1.2А. Бронзови ойнохоета без апликации
	Каните от този подвариант имат трилистно устие и къса цилиндрична шия. Тялото на съда е ниско и яйцевидно. Дръжката не надвишава височината на устието. В горния ѝ край има вдлъбнат капковиден елемент, а долният е удебелен и ляга под максималния диамет...
	II.1.1.2B. Бронзови ойнохоета с женска глава, поставена в горния край на дръжката и глава на брадат силен в долния
	Тези кани носят формалните характеристики на екземплярите от подвариант II.1.1.2А, като разлика може да се отбележи в стилистиката на дръжката. Тя е с дъговиден профил, а тялото ѝ е украсено с тесни и плитки канелюри. В горния край на дръжката е изобр...
	II.1.1.2C. Бронзови ойнохоета с женска глава или Пан, поставени в горния край на дръжката и глава на брадат силен, Пан или Херакъл в долната
	Морфологичните белези на тези екземпляри са стройно яйцевидно тяло, трилистно устие, удължена цилиндрична шия и дъно, съставено от ниско пръстеновидно столче. Дръжката се закрепя за устието посредством срещуположни скоби, изрязани в долната си част с ...
	II.1.1.3. Кани с издуто тяло тип „Chous”
	Тези кани се характеризират с яйцевидно тяло, широка и къса цилиндрична шия и трилистно устие. Столчето е ниско с пръстеновидна форма. Дъното е конкавно и украсено с врязани концентрични кръгове. Морфологията на дръжката се среща в два варианта - на н...
	II.1.1.4. Ойнохоета с биконична форма
	Каните с биконична форма, открити в Тракия, носят следните морфологични и стилови характеристики. Устията имат трилистна форма с обърнат навън ръб, украсен с ови или оставени без украса. Шиите им са високи с пресечено-конусовидна форма. Долната част н...
	II.1.1.5. Ойнохоета с „клюн“ тип Jacobshtal-Langsdorff
	Устието на ойнохоетата с „клюн“ е трилистно със силно издаден чучур. Шията е къса с цилиндрична форма. Преходът между шията и издълженото яйцевидно тяло е добре изразен. Дъната са равни с леко разширени краища. При екземпляра от Тракия върху шията, чр...
	II.1.2. Бронзови олпета
	II.1.2.1. Бронзови олпета с биконично тяло
	Тези кани имат следните формални белези. Устията им са с кръгла форма и ръб, които се извива надолу. Телата са високи, стройни, с биконична форма. Дъната са равни. Дръжките са с кръгло сечение, издигащи се високо над устието, като са прикрепени за нег...
	III. Съдове за пиене
	III.1. Бронзови кантароси
	III.1.1. Кантароси с високи дръжки (sessile)
	Бронзовият кантарос от този подтип притежава широко устие с удебелен ръб, завит навън. Тялото на съда е с конкавни стени, стесняващи се в долния край. Кантаросът има две срещуположни лентовидни дръжки, издигащи се над устието. Те са прикрепени към гор...
	III.1.2. Кантароси с удебелен ръб (mouded rim)
	Кантаросите от територията на Тракия повтарят формата на атическите чернофирнисови кантароси от класически тип, но при бронзовите екземпляри липсват хоризонталните израстъци на дръжките. Развитието на формата сред керамичните екземпляри с удебелен ръб...
	III. 2. Бронзови киликси
	III.3. Бронзови кантаросовидни киликси
	Бронзовият кантаросовиден киликс, анализиран в дисертацията, е случайна находка. Той се характеризира с кантаросовидна форма на тялото, висока конкавна шия и удебелен ръб на устието. Двете дръжки липсват. Съдът е на висок крак с пръстен по средата. То...
	III. 4. Бронзови фиали
	Бронзовите фиали, които могат да се датират в рамките на V-IV в. пр. Хр., са рядкост в тракийска среда на фона на множеството такива, изработени от сребро. Чашите от този тип се характеризират с ниско приземисто тяло. Шиите са къси, конкавни с обърнат...
	IV. Съдове свързани с тоалетния сервиз
	IV.1. Бронзови поданиптери
	IV.2. Бронзови котли
	Те имат идентични характеристики. Част от котлите са открити с железни триноги, които са служели за поставка. В Тракия има четири екземпляра, от които могат да се обособят три подтипа на база на морфологични и стилови белези.
	IV.2.1. Котли с плавен преход между раменете и апликации, върху които има пръстен, който държи халковидна дръжка
	IV.2.2. Котли с рязък преход между раменете и апликация с пръстен, оформен като глава на птица, който държи халковидна дръжка
	IV.2.3. Котли с отстъп за капак, плавен преход между раменете и апликации, върху които има пръстен, който държи халковидна дръжка
	IV.3. Бронзови арибали
	IV.3.2. Бронзови арибали със сферична форма на тялото и широка шия
	Тези арибали имат приземисто сферично тяло, ниска и широка цилиндрична шия. Устието е с леко завит навътре ръб. Дъното е заоблено, с ниско пръстеновидно столче. Съдове с подобни белези могат да се отнесат към първата половина на IV в. пр. Хр.
	IV.3.3. Бронзови арибали с къси шии (Talcott class)
	Бронзовите арибали от този подтип се характеризират с ниски и цилиндрични шии. Устието е широко, полусферично, с леко завит навътре ръб. Тялото е приземисто със силно издути стени. По средата на устието и върху максималния диаметър на тялото е закрепе...
	V. Съдове с различно предназначение
	V.1. Разлати съдове (подноси)
	V.2. Бронзови цедки
	V.2.1. Бронзови цедки с вълнообразнa дръжкa.
	V.2.2. Бронзови цедки с една лентовидна дръжка, завършваща с глава на птица.
	V.2.3. Бронзови цедки с дръжки, завършващи с глави на птици.
	VI. Varia
	Производствени центрове


