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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Паре ЗАРЕВСКА
1
 

 

ПРИКАЗ НА МОНОГРАФСКА ПУБЛИКАЦИЈА 

„ВИЗАНТИСКА КЕРАМИКА“ ОД КЕН ДАРК  

(DARK KEN, BYZANTINE POTTERY, CHARLESTON, 2001) 

 
Апстракт: Оваа ретко достапна монографска публикација на балканскиве 

простори,  базирана врз непосредни истражувања ни нуди иновативна реевалуација 

и интересни нови интерпретации на керамичкиот материјал, кој скоро и да не е 

експлоатиран како извор на податоци за византиската економија и општество. 

Кен Дарк нуди реконструирање на византиската култура фундирана врз 

фрагментираната керамика, издвојувајќи ги фрагментираните глазирани садови. 

Тој ги компилира тезите изнесени од Морган и Рајс, па ги надградува со 

сознанијата од актуелни американски научници кои го третираат проблемот на 

византиска глазирана керамика, при тоа апострофирајќи ги проблемите кои би 

требало да бидат предмет на идните проучувања. 

 

Клучни зборови:  керамика, глазирана, груба керамика, среден век, Византија, 

монографија.  

 
Монографијата ги содржи следниве поглавја: Предговор и признанија; 

Листа на илустрации; 1. Вовед во византиска керамика; 2. Византиска груба 

керамика: 1000 години континуитет во грнчарската продукција; 3. Визан-

тиска фина керамика; 4. Мануфактура и маркетинг на византиската кера-

мика; 5.Керамиката како извор за реконструкција на византиската 

култура; 6.Заклучок: крајот на византиската керамика; 7.  Каталог на 

видови грнчарија; 8 Речник, забелешки и индекс. 

 

Предговор и признанија 

Дефинирајќи го почетокот на Византиската Империја по падот на 

Римското Царство, авторот претенциозно своето дело го атрибуира како прва 

книга за византиската керамика како целина. Поранешните публикувани 

материјали тенденциозно се концентрирале на поедини локалитети или на 

специфични групи на керамика. Скоро да немало обид за пошироко синтети-

зирање, испитување на вредност на материјалот како археолошки извор за 

периодот, генерално. Оваа публикација ја опфаќа целокупната византиска 

керамка од садови за подготвување храна, па сè до најфините декорирани 

садови. Понатаму, хронолошки се проследени досегашните публикувани 

анализи за глазирана византиска керамика, при што посебна благодарност е 

                                                      
1
 магистер по археологија, Паре Заревска, НУ Завод за заштита на спомениците на културата 

и музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“, бр. 400, Прилеп; ,,Борис Кидрич“ бр. 46 

Прилеп; pare.zareska@gmail.com 

159



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 

 

упатена до семејството Рајс, Нколас Талбот Рајс за согласноста во ова дело да 

се прикажат репродукции на акварелните претстави од садовите кои неговиот 

татко, професорот Давид Талбот Рајс – кој ја инаугурира модерната студија 

на византиска керамка во делото Византиска глазирана керамика, од 1930г., 

кому воедно авторот Кен Дарк му го посветува овој труд
2
. /провери ја 

реченицава/ 

 

 

1.Вовед во византиска керамика: 

 

Вовед: Позиционирање на Византија
3
 

 (Позиционирање на Византија, Сегашната состојба во византис-

ката археологија; Некои иницијални коментари за византиската керамика; 

Дефинирање на византиската керамика; Проучување на Византиската 

керамика). 

Генерално, дефинира три периоди во политичката и културната 

историја на Византија: Во првиот период присутни се скоро сите аспекти на 

римското минато, а во подем е трговијата по морски пат – времето на доцна 

антика. Византија, со Јустинијан I се обидува да ја обнови Западната Римска 

Империја, што и успева со Италија Сицилија и Северна Африка, за потоа да 

колабира во воена и економска криза и да го изгуби поголемиот дел од 

Империјата, во рацете на Арапите и другите неримски народи. Во седмиот и 

осмиот век, Византија ја губи ефективната контрола на поголемиот дел од 

Балканскиот Полуостров, губејќи ја Палестина и Северна Африка. Замира 

градскиот живот на поголем дел од територијата на Анадолија, контролиран 

од Византија. Убавите и големи градови каков што е Ефес, стануваат нешто 

поголеми од селца. Од гледна точка на археологија, на седмиот век Дарк 

гледа како на време кога културните конвенции на доцната антика се 

предизвикани од новите верувања и вредности. По 843-тата г., официјалното 

напуштање на иконоклазмот, Византиската Империја се ослободува од 

продолжената фаза на обнова. Политичко воените околности веќе овозмо-

жуваат забележителен економски раст. Градовите просторно се зголемуваат, 

во нова средновековна форма во која римското јавно секојдневие престанува 

да постои, и скоро единствени цивилни градби се црквите. Општеството е 

насочено кон империјалниот двор, градот Константинопол, православната 

црква и војската. Во перодот од IX до XII век, од денешен поглед се гледа 

како на класика на византиската цивилизација. Период кога византискиот 

                                                      
2
 Во оваа прилика искажувам срдечна благодарност до д-р Лена Холмквист и д-р Михаел 

Олаусон (Lena Holmquist; Michael Olausson; Stockholm Universitas, Department of Archaeology 

and Classical Studies) кои за време на својот професионален престој во Прилеп широкоградо 

ми ја подарјиа оваа ретка монографија, притоа овозможувајќи ми непосредно да ја запознаам 

македонската стручна јавност со сознанијата на авторот Кен Дарк. 
3
 Ова поглавје е интересно заради илустрирањето на дел од европската историја од 

американско гледиште.  
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стил на уметноста и културата е во расцут и се извезува далеку преку импери-

јалните граници до соседните народи на Источна Европа. Средновизан-

тискиот период замира по Четвртата крстоносна војна кога е окупиран 

Цариград (1204г.). Многу редуцирана верзија на Империјата опстојува до 

1453г., кога Константинопол потпаѓа под Отоманската Империја.  

 

Сегашната состојба во Византиската археологија 

Во овој дел Дарк ги издвојува следниве проблеми: археолошките 

локалитети на кои е застапена византискта култура, многу ретко се истражу-

вани според современи методи на теренски археолошки ископувања; во 

голема мера запоставена е културата на средната или на сиромашната класа 

на Византија, што подразбира запоставување на руралната култура на Визан-

тија и неразјаснетост на архитектурата, уметноста и секојдневните артефакти 

користени од т.н. обично население, за разлика од предметите користени од 

припадниците на Дворот, војската и црковните прислужници.  

 

Некои иницијални коментари за византиска керамика 

Авторот  започнува со констатација дека Византијците во голема мера 

користеле  грнчарија и на многу популарен начин ги опишува намените на 

керамичките производи, без намера да прави некоја посериозна функцио-

нална класификација: фина керамика (садови наменети за трпезна 

употреба), груба керамика (наменета за готвење, складирање и транспорт – 

посебно издвојувајќи ги амфорите со заоблено дно и луцерните). Според 

Дарк, ова се садови кај кои е лесно да се идентификува функцијата за разлика 

од групата садови кај чија функција тешко се дефинира намената. Керамика 

што се користела во архитектонски цели, нарочно цевки (тубес) користени во 

градењето цркви во VIв., во Равена, како и секундарнo употребните амфори 

за засводување, неглазирани подни керамички плочи во Vв., како и 

керамички тули за градба сите хронолошки неосетливи. Керамиката се 

користи и за правење на тегули, керамички икони, како и керамичките 

шишиња со две рачки со релјефни претстави (кај нас познати како карти), 

садови пилгрим фласк поклонички садови – користени во светилиштето 

посветено на Св. Јован во Ефес. Други керамички производи се поклонички 

жетони – едноставни тркалца од печена глина со втисната декорација, вооби-

чаено произведувани од монашките центри на Медитеранот. Друга класа 

керамички објекти со религиозна намена се угвентариа – тесни шишенца со 

втиснати монограми наменети за чување осветено масло, користени во време 

на рана Византија на територијата на источниот медитеран, во непосредна 

околина на Константинопол, егејските острови, Грција Италија, Сицилија, 

Северна Африка, Шпанија и околу Црното Море. Постоеле керамички 

фигурини и фигури на животни, веројатно играчки, како и хумани и 

животински фигурини во групата на трпезна керамика, со декоративна или со 

намена да поттикнат визуелна шала.  
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Дефинирањето на византиската керамика во оваа книга подразбира 

керамика произведена во границите на Византикото Царство, што ја 

исклучува целокупната Кинеска, Исламска и Западна продукција, пронајдена 

во византиските градови или во деловите што некогаш биле во состав на 

Византиското Царство, но ги вклучува имитациите на невизантиска продук-

ција на грнчари лоцирани на византиска територија. Во периоди кога 

Византискта Империја е фрагментирана и поранешната византиска земја е 

управувана од независни византиски влади или има византиска популација, 

која продолжува да произведува грнчарија што првично ни е позната како 

византиска, Дарк се согласува да биде нарекувана византиска. Невизантиска 

керамика ќе се спомнува само кога е релевантна за технологијата на 

производство или типологијата.   

 

Проучување на византиската керамика  

Во хронолошкиот преглед нагласено е дека литературата создавана во 

периодот на XIX и XXв. не се базирала врз критериумите на историјата на 

уметноста, сè до проучувањата од Хејс кој го демонстрира датирањето со 

монети на поголемиот дел од византиската фина керамика, користејќи ги 

добро дефинираните стратиграфски ископувања применети на Медитеранот и 

околу. Средно и доцновизантиската груба керамика сè уште  бара детална 

хронологизација наспроти примероците проучени од Каролин Вилијамс
4
. 

Попрецизно е датирана керамиката во Италија, и тоа онаа од последните 

декади на доцен 12 в., кога е разјаснет и невизантискиот карактер на ‘Proto 

Maiolica’ садовите, ‘Ramina Manganese Roso’ и т.н. ‘Roulette’ садови. Врската 

во проучувањето на италијанската и византиската грнчарија се должи и на 

вградување на византиската керамика во ѕидовите на италијанските цркви 

т.н. bacini – експонирачки чинии и италијанската керамика во византиските 

цркви. Во последните децениии на XX в., лабораториските анализи на 

минералите во состав на глината користена за производство на византиска 

керамика овозможија крупен развој во проучувањето на византиската 

керамика и одредување на производствените центри.?  

 

2. Византиска груба керамика 

(1000 години континуитет во грнчарската продукција; Рано византиска 

груба керамика, Паници декорирани со назабено колце, Средновизантиска 

груба керамика, Доцновизантиска груба керамика, Заклучок). 

Вовед 

Грубата керамика е најбројна, но најмалку проучувана византиска 

керамика. Произведувана е и продавана локално за потребите на локалната 

заедница, но нејзиното истражување регион по регион, територија – по 

територија е во зачеток.  

                                                      
4
  Според Кен Дарк, Caroline Wiliams 1989, Anemurium The Roman and Early byzantine pottery, 

Subsidia Medievalia 16.         
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Рановизантиската груба керамика вклучува широк ранг форми: грниња за 

готвење, паници, капаци во форма на куполи или тацни, мортариа (паници за 

подготвување и ситнење на храна), ќуп, филџан (cups), свеќник (candle stick) 

шише (flask) лампи (lamps) амфори и др… површината им е мазна, некогаш 

ангобирана, изгорена, полирана или декорирана со врежани прави, 

брановидни или закосени хоризонтални линии. Често имаат мали рачки или 

капаци со рачки или други функционални додатоци како што се нтегрални 

цедила (internal strainers).  

Многу долго во Византиската Империја опстојува плитка кружна 

паница со благо закосена основа и една долга рачка. Според текстурата и 

според аналогии, оваа ,,тава за пржење” (frying pan), всушност, користена е за 

пржење на храната на маслиново масло, сушење на храната или за 

подготвување на некој вид омлет. Оваа форма има свои паралели со 

металните садови. За шестиот век, вообичаени се садови со форма на 

здепасти ќупови и бокали, често на конкавни основи со централно 

испупчување (кноб), особено чести се топчести лонци со една или две мали 

дршки прицврстени на горниот раб или на рамената, произведени во 

рановизантиската Империја во Палестина Египет и Грција. Декоративните 

техники карактеристични за овој период се: декорирање со назабено колце 

(rouletting), налепување на глинени обрачи (ribbing), декорирање со 

врежување (icised) и вдлабување со чешли. Наведениве декорации се 

карактеристични за Абу Мина, Келиа во Египет, како и на црвено 

ангобираните бокали во Атина. Декорацијата нанесена со вдлабување  со 

прсти застапена е во Египет и Анадолија за која се карактеристични и 

брановидните устинки.  

Четири основни класи на локална рановизантика керамика можат да се 

издвојат: (Rouleted Bowls) паници декорирани со назабено колце. Паниците се 

со дебели ѕидови на прстенеста нога, декорирани со назабено колце, 

произведувани во околината на Ерусалим со портокалов и кафеаво 

портокалов цреп, со сиво јадро и црвен до пурпурен или кафеав премаз. 

Ваквите паници вообичаено се декорирани со назабено колце. Длабоки 

паници со избраздени ободи (rilled rim) и со извлечени ободи (arched rim), се 

произведувале од сличен светло портокалов до кафеав цреп. Паниците со 

извлечен обод се декорирани со втиснување со чешли. Фината византиска 

керамика содржи паници, ќупови, чаши со тенки ѕидови, изработени од 

светлокафеав до светлопортокалов цреп кој е тврдо испечен. Надворешноста 

е декорирана со изгорени ленти и втиснати брановидни или дијагонални 

линии. Сите класи се во употреба во V и VI в. Употребата на  паници 

декорирани со назабено колце е во II в. , а фината византиска грнчарија, 

веројатно започнала во VI  в. и продолжила до X  век.  

Рановизантиската груба грнчарија скоро секогаш е во билска врска со 

римската керамика. На пр. тенкоѕидните лонци за готвење со мали дршки, 

правени во VII в. на Кипар се реминисценција на римската грнчарија. 

Паниците со избраздени и извлечени ободи се директно продолжение на 

163



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 

 

римската провинциска керамика. Овој континуитет го потврдуваат амфорите 

и луцерните како и т.н. мортариа садови. Стандардните амфори во 

рановизантискиот период биле нарекувани kouphon, а подоцна megarikon 

(мали садови со слична форма се именувани lagena). Скоро сите 

рановизантиски амфори од надворешната страна се или избраздени или 

декорирани со чешли или како тегули и сите имаат добро дефиниран врат. 

Екстремно се слични на римските и многу лесно може да се погреши во 

нивното датирање. Во Византиската Империја во употреба биле, главно, 

седум класи, илустрирани со цртеж според местото на производство и 

распространување (стр. 38, црт. 13.) Понатаму се осврнува на луцерните, за 

кои смета дека имаат директна римска провиниенција. Како посебен тип ги 

издвојува лампите што се производ на Мала Азија и кои често имаат рибина 

опашка. Како друг можен производствен центар на лампи го наведува Книд 

во V и VIв. а разлика од лампи, широко распространети од IV век.  

Коринтските, атинските и лампите од Аргос покажуват тенденција на 

копирање на импортираните примероци. Други мануфактури во кои се 

произведувале лампи се: Тракија, Египет, Палестина и Константинопол.  

Ова поглавје завршува со констатацијата дека рановизантиската 

култура е под силно влијание на доцноримската материјална култура, што е 

особено видливо преку артефактите користени во секојдневието.  

 

Средновизантиска груба керамика 

Седмиот век е период на длабоки промени во Византиската Империја, 

што и не е така видливо во грубата керамика. Продолжува локалното 

производство под влијание на римски форми. Мали промени се видливи во 

наодите од Ефес, Пергам Солун и Атина, каде е евидентно продолжувањето 

на рановизантискиот репертоар, вклучувајќи ги бокалите, ќуповите и грнците 

за готвење, со една или две рачки. Во овој период се јавуваат 

константинополските бели садови (Constantinopolitian white ware CWW), во 

форма на бокали, капаци, ќупови, паници и сл. неглазирани садови, кои во 

Константинопол се произведувале од VII до XII век. Авторот ја применува 

класификацијата на Хејс направена на сарачане садовите, според која се 

издвоени пет групи. Користи нов материјал кој индицира нови работилници. 

Рановизантиските лампи веќе не се достапни. Приметни се уметнички 

иновации во грубата керамика, како и зачетоците на дванаесетвековната мат -

боената керамика, призведувана во Јужна Грција. Во локалната керамика се 

среќаваат црвено, бело или кафеаво сликани декорации врз неглазирана дури 

и розова површина.  

Друга промена поврзана со Јужна Грција е појавата на рачно 

изработени ќупови од темносива глина со надворешна декорација втисната со 

чешел или вдлабени линии во близина на ободот, именувана словенска 

(Slavic), според верувањето дека ваквата керамка е репрезент на наметливата 

популациона група (Slavs) во Византиската Империја. Нема аргументи во 

прилог на случајноста, па затоа оваа керамичка класа е наречена рачно 
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изработена (hand madeware). Секој дел на Византиската Империја имал своја 

традиција во рачно изработвање на керамиката, но т.н. словенски садови 

претставуваат новина во локалната керамичка продукција. Можно е оваа 

керамика да се идентификува со надоаѓањето на Словените. Керамиката се 

користела како урни за кремирање на Олимп, каде се пронајдени заедно со сè 

она што и припаѓа на словенската окупација во Тирин, во прилог на нејзиното 

словенско потекло. Оваа керамика, исто така невообичаено се појавува во 

Коринт, во Истимиа и Аргос. Попроблематичен е податокот од северен 

Балкан, дека Словените не произведувале автохтона керамика сè до VIIIв. – 

долго по завршувањето на доселувањето, а локалните Словени биле 

интегрирани во византиското општество. Дилемата за словенска 

атрибуираност е отворена и од хронолошки аспект. Рачноизработената 

керамика е датирана во VIIв., современо со керамиката од Аргос и Никопол 

ад Истриум во Бугарија, а како терминус постквем е шести век за сличниот 

материјал. Во Истимиа, најраната рачно работена керамика е од седми век и 

веројатно долго останува во употреба на овој локалитет. Изгледа дека рачно 

изработената керамика најрано се појавува во доцниот VI в., а се прави во 

седмиот и потоа. Слична керамика се прави во Бугарија и на Северен Балкан, 

во VIIIв. Ако материјалот соодветствува на VIII. и подоцна, може да се 

однесува на бугарските врски со Византиската Империја, повеќе отколу со 

доцниот VIв. и словенските доселувања. Поверојатно е дека 

рачноизработената карамика претставува класа средновизантиска керамика и 

нема ништо словенско од VI и VIIв. Овој податок, е вредена информација во 

прилог на балканските контакти на византиската популација со денешна 

Грција.  

 Развојот на амфорите покажува континуитет со рановизантиските. 

Најсериозен приод кон средновизантиските амфори направиле научниците од 

Турција, посебно Гунсеин, надоврзувајќи се на класификацијата на Хејс за 

XI-ти и XII-ти вековните амфори, која оформува три групи средновизантиски 

амфори, именувани по неа. Сите четири групи веројатно се производ на 

Анадолија, но и пошироко во Византиската Империја. 

Втиснувањето печати на амфорите, потврдено во рановизантискиот период е 

особено вообичаено за средновизантинскиот период. Печатите, монограми со 

религиозни мотиви, се неанализирани и необработени податоци за амфорите. 

Иновацијата, производството на некерамички садови за складирање и 

транспорт се ефектуира врз употребата на амфорите. Од X в. па натаму, 

амфорите имаа силна конкуренција во дрвените буриња, користени за 

транспорт, веројатно при западните врски, кои се одразуваат и преку 

промената на телото, од овално во сферично кај италијанските деветвековни 

амфори, одразени преку производството на византиските амфори.  

Резимирањето покажува продолжување на традициите и иновации во 

формата и технологијата на производство, но воведени се нови материјали, 

форми и декоративни стилови. Најиздржаната интерпретација е дека 

средновизантиската груба керамика претставува директно продолжување на 
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рановизантиската груба керамика со редуцирано протегање во Византискта 

Империја, покрај започнатата иновативност и експериментирање од 

локалните производствени тимови.   

 

Доцновизантиска груба керамика 

Забележливи се промени кај грубата керамика што се датира по XIIIв. 

Средновизантиската груба керамика во Константинопол е заменета со сив и 

црвен цреп, а формите остануваат слични. Технички, оваа е понеквалитетна 

керамика, па продукцијата веројатно е прекината во XIIIв., во 

Константинопол и Коринт. Производите на Анадолија се тркалезни со 

вертикални ременести дршки, прицврстени на ободот и избразденото тело. 

Овие садови во Византија се импортирани од Грција- Коринт. 

Мат- сликаната керамика станува вообичаена во Јужна Грција за доцниот 

тринаесетти век, и потоа. Локален производ, карактеристичен за овој период 

е т.н. лаконска амфора, според Памела Армстронг, тоа се стамниа амфорите, 

исклучиво наоѓани во Централна и Јужна Грција. Слични примероци, но со 

повеќе рачки пронајдени се во Спарта. Доцновизантиската керамика 

покажува повеќе сличности со западноевропската отколку со 

средновизантиската керамика. Грнињата за готвење имаат повисоки вратови 

и нова форма на ободот, по 1250г., во Коринт, необична промена што се 

објаснува со западни влијанија врз градот, по падот на Константинопол под 

Византија, во 1261г. Доцновизантиската амфора се појавува во помалубројни 

серии кои се користеле за транспорт на посебни производи, како вино 

(malmces). Конечно, во XIVв., употребата на амфорите е надмината со 

примена на дрвените буриња (voutsia). 

 

Заклучок 

Рановизантиската керамика претставува продолжение на римската 

традиција, без големи промени во формата, декорацијата и грнчарскиот 

материјал. Тоа продолжува и во средновизантиската продукција, кога 

делумно се појавуваат и иновативни решенија. Овој делимичен опстанок на 

доцноримската керамика престанува во XIIIв., што е проследено и со нејзино 

редуцирано користење. По падот на Константинопол, во 1453г, грубата 

керамика, веројатно во помала мера е користена од византиското население 

отколку пред тоа.  

 

 

3. Византиска фина керамика 

(Вовед, Рано византиска фина керамика, Потекло на византиската 

глазирана керамика, Класична средновизантиска фина керамика според, 

Нова фина керамика во 11 и 12 век, Потекло на доцновизантиската 

глазирана керамика.) 
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Вовед 

Рано византиска фина керамика 

Од X до XIIв. фината керамика ја претставуваат неглазирани, 

црвеноангобирани садови. Тие се највообичаена квалитетна трпезна 

керамика, што претставува директен продолжеток на источната доцноримска 

керамика, за рановизантискиот период. Друга фина керамика со помал 

квантитет се садовите од лискунеста глина, правени со специфична намена. 

Рановизантиската фина керамика се одликува со плитки чинии и паници, како 

и со затворени форми како што се бокалите. Некои најраспространети форми 

се произведувани во Северна Африка, други пак во териториите што се под 

византиска управа, какви што се фокеанските, црвено ангобирани садови и 

садовите од Сагаласос, произведувани во северна Анадолоја. Престанокот на 

употребата на црвеноангобираните садови има неколку објаснувања: долгите 

патишата по вода го отежнуваат транспортот, воените дејствија или 

културната промена. Оваа керамика е најраспространета во VIIв. Потоа е 

заменета со глазирана керамика, карактеристична за средновизантиската  

фина керамика, најраспространета во IXв.  

 

Потекло на византиската глазирана керамика  

Не е сигурно каде и кога е произведен првиот глазиран сад. Прва 

најдобро датирана глазирана керамка е онаа од (Sassi Ada II ц.625-626), а 

белоглинени глазирани садови се пронајдени и во Константинопол Сарачане, 

сличниот материјал од каде и да е се датира во VII и VIIIв.  Не е сосема 

сигурно дека оваа е најмлада керамика, зашто мора да се имаат предвид 

наодите од Св. Лот, манастир во Деир Аин Абарта во Јордан. Во оваа добро 

истражена рановизантиска црква, пронајдени се зелено глазирани садови, кои 

по сè изгледа се современи на црвено ангобираните. Во Византиска 

Палестина, во VII и VIIIв., се датирани грниња со две рачки понекогаш 

прекриени со оловна глазура, како и наодите од Цезареа Мартимиа, според 

што се заклучува дека глазираната керамика во мал квантитет веќе се 

користела во Византиска Палестина. Во доцноримскиот период 

тиркизноглазирана керамика била произведувана во Сирија сè до раниот 

исламски период. Во рановизантиски период, глазираната грнчарија се 

користела и во Западна Анадолија, но не постојат факти за нивна корелација. 

Рановизантиска глазирана кермика е регистрирана и во Јужна Грција, Атина, 

во IV и Vв., а во истиот период се датира и зеленоглазираната керамика од 

Равена и Класе. За седмиот век карактеристична е црвеноангобираната 

глазирана керамика, која веројатно е извор на најраната византиска керамика. 

Овој став го пласира Хејс, а авторот на делото само го потврдува. Можно е 

глазираната керамика да потекнува од провинциите на Византија кои 

доселувајќи се, си ја донеле со себе во Константинопол. 

Освен глазирањето, останатите технолошки карактеристики се 

застапени на поранешни примероци во византиската фина керамика. 

Декорирањето со врежување, со печат и со назабено колце (з’мба) е 
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применето на фината керамика од Анадолија, а втиснувањето на прсти 

импресо е застапено на примероците од Анемурија, Јужна Анадолија. 

Наодите посочуваат дека белоглинените садови, премачкани со црвена ангоба 

се произведувани во Константинопол. Средновизантиската белоглинена 

керамика често е со добро нанесена црвена ангоба под глазурата, па 

површината останува неглазирана. Додавањето оловна глазура врз 

белоглинената керамика е единствената технолошка новина што се појавува 

во VIIв. Нејасно е зошто глазирањето се јавува прво во провинциите. 

Единствена можна релација се мануфактурите за производство на стакло. 

Нема исламска глазирана керамика пред 700г., за разлика од Кина.  

Абасид- глазирана керамика, датиранa на преминот од IX во Xв., има 

некои сличности со современите византиски производи, вклучувајќи ги и 

оние декорирани со печатени, релјефни и врежани декорации на ќуповите, 

паниците и чиниите, под тенката транспарентна, зелена или боенa глазурa. За 

деветтиот и десеттиот век, карактеристична декорација се арапските 

писанија. Абасид -керамиката има анимална, дури и хуманоидна декорација 

во центарот на внатрешноста, а глазурата е нанесена само на внатрешноста од 

садот за разлика од византиската глазирана керамика кај којашто глазурата ја 

прекрива и надворешната страна.  

Друга разлика е отсуството на вистинска листер- глазура. Листер -

глазурата оддава впечаток на метален сјај. Синоглазираната керамика е 

користена во ‘Месопотамија, во 9 в., но вистинската листер -глазура во 

Месопотамија се наоѓа во 10в. 

 

Класична, средновизантиска фина керамика според Дарк е 

белоглинената глазирана керамика, која базирајќи се на лабораториски 

хемиски анализи и макроскопската анализа, се произведувала во 

Константинопол и неколку околни места: Јужна Грција, Изник – Западна 

Анадолија. Локалната продукција во Коринт е копирање на 

константинополските белоглинени единаесетвековни садови. 

 

Нова, фина керамика, во 11 и 12 век, е црвеноглинената керамика и 

развојот на зграфитодекорацијата, нанесена врз ангобираните садови. Во 

првата фаза, зграфитокерамиката е глазирана во повеќе бои и од внатрешната 

и од надворешната страна, од некои научници именувана е како дуохромна 

зграфитокерамика, карактеристична за 11 в. Дванаесеттиот век е 

карактеристичен за монохромната зграфитокерамика, скоро секогаш окер и 

зеленкаста. Најчесто тоа се плитки чинии со прецизно врежана декорација 

т.н. фино зграфито. Во дванаесеттиот век се јавува и погрубата врежана 

линија од округло длето. Во почетокот се користат истите мотиви од фино 

зграфито, но подоцна се појавуваат точки во круг и сл.  

Друга иновација за 12 в. е шамплеве- техниката на декорирање. 

Времето на 11 и 12 век е период на иновации за византиските грнчари. 

Зграфито, шамплеве и сликањето со ангоба се и претходно познати 

168



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 

 

декоративни техники и надвор од границите на Империјата, но иновативноста 

е во нивната примена во византиски контекст. Боената зграфитокерамика, во 

9 и 10 в., се јавува во Месопотамија, византиската зграфитокерамика, од 11 и 

12 в, покажува некои технички и уметнички сличности со неа, како и 

шамплеве и сликањето со ангоба се користени на истата територија на која и 

месопотамските зграфито. Декорацијата на византиската керамика е по 

пример на исламската, во времето од 9 до 12 в., како што е употребата на 

куфски букви. Византиската керамика има блискости технолошки и 

уметнички со исламската и со месопотамската керамика.  

На крајот на ова поглавје, авторот заклучува дека постојат три фази во 

средновизантиската фина керамика. Првата фаза корелира со потеклото на 

глазирана керамика во Европа и Медитеранот ги вбројува и црвено и 

белоглинените садови. Во втората група белоглинената керамика е 

најкористена. Конечно, од 12 в., белоглинените, нивните провинциски 

имитации и зграфито садовите користени порано, сега се надополнети со 

сликани глазирани садови. 11 и 12 в., се фази на експериментирање и 

иновација во византиската фина керамика, нарочно во Коринт. Средновизан-

тиската керамика има најголемо влијание врз околните керамички традиции 

во Италија, Балкан и исламскиот свет, што најмалку е видливо во оформу-

вањето на садовите. Изгледа  дека белоглинените садови престанале да се 

прават во и по 1204г. 

 

Доцновизантиската фина керамика ја сочинуваат садови декорирани 

со зграфито, шамплеве, или исликани со ангоба. Чиниите се заменети со 

паници што, најверојатно, е одраз на промената на обедувањето, во прилог на 

што е и исчезнувањето на садовите за подгревање на храната на маса.  

Доцновизантиските садови се потемни, посјајни и попроѕирни. Кај 

средновизантиските, бледожолтата и светлозелената – резеда се заменети со 

темнзелени и светло окер до златни тонови. Прекинува црвеното и 

полихромното сликање замира, како и разнобојното глазирање, за сметка на 

комбинирањето на глазури во разни бои, измешани заедно или употребени 

како боја. Садовите се работени од црвена глина која во зависност од 

печењето го менува тонот до сиво- црвена. Во Солун грнчарите прават 

црвено печени садови со бели примеси, во Северна Грција портокалов цреп и 

во Западна Анадолија интензивно црвени материјали. Карактеристична група 

садови се боените зграфито садови од Серес, коишто се издвојуваат според 

црепот и боењето. Во околоината на Константинопол сè до 15  век, се наоѓани 

белоглинени садови. Доцновизантиската фина керамика ја пратат и 

технолошки промени. Вертикалните разделувачи на садовите при печењето 

ниците? сега се заменети со триподи. Зграфитодекоративните мотиви се 

поедноставни и погруби, но боите се поинтензивни. Се забележува импорт на 

италијанска протомајолика, венто, рамниа црвени садови. Шпански паници 

со црвено -жолтеникав цреп, сликани со бела и пурпурно златна боена 

глазура, со псеудокуфски декорации се пронајдени во Истимија. Исламската 

169



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 

 

фина керамика е импортирана во доцновизантискиот период, како и 

кинеската – келадон керамика најдена на Ефес, Сард, Милет и Антиохија. За 

првпат византиските грнчари се соочуваат со импортиран квантитет, често со 

повисок технички квалитет. 

Авторот во намерата да го одреди  потеклото  на доцновизантиската 

глазирана керамика, прави рекапитулација на користените декоративни 

техники, за да резимира дека доцновизантиската фина керамика е последната 

фаза на византиската керамичка традиција, пред падот на Империјата. 

Боените зграфитосадови, декорациите изведени со врежување, сликањето со 

ангоба и веројатно тиркизните глазирани садови се декоративни техники кои 

ја надживеале Империјата, станувајќи прва поствизантиска керамика од 

Константинопол, Грција, Балкан и Анадолија. Како и да е, без Византиската 

Империја оваа керамика не може да се нарекува византиска, па е надвор од 

интересот на оваа книга.  

 

4. Мануфактура и маркетинг на византиската керамка 
(Вовед, Организација на византиското грнчарско производство, 

Грнчарството и трговијата во византиската економија, Монограми на 

византиската грнчарија: трговија или поклоништво). 

 

Вовед 

Теоретски, керамиката може да помогне во осветлувањето  на повеќе 

парашања за Византиската Империја: економска организација, интеррегио-

нални врски, уметноста и нејзиниот одраз врз општеството, религиозната 

историја и преживувањето или падот на класиката во византискиот период. 

Византиската керамика може да биде користена како археолошки извор, а 

подобро снимените и публикувањето во иднина може да овозможи широк 

ранг на теми кои мжат да се истражуваат користејќи ги керамичките 

податоци, вклучувајќи го и парашањето на социјалната структура, дистрибуи-

рањето на активностите и користењето на специфични простори во 

структурата.     

 

Организација на византиското грнчарско производство Изненаду-

вачки е колку малку е познато за оваа тема. Можно е, садовите декорирани со 

црвена ангоба да се произведувале во протоиндустриски центри, кажано со 

економски термин, каде регионални кластери на произведувачи работат 

заедно на производството на еден производ, што е забележано на регионална 

или поширока база. Овде не се вклучени фабрички објекти или аплицирање 

технологија во производствените методи. Овој начин на организирање на 

производството е карактеристичен за рановизантиската керамика.  

Поголемите мануфактури се повисоко организирани мануфактури, 

скоро на воени принципи. Локалната груба керамика е произведувана во 

помли работилници, соодветни на денешните селски и манастирски  

грнчарски работилници. Друга организациона форма која подразбира 
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комбинација на претходно наведените начини на организирање на 

производството е применета во производството на амфори. 

Средновизантиската керамика се произведува во мали работилници, 

лоцирани на земјоделски имоти, а кон крајот на периодот се поместуваат во 

селските имоти. На крајот на единаесеттиот и дванаесеттиот век, 

работилниците се лоцирани во двориште опколено со камени градби во 

правоаголна форма, печки и бунари. Доцновизантиската фина керамика е 

попечена и има потенки ѕидови во однос на средновизантиската.  

 

Грнчарството и трговијата во византиската економија 

Медитеранските пазари биле погодни за рановизантинските трговци. 

Во петтиот и седмиот век, тргувањето со керамика е препуштено на 

професионални трговци и сопственици на бродови, стационирани во 

поголемите градови на Империјата. Во овој дел, авторот се повикува на 

ликовните извори со претстави на бродови кои пренесуваат разни стоки, па 

дел од керамиката ја користат како транспортни садови. Византиската 

керамика е наоѓана во Италија, Шпанија, Франција, Британија дури и Ирска, 

па бреговите на Северна Африка, бреговите на Израел. Во ова поглавје, Дарк 

ги објаснува и начините на организирање на трговците без нивна подлабока 

анализа.  Декорираната глазирана керамика е вообичаена за Спарта, Теба и 

Атина само во 12в. Развојот на градовите Котин и Пергамон можно е да го 

поттикне создавањето на нови пазари за “секојденвни луксузни производи”, 

какви што се високодекорираните глазирани фини садови. Од 13век, па до 

доцновизантискиот период, трговската мрежа се концентрира на Северо-

источна Италија, пренесувајќи стандардизирани производи каков што е и 

глазираната керамика, во и од Византија, што е најочигледно во зеухипус -

садовите. Во доцновизантискиот период, преносот со бродови е поредок, а 

трговијата паѓа во рацете на италијанските трговци.  

 

 Монограми на византиската грнчарија: трговија или поклоништво - 

ходочасништво  

Неколку садови од 12 -13в имаат обележје кое е во тесна врска со 

нивната содржина,  грав или ориз. Во Синајскиот манастир во Тракија, 

пронајден е бронзен калап за втиснување. Многу од монограмите може да 

означуваат византиски лични имиња, а некои обележје на работилницата што 

ги произвела. Многу мал процент од монограмите може да се идентифику-

ваат, нити одредени монограми да се поврзат со конкретна географска целина 

нити со количината што може да ја содржи одреден сад. Монограмите К, Г, 

МИ се појавуваат во Константинопол, Солун, Ефес и Кипар, но само на мал 

број садови. Некои монограми може да се поврзат со одредени светци, па така 

да се објасни појавата на одреден монограм на различни видови садови. 

Сепак, нешто поконкретно за монограмите ќе може да се каже по 

публикувањето на научен труд чиј предмет на проучување ќе бидат точно 

монграмите.  
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5. Керамиката како извор за реконструкција на византиската култура 

(Вовед, Фина керамика како ликовна уметност, Грнчарството и идентитетот 

на Византија, Полихромната керамика, герамиди и империјалниот патронат, 

Заклучок). 

Во рановизантискиот период, храната веројатно се консумирала од 

садови премачкани со црвена ангоба и сликани чинии и паници. Течностите 

од амфорите биле претурани во бокали, па така сервирани на масата, што 

значи дека претходно се посветувало време на подготвувањето на храната за 

сервирање на масата. Интересно е што стаклени фрагменти се наоѓани и во 

куќите со понизок статус и веројатно се сервирале со глинени чаши како 

секојдневни садови за пиење и вино. Овие навики за ручање се менуваат по 

7в., кога се појавуваат глинени чаши со рачки, садови за овошје и садови за 

подгревање. Користењето глазирани садови се одразува врз квантитетот на 

стаклени чаши. Претставите на човечки фигури на галзираните садови може 

да се користат како извори за реконструирање на трендовите на облекување 

во Византиската Империја или актуелните фризури. Керамиката се користи 

како извор во реконструирањето на погребните обичаи.     

Декоративните мотиви користени на фината глазирана керамика, се 

сосема слични на уметничките трендови применети во декорирањето на 

текстилот и сл. Христијанските религиозни мотиви, претставите на светци се 

во натуралистички стил применуван во рановизантиските садови. Во 

глазираната керамика од 8 и 9в. приметна е деклинација на религиозните 

мотиви и користење на мотиви повлијаени од иконокластичкото движење. 

Соред Морган, декоративните мотиви на византиската зграфитокерамика се 

поделени во следниве групи: Медалјон (во внатрешноста на дното на садот, 

централно е нанесен мотив околу кој има една или двојна кружница), Среден 

“intermediate” и слободни стилови при кои нема централна поставеност на 

фигуралната декорација, нити обиколувачка лента, па декорација е 

распространета и нанесена на внатрешноста на садот. Се препознава и 

aniconic стил, каде фигуралниот елемент е отсутен за сметка на геометриска 

или флорална декорација распространета на внатрешноста. Овие стилови 

веројатно се поврзуваат со поедини работилници или да се атрибуираат со 

поедини периоди, но потребно е дополнително проучување во таа насока. 

Популарноста на грнчаријата со црвена ангоба, делумно се должи и на 

естетиката на римската керамика, асоцијацијата на империјалниот пурпур, 

или на римските воени наметки…оваа керамика не се произведувала во 

Константинопол, но во провинциите и била наменета за регионален пазар. 

Бело ангобираните садови се поврзани со Империјалниот центар на 

Византија, од каде се импортирале во останатите провинции. 

 

6. Заклучок: Крајот на византиската керамика и потоа 

Каталог на видови грнчарија; (Вовед, користени методи во 

оформувањето на каталогот) Африканска црвенослип керамика, Фокеанска 

црвеноангобирана керамика, Кипарска црвенослип керамика, Египетска 
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црвеноангобирана керамика, црвеноангобирана керамика од Сагаласос, 

поклоничка (pigrims pottery) керамика, Египетска сликана (Коптска) 

керамика, Константинополска бела, Импресо- керамика, втиснати листови, 

Полихромна, Имитации на константинополската бела керамика со брадавици, 

Мраморирана – прскана, импресо, Имитација на листер- садови, 

мазноглазирана керамика, зелена и кафеаво сликана, фин зграфито, длабоко 

врежан зграфито, Егејски садови; Речник, Забелешки и Индекс. 

Кен Дарк забележува дека и покрај детерминираниот крај на 

византиската керамика, во 15  век, нејзината продукција продолжува на 

Балкан, Кипар, Грција и Турција претставувајќи основа за народната 

керамика и покрај евидентниот дисконтинуитет на одредени локалитети. 

Изненадува производството на имитации на италијанската протомајолика во 

поствизантиски контексти, во 15 и 16в.  

Најголем проблем во корелирањето на  византиската со отоманската 

керамика е можната врска помеѓу средновизантиските полихромни садови и 

познатата отоманска изник -керамика.  

Монографијата завршува со детален Каталог на типови на керамика, 

конципиран во одделни поглавја: вовед, користени методи при составување 

на каталогот при што се издвоени 30 класи. Како што наведува авторот, целта 

на каталогот е да биде од помош во идентификувањето, датирањето и 

интерпретирањето на генералните класи, византиска глазирана или 

декорирана керамика наоѓана во текот на археолошките ископувања и 

нејзината обработка во музеите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173



НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 

 

RESUME 

This review presents a rare opportunity for us to introduce ourselves with a 

so-called American approach to a such European issue such a byzantine pottery is.  

The author prefers to attribute his publication as a first book on Byzantine pottery 

as a whole and a broader synthesis exploring the value of the material as an 

archaeological source for the period in general, and no up-to-date introduction to 

the subject for teaching. He considers that the study of the pottery offers a key to 

understanding the archaeology of Byzantine Empire. An innovative re-evaluation 

and exciting new interpretation of a so visually attractive material as an unexploited 

source of Byzantine society and economy are promoted.  

He emphasizes these following problems: the rare application of modern 

methods in field archaeological excavations and excavations at sites; neglect of the 

material culture of the middle and poor class of Byzantium; uncertainty of 

architecture, art and everyday artifacts used by the so-called ordinary people, 

unlike objects used by members of the Court, the military and church servants. 
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