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Въведение1

Целта на всяка археологическа класификация е познанието на 
естетическите, семантичните и културни норми и идеи на древното общество. 
Теоретичното „разлагане” на предмета по признаци и последващото им 
групиране в класове, видове и категории са основни инструменти за датирането 
и интерпретирането на артефактите. Съвременните изследователски схеми 
вероятно не съответстват на използваната от древното общество класи-
фикационна стратегия, защото едва ли майсторът, докато е оформял горещото 
парче метал върху своята наковалня, превръщайки го постепено във фиала, е 
разсъждавал над въпроса: „на коя група или към кой вариант ще съответстства 
готовото изделие?”. Трудно е да се представим, че изведените от учените бе-
лези са идентични на представите, по които тракийските царе, аристократи и 
войни са избирали достойната за притежание скъпоценна фиала. 

Класификацията е в основата на всеки познавателен процес, а 
разпознаването на всеки предмет е резултат от осъзнати или неосъзнати раз-
делителни и синтезиращи процедури по критерии, които са специфични за 
всяка отделна култура. Според запазените сведения в античната литература 
фиалата е обособена като отделен вид съд доста отдавна – вероятно още в 
края на седмото и началото на шестото столетие преди Христа. Защото 
като какви, ако не като класификационни, могат да бъдат разбрани изразите 
„χρυσαστράγαλοι φιάλα” у Сафо (Poll. 6, 98 Diehl Fragm. 133A)2 и „χρυσώ 
φιάλαν” у Пиндар (Isthm. 6, 40)3, или срещаните в малко по-късните надписи 
определния „φιάλη βαρβαρική” (IG. I2 1421 II 46) и „φιάλαι χρυσόμφαλοι” (IG. I2 
1425, 25). Според Атеней, атиняните наричали златните и сребърните фиали 
съответно „χρυσίδες” и „άργυρίδες”, за да ги отличават едни от други (Ath. 
11. 502b)4. Старата писмена традиция изобилства от подобни примери5, а 
това е категорично доказателство за съществувалото осъзнато многообразие 
от варианти, основаващи се на съчетанието между материал, форма и схема 
на декорация. Вариативност, която и днес достатъчно ясно личи, ако човек 
се задържи малко по-дълго пред музейните витрини и която е в основата на 
няколкото изградени вече класификационни системи в научната книжнина. 
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Състояние на проучванията
С известни уговорки статията Altitalische und vorderasiatische Riefel-

schalen на Фр. Мац поставя началото на разработването на класификацията на 
фиалите.6 В нея е направен опит да се проследи развитието на плитките купи, 
откривани в различни контексти от Италия до Близкия Изток (Matz 1937, 
110-117). Сравнявайки елементи от формата и декорацията на известните 
дотогава екземпляри, авторът достига до идеята за постепенната еволюция 
на тези съдове в Ориента, където около началото на IX в. пр. Хр. те възникват 
от по-стария месопотамски тип и впоследствие се разпространяват на запад. 
В публикацията са включени общо около 107 съда с малък омфалос и розета 
около него, а хронологическите връзки в типологията са изградени на 
базата на епоним, гравиран върху стената на един от тях7. Макар и непълна, 
тази класификация позволява на автора да уверено да формулира тезата за 
възникването и развитието на ранните купи с омфалос в асирийското култур-
но пространство. Хипотеза, за която в литературата преди Мац съществуват 
само догадки (Matz 1937, 114 с цит. лит.).
 Две години по-късно излиза от печат актуалната и днес, когато 
става дума за фиали, дисертация на Х. Лушей Die Phiale (Luschey 1939). В 
нея проучването е поставено в широк хронологически и географски обхват, 
коментирани са различни аспекти от употребата на фиалата в личния живот 
и ритуала, ролята й като атрибут на боговете и като декоративен елемент 
в архитектурата. Една от задачите на автора е да се определи точното зна-
чение на думата „фиала”, да се проследи произходът и оформянето на от-
делните орнаментални типове и тяхното разпространение. Количеството 
на включените в изследването съдове е значително, което от само себе си 
води до подреждането им, както казва авторът, по „мостри”. В основната 
част на книгата е дискутирано развитието на типовете фиали, разделени 
според тяхната украса в осем класа. Седем от тях са съставени от съдове с 
висока релефна декорация и един от фиали, орнаментирани с фриз в нисък 
релеф. Безспорните приноси на Лушей в стратифицирането на материала са 
причината в следващите редове да се спра малко по-подробно на неговата 
типология, като се старая да се придържам възможно най-близо до неговите 
описания на типовете.
 Към първия клас, фиали със срещуположни букели (Phialen mit 
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gegenstehenden Buckeln – GB.), авторът отнася 33 фиали, декорирани с баде-
мовидни израстъци под устието, свързани в зоната на омфалоса чрез подобна 
на звезда подредба от листа. Посочени са примери от Ашур, Луристан, 
Северна Сирия, Кавказ, Южна Русия, Гърция и Тракия8. Лушей смята, че про-
изходът на типа може да бъде намерен в Асирия, но той има дълъг живот в 
Персия, откъдето е приет в Гърция, а най-късният представител на класа е 
фиала, изобразена от художника Клеофон върху глинена амфора, датирана в 
430 г. пр. Хр. Някои съществени отлики в иначе на пръв поглед еднородната 
орнаментация на съдовете карат Лушей да предприеме разделяне на класа в 
групи A; B; C; D; E и F. (Luschey 1939, 41-60; Abb. 13-21). 
 Следващият клас – фиали с едноредни букели (Pnialen mit einreihigen 
Buckeln – EB.), представлява вариант на първия. Тук израстъците (бадемите) 
са подредени в редица или близко един до друг под ръба на устието, или 
са разделени от флорален мотив. Украсата не достига до центъра на съда, 
а по-скоро е разположена във фриз. Типът е представен от екземляри от 
Азия (в съкровището от Оксус), Кавказ (фиали от Казбег и Ахалгори), Южна 
Русия (Кубан и Прохоровка), Гърция (от гробове 61 и 72 от некропола на 
Ялисос на Родос), Египет и Италия. Като паралели са приведени редица 
техни изображения върху гръцката и апулийската рисувана керамика, върху 
релефи от Тарент и в изкуството на птолемейски Египет. Типът се среща в 
архитектурната декорация в кръглата сграда на Арсиное в Самотраки, в храма 
на Артемида в Магнезия и в една култова постройка в Тиволи. Лушей датира 
разпространението на тези съдове от ранния V в. пр. Хр.9 до края на IV в. пр. 
Хр. (Luschey 1939, 61-76).
 Фиалите с езичеста украса (Zungenphialen - Z.) представляват съдове, 
орнаментирани единствено с канелюри, разположени от ръба на устието до 
омфалоса. Тук са включени почти всички известни дотогава фиали с подобна 
украса. Това е типът, корените на който Фр. Мац търси в торевтиката на Асирия 
от деветото столетие преди Христа. Авторът на Die Phiale пренебрегва това 
обстоятелство и така в една и съща група, съставена от екземпляри, обединени 
според ненапълно ясни критерии (очевидно орнаментално-еволюционни), 
попадат фиалата от гроба в Кукува могила до с. Дуванлии (Пловдивско)10, две 
от погребението край с. Александрово (Ловешко)11 както и 2/3 от съдовете 
открити край с. Радювене (Ловешко)12. Логично, предложените хронологи-
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чески граници (V-IV в. пр. Хр.) са в известно противоречие с посочените от 
Мац за ранните асирийски екземпляри (Luschey 1939, 76-95; Abb. 22-30).
 Като типична за четвъртия клас, фиали с украса от цветни чашки 
(Blütenkelchphialen – BK.), Лушей определя една сребърна фиала от Мала 
Азия, украсена с флорални елементи в нисък релеф, разположени от устието 
до омфалоса. По подобен начин са декорирани една част от т. нар. каленийски 
купи и някои етруски погребални сандъчета. Тук са включени голям брой 
глинени съдове (цели и фрагменти) от Гърция и Италия, което е основание за 
заключението, че типът е познат в Елада от архаичния период и може да бъде 
проследен до елинистическата епоха, а в Персия е в употреба до времето на 
Сасанидите. Не по-малко са и примерите от метал (сребро, злато и бронз) от 
Мала Азия, Родос и Магна Греция (Luschey 1939, 95-121; Abb. 31-32). Така, 
от гледна точка на декоративния мотив не бива да ни учудва присъствието на 
фиалите от Шаплъ-дере и Кул-Оба в тази група.

Съдове, открити в некропола на Камирос на Родос, светилището на 
Хера в Перахора, Делфи и Херайона на Аргив, орнаментирани с редуващи се 
лотосови цветове, образуват петия клас, наречен лотосфиали (Lotosphialen 
– L.). Към групата са причислени и бронзовите фиали от могила II край 
Осово (Южна Босна) и Требенище (гроб 6)13, а разпространението на типа 
е ограничено изцяло в архаичния период (Luschey 1939, 121-124; Abb. 33). 
Според Лушей, украсата е вдъхновена от египетски прототипи, макар че 
авторът не посочва конкретен пример. Вероятно това мнение се е формирало 
у автора поради липсата на подобни находки от Мала Азия – празнина, която 
бе запълнена едва през 80-те години на XX век с проучването на могилните и 
плоски некрополи на фригийската столица Гордион. 

Шестият клас, фиали с украса от листа (Blattphialen – B.), е тясно 
свързан с третия. Единствената разлика се състои в това, че тук канелюрите 
са представени в нисък релеф с формата на листа, които към устието на съда 
увеличават широчината си. Голям брой от тези съдове (някои от които и от 
стъкло) произхождат от Персия и според Лушей, е очевидна връзката им с 
подобни екземпляри, открити при разкопките на Ур и неговите некрополи. 
Мотивът се запазва в Египет на Птолемейската династия, забелязва се в някои 
образци от съкровището от Хилдесхайм и като цяло се отнася в IV в. пр. Хр. 
(Luschey 1939, 125-132).
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Фиалите с декорация от яйцевидни букели (Phialen mit eiförmigen 
Buckeln) са разделени на две групи - А: съдове с украса от яйцевидни буке-
ли и равно устие (Eierschalen – E.) и Б: съдове, чиито стени и устиен ръб 
са изцяло включени в украсата (Muldenphialen M.). Представител на тези 
дълбоко канелирани купи е т.нар. „купа на Кипселид” от музея в Бостън. 
Най-общо типът е определен като създаден в Гърция през архаичната епоха, 
възраждането на производството му се отнася към IV в. пр. Хр. и той остава 
популярен и през елинистическо време (Luschey 1939, 132-138; Abb. 35, 34). 
Прави впечатление, че освен от Олимпия, значителна част от представените 
екземляри е с италийски произход – факт, останал без подходящо обяснение 
в изследването. Освен това, две сребърни купи с много близка до съдовете от 
група Б декорация от колекцията на Британския музей в Лондон се датират 
през 200-270 г. сл. Хр., което показва, че периодът на съществуване на мотива 
може да се удължи поне до последните десетилетия на III в. сл. Хр.

Последният клас от типологията е наречен плоско украсени метал-
ни фиали (Flächig verzierte Metallphialen). Групата съдържа съдове, орнамен-
тирани с фриз в нисък релеф, много от които са открити в Южна Русия 
(инвентар от погребенията в могилите „Седемте братя” и Солоха, находката 
в „Имението на Зубов” край р. Кубан и др.). Гърция е представена с един 
бронзов екземпляр от Олимпия, а Тракия – със сребърната фиала от Башова 
могила край Дуванлии, Пловдивско14. Като техни прототипи авторът определя 
финикийските плитки и дълбоки купи с гравирана украса в един или в ня-
колко регистъра (Luschey 1939, 138-143). 

Ролята на този кратък преглед на изследването на Х. Лушей тук е да 
даде сравнително ясна представа за преимуществата и недостатъците на една 
класификация, изградена върху развитието на орнамента. В публикацията 
типът се определя според декоративен критерий и авторът умело се възполз-
ва от изключителната възможност да пригоди индивидуалните мотиви от 
украсата на предмета към следите от историята. Методът е удачен, когато 
се работи с относително еднообразен по форма материал, пък бил той и 
разпръснат върху обширен географски ареал, но всеки стремеж към цялостност 
между мотива и историческото му развитие, води до пропуски на редица 
съществени морфологични и стилистически белези. Например, Лушей приема 
омфалоса за очевидна и важна черта на фиалата в началото на изследването, 
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но по-късно, когато подрежда типовете, изброява и купи без омфалос. На 
това, а не на липсата на достатъчно находки, се дължи обстоятелството, че 
„асирийският мост”, който той се опитва да изгради между ранните съдове 
от неоасирийския период и късните гръцки екземпляри от седмото столетие 
преди Христа, не е много здрав. Т. нар. „външни канелюри” (които тук също 
се изтъкват като основен признак у повечето фиали) липсват при най-стари-
те съдове от Ашур, макар че се откриват върху една купа от слонова кост 
от Мегидо (дн. Северен Израел), датирана между 1350-1150 г. пр. Хр. (Loud 
1939, pl. 26, 146), а един златен екземпляр от съкровището от Гонио (Грузия) 
от I в. сл. Хр. (Treister 1996, 94; fig. 15, с цит. лит.), показва идентичен на 
типа Zungenphialen орнамент. С други думи, украсата сама по себе си не носи 
достатъчно информация, която да позволи отнасянето на този или онзи съд 
към строго фиксиран темпорален и териториален диапазон. Употребата на 
декоративните елементи се влияе по-скоро от други фактори и условия, които 
трудно могат да бъдат изпълнени едновременно и по един и същи начин в 
различните части на античния свят. Разбира се, в историята на изкуството има 
немалко примери на подобна „синхронизация на орнаменталния репертоар”, 
но все пак е видно, че една класификация на фиалите по декоративен признак е 
по-интуитивна, отколкото би ни се искало. Вероятно това е една от причините 
в третата част на изследването (Tektonik der Omphalosschale) немският учен 
да въведе допълнителен признак за разграничаване на формите, който може 
да има и хронологическо значение – съотношението между височина (h) и 
диаметър (d) на съда (Luschey 1939, 38-40).

В книгата Greek and Roman Gold and Silver Plate на Д. Е. Стронг може 
да се намери добра илюстрация за това как „работи” типология, изградена на 
базата на ясно забележими отлики в морфологията на фиалата мезомфалос. 
Според анализа на популярните за периода 480 – 330 г. пр. Хр. съдове, тук са 
определени две основни форми на фиалата с омфалос: гръцка (а) и ахеменидска 
(b) (Strong 1966, 76, fig. 20). Правият устиен ръб и късите, едва изразени стени, 
придаващи на тялото ниски и по-скоро полусферични очертания, са главните 
характеристики на фиалите от „гръцки” тип. Доброто познаване на известните 
дотогава екземпляри15 позволява на Стронг да направи важната бележка, че 
при голяма част от тези съдове украсата е съсредоточена във вид на фриз или 
„a narrow band” (тясна лента) отвътре около омфалоса (Strong 1966, 75). 
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Това е напълно логично, защото по естествен начин скъсените пропорции на 
тялото ограничават видимата външна страна на декоративното поле. Стронг 
нарича фиалите с извит навън ръб на устието и повече или по-малко затворен 
S-овиден профил „ахеменидски” с уговорката, че името е избрано, защото 
„Тhe origin of the type is oriental and it is especially common in Achaemenid 
contexts…” (Произходът на типа е източен и е особено познат в ахеменидски 
контексти...) (Strong 1966, 77; pl. 16A). Специфичният строеж на тялото на 
тези съдове позволява употребата на почти неограничен репертоар от техники 
и мотиви за украса. Макар и непълна, типологията на Стронг предлага една 
отворена и лесна за опериране система от признаци, която е добре приета 
и продължава да се прилага в специализираната литература именно поради 
своята простота. Напоследък, известни упреци се отправят към използваните 
от автора етноними при описанието на типовете16.

Моделът на типообразуване по група формални белези, предложен 
от Стронг, в значителна степен е застъпен и от М. Пфромер в посветената 
на ахеменидските чаша и фиала част на Studien zu alexandrinischer und groß-
griechischer Toreutik frühhellenistischer Zeit. Въз основа на метричните данни 
на съдовете авторът определя няколко варианта, разделени по типове в съот-
ветните периоди, което му позволява да изгради хронологическа поредица 
(Pfrommer 1987, 42-74). 

С помощта на типологическо изследване на металните съдове от 
Иран, А. Кхавари прави опит да идентифицира оригиналните находки сред 
ахеменидските произведения на торевтиката, предлагани на пазара на антики. 
В аспекта оригинал-фалшификат са разгледани голяма част от известните 
находки, а формите са проследени назад до началото на първото хилядолетие 
пр. Хр. В работата са включени както съдове с омфалос, така и плоски купи 
и чаши без този централен елемент и става ясно, че те са в употреба по едно 
и също време. Привлечени са паралели от огромен ареал, а паметниците са 
разделени по темпорален и географски принцип (Khavari 1988, 91-137).

Със своите 108 фиали с омфалос, Рогозенското съкровище прави оче-
видна нуждата от типологическа система на материалите от този вид в Тракия. 
Началото поставя Б. Николов, който определя три типа: фиали-блюда, фиали-
чаши и обикновени фиали (Николов 1987, 23). Публикацията има първичен 
характер и пред археолога не стои задачата да наблюдава фиалата в контекста 
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на развитието на металните съдове от други части на античния свят. Целта е 
чрез подобни добре датирани екземпляри, открити в Тракия, да се предложат 
адекватни хронологически рамки на предметите от съкровището.

Класификацията на фиалите с омфалос, която предлагам в следващи-
те редове, има своя предшественик в изследването на Ив. Маразов, посве-
тено на съкровището от Рогозен (Маразов 1996). Авторът изгражда своята 
типология на основата на признаци на формата, метричните данни, стила, 
технологията и надписите. Такива критерии позволяват определянето на 
вътрешната хронология на фиалите от съкровището, дават информация за 
производствените центрове, довеждат до задълбочена интерпретация на 
семантиката и ролята на тези съдове в ритуала (Маразов 1996, 10-57). В ра-
ботата фиалите са подредени според евентуалната им принадлежност към 
продукцията на местни (тракийски) и чужди ателиета. Изделията на тези 
работилници17 образуват групи от съдове с единен от тиположка гледна точ-
ка характер, подкрепени с подбрани примери извън границите на древна 
Тракия.
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Цели, принципи на изследване и методическа основа
Прегледът на литературата показа, че в науката са приети три различни 

системи на класификация на фиалите с омфалос, които могат да бъдат 
означени най-общо като типологическа, стилистическа и производствена. На-
стоящата студия прави опит да предложи нова класификация на фиалите от 
архаичния и класическия период. Тази хронологическа рамка е продиктувана 
от ограничения обем на публикацията. Но изведените класификационни прин-
ципи са валидни за фиалите от всички форми от времето и след класическия 
период и извън ареала на Тракия. 
 Значението на типа при изследването на металните съдове не е 
лесно да се дефинира. Древната дума τυπος е имала техническото значение 
на калъп с много широка сфера на приложение. Техническата единица 
за класификация, която етимологията на думата съдържа, би изисквала 
обединяване на артефакти, произведени от една и съща серия калъпи, а това е 
непостижимо при анализа на фиалите, дори и със значителни уговорки. При 
тези обстоятелства е задължително да разглеждаме типа като сбор от сходни 
предмети с голяма прилика помежду им, основно по външен вид и форма. Едно 
от основните преимущества на формата като единица за класификация е, че 
тя може да бъде определена буквално, без нуждата тези често видими черти 
да се съотнасят с някаква стилова класификация. Практиката за подреждане 
по форма може да се разглежда като съдържаща две нива – първо, широко 
описание и второ – описание по специализирани характеристики, каквито са 
стилът, мотивите на украсата, техниката на изпълнение и др. Класификацията 
на фиалите по форма може да се счита като лежаща върху напълно различна 
плоскост от стиловата класификация. 

Когато успеем да оценим по-сложните естетически вътрешни вза-
имоотношения между самите съдове, тогава сме длъжни да излезем от 
простата обвивка на външните белези и да създаден групиране от различен 
порядък, обхващащо фундаменталните стилови връзки, което по-нататък ще 
отбелязвам с термина група. Назоваването на признаците не трябва да съдържа 
етнически, културно-исторически или хронологически характеристики, за-
щото те нарушават правилото за обективност и оказват влияние на читателя. 
Те са напълно приемливи при изследването на етническата принадлежност 
на предмета, датировката и историческото обяснение за появата му, но са 
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непригодни за първичното описание. Описанието на предметите никога не 
може да бъде абсолютно пълно, а и това не е неоходимо. То винаги се определя 
от конкретната задача на изследването и няма как още в самото начало да 
се предвидят признаците, които по-нататък ще придобият някакво значение. 
Важното е да се подберат такива, които позволяват относително лесно да се 
разпознае даден предмет сред други еднотипни паметници. В зависимост от 
условията, които материалът предоставя при комбинацията на белезите, всяка 
група е съставена от варианти, определени според формални или декоративни 
критерии.

Основни форми
В началото на първо хилядолетие преди Христа сред металните 

съдове в Източното Средиземноморие има две основни форми, които могат 
да се определят като предшественици на фиалата (табло І.1-2)18. Според П. 
Р. Х. Смит, връзката между тези две форми и по-старите примери от Египет 
(Radwan 1983, Pl. 47. 239), Сирия, Палестина (Gershuny 1985, Pl. 2.26; 2. 22) и 
Кипър (Matthäus 1985, Taf. 2. 22) е ясно доловима назад до средата на II хил. 
пр. Хр. (Smith 1986)19. 
 А- форма 

Тази форма, условно означена като А, включва съдове с отворен 
дъговиден профил и тяло със заоблени стени. Ранните представители на 
категорията са много разнообразни в появата си и основно прости в идеята си и 
най-вероятно са метални реплики на съществуващи съдове от други материали 
(може би керамични), защото изходната форма при керамиката например, 
почти винаги е различно пресечената сфера. Въпросът с възникването им 
остава неуточнен в литературата именно поради простотата на формата. 
Палестинските и кипърските А-купи са дискутирани в публикациите на Л. 
Гершуни и Х. Матеус и друго обсъждане тук не е необходимо. И двамата 
споделят мнението, че формата „се ражда” в района на Двуречието в трето 
хилядолетие пр. Хр. и добива популярност в Западна Мала Азия, Кипър и Егея 
през късното второ хилядолетие пр. Хр., но не смятат за непременно условие 
съществуването на някакъв модел, така че е напълно възможно купите да 
бъдат произведени независимо една от друга във всеки от посочените  райони 
(Gershuny 1985, 2-3; Matthäus 1985, 71-72).



17

Изображения на съдове с този профил на тялото се появяват върху 
релефите на асирийските царе от първата половина на IX в. пр. Хр. (Barnett / 
Falkner 1962, Pl. 47a; тук табло VI.1), което е едно от основанията по-ранната 
наука да допусне местния им произход (Luschey 1939), още повече, че формата 
е представена и в асирийското керамично производство поне отначалото на 
VII в. пр. Хр. (Oates 1959). Епиграфските анализи позволяват на Р. Д. Барнет 
да изкаже предположението, че на тази част от бронзовите съдове, които 
О. Х. Лаярд открива в Северозападния дворец в Нимруд, следва да се гледа 
като на военна плячка на асирийските владетели от походите им в Сирия, 
Палестина и Финикия през късния VIII в. пр. Хр. (Barnett 1967, 1). По-късно, 
морфологичните и стилови наблюдения върху асирийските представители на 
А-формата потвърждават тези наблюдения (Smith 1986, 32).

Ако приемем омфалоса за основен белег на фиалата, ще бъде много 
трудно да се определи точно кога и къде той се съчетава с коментираната 
форма, превръщайки А-съдовете във фиала мезомфалос. Купата от слонова 
кост от Мегидо (Палестина)20 показва наченки на омфалос, използван по-скоро 
като декоративен елемент, но с дисковидното си опръстеняване на дъното тя се 
отклонява от концепцията на А-профила (Loud 1939, pl. 26, 146). Към днешна 
дата вероятно най-ранните примери на отворени купи с функционален омфалос 
са откритите в гробница W от некропола на Гордион21 (Yong 1981; Pl. 90, E17, 
F18). Озадачаващо е обаче отсъствието сред по-ранната фригийска продукция 
на подобни съдове, които да илюстрират развитието на тази идея. Дори и да 
приеме „късните” дати на екземпляра от Мегидо и Е17 – F18, човек остава с 
впечатлението, че комбинирането между форма и омфалос се случва някак си 
изведнъж между началото на XIІ и края на VIII в. пр. Хр. във Фригия, а такива 
„спонтанни” решения в една относително консервативна дисциплина като 
торевтиката не съществуват. Проблемът намира известно решение в инвентара 
от гроб 7 от Аматус (Кипър), където сред останалите предмети е открита и купа 
с А-форма и малък полусферичен омфалос. Най-общо, комплексът е отнесен 
в кипро-геометричния период22 (Matthäus 1985, 13; Taff. 28. 377). Изглежда, 
подобни съдове са типични за Кипър, защото формата е оцеляла от бронзовата 
епоха, но Х. Матеус, въз основа на белезите на известна стандартизация и 
по-голямото число азиатски находки с подобен омфалос, смята, че някои 
от тях са със сиро-палестински произход (Matthäus 1985, 72). Този извод е 



18

използван от П. Смит, който допуска възможността изцяло гладките купи да 
са започнали да се украсяват с омфалос за първи път в Северна Сирия, каквато 
декорация показват фигуралните купи с украсен център от IX - VIII в. пр. 
Хр. от този район (Smith 1986, 35). Изглежда все пак, че свързващото звено 
между сиро-палестинските фигурални купи и фригийските фиали с омфалос 
са златните съдове, открити в гробниците на асирийските царици от втората 
половина на VIII в. пр. Хр. (George 1990, 29-31; Stronach 1996, 175). При 
един от екземплярите комбинацията между врязани мотиви и вече пластично 
оформен малък омфалос показва много по-приемливи взаимоотношения. 
В съответствие с казаното дотук, засега развитието на голям кух омфалос, 
където да се поставят пръстите на ръката, може да бъде интерпретирано 
като фригийска функционална инвенция при азиатските съдове с отворен 
профил и омфалос, подчертан единствено като декоративен център. Местните 
майстори изработват вариант на близкоизточните съдове с А-форма, вероятно 
пряко свързан с локалните традиции за пиене (омфалосът предлага далеч по-
сигурен захват и изглежда е замислен поради тази причина), за което говори 
и контекстът на намирането им, а неговото постепенно оформяне във времето 
личи и след като се сравнят екземплярите от различните гробници от Гордион 
(Mellink 1981, 233). Колкото до фригийската връзка със Запада, сред 200-те 
вотивни бронзови съда от свещения басейн в светилището на Хера Акрайа 
в Перахора (Западен Пелопонес), могат да се видят достатъчно еднозначни 
фригийски импорти (Payne 1940, Pl. 53.3; 55.4). 

Откритите в Тракия фиали, които показват ясна принадлежност към 
морфологичните единици на основната А-форма, могат да бъдат разделени 
в две по-големи групи, разграничени на основата на съотношението между 
диаметъра на устието и височината на съда (наричана по-долу пропорция 
DH). Всяка група е съставена от варианти (a, b, c, d, f и т. н.), определени 
от ъгъла Y, който сключва линията на мисленото продължение на устието и 
допирателната, спусната по една от стените на съда.

Плитки А-съдове (F)
Дефиниция на групата. Един съд се определя като „плитък”, когато 

числовата стойност на пропорцията DH е 3 или по-голяма от 3 (DH ≥3). 
Например, фиалата от Башова могила има диаметър на устието (D) 20,5 см 
и височина (H) 3 см и по формулата x = D:H изчисляваме стойност за DH 
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= 6,8, което я отнася към групата на плоските съдове, означавани с буква-
та F. Съответно, с комбинацията AF по-нататък в текста ще отбелязваме 
фиали с основна форма А от групата на плоските съдове F, а малката буква 
– варианта.

Вариант AFa. Това са съдове с ясно изразен ъгъл Y и затворен 
дъговиден профил на тялото с почти вертикални стени. Включва бронзовите 
екземпляри, открити край селата Софрониево23 и Нефела, Врачанско24. 

Фиалата от Софрониево е част от инвентара на подмогилен гроб, 
разрушен по време на земеделски работи и заедно с други находки е по-
стъпила във Врачанския музей. В първичната публикация Б. Николов отнася 
погребението в VI в. пр. Хр. (Николов 1965, 199). Б. Хензел – в началото 
на VII в. пр. Хр. (Hänsel 1976, 174). Според абсолютната хронология на 
ранножелязната епоха в Сърбия, съдът е датиран в Хоризонт 2 (края на VII 
– първата половина на VI в. пр. Хр.) заедно с група вносни метални съдове 
открити в некрополите на Южна Босна (Vasić 1977, 32). Определянето на 
долната граница на този темпорален интервал се дължи на мнението на 
Лушей, че по принцип фиалата се „появява” в Гърция около 700 г. пр. Хр. 
което, както се вижда от съдовете от сиро-палестинската и кипърската група, 
отдавна вече не е приемливо. Една друга хипотеза на немския автор, свързана 
с произхода и разпространението на т. нар. Lotosphialen в архаичния период, 
е причина Р. Васич да посочи първата половина на VI в. като възможно най-
късната дата. Освен, че променят и това, откритията в гробниците на Гордион 
са основание за Б. Терзан да предложи късния VIII – ранния VII в. пр. Хр. като 
„темпорален обхват на употреба” на бронзовите купи от гробовете в Илияк 
(ІІ/1) и Брезйе (І/1,2) (у Benac / Čović 1957, Tabl. XVIII, 3; XXIII, 1, 8, 9), като в 
тази група „традиционно” се включва и фиалата от Софрониево (Terzan 1987, 
17)25. Без да оспорвам хронологията на IVB периода на некропола Гласинац, 
в който попадат дискутираните паметници, вярвам че има достатъчно 
основания купата от Софрониево да не се разглежда заедно с тях. Сравнението 
между материалите от гробове в Италия от първата половина на VII в. пр. Хр. 
(Montelius 1904, Pl.361.1a; 339.3; 370.5; Strøm 1971, 154-157) и „гласинацките” 
съдове, сочи много тесни връзки помежду им. В такъв случай, оправдано би 
било южнобосненските предмети да се мислят като преки импорти, мар-
киращи определени отношения в тази част на Адриатика. Подобни на тях 
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купи от Северна Африка и Кипър (Boardman / Hayes 1966, 160, fig. 75(55); 
Gjerstad 1948, 150, fig. 33) отбелязват движението на формата от изток на 
запад и в такъв план изглежда логично, успоредици на нашите съдове да се 
търсят по-скоро на югоизток, отколкото в Етрурия. Ако се върнем отново на 
фиалата от Софрониево ще видим, че основен декоративно-функционален 
елемент тук се явява омфалосът, отделен от тялото с две успоредни вдълбани 
окръжности, а това в „гласинацката” група не се наблюдава. Пренебрегваното 
в литературата до този момент обстоятелство, че върху стената на фиалата от 
Софрониево са пробити два симетрични успоредни отвора (което означава, 
че в един период от своето съществуване фиалата е била снабдена с дръжка)26 
също говори против „балканската връзка”. Посочените характеристики 
я сближават с гордионските екземпляри без ръб от гробниците W и MM 
(Toker 1992, 195.52), но ниският й омфалос и по-отворената форма са белег 
за последващо развитие в среда, различна от фригийската. Такава среда е 
възможна в гръцките колонии по западния малоазийски бряг и не е чудно, че 
една фиала от депозит от първата половина на VII в. пр. Хр. от светилището 
на Афродита на Зейтинтепе край Милет (Donder 2002, 2-8, Abb.2) е може би 
най-подходящият към момента паралел на фиалата от Софрониево. Така, дата 
на производството й в първите десетилетия на седмото столетие преди Христа 
също изглежда по-приемлива27. 

Бронзовият съд от Нефела е случайна находка (Торбов 1993, 37). От 
морфологична гледна точка той носи същите белези като фиалата от Соф-
рониево с тези разлики, че тук устийният ръб е профилиран и завит навътре, а 
не равно отрязан и пластичният кръг около омфалоса е окръглен, а не плосък. 
Освен това, омфалосът и една част от дъното около него са декорирани с 
врязана украса, съответно – стилизирана десетлистна розета и четири си-
метрично разположени по-малки седемлистни розети. Въпреки приликата в 
общата тектоника на двата съда, някои от тези особености биха могли да се 
разглеждат като индикация за по-късна дата на съда от Нефела. Казвам някои, 
защото профилиран устиен ръб се наблюдава при голяма част от кипърските 
купи от къснобронзовата епоха и следователно не може да се използва като 
сигурен темпорален признак, тъй като неговото оформление е продиктувано 
от функционални съображения. Ясно е, че в случая украсата е тази, която 
ще трябва да даде някаква по-тясна хронологическа информация. Вече стана 
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дума, че практиката на орнаментиране на А-съдове с врязани розети в центъра 
е добре засвидетелствана още в ранните купи от Северна Сирия и Палестина, 
но т. нар. купа Спарта (Matthäus 1985, 171; Taff.131.2, 132.2) може би е 
чудесен пример за начина, по който теми от импортната азиатска продукция 
биха могли да провокират развитието на определени декоративни решения 
в продуктите на гръцките художествени занаяти. Например, в каменните 
асирийски релефи от IX в. пр. Хр. многолистната розета с изпъкнал център 
все още се среща в чист азиатски вид, докато в Средиземноморието, мотивът 
от розети с подчертани с двойни линии листа и малки триъгълници между тях 
много бързо се превръща в собствено егейски. Подобна орнаментална схема 
се използва от елинските майстори на метални изделия почти през целия 
архаичен период и това се забелязва в редица бронзови предмети открити 
в Перахора (Payne 1940, Pl.70.4, 6). С многолистна розета с двойни линии и 
подлистници са украсени плоските части на дръжките на бронзов колонен 
кратер от гроб VI 51 от некропола на Требенище (Filow 1927, 49-60, Abb.45). 
Докато при кратера мотивът е изчистен и сигурен, то при съда от Нефела 
изглежда, че торевтът още не е овладял напълно техниката на нанасяне на 
украсата по неравни повърхности. Следователно, фиалата от Нефела може да 
се отнесе във времето между примерите от Софрониево и Требенище.

Вариант AFb. Отворени съдове с полусферично тяло, при които ъгълът 
Y е по-голям от установения при предходния вариант. Вариантът включва 
фиали, открити без контекст край с. Даскал Атанасово, Старозагорско,28 с. 
Рогозен, Врачанско,29 и с. Радювене, Ловешко30.

Златният екземпляр от с. Даскал Атанасово31 е открит случайно през 
1958 г. (Николов 1961). Съдът е с ниска полусферична форма. Ръбът на устието 
е прав, без профил. От двете му страни, на равни разстояния една от друга, 
са занитени четири тънки златни пластини32. Стените са сравнително къси и 
плавно преминават в равно дъно, в центъра на което е оформен цилиндричен 
в основата омфалос. Върху стените и дъното на съда е нанесена украса, 
състояща се от стилизирани лотосови цветове с издължена форма и остри 
върхове, която е разположена радиално около омфалоса и е отделена от него 
посредством един релефен пръстен. Техниките на изработка и декорация и 
на двата съда от Даскал Атанасово са коментирани на друго място (Стойчев 
2008, 124-131).
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Ранни фиали със сходна форма са открити в гробница ММ в Гордион 
и се датират в последните години на VIII в. пр. Хр. (Mellink 1981, 269, Pl. 
68, 69). Те се характеризират с украса подобна на тази на съдовете от 
Даскал Атанасово и висок, понякога канелиран омфалос, често отделен от 
декорираното тяло с няколко релефни пръстена. Стените на фригийските 
екземпляри са значително по-високи, което им придава ясно изразен 
полусферичен профил и влияе върху съотношението между височината и 
диаметъра. За повечето от тях този показател е 1:3, което според Х. Лушай е 
характерно за фиалите от VIII-VII в. пр. Хр. (Luschey 1939, 38-39). В пълно 
съответствие с традициите на производството на метални изделия в Анатолия 
по това време, повечето фиали от некропола на Гордион са отлети от бронзова 
сплав (Knudsen 1961, 74-78). Лети са и съдовете от Кючук Хююк (Турция), 
отнесени към VII в. пр. Хр. (Özkan 1990, 383-390, Res.2-3). Тези различия 
както в основните морфологични белези, така и по отношение на техниката 
на изработка определят, според мен, ролята на архетип за фиалите от Фригия 
спрямо по-голямата част от съдовете с подобна форма и украса, за които ще 
стане дума по-нататък. По форма те заемат средна позиция между азиатските 
предшественици и по-късната гръцка фиала мезомфалос (Mellink 1981, 233). 
С други думи, към днешна дата, вероятно те са най-ранните известни образци 
с декорация като тази на съдовете от с. Даскал Атанасово, а посочените отлики 
в случая са указание за развитие на типа във времето. 

Х. Лушай нарича този тип съдове „Lotosphialen” поради характера 
на нанесената върху повърхността им украса (Luschey 1939, 121). Мотивът 
представлява тесни дълги и къси венчелистчета, които образуват непрекъсната 
серия от стилизирани лотоси. Извън единичните, незначителни отклонения, 
изпълнението на мотива е еднакво при всички случаи. Предполагам, че 
гръцката адаптация на източната форма се извършва в средата на VІІ в. пр. 
Хр. най-вероятно в ателиета, разположени по западния бряг на Мала Азия, 
откъдето с посредничеството на островите Родос и Кипър тези фиали се 
популяризират и в континентална Гърция. При археологически разкопки на 
о-в Родос, в гробница III от некропола на Камирос е открита фрагментирана 
сребърна фиала с диаметър 18 см и украса от редуващи се радиално разпо-
ложени спрямо омфалоса лотосови цветове (Jacopi 1931, 43, Fig.13). Ръбът 
на устието е прав, стените са ниски и отделени от гладкия омфалос с един 
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изпъкнал концентричен кръг. Дъното е равно и придава на съда по-плоска и 
разлата форма33, превръщайки го във вариант на гордионските екземпляри. 
Датировката на комплекса в последните две десетилетия на VII – началото 
на VI в. пр. Хр. се определя от съпътстващите погребението лаконски ке-
рамични съдове в стил „средна дива коза”. Този времеви интервал показва 
началото на усвояването на „лотосфиалите” и употребата им най-вероятно 
като съд за възлияние в гръцка среда. На Крит, типът е представен от 
бронзовата купа от Аматус34 от кипро-архаичния период (Matthäus 1985, 153; 
Taf.31.415). Профилираният ръб на устието, относително ниският омфалос 
и силно опростената украса на тази фиала показват известно отдалечаване 
от основните фригийски примери, което би могло да бъде и хронологически 
измеримо. Посочените белези я отнасят към края на VIІ в. пр. Хр. и вероятно 
са индикация за местен производствен център.
 Фиалите от с. Даскал Атанасово намират паралели и сред група 
метални съдове от средата на VI в. пр. Хр., открити при проучването 
на светилищата на Хера Акрайа и Хера Лименея в Перахора. Всички те 
принадлежат към така наречените „лотосфиали”, а някои представят и 
вариант, който се характеризира с долепени листа с паралелни страни 
(Payne 1940, 148-153, Pl.52.1-2; Pl.53.1-3,5-6; Pl.52.1). Прави впечатление въ-
веждането на нови декоративни елементи в украсата – появяват се врязани 
концентрични окръжности и защриховани полета в свободното пространство 
под устието, перлени пояси и насечки около омфалоса. Аналогична на някои 
от тях е купата от гроб № 6 от некропола при Требенище от средата на VI в. 
пр. Хр. (Filow 1927, 75-76, Abb.93) и когато към тези примери се прибавят и 
идентичните екземпляри от Просимна (Blegen 1939, 420, Fig. 8), се получава 
доста внушителна серия бронзови фиали, датирана в средата на VI в. пр. Хр., 
която със сигурност е произведена в местни ателиета. Разтварянето на тялото и 
обогатената с нови елементи декорация в гръцките версии на близкоизточните 
съдове личи и в един пример от гроб Т330 от архаичния период на западния 
некропол на Пела (Χρυσοστομου/Χρυσοστομου 2004, 569.5). 

Купата от гроб 1 в Могила II край Осово (Южна Босна) и формално, и 
декоративно стои може би най-близо до източните първообрази и маркира най-
западната точка на разпространение на тези съдове. Като част от материалите, 
открити в некрополите на Гласинац от фаза IVc (625-500 г. пр. Хр.), издателите 
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й я определят като гръцки импорт (Benac/Čovič 1957, 14-15, 47, Tab.XXVIII-2). 
По-късно някои уточнения внася М. Парович-Пешикан, която смята, че 
фиалата от Осово е „внос от някой от развитите йонийски малоазийски 
градове” (Паровић-Пешикан 1961, 23). Тъй като подобни находки в Италия 
са рядкост, Б. Терзан предлага източносредиземноморски произход за съда и 
го датира в късния VIII - ранния VII в. пр. Хр. (Terzan 1987, 17.)

В съответствие с приведените примери, фиалите от с. Даскал Атанасово 
хронологически биха могли да се разположат между сребърния съд от Камирос 
и серията гръцки бронзови купи от средата на VI в. пр. Хр. Строгият, почти 
„каноничен” стил на изобразяване на листата и високия релефен пръстен 
около омфалоса на фиалите от с. Даскал Атанасово показват, че те са ранен 
пример, чиито връзки с анатолийските първообрази все още са доста силни. 
Близостта би била още по-явна, ако приемем мнението на Д. фон Ботмер, че 
пластинките върху ръба (които липсват сред по-късните гръцки съдове) са 
част от общата декорация и ги сравним с подобни елементи от украсата на 
някои от гордионските образци. От една страна, появата на перления пояс 
върху дъното на фрагментираната фиала я сближава с групата на вотивните 
дарове от гръцките светилища, но от друга тя все още има цилиндричната 
долна част на омфалоса си, характерна за по-старите „лотоскупи”. Тези 
белези показват, че изработването на нашите два съда трябва да е станало в 
първата половина на VI в. пр. Хр. Изглежда типът е въведен най-рано в Родос и 
Кипър в резултат от интензивните им контакти с Азия през архаичната епоха, 
а през VI в. пр. Хр. формата се разпространява и в останалата част на Гърция. 
Точното местонахождение на ателиетата, произвели златните фиали от с. 
Даскал Атанасово, е трудно да бъде установено, но използваният материал 
и посочените по-горе особености по отношение на техниката и стила на 
декориране ги отнасят към произведенията на ранната гръцка металопластика, 
чиято масова бронзова продукция се открива в светилищата на континентална 
Елада. По-късната дата в литературата (Николов 1961, 367) следва да бъде 
ревизирана, още повече че присъствието на фиали от този тип в гръцките 
обредни практики през V в. пр. Хр., не е отбелязано сред изображенията 
на метални съдове върху откритите в Локри и Росарно теракотени плочки 
(Merterns-Horn 2005/2006).

Фиалата от Рогозен и фиалата от Радювене са две идентични купи35 
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с тектоника, еднаква със съдовете от Даскал Атанасово. Ръбът на устието 
е прав, леко изнесен навън; тялото е кръгло, с дъговидно извити стени и 
широк омфалос в средата на дъното. Декорацията е изпълнена на основата 
на геометрични мотиви. Около омфалоса са оформерни два пластични ръба, 
а след тях, подредени последователно – три концентрични кръга: от перли, 
зигзаговиден мотив и по-малки перли. От последния пояс по стените на фиа-
лите се развива пластична украса от канелюри (езици), плавно разширяващи 
се по посока на устието, но без да го застъпват. 

В първата пълна публикация на Рогозенското съкровище Б. Николов 
пише: „може да се предположи, че двете са изработени в едно и също ателие”, 
когато предлага за рогозенската фиала дата в началото на V в. пр. Хр. (Николов 
1987, 23-24). Но в два последователни текста Б. Филов отнася цялата находка 
от Радювене в IV-III в. пр. Хр. (Filow 1913, 362; Филов 1919, 31-34). Едва ли е 
възможно, обаче, да съществува работилница, която в продължение на сто го-
дини да произвежда едни и същи съдове без да променя стила си. Теорията за 
ретардацията на елементи в изкуството би предложила решение, но в случая не 
можем да говорим за версии при формата или при декора. Очевидно двете фи-
али са синхронни, а и липсата на паралели извън Тракия също е голяма пречка 
за прецизното им датиране. Ако се върнем на морфологичните характеристи-
ки, ще видим колко близки са те до тези на съдовете от Даскал Атанасово. 
Орнаменталният мотив е нов (широки канелюри, вместо издължени лотосови 
листа), но схемата на неговото изпълнение и високият релеф се повтарят36; 
различни са омфалосите, ала украсата от перли и малки скачени дъгички е 
много подобна. Сравнението прави датата на Б. Николов, напълно възможна. 
Днес тя може да бъде аргументирана по-добре, защото лотосфиалите вече 
не се срещат сред вотивните предмети и инвентара в светилищата в Елада в 
края на шестото столетие пр. Хр. Съдейки по изображенията, те са изместени 
от съдове със същата форма, но с украса от канелюри, „бадеми”37 и лотосови 
пъпки. Примерите за тази промяна не са малко и се виждат в рисуваната гръц-
ка керамика и глинените релефи от първата половина на V в. пр Хр. (Merterns-
Horn 2005/2006, 42, Аbb.28), а фиалите от Рогозен и Радювене са тяхната 
„проекция” в метал. 

Промяната в стила (но не и във формата!) е проследима още по-сигурно 
при фиалите с украса от редуващи се „бадеми” и лотосови цветове. Броят на 
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предметите е достатъчно голям, за да образува плътна хронологическа реди-
ца, в която има своето място един друг екземпляр от Рогозен.38 Развитието на 
този декоративен модел при металните съдове от VI и V в. пр. Хр. е изследвано 
от Ив. Маразов (Маразов 1996, 24-27). По тази причина подробната дискусия 
тук е излишна и затова ще си позволя само няколко допълнителни бележки. 
Лотосовият мотив е с египетски корени и в репертоара на металопластиката 
на Средиземноморието навлиза чрез сиро-палестинските купи39. По-трудно е 
да се определи къде за първи път става комбинацията между лотосов цвят и 
„бадем”, която липсва в този си вид сред ранните находки от Гордион. Една 
любопитна плоска фиала от първата половина на VI в. пр. Хр. от музея в 
Хамбург (Hoffman 1974, 65, Abb.22.a-c), показва украса от редуващи се дебели 
и плътни лотосови цветове. Върховете на по-разтворените от тях са обърнати 
към устието, а още неразцъфналите тесни пъпки сочат с острия си край към 
омфалоса. Приликата на последните с финикийските лотоси и малко по-
късните малоазийски „бадеми” е толкова голяма, че ме кара да се замисля, 
дали пред нас не е свързващото звено? Релефът е висок и всъщност съдът 
стои върху декора, а не се опира на дъното си. Според анализа на писмените 
извори, след залеза на фригийската държава, основен фактор в торевтиката в 
Мала Азия става Лидия. За скъпоценните съдове, подарък на светилището в 
Делфи от владетелите на Сардис, Херодот е оставил впечатляващи описания 
(Herodotus I,14,25,51)40 и вероятността възникването на мотива „бадем и 
лотос” да е станало в лидийските ателиета изглежда много приемлива. Ако 
съдим по реверса на някои сечени в Милет в средата на VI в. пр. Хр. архаични 
монети, орнаментът вече е популярен и в „гръцка среда”. Сребърните фиала 
(von Bothmer 1984, 21, 12) и дълбока чаша (Strong 1966, 56, Fig.12) от Родос, 
които също се датират в VI в. пр. Хр., показват колко бързо този декоративен 
синтаксис се разпространява към островите, а оттам и към континентална 
Европа. Освен търговските контакти и даровете в светилищата, друго едно 
обстоятелство сигурно също играе съществена роля в обмена на техники и 
мотиви. През 494 г. пр. Хр. Милет е разрушен от персите и много от неговите 
граждани го напускат. Може би сред тях е имало и не малко торевти, намерили 
добри условия да продължат да упражняват занаята си в Атика. Така вече не 
изглежда „случайна” появата на фиала, украсена с пластични лотосови цветове 
и „бадеми”, която според надписа си е била предназначена от мегарците за 
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храма на Атина, но е открита във „варварски” гроб край Козани (Καλλιπολιτου/
Feytmans 1951, 93, Ειχ.8-9; за надписа също и у Jeffry 1961, 137). Екземплярите 
от Козани, Синдос (гроб 52), Халкидика (Hassel 1970, Taff.49.1-2) и Рогозен 
дават ясна представа за употребата на фиали с по-ранна форма и развитието 
на източния мотив „бадем и лотос” върху нея в самия край на VI и първите 
десетилетия на V в. пр. Хр. в работилниците на континентална Елада.

Вариант AFc. По съвсем естествен начин, разцветът на гръцкото из-
куство през класическата епоха оставя своя отпечатък и върху художествена-
та обработка на металните съдове. Майсторите експериментират не само с 
украсата чрез въвеждането на нови елементи в декоративната програма, но и 
с формата на фиалата. Съдовете от Рогозен (Николов 1987),41 Башова могила 
(Филов 1934, 63, Обр.80)42 и Колекция „В. Божков”(Маразов 2007, 27, 9) имат 
плитко тяло с обемен омфалос, ниски стени и слабо изразен ъгъл Y. Устийни-
ят ръб е профилиран и завит навътре – белег, който отличава този вариант от 
дискутираните досега. Сцените на либацио в рисуваната керамика от петото 
столетие преди Христа, показват употребата на фиали с такъв строеж на 
тялото в гръцките ритуални практики и може би промяната е наложена по 
функционални причини.

Вероятно съдът от Рогозенското съкровище е най-стар от групата и 
може да се отнесе към второто десетилетие – средата на V в. пр. Хр. В подкрепа 
на тази дата „говорят” няколко обстоятелства. Ръбът на устието е с Т-образен 
профил, което все още свързва фиалата с ранните примери с леко изнесен 
навън устиен ръб. Стремежът към подчертаване и издигане на омфалоса като 
отделна част от тялото указва същото. Концентричен кръг от малки скачени 
дъгички, както при екземплярите от вариант AFb, разграничава омфалоса 
от останалата украса. Основният мотив от един ред жълъди и заоблени 
листа е изпълнен чрез смесването на репусе и щампа, но не покрива цялата 
повърхност на съда, а в най-горния регистър (към устието) са разположени 
схематични триделни лотосови цветове. Допустимо е при такова сравнение, 
ниският релеф и стилизацията на елементи от украсата да се разглеждат 
като признаци за следващ етап от развитието на плоските фиали и съдът от 
Рогозен да се означи като преходен. Върху няколко червенофигурни чаши от 
Вулчи, датирани в 480-460 г. пр. Хр., са изобразени много сходни по форма и 
орнаментация фиали. Инв. номер Б467 от Рогозен е най-близкият паралел от 
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гледна точка на декора, но се отличава съществено по строеж на тялото. 
Съдовете от Башова могила и този от частната колекция са почти 

неразличими един от друг по размери, техника на изпълнение, стил и 
художествена програма. Височината на стените е сведена до минимум, 
придавайки на тялото толкова разлата форма, че се е наложило оформянето 
на профилиран навътре устиен ръб, който да задържа течността. Логично, 
украсата от гравирани и листово позлатени фигурални сцени е съсредоточена 
около омфалоса43 и по дъното, защото в тази зона изобразителното поле е най-
голямо. Пластични остават поясите с растителни мотиви около центъра. 

Върху вътрешната страна на фиалата от Башова могила са представе-
ни четири квадриги в бърз бяг44. На колесниците до кочияша е стъпил по 
един въоръжен апобат и всяка двойка е различна по облекло и въоръжение. 
Всичките коне са в профил наляво, докато колесниците са в лек ракурс. 
Разнообразието от пози засилва чувството за напрежение от състезанието, 
което някои от изследователите идентифицират като част от процесията 
на атинските Големи Панатенеи (Archibald 1998:178; Reho/ Ilieva 2006:92). 
Фиалата е отнесена към втората половина на V в. пр. Хр. и Б. Филов смята, 
че допълнително гравираният надпис върху външната страна на съда: 
ΔΑΔΑΛΕΜΕ, подсказва, че в един момент от своето съществуване тя е била 
собственост на тракийски аристократ (Филов 1934: 65, 210, 230). М. Иглевска 
предлага друга интерпретация на украсата. За нея лотосите, палметите, пал-
мовите клонки и лавровитя венец около омфалоса, както и надбягването с 
колесници имат есхатологичен смисъл, а такава е символиката и на надписа, 
преведен от Вл. Георгиев като: „Земьо, пази ме!” (Iglewska 2008: 169-173). 

Битка между амазонки и гръцки хоплити е „разказана” върху стените 
на фиалата от Колекция В. Божков (Маразов 2007: 27). Две от амазонките са 
на коне. И тук облеклото и въоръжението на всички персонажи е различно. 
Динамика отново не липсва, изразена чрез препускащите жени-войни с разве-
ти коси и дрехи. В детайли са подчертани разликите (полови и статусни) меж-
ду участниците в сцените. Изображението е линеарно в техника, характерна 
и за други метални съдове от втората половина на V в. пр. Хр.45 Използва 
се перспектива и съответно елементите на декорацията последователно пре-
минават от малки размери около омфалоса до по-големи под устието на съда, 
което създава впечатление за дълбочина.
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Това са елитарни сребърни съдове, за които отдавна има мнение, че 
са атическо производство (Велков 1930-1931: 42). Според М. Викерс има ясна 
връзка между теглото на фиалата от Башова могила и атическите монетни 
стандарти (Vickers 1992: 17). В Гърция такива изделия са били посвешавани 
в светилищата или са дарявани на победители в игрите, провеждани в Атика 
и Беотия. В античната литература могат да се открият сведения, че едни от 
големите майстори на храмова и обществена скулптура също са изработвали 
такива луксозни предмети. Бронзова фиала мезомфалос с дръжка, оформена 
като халка, е открита в къща А V 10 в Олинт. Тя показва аналогичен сроеж на 
тялото и е пример за практическата употреба на съдовете от този вариант в 
ритуалите, извършвани в гръцките полиси (Robinson 1935: 233, Fig.33).

Дискусия 
Време е да изложа изводите, които биха могли да са следствие от 

предложената класификация, но наричам тази част дискусия, а не заключение, 
защото не смятам темата за изчерпана.

Според анализа на металните и керамичните съдове от къснобронзовата 
и началото на ранножелязната епоха, в Тракия няма пример с А-форма, който 
може да се интерпретира като местен предшественик на фиалата с омфалос - 
първообразите засега се търсят в паметниците от Западна Азия или Кипър. От 
„раждането на фиалата” до появата й в гроба от Софрониево минават около 
300 години, така че в Тракия постъпват вече оформени типове съдове, чието 
развитие е протекло на друго място. Времето на тази поява почти съвпада 
с популяризирането на формата и в континентална Гърция - обстоятелство, 
което може да се обясни с интензивните й (не само търговски) контакти с 
Ориента. По отношение на плитките А-фиали с омфалос, в този исторически 
период Елада и градовете по малоазийското крайбражие са основен посредник 
между Изтока и Тракия. Статукво, което, ако съдим по тези метални съдове, се 
запазва дълго време. Неслучайно всички коментирани тук варианти намират 
най-близки паралели сред инвентара на гръцките светилища, в рисуваната 
керамика или в украсата на храмовата архитектура. В работилниците, 
обслужващи култа, майсторите адаптират фиалата към местните религиозни 
предписания, превръщайки я от съд за пиене в инстумент за либацио. 

От друга страна, ограниченият брой находки от този вид в Тракия идва 
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да подскаже, че формата не се радва на особено радушен прием. Липсата на 
индикации за локалното й производство, отсъствието на такива изображения 
върху паметници, които сме свикнали да означаваме като тракийски, фактът, 
че тук се откриват изключително разнообразни като декор и морфология 
съдове, са все аргументи за това. Вероятно плитката фиала не била възприета 
нито в тракийската пирова традиция, нито в тракийската обредност (или по-
скоро, мястото е заето от други съдове?). 

Разгледани като група, тези фиали са проблемни поради различни 
причини: ние не знаем със сигурност кой ги използва в Тракия, но много добре 
виждаме какви връзки имат със съвременната им гръцка метална продукция. 
При какви обстоятелства тогава едно общество толерира приемането на някои 
от най-очевидните примери от съседна култура? Ако се приеме принципът, че 
естетическите ценности са така социално и идеологически обмислени, както 
всички други аспекти на обществото, то въпросът е: какво прави отделна част 
от гръцкото изкуство красива в очите на някои траки? В такъв план става ясна 
нуждата от изграждането на определен модел, който да даде възможност за 
адекватни решения на тези проблеми.

В антропологията и в историята моделите, обясняващи културната 
възприемчивост, изглежда включват силна липса на равновесие като ком-
понент. Най-познатите връзки са тези между доминиращия „център” с по-
голяма сила, икономически ресурси и дори някаква форма на явен контрол 
и второстепенната „периферия”. В този модел термините „съперничество”, 
съответно „подражание” на част от периферията описват един важен процес, 
чрез който културните ценности и идеи, запечатани във вносните престижни 
артикули са съзнателно приети заедно с предмета. В това съперничество 
целта на периферията е да въздигне себе си на културното ниво на центъра, 
изразяващо се често и в идеологическо съгласие. Повечето изследвания, които 
приемат модела център-периферия и го отнасят към древните общества, са 
фокусирани най-често върху Близкия изток или Европа – основно северна, 
през римската епоха и във всяко едно от тях ясно е развита концепцията 
за голямата силна империя, в която столицата експлоатира ресурсите на 
сателитната периферия.

Уместно е сега да се върнем към въпроса за избора: траките от класи-
ческата епоха отбягват да приемат някои очевидни компоненти на гръцката 
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материална култура. Една основна социална истина е, че всеки слой от 
обществото се опитва да обнови себе си чрез подражание на това, което 
вижда в начина на живот на тези, които смята за висшестоящи. В този смисъл, 
приемането на форми от гръцкото изкуство в Тракия в някои случаи е много 
интересно, тъй като позволява по-голямо вникване в предубежденията на 
тракийската мисъл. Не е чудно, че появата на тези съдове в Тракия съвпада с 
един от най-силните периоди от нейната политическа история. Това е времето, 
когато тракийските царе се опитват да изградят държава с имперски статус, 
а тракийската аристокрация приема избирателна степен от показателното за 
гърците изкуство. Правейки това, те не се държат като периферия, опитвайки 
се да се интегрират в орбитата на елинския свят, а по-скоро обратното – те 
подражават на качеството да бъдат център като илюстрират себе си чрез част 
от гръцкото. 
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основно с въпросите на ранното етруско изкуство и съответно ограничава анализа си 
до VIII в. пр. Хр.
7  Купата произхожда от депозит в Ашур и се съхранява в Берлин. Под устието е 
гравирано името Аššurtaklâk, което повечето учени отнасят в 806-805 г. пр. Хр. (Matz 
1937, Tafel I, Abb. 1-2).
8  Сребърната фиала от могила Мушовица от некропола край с. Дуванлии, Пловдивско; 
АМ – Пловдив, инв. номер 1539. 
9  Според датата, предложена преди това за един от екземплярите от Ялисос.

10  АМ – Пловдив, инв. номер 1275.
11  НАИМ – София, инв. номера 2241 и 2242.
12  НАИМ – София, инв. номера 5189, 5190, 5191, 5192, 5193 и 5194.
13  НАИМ – София, инв. номер 6936.
14  АМ – Пловдив, инв. номер 1515.
15  Вж. примерите у Strong 1966, pl. 14A-B, 15B. 
16  Основанията за това, подкрепени с адекватни аргументи вж. у Стоянов 2003, 90-
91.
17  Сполучливо наречени „Одриски дял”, „Абдерската плячка” и „Продукцията на 
местните ателиета на север от Хемус”.
18  По причини, посочени по-горе, тук ще бъде представена само една от тях. 
19  Впрочем, подобна морфология се забелязва и у два златни съда с врязана украса 
от съкровището от Северна Евбея, отнесени в ранно-бронзовата епоха (около 3000 
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– 2800 г. пр. Хр.) - сега в колекцията на музея Бенаки (Гърция), инв. № 1516 и 2049 
(Fotopoulos / Delivorrias 1997, 50-51, pl. 55,56 ); една сребърна купа от Съкровището 
от Евбея (колекция „Бенаки”, инв. № 2050) е датирана в 3000-2800 г. пр. Хр.; още две 
сребърни купи от Metropolitan Museum of Art (инв. № 1972.118.152 и 46.11.1), за които 
е указан същия произход, са отнесени в 3000-2300 г. пр. Хр. (Von Bothmer 1984, 16, 
pl. 1-2); сребърен съд от Аморгос, определен от С. Хууд като ранно цикладски – 3000-
2200 г. пр. Хр. (Hood 1978, 153, pl. 144 a-b). С повече въображение, такива „идейни 
предшественици” на фиалата могат да се открият дори и сред находките на Уули от 
Царския некропол на Ур (Whooly).
20  Датировката на съда е спорна. В литературата се сочат дати в рамките на 1750 – 
1500 или 1350 – 1200 г. пр. Хр. – вж. Guy 1938, 189; Fig. 186. 2.
21  Гробницата се отнася в началото на края на VIII в. пр. Хр. (Mellink 1981, 270).
22  Cal. 1050-750 пр. Хр.
23  РИМ-Враца; инв. номер А747.

24  РИМ-Враца; инв. номер Б600.
25  Същото тя  поддържа и в по-новите си изследвания – вж. Terzan 1995, Abb.16.
26  Сред материалите от погребението публикувани от Б. Николов липсва предмет, 
който би могъл да се интерпретира като дръжка. Най-вероятно фиалата е депонирана 
без нея или просто не е постъпила в музея. В гробници P31 и P32 от Гордион са 
открити метални дръжки за дървени купи, оформени като халки – вж. Yong 1981, 
Pl.10k.
27  Подкрепа в тази посока може да се намери и в анализа на Ив. Маразов за 
конструкцията и украсата на начелника за конска амуниция от същото погребение – 
вж. Маразов 1981, 21, както и Маразов 1996, 11, където предлага дата VII в. пр. Хр. 
и за фиалата.  
28  РИМ-Стара Загора; инв. номер 2Сз1132.
29  РИМ-Враца; инв.номера Б590 и Б428.
30  НАИМ; инв. номер 5189.
31 Съдовете от находката са два (един цял и един фрагментиран), но от 
класификационна гледна точка носят едни и същи белези и поради тази причина тук 
е представен само единият от тях. От втората фиала (РИМ – Стара Загора, инв. номер 
2Sz1133) са запазени само две части от срещуположни стени и омфалоса с областта 
от дъното край него. Формата и декоративната схема са същите като при запазения 
екземпляр. Ръбът на устието е прав, равен. Под него не се наблюдава никаква украса. 
Тя е разположена върху тялото на фиалата и покрива цялата повърхност. Състои се 
от същите стилизирани лотосови листа с остри върхове и заоблени в основата си 
дръжки, но зоната на дъното е отделена от омфалоса не с релефен ръб, а чрез две 
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концентрични, вписани една в друга окръжности с пояс от малки точки между тях.
32 Функционалното им предназначение е дискусионно. Както Д. Николов правилно е 
забелязал и четирите прилепват плътно по ръба, което изключва възможността да са 
употребявани като дръжки. Д. фон Ботмер е склонен да смята, че са част от украсата 
на съда (von Bothmer  1962, 156).
33 Необичайна за анатолийските бронзови първообрази, от които несъмнено е 
„копирана” декоративната схема.
34 Сега в Kunsthistorisches Museum, Виена
35 С пренебрежимо малки отклонения една от друга в размерите, дължащи се по-
скоро на технологични фактори.
36 Канелирана е дълбоката сребърна купа от VI в. пр. Хр. от Кипър (von Bothmer 
1984, 22, 13). Масивни, широки и пластично оформени са канелюрите у един друг 
пример от Тракия от края на VI в. пр. Хр. – този от Кукува могила (Филов 1934, 50, 
Обр.60).
37 „Бадеми” е в кавички защото авторите, описващи този орнамент, никак не са 
единодушни при неговото тълкуване. В немската и оттам в англоезичната литература 
се означава с неопределеното и безизразно Buckel (Luschey 1939; Strong 1966). В по-
новите изследвания се допуска, че това са „неразцъфнали лотосови пъпки” (Melikian-
Chirvani 1993). Реших тук и по-нататък да следвам терминът „бадеми” , предложен от 
Ив. Маразов, който също го маркира по този начин (Маразов 1996, 25).
38 РИМ Враца, инв. № Б428.
39 Финикийска по характер е украсата от лотосови цветове около омфалосите на две 
сребърни фиали от Кипър (Matthäus 1985, Taff.29-30.394,395).
40 Herodotus. Historiae (Херодот. История, част I, кн. I - III; превод П. Димитров, ред. 
Ал. Фол и др. ; изд. „Наука и изкуство” – София 1986).
41 РИМ-Враца, инв. номер Б586.

42 АМ-Пловдив, инв. номер 1515.

43 При фиалата от Колекция В. Божков и той е с листова позлата.
44 Интересна гледна точка за ролята на колесницата в тракийската обредност и образа 
й сред паметниците от Тракия представя изследването на К. Рабаджиев (Рабаджиев: 
под печат). Благодарен съм на автора за предоставената ми възможност да се запозная 
с текста много преди неговото отпечатване. 
45 Киликсът от същото погребение (Филов 1934: 65-66, обр.81-82), още един сребърен 
киликс от могила 1 в община Калояново (Кисьов 2005: 46; обр.28; Таб.XI), сребърен 
кантарос от погребението в Големата могила (Филов 1934, 106-110; обр.132-134). За 
техниката на гравиране при металните съдове и връзката й с рисуваната керамика- 
вж. Gill/Vickers 1990.
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