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СГРАФИТО КЕРАМИКА ОТ ПЛОВДИВ (XII – XIV В.)

Георги Томов, Румен Иванов

Анотация: Предмет на настоящата публикация е необнародвана сбирка от сграфито керамика 
(общо 92 фрагмента от 50 съда) от средновековния Филипопол (XII – ХІV в.). Керамиката произхожда 
от археологически изследвания на 6 обекта от почти цялата територия на средновековния град, като 
колекцията включва някои от най-разпространените класове византийска сграфито керамика. 

Най-ранните образци сграфито керамика от Филипопол се отнасят към края на XI – XII в. В 
основната си част те имат оранжево-червено керамично тяло и фино гравирана орнаментация, която 
ги отнася стилово към класа на финото сграфито. Към сграфито керамиката от края на XII – XIII в. 
се причисляват многобройните фрагменти с декорация в стил „Champlevé“, както и рядко срещащия 
се клас „Зевксип“. През XIV в. местното по-евтино производство постепенно измества импортната 
керамика. Към широко разпространените по това време във Филипопол класове сграфито, спадат 
едноцветното късно сграфито и полихромното сграфито.

Ключови думи: средновековна сграфито керамика, Филипопол

Средновековният Пловдив е сред най-
значимите военноадминистративни, стопан-
ски и църковно-културни центрове в дина-
мичната граница между Византийската им-
перия и средновековното Българско царство. 
Византийското владичество през XI – XII в. 
бележи ново интензифициране на живота 
в града, който до този момент води тревож-
но съществуване, главно като стратегически 
пост в българо-византийските войни.1 За 
първи път през този период средновековни-
ят Пловдив излиза от акропола и почти дос-
тига античния си периметър. Около града се 
оформя обръч от неукрепени квартали, а във 
връзка с усиленото строителство, заработват 
1 А. Миланова, Градът във Византийска България 
(XI – XII в.): приемственост и промяна. – В: Средно-
вековен урбанизъм. Памет, сакралност, традиции 
[Mediaevalia Christiana, 2], 2007, 7 – 29.

специализирани работилници за строителна 
керамика.2 Нарасналата нужда от парични 
ресурси, генерирана от непознатата дотогава 
икономическа активност, налага отварянето 
дори на местна монетарница по времето на 
Алексий I Комнин (1081 – 1118).3 Производ-
ството, употребата и търговията с луксозна 
керамика (включително и на популярната то-
гава във Византия сграфито керамика4), зае-
2 Р. Морева, Пещ за строителна керамика в Пловдив, 
Известия на музеите в Южна България, XIII (1987), 
99 – 111.
3 К. Колев, Монетите като извор за историята на Плов-
див. – В: Исторически проучвания за историята на 
Пловдив и Пловдивския край, Пловдив 1966, 80.
4 Думата „сграфито“ произлиза от италианския гла-
гол „sgraffiare“, който в превод означава „драскам“, 
„издрасквам“. Като термин „сграфито“ е използван за 
първи път през XVI в. в Италия от Чиприано Пиколпа-
со (Cipriano Piccolpasso) от Кастел Дуранте, в трактат 
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ма един много важен дял в материалната и 
художествената култура на Пловдив през XII 
– ХІV в., което е засвидетелствано от мно-
гобройните находки.5 След превземането на 
града от османските турци се наблюдава по-
степенен упадък в производството на сграфи-
то керамика, но откритите керамични пещи, 
бракуваната продукция, множеството цели и 
фрагментирани подставки, както и самите ке-
рамични образци от Пловдив свидетелстват, 
че технологичните и художествените умения 
на майсторите на тази продукция се запазват 
и развиват почти до края на ХVІІ в. 

Макар че интензивните археологически 
проучвания в града доведоха до натрупване 
на значителен обем от сграфито керамика, 
по-голямата част от находките не са публи-
кувани и на практика остават неизвестни за 
специалистите, работещи в тази област. С 
основание В. Мартинова отбелязва: „Без съм-
нение голямо количество материал логически 
се свързва със Сердика и Филипопол... От 
друга страна, съществуват и много устни 
свидетелства за наличието на непублику-
вана керамика по фондовете на музеите в 
Пловдив, Стара Загора и почти всички гра-
дове по Черноморското крайбрежие“.6 Това 
е причина за непълни или дори погрешни 
посветен на керамичните техники („I tre libri dell‘arte 
del vasaio“), написан около 1557 г. Оттогава терминът 
е приел гражданственост и днес с него се обознача-
ва хетерогенна категория керамични съдове, чийто 
подглазурен орнамент е врязан върху ангобираната по-
върхност на съда, който след това е покрит с глазура.
5 Ж. Танкова, Сграфито керамика от Пловдив, Годиш-
ник на Археологическия музей Пловдив, VIII (1997), 77 
– 89.
6 В. Мартинова, Разпространение на класовете на 
ранната сграфито керамика в днешните български 
земи на юг от Балкана. – В: Мартенски студентски 
четения. Сборник с материали от Пета студентска 
научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“. Том 2, Университетско издателство „Св. св. Ки-
рил и Методий“, 2016, 39.

изводи в някои публикации.7 В този смисъл, 
без особена стойност за изследователите, 
е и резултатът от приключилия през 2017 г. 
двугодишен проект „Дигитално културно-ис-
торическо наследство на Община Пловдив“, 
тъй като дигитализираните от РАМ – Плов-
див музейни единици (в това число и сграфи-
то керамиката) са черно-бели!? Отсъствието 
на класификации, типология и хронология е 
друг проблем, с който се сблъскахме в един-
ствената публикация, посветена на сграфито 
керамиката от Пловдив.8 Находките са пред-
ставени описателно, което затруднява катего-
ризирането им в общоприетите за сграфито 
керамиката класове, групи и подгрупи. 

Тези обстоятелства ни стимулираха да 
издирим, проучим и публикуваме достъпните 
образци на сграфито керамика от територия-
та на Пловдив в периода ХII – ХІV в., за да 
популяризираме тази най-ярка и артистична 
проява на средновековното приложно изку-
ство в нашия град.

Материал и методика. Фокусът на 
това изследване е поставен изключително 
върху сграфито керамиката, открита при ар-
хеологически проучвания на територията на 
днешен Пловдив (включени са общо шест 
обекта – „Форум – Запад“, „Одеон“, „Източ-
на порта“, „ул. Крикор Азарян № 4“, „Небет 
тепе“ и „Малката базилика“). Използван е не-
публикуван материал, любезно предоставен 
от Елена Кесякова и Мая Мартинова, за което 
им благодарим.

Керамиката е достигнала до нас изклю-
чително във фрагменти, и то не голям брой 
(бяха изследвани 92 фрагмента, принадле-
жащи на 50 отделни съда). От тях можаха да 
се възстановят изцяло само четири паници, 
чии то размери бяха определени след рестав-
7 В своята публикация В. Мартинова посочва, че в 
Пловдив не е засвидетелствана сграфито керамика в 
стил „Champlevé“ (Виж таблица 1, 43), което не е вяр-
но (б.а.). 
8 Ж. Танкова, Сграфито керамика, 77.
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рация.9 Останалите фрагменти са от стените 
на съдовете, от устията, а най-много са фраг-
ментите от дъната. 

Цветът на керамичното тяло беше опре-
делян с помощта на Munsell Soil Color Chart, 
чрез директно съпоставяне на изпитвания 
образец с цветните жетони в картата. Всич-
ки съдове са изработени на крачно колело от 
добре пречистена глина в различни нюанси 
(10R 4/8, 2.5YR 4/8, 5/6, 5/7, 5/8, 6/6, 6/8, 5/6, 
5/8, 5YR 5/4, 6/4, 6/5, 6/6, 6/8 и 10YR 7/4, 8/3), 
а ломът е хомогенен на цвят, което се дължи 
на двойното изпичане (бисквитено и глазур-
но) при висока температура. До този момент 
в Пловдив е открита една пещ за сграфито 
керамика от изследвания период, а наличието 
на местно производство е косвено потвърде-
но от откритите фрагменти от недовършена 
продукция, глинени подставки и бракувани 
съдове (Обр. 1). При проучването на средно-
вековния пласт над античния форум (обект 
„Форум – Запад“) се проучи силно разруше-
на грънчарска пещ. Откриха се фрагменти 
от бракувана керамика, една деформирана 
при изпичането чаша от втората половина на 
XII – началото на XIII в. и фрагмент от не-
довършен сграфито съд (Обр. 1). От пласта 
произхождат корубести монети на император 
Мануил I Комнин (1143 – 1180), Андроник 
I Комнин (1183 – 1185) и Алексий III Ангел 
(1195 – 1203).

Характеризирането на керамичния ма-
териал, в случаите, в които разполагахме с 
изцяло или частично запазени (или рестав-
рирани) съдове, беше подчинено на предло-
жената от Б. Борисов типология, въведена 
в обръщение за керамиката от Югоизточна 
България.10 От няколкото запазени съда и от 
по-добре съхранените късове става ясно, че в 
9 Авторите изказват своята благодарност на реставра-
тор Марина Ненова за оказаната професионална по-
мощ.
10 Б. Борисов, Керамика и керамично производство 
през ХІ – ХІІ в. от територията на днешна Югоизточна 

употреба са били добре познатите „отворени“ 
съдове – широки разлати блюда, паници, дъл-
боки купи. Дъната на съдовете са оформени с 
ниски пръстеновидни столчета (рядко наблю-
давахме по-високи цилиндрични или конусо-
видни кухи столчета). Преобладаващата фор-
ма при паниците е полусферична или конусо-
видна, те са дълбоки и имат прави или леко 
наклонени навътре устия. С подобна форма са 
и купичките. Блюдата са по-плитки и по-ши-
роки, като устието завършва с хоризонтален 
или леко наклонен бордюр. При фрагменти-
рания керамичен материал концентрирахме 
вниманието си върху профилите на устийната 
и придънната част, което дава възможност да 
се свържат определени детайли с определени 
категории съдове.

За съжаление запазените фрагмен-
ти не са достатъчно големи и не дават точ-
на представа за композицията на украсата, 
но позволяват да се направят някои изводи. 
Обикновено са гравирани, оцветени и глази-
рани само вътрешната повърхност и устията 
на съдовете. Преобладаващите цветове на 
глазурата са кремав, бледожълт, бледозелен, 
наситено зелен и кафяв в различни нюанси. 
Според модела на оцветяване съдовете са мо-
нохромни (по-малката част) и полихромни 
(преобладаващо). При полихромните съдове 
ефектът на сграфито декорацията е бил под-
силен от зелена или зелена и жълто-кафява и 
кафява глазура. Декорацията включва всички 
основни групи орнаменти и изображения: 
геометрични (окръжности, спирали, прави и 
коси линии, мрежа, триъгълници, плетеници, 
кръстове и др.), флорални (розети, „развод“, 
листовидни орнаменти, „дърво на живота“), 
зооморфни (птици, животни) и антропоморф-
ни (единични и групови изображения), като 
често в един съд са съчетани повече от един 
мотив.
България, „Марица – Изток“ Археологически проучва-
ния, Том 6, Раднево 2002, 20 – 24.
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В настоящето изследване се придържа-
ме към класификацията на Д. Папаникола – 
Бакирцис11 от 1999 г., в която византийската 
сграфито керамиката се разделя на следните 
класове: 

1.  Двуцветно (дуохромно) сграфито 
(Duochrome ware);

2. Шаркоидно сграфито (Measles ware);
3. Фино сграфито (Fine-Sgraffito ware);
4.  Рисувано фино сграфито (Painted 

Fine Sgraffito ware);
5.  Сграфито керамика с широка линия 

на гравиране (Incised-Sgraffito ware);
6.  Сграфито в техника Champlevé 

(Champlevé ware);
7.  Сграфито тип „Зевксип“ (Zeuxippos 

ware);
8.  Едноцветно сграфито (Plain sgraffito 

ware)12;
9.  Цветно (полихромно) сграфито (Col-

oured sgraffito ware).
Тази класификация считаме за най-под-

ходяща при категоризиране на сграфито кера-
миката по българските земи на юг от Стара 
планина, защото през по-голямата част от 
разглеждания период, тази територия (вклю-
чително и Пловдив) се намира в орбитата на 
византийския художествен кръг, откъдето 
черпи репертоара си. Освен това в тази класи-
фикация липсват някои специфични класове, 
разпространени предимно в Средиземномо-
рието (като „Кипърско сграфито“ и „Егейско 
сграфито“), които обаче не се срещат или се 
срещат по изключение на територията на Бъл-
гария (главно в градовете по Черноморието). 
В тази класификация не присъства и т.нар. 
„Българска“ сграфито керамика, която Б. Бо-
11 D. Papanikola-Bakirtzis, Byzantine Glazed Ceramics. 
The Art of Sgraffito, Athens 1999, 18 – 23.
12 В оригиналната класификация на Д. Папаникола 
– Бакирцис е употребена думата „plain“, от анг. едно-
цветен, без шарки, неоцветен. Този термин създава 
объркване, защото на практика цялото ранно сграфито 
е едноцветно (монохромно).

рисов обособява в отделна група, и при която 
подглазурният орнамент представлява пояси 
от врязани с гребен вълнообразни линии.13 Тя 
е датирана от втората половина на ХІ до края 
на ХІІ в. и се среща в един ограничен ареал 
на територията на днешна Югоизточна Бъл-
гария.

Сграфито керамика от Пловдив 
(XII – XIV в.)
Финото сграфито, открито в Пловдив, 

се поставя в хронологичните граници от на-
чалото на XII до началото на XIII в. Орнамен-
талната композиция при този клас е изпъл-
нена посредством тънко стило. Преоблада-
ващата форма е разлати и по-дълбоки купи. 
Повечето фрагменти са покрити отвътре (и до 
някаква степен отвън) с плътна бяла или кре-
мава ангоба, като глазурата е била поставяна 
само по вътрешната повърхност, а понякога 
излиза и от външната страна на съда, покрай 
устието. Глазурата е фина, безцветна, като на 
фона на бялата ангоба може да бъде с бледо-
жълтеникав оттенък. По-рядко глазурата е 
зелена. Характерен белег на този клас е мо-
нохромността (Якобсон я счита за характерен 
белег на византийското сграфито14). В тази 
група се разграничават 3 стила – фин, спи-
рален и развит стил.

Сравнително добре е представен фи-
ният стил на финото сграфито. Фрагмен-
тите показват, че съдовете са изработени от 
изключително добре пречистена глина. След 
изпичането тя е придобила светъл червеника-
во-оранжев цвят. Обикновено основната ор-
наментална композиция е врязана в медальон 
в центъра на съда, който е зобиколен от един 
или повече орнаментални пояси към перифе-
13 Б. Борисов, Керамика и керамично производство 
през ХІ – ХІІ в. от територията на днешна Югоизточна 
България. „Марица – Изток“ Археологически проучва-
ния, Том 6, Раднево 2002. 
14 А. Л. Якобсон, Керамика и керамическое производ-
ство средневековой Таврики, Ленинград 1979.
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рията. Понякога мотивите са толкова фино 
врязани, че могат да се сравнят с изящна дан-
тела или филигранна нишка (Обр. 2). Чест де-
коративен мотив е т. нар. „развод“.15

Най-голям дял от наличния материал се 
пада на спиралния стил, който, както показва 
и названието му, се характеризира с използ-
ването на спиралата като основен орнамен-
тален мотив. Периферните регистри около 
централната композиция, както и самите 
медальони, са изпълнени с малки и големи 
спираловидни орнаменти, стилизирани рас-
тителни орнаменти или зигзаговидни линии. 
Откритите фрагменти се различават главно 
по цвета на използваната глазура (безцветна, 
кремава, бледожълта, бледозелена и много 
рядко – тъмно зелена (Обр. 3).

Единственият реставриран съд от този 
клас представлява дълбока паница (диаметър 
на устието – 21 см, височина – 9 см, диаметър 
на дъното – 7 см и дебелина – 0,4 см, тип П – 
XVI), която е датирана към края на XI – нача-
лото на XII в. (Обр. 4). 

Керамичният съд е изработен от фина 
розово-червена глина (Munsell 5YR 6/6). По 
вътрешната повърхност на съда е нанесена 
ангоба (покрива устието и част от външната 
повърхност), върху която с издраскване е на-
несен геометричен орнамент, организиран в 
централен медальон и три хоризонтални поя-
са, всичките очертани с двойна окръжност. 
Медальонът е запълнен с преплетени ленти, 
образуващи фигура на люспест фон. Същият 
фон запълва и трите периферни украсителни 
пояса. Контурните линии са сравнително тън-
ки, но люспестият фон и отделните елементи 
на декорацията са небрежно изпълнени. Ха-
рактерът и стилът на декорацията позволяват 
тя да бъде свързана с подобните украси на ви-
15 Мотивът „развод“, наричан още „повлек“ е един от 
широко разпространените флорални орнаменти. Пред-
ставлява една основна вълниста линия, от извивките 
на която, от двете й страни и в срещуположни посоки 
се разклоняват растителни орнаменти.

зантийската сграфито керамика от края на XI 
– XII в. разпространена в Коринт, но грубото 
изпълнение на украсата показва, че тя е дело 
на неопитен майстор, вероятно местно произ-
водство (по което се доближава до известните 
подобни образци от Перник).16

Най-малък дял от наличния материал се 
пада на развития стил. При него няма строго 
определена закономерност на изображение-
то, което обикновено заема по-голямата част 
от вътрешността на съда. Макар да липсва ця-
лостно запазен съд в този стил, върху един от 
изследваните фрагменти се вижда изображе-
ние на птица, изпълнено с тънки фини щрихи 
(различава се птиче крило с пера, предадени 
чрез врязани успоредни линии, а по-финият 
пух – чрез запетайки), което стига почти до 
устието на съда (Обр. 5).

Рисуваното фино сграфито предста-
влява отделен клас, чиято украса е комбина-
ция от фина сграфито декорация и рисувана 
орнаментация. Централните медальони съ-
държат предимно спирални мотиви, познати 
ни от финото сграфито, които са обградени 
от зони, декорирани с цветни ивици, полудъ-
ги или спирали. Декорацията е едноцветна 
– кафява или зелена, или двуцветна (комби-
нация от двата редуващи се цвята). Рисува-
ното фино сграфито обикновено се датира 
към средата и втората половина на XII в. До 
този момент в Пловдив са открити единични 
образци от този клас сграфито керамика.17 
Интересно е да се отбележи, че в своето из-
следване върху керамиката от територията на 
селището до Полски Градец, Б. Борисов отбе-
лязва необичайно малко находки от рисува-
16 Й. Чангова, Перник. Том III. Крепостта Перник 
VIII – XIV в., София 1992, 98, обр. 89 – 3.
17 В своята публикация „Разпространение на класове-
те на ранната сграфито керамика в днешните българ-
ски земи на юг от Балкана“ В. Мартинова отбелязва 
наличието на рисувано фино сграфито в Пловдив (Виж 
таблица 1, 43). Ж. Танкова, Сграфито керамика, 1997, 
77, фиг. 92.
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ното фино сграфито, което авторът обяснява 
с особеностите на дистрибуцията на луксоз-
ната керамиката в провинциалните селища на 
Византийската империя.18 

Сграфито керамика с широка ли-
ния на гравиране (дълбоко врязано 
сграфито).19 
Към средата на XII в. като декоративен 

похват в сграфито керамиката навлиза по-
широката гравюрна линия, която бързо се 
утвърждава и постепенно измества финото 
сграфито. Характерни за този клас са меда-
льоните с геометрични, абстрактни мотиви 
(положени самостоятелно или организира-
ни), в комбинация с периферни пояси от пре-
къснати линии, псевдокуфическа декорация, 
стригили и др. Тази геометрична организа-
ция на мотивите остъпва на една по-свобод-
на трактовка при по-късните представители 
на този клас. В Пловдив не са регистрирани 
образци от този клас, за разлика от градовете 
по Черноморието, където са засвидетелсвани 
единични находки.20

Champlevé (от фр. champ „поле“ и 
levé „премахвам“) се счита за логично про-
дължение на гравираното (дълбоко врязано) 
сграфито. Този стилистичен подход се среща 
ограничено в сграфито керамиката от Плов-
18 Б. Борисов, Пътят на византийските накити и худо-
жествена керамика. – В: България в световното кул-
турно наследство. Материали от третата нацио-
нална конференция по история, археология и културен 
туризъм пътуване към България – Шумен, 17 – 19.05. 
2012 г., 394.
19 М. Манолова-Войкова нарича този клас „сграфито 
керамика с широка линия на гравиране“, което и ние 
възприемаме (Виж: М. Манолова – Войкова, Вносна 
керамика от селището върху хълма „Дженни Баир“ в 
гр. Балчик. Добруджа, 30 (2015), 416).
20 M. Manolova-Voykova, Import of Middle Byzantine 
Glazed Pottery to the Western Black Sea Coast: the case 
of two cities – Varna and Anchialos. – In: Medieval Ports 
in North Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime 
Routes of the East, International Symposium, Thessalonike, 
4 – 6 December 2013. PROCEEDINGS, 353 – 366.

див още от средата на XII в., и е прилаган с 
цел подчертаване на отделни елементи, като 
малки медальони, вписани в плетеница от 
сложни декорации. Идеята всъщност е моти-
вът да се проектира в светъл цвят на фона на 
тъмнооцветената основа и така да се проме-
ни визуалното възприятие, като се подчертае 
контраста между тъмните и светлите елемен-
ти в декорацията. При техниката Champlevé 
има голямо разнообразие от мотиви, включ-
ващи флорални, животински и човешки из-
ображения. Сред по-запазените фрагменти 
от Пловдив е една група от войни (Обр. 6 ), 
както и няколко по-миролюбиви серии с рас-
тения и животни (Обр. 7, 8). 

Глазурата при по-ранните представи-
тели е безцветна или светла, с различни от-
тенъци на жълтото и по-рядко зелена, а при 
по-късните образци се среща допълнително 
оцветяване (най-често произволни шарки в 
зелено и/или кафяво) за подсилване на деко-
ративния ефект. Останалите детайли от ком-
позицията са изпълнени в техниката на фи-
ното сграфито. Класът е добре застъпен на 
територията на Пловдив. Като негови хроно-
логически граници се определят края на XII 
– началото на XIII в.

Сграфито керамика тип „Зевксип“
Един от най-дискутабилните пред-

ставители на керамичното производство от 
късния византийски период, сграфито кера-
миката тип „Зевксип“, е слабо представен 
на територията на Пловдив. Основните ха-
рактеристики на този клас са фината, плътна 
червена структура на керамичното тяло, тън-
ките стени и високото качество на глазурата 
в сравнение с други византийски глазирани 
съдове от същия период. За тях е характерно 
още наличието на кухо столче с конусовиден 
вътрешен профил. По-късните представите-
ли на този клас (Зевксип IB, рядко при IC и 
доказано при Зевксип II) керамични съдове 
са едни от най-ранните, при които се усвоя-
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ва метода за изпичане с помощта на глинени 
подставки (скари).21 Друга характерна черта 
е подчертаването на гравираната декорация 
с цвят (най-често жълто-кафяв). Колкото до 
модела на декорация, представени са концен-
тричните кръгове (често има централен меда-
льон, декориран с палмети, детелини, кръсто-
ве, животни), както и редуващи се овални или 
триъгълни мотиви, организирани в орнамен-
тални пояси към устието на съда. 

Един от изследваните от нас фрагменти 
е открит при археологически проучвания на 
обект „ул. Крикор Азарян №4“ и принадлежи 
към клас Зевксип II, според класификацията 
на П. Мегау22, и по всяка вероятност е част 
от дълбока конусовидна купа с тясно дъно, 
което е поставено върху ниско кухо столче с 
конусовиден вътрешен профил (Обр. 9). Ця-
лата вътрешна повърхност на съда е покри-
та с бяла ангоба и плътна безцветна глазура. 
Врязаният декоративен мотив заема дъно-
то и стената на съда, като визуалният ефект 
е подсилен с жълтокафяв подглазурен цвят. 
За съжаление фрагментът е твърде малък и 
не позволява тълкуване на самото изобра-
жение. На този етап не може да се опреде-
ли дали съдът е местно производство или е 
внос, но според мнението на С. Й Ваксман 
от Laboratoire Archéométrie et Archéologie в 
Лион, фрагментът принадлежи към така наре-
чената „Zeuxippus Ware Family“ („Семейство 
на Зевксип керамика“ – б. а.).23 Планираното 
21 Около 1200 г. византийските грънчарници усвояват 
метод за изпичане на съдовете с използване на глинени 
подставки. Това позволява съдовете да се поставят в 
пещта в колони, без да има опасност от слепване по 
време на изпичане. Възможността за подреждане на 
съдовете в колони очевидно увеличава капацитета на 
пещта, а следователно и производствения капацитет. 
Тази нова технологична практика е засвидетелствана и 
в Пловдив чрез откритите глинени подставки.
22 A. H. S. Megaw, Zeuxippus Ware. The Annual of the 
British School at Athens, 1968, 63, 67 – 88.
23 Авторите благодарят на С. Й. Ваксман за консулта-
цията. 

археометрично изследване ще установи дали 
това предположение е правилно. Фрагментът 
е открит в боклучна яма с фрагменти от сел-
джуски фаянс от Кашан, Северен Иран, който 
беше датиран в началото на XIII в.24

Едноцветно (монохромно) сграфито
Характерна особеност на монохромна-

та сграфито керамика от периода на Палеоло-
зите е ярката едноцветна глазура, най-често 
в цветовия диапазон от лимонено жълто до 
наситено оранжево-кафяво, получена чрез 
прибавяне на железен оксид. По изключение 
глазурата е зелена (меден оксид) или безцвет-
на. Последната е характерна за съдовете с 
подглазурни монограми (според изследова-
телите на тези монограми се касае за особен 
вид култ, съответно към светци, владетели, 
към ръководители на църковна институция, 
към патроните на големи храмове и др.25), но 
в Пловдив такива не са открити до този мо-
мент.26 Декоративните мотиви при монохром-
ната сграфито керамика са разнообразни, 
предимно геометрични и растителни. От този 
клас в Пловдив са засвидетелствани мно-
жество малки фрагменти, както и една цяла 
купа, декорирана с флорален мотив (розета) 
и покрита с плътна тъмно оранжева глазура 
(Обр. 10).

Цветно (полихромно) сграфито
Постепенно към края на XII в. във визан-

тийската керамика настъпва умора и отег чение 
от монотонността на гравирането и контраста 
между тъмния врязан мотив и светлото поле 
24 Р. Иванов, Г. Томов, Л. Авшар, Фаянс на селджук-
ския султанат от Пловдив. Пловдивски исторически 
форум, 2 (2017), 15 – 24.
25 М. Робов, За употребата на съдове с царски и пат-
риаршески монограми през ХІІІ – ХІV в., Търновска
книжовна школа, Том 4, София 1985, 402.
26 На територията на средновековното селище при с. 
Искра, община Първомай, Пловдивско, е открит фраг-
мент от сграфито керамика с монограм на цар Иван 
Шишман (непубликувани данни на Р. Иванов).
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на ангобата, което води до прибягването към 
допълнителни цветове.27 Първоначално, сгра-
фито декорацията при някои класове (датира-
ни към края на XII в.) започва да се подсилва с 
цвят в различни оттенъци на кафяво-жълтото 
и зеленото.28 Цветовете се нанасят свободно, с 
дебели мазки върху гравирания мотив (т.нар. 
„свободна четка“). Сред изследваните от нас 
съдове има един ранен представител на този 
клас, който представлява паница (П – XXVIII; 
5YR 8/4; Размери: височина 9,5 см, диаметър 
на устието 15 см, височина на столчето 3 см). 
Върху бледокремавата ангоба е врязана сти-
лизирана птица (вероятно гълъб) с разперени 
крила, която заема целия вътрешен обем (Обр. 
11).29 Няколко небрежни спирали изпълват 
свободното от декорация пространство. Върху 
изображението са нанесени безразборни пет-
на от зелена глеч (такива има и по устието на 
съда). Композицията на врязания подглазурен 
орнамент и цветната „украса“ имат изненад-
ващо близки аналози сред три съда от Енос 
(датирани са към XII в.)30 и един съд от Родос 
(датиран XIV – XV в.).31

Като цяло полихромното сграфито от 
Филипопол показва голямо разнообразие, 
като акцентът е върху геометричните или сти-
лизираните растителни мотиви, подсилени с 
цвят. Използваните цветове са кафяво-жълт и 
зелен. Те се прилагат поединично или в ком-
бинация върху един и същи съд, обогатявайки 
27 Гръцката изследователка Д. Папаникола – Бакирцис 
сполучливо нарича този период „време на еклектизъм 
и цвят“. 
28 Това дава основание на П. Мегау да въведе понятие-
то „Brown and green sgtaffito“ (Кафяво и зелено сгра-
фито), което по-късно е променено в „Colored sgraffito“ 
(Цветно сграфито) от Д. Папаникола – Бакирцис. (б. а)
29 Съдът е от фондовете на Регионален исторически 
музей – Пловдив.
30 E. Parman, Edirne Arkeoloji Müzesinde bulunan Enez 
1990 yılı Bizans sırlı keramikleri, Anadolu Araştırmaları, 
14 (2011), 402 – 403.
31 D. Papanikola – Bakirtzis, Byzantine Glazed 
Ceramics. The Art of Sgraffito, Athens 1999, Fig.106.

ефекта на декорацията чрез своите ярки то-
нове. Тази тенденция се запазва и развива и 
в по-късните сграфито съдове от XIII и XIV 
в., а впоследствие преминава и в сграфитото 
от османския период. Сред по-запазените съ-
дове в стил полихромно сграфито има два от 
археологическите проучвания на обект „Фо-
рум – Запад“. Първият съд е открит в надзем-
но средновековно жилище от втория строи-
телен период от съществуването на квартала, 
от втората половина на XII – XIII в. Съдът е 
изработен на крачно колело от добре пречис-
тена глина, която след изпичането придобива 
ярко керемидено-червен цвят (10R 5/8). Има 
полусферичен корпус с високо изправен усти-
ен ръб. Съдът е поставен върху високо кону-
совидно столче. Декорацията е комбинация от 
геометрични елементи (централен медальон, 
затворен от два концентрични кръга и изпъл-
нен с мрежест орнамент) и растителни моти-
ви (розета от широки „бадемовидни“ листа, 
предадени чрез двойни линии и с внушително 
отнемане на ангобата от вътрешното поле), 
които са небрежно изпълнени. По цялата по-
върхност на съда са нанесени петна в стил 
„свободна четка“ със зелена глеч (Обр. 12).

Вторият съд е открит в гробната яма на 
номадския гроб (гроб № 4) в затворен архео-
логически комплекс.32 Гробният комплекс 
компрометира жилищна сграда, която е раз-
рушена в края на XII – началото на XIII в., 
вероятно при превземането на града от кръс-
тоносците на III кръстоносен поход (1189 – 
1190) или цар Калоян (1197 – 1207), когато 
е разрушена голяма част от средновековния 
Филипопол. Имайки предвид стратиграфия-
та на проучвания обект и позицията на гроба 
(разрушава жилището) може да бъде датиран 
към 20-те или 30-те години на XIII в. Съдът 
от гроба представлява дълбока конусовидна 
паница със средношироко дъно, което е пос-
32 Р. Иванов, Р. Иванов, Погребални обреди на печене-
ги и кумани по българските земи (XI – XIII в.), Издател-
ство Имеон 2015, 99 – 101.
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тавено върху високо конусовидно столче (Раз-
мери: височина 10 см, диаметър на устието 14 
см, височина на столчето 3 см). Съдът е из-
работен от добре пречистена глина на крачно 
колело. След изпичането глината придобила 
тъмно керемидено-червен цвят (2.5YR 5/6). 
По вътрешната повърхност е нанесена бяла 
ангоба, върху която чрез врязване са нанесе-
ни геометрични орнаменти – на дъното две 
концентрични окръжности, в които е офор-
мен медальон от розети в периферната част 
на дъното отново две окръжности, запълнени 
с коси наклонени линии, а на подустийната 
част – мрежест орнамент (ромбоидна мрежа). 
По цялата повърхност на съда са нанесени 
петна в стил „свободна четка“ със зелена глеч 
(Обр. 13).

Заключение
Керамиката със сграфито украса е сред 

най-ярките прояви на приложното изкуство 
във Филипопол през XII – XIV в. От разкоп-
ките в града произхожда голямо количество 
фрагменти, които добре илюстрират разнооб-
разието от форми и декорации, залегнали в 
репертоара на средновековните пловдивски 
керамици. В проучените обекти се срещат 
шест от основните девет класа византийска 
сграфито керамика, като липсват материа-
ли от най-ранните в хронологично отноше-
ние класове на двуцветното и шаркоидно 
сграфито,33 както и сграфито с широка линия 
на гравиране. Различните класове сграфито 
керамика, открити в Пловдив, са с неравно-
мерно разпределение. Най-слабо разпростра-
нен е класът на сграфитото тип „Зевксип“, 
а най-засвидетелствани – финото сграфито, 
сграфитото в техника Champlevé и цветното 
(полихромно) сграфито. Наличните фрагмен-
33 Тези класове по данни на Д. Папаникола-Бакир-
цис са свързани с локално производство само в ня-
колко керамични центъра на п-в Пелопонес (Виж: D. 
Papanikola-Bakirtzis. Byzantine Glazed Ceramics. The 
Art of Sgraffito, Athens 1999, 19).

ти са сродни на широк кръг находки от кон-
тинентална Гърция, Балканите и Черномор-
ския регион, които се датират в периода от 
началото на ХІІ до края на XIV в.34 На този 
етап обаче, без допълнителни археометрични 
изследвания, е трудно да се даде окончателен 
отговор на въпроса кои от съдовете са местно 
производство и кои от тях са внос. 

34 М. Манолова-Войкова, Ранна сграфито кера-
мика от Варна. – В: Известия на Народния музей – 
Варна, 34 – 35 (49 – 50), 1998 – 1999, 208 – 225. D. 
Papanikola-Bakirtzis, Byzantine Glazed Ceramics. The 
Art of Sgraffito, Athens 1999; В. Залесская, Памятники 
византийского прикладного искусства. Византийская 
керамика ІХ – ХV веков. Санкт Петербург 2011, 179 – 
181.
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Обр. 2. Фрагмент от фина сграфито керамика  
във фин стил от обект „Форум – Запад“, XII в.

Обр. 1. Фрагмент от недовършен съд със сграфито декорация, глинена подставка (тринога)  
и бракувана продукция от глазирана керамика с фиксирана към нея тринога  

от обект „Форум – Запад“, XII в.

Обр. 3. Фрагменти от сграфито керамика в спирален стил. Обект „Форум – Запад“, XII в.
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Обр. 4. Сграфито паница в спирален стил, началото на ХII в.

Обр. 5. Фрагмент от сграфито керамика  
в т.нар. развит стил, на който е изобразена  
птица (обект „Форум – Запад“, XII в.)

Обр. 6. Фрагмент от паница  
в техника Champlevé с  
многофигурна композиция  
от обект „Малка базилика“,  
XII в. (археолог Мина Боспачиева; 
източник http://digital.plovdiv.bg/BG/
Pages/RAMMiddleAges.aspx)



Георги Томов, Румен Иванов

32 Пловдивски исторически форум/ Plovdivski istoricheski forum, ІІ, 2018/1 (3)

Обр. 7. Фрагменти от сграфито керамика в стил Champlevé (графичната декорация  
е подсилена с петна зелена глазура). Обект „Форум – Запад“, края на XII – началото на XIII в.

Обр. 8. Фрагменти от сграфито 
керамика в стил Champlevé  

(графичната декорация е подсиле-
на с петна зелена глазура).  
Обект „Форум – Запад“,  

края на XII – началото на XIII в.

Обр. 9. Фрагмент от сграфито 
керамика тип „Зевксип“ от 
обект „Крикор Азарян №4“,  
първата половина на XIII в.
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Обр. 10. Сграфито паница (П – XXIII) с конусовидно тяло и пръстеновидно столче  
в стил едноцветно сграфито от Небет тепе  

(Източник: http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/RAMMiddleAges.aspx), XIV в.

Обр. 11. Съд (П – XXVIII) в стил полихромно сграфито. Обект „ДГ Щурче“, XII в.
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Обр. 12. Сграфито съд (П – XXVIII) от обект „Форум – Запад“, началото на XIII в.

Обр. 13. Сграфито съд (П – XVI) от гроб № 4, обект „Форум – Запад“,  
края на XII – началото на XIII в.
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SGRAFFITO CERAMIC FROM PLOVDIV  
(XII – XIV CENTURY AD)

Georgi Tomov, Rumen Ivanov

Abstract: The subject of this publication is one still unknown collection of sgraffito wares (92 fragments 
from 50 vessels altogether) from Medieval Philipopolis (XII – ХІV c. AD). The ceramic collection originates 
from excavations of 6 archaeological sites covering almost entire territory of medieval city and includes some 
of the most widespread classes of byzantine sgraffito wares.

The earliest samples of Sgraffito ceramic from Philipopolis should be assigned to the beginning XII 
century AD. These are mostly dishes of a orange-red fabric with finely incised decoration which can be refered 
to the fine sgraffito style. Late twelfth and thirteenth century sgraffito ceramic is evidenced by numerous 
fragments with „Champlevé“ decoration and occasionally Zeuxippos ware. During the fourteenth century 
the imported pottery was gradually displaced by the less expensive domestic production. The sgraffito classes 
widespread in Philipopolis at that time were the plain sgraffito ware and coloured sgraffito ware.

Key words: Medieval Sgraffito Wares, Philipopolis
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