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ABSTRACT

The analyzed pottery artefacts derive from vessels from ritual structures and from urns from a necropolis located near
the village of Dubene, Karlovo Minicipality. The ritual structures are dated to the Early Bronze Age (EBA) III, while the
cemetery is dated to the EBA II.
All pottery artefacts are studied by optical (petrographic) and XRD analyses. The obtained data indicate that the most of the
samples have similar mineralogy. The observed rock and mineral inclusions suggest local origin of the raw material, taking
into account the composition of the rocks in the surroundings of the Dubene site. Some differences in terms of technology
have been found.
Based on the mineral composition and the XRD study, the firing temperature of the pottery is above 550°C.
The analyzed white encrustation proved to be apatite, made most probably of bone matter.
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Обр. 1. Местоположение на обект Дъбене
(картна подложка – Н. Тонков с допълнение от М. Христов).
Fig. 1. Location of the Dubene site (map base – N. Tonkov with addition M. Hristov)

Въведение
В настоящата статия се представят резултати от изследвания на съставa на керамика от
археологическите проучвания в м. Балинов горун край с. Дъбене, Карловско в Южна България. Разкопките започват от 2004 г. и до този момент в местността са проучени над 20 структури с ритуален характер, а през 2010 г. е открит и некрополът на селището, което е разположено в непосредствена близост (Христов 2013; 2014; Христов, Карацанова 2011; Hristov 2015,
493-497).
Ритуалните структури се датират в ранна бронзова епоха ІІІ и СБЕ (РБЕ/СБЕ) и желязната епохи. Те са разположени в района на пет големи могили, които образуват дъга с обща посока север-юг и издуване в източна посока (обр. 1 и 2). Най-големи концентрации на структури
на този етап има около най-южната, първа, най-северната, пета и между четвърта и пета големи могили. Ритуалните структури се разделят на кръгли и елипсовидни, като има варианти.
При някои от тях има по-малки или по-големи вкопавания, или без такива. В основата им върху стерилната пръст са поставени даровете, които могат да бъдат керамични съдове, бронзови,
сребърни, златни или стъклени предмети. Там където има открити кости, те са с животински
произход – говеда и овце/кози, което налага и ритуалната интерпретация на съоръженията.
Всички те са покрити с речни камъни със средни и по-рядко едри размери.
Некрополът на селището е разположен западно от най-южната голяма могила и ритуалните структури, от една страна, и югоизточно от селището, от друга. Проучена е площ от малко над 290 m2, в която са открити две каменни структури, а в тях и около тях – 41 урни. Костите
в тях са с със смесен произход, като това са първични данни без да е анализиран целият костен
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Обр. 2. Oбект Дъбене, Карловско. Топография на проучените структури (Картпроект – Троян).
Fig. 2. Dubene site, Karlovo munisipality. Topography of the investigated structures (Kartproekt, Troyan).

материал. В три от урните наред с човешките са поставени и кости от животински произход,
които са също горели. В останалите четири случая (анализът на костния материал не е завършил) костите са само с животински, което вероятно се дължи на факта, че урните се откриват
на около 30 сm от съвременната повърхност на терена и разораването му ги е копроментирало
в значителна степен. Това е видно и по лошата запазеност на керамичните съдове. На този етап
урните и проучената част от некропола се датират най-вероятно в РБЕ ІІ.
Подложените на анализ керамични артефакти са само от РБЕ и СБЕ, и произхождат от
чаши, купи, паници и амфоровидни съдове. Материали от ритуалните структури от желязната
епоха не са включени в настоящото изследване.
Целта на изследването е да се направи минералого-петрографска характеристика на
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представителни керамични артефакти от структурите и част от урните от некропола от РБЕ
край Дъбене с оглед установяване на източници на суровина, използвана за направата им, както и изясняване на някои особености в технологията на производство, а именно – температурния режим на изпичане и състава на материала, влаган в инкрустаците на част от артефактите.
До момента и за този обект такава характеристика на откритите керамични фрагменти не е
правена. Детайлни петрографски изследвания на керамика от тази епоха (РБЕ) са обект на
колективни публикации и се отнасят за селищни могили, намиращи се югоизточно от Дъбене
в Тракийската низина (могили Дядово, Химитлията при с. Сокол, Езеро и Циганската могила,
Новозагорско) от Semmoto et all. (2014; 2015; 2016a; 2016b).

Материал и методи на изследването
Общият брой на намерените в ритуалните структури и част от урните цели или фрагментирани керамични съдове е 96. В тази статия се представят резултати от изследването на
27 броя представителни керамични образеца (около 30% от керамичния инвентар на структурите). Извадката е направена след визуален технологичен анализ (обработка на повърхността,
цвят, текстура, присъствие или не на инкрустации) на всички разпространени типове – чаши,
купи, паници, кани и амфоровидни съдове.
Всички артефакти са подложени на следните анализи: петрографски (оптически) и рентгено-дифрактометричен, а за бялото вещество, запълващо инкрустираната керамика (8 броя) е
приложена и сканираща електронна микроскопия (SEM).
Петрографски (микроскопски) метод. Чрез изработване на дюншлифи (препарати за
микроскопско изследване в проходяща светлина) за всеки керамичен артефакт са определени
структурните особености, съставът, формата и размерите на природните (минерални и скални) и антропогенни включения и тяхната оптична характеристика, определена е основната
маса (матрикс) – цвят, състав. Тези изследвания са извършени в МГУ ”Св. Иван Рилски” с
поляризационен микроскоп (Leitz Orthoplan). На характерни структурни особености на отделните артефакти са направени микрофотографии с цифрова фотокамера Olimpus C 5060.
Прахова рентгенова дифракция (XRD). Този метод е приложен за всички керамичните
фрагменти и инкрустации с цел определяне на кристалните фази, включени в състава им,
които не могат да се идентифицират оптически. Резултатите от този метод са от съществено
значение за определяне на предполагаема температура на изпичане на керамиката. Изследванията са проведени в Лабораторията по Рентгенова дифракция при Катедра ”Минералогия,
петрология и полезни изкопаеми”, ГГФ, СУ ”Св. Кл.Охридски”. Използван е рентгенов дифрактометър TUR M62 със стъпково сканиране. Дифрактограмите са заснети с филтрувано Со
лъчение, стъпка 0.04о 2Q и време на експозиция на стъпка 1.5s.
Сканираща електронна микроскопия (SEM) е използвана за изследване на структурата
на материала, включен в инкрустираната керамика. Изследването е извършено със сканиращ
електронен микроскоп JEOL 5510 в Лабораторията по Електронна микроскопия на Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

Резултати
Установените петрографски и минераложки характеристики позволяват групирането на
керамичните артефакти в 4 групи.
В група I се включват най-голям брой артефакти (15 броя). По оптични данни (обр. 3 а,
б) за тази група са характерни: 1) силно вариращи размери на минералните включения, раз-
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Обр. 3. Представителни артефакти от група I. Микроскопски снимки: а – общ изглед алевритови
по размери минерални включения от кварц и фелдшпати (сиво, бяло), CPL (кръстосано поляризирана
светлина), ШВП (ширина на видното поле) = 3980 μm; б – минерално включение от амфибол (червена
стрелка), CPL, ШВП = 3980 μm; в – прахови рентгенови дифрактограми на представителни
артефакти от група I (снимки С. Приставова, дифрактограми Ц. Станимирова)
Fig. 3. Representative artefacts from group I. Micro-photographs: a – General view with mineral inclusions
of quartz and feldspars with aleuritic sizes, CPL (Cross Polarized Light), WVF (Width visible Field) = 3980
μm; b – Mineral inclusion of amphibole (red arrow), CPL, WVF = 3980 μm; c – Powder XRD of the artefacts
from group I (photos S. Pristavova, XRD Ts. Stanimirova)

пределени в три подгрупи: 1) гравелитна до едропсамитна; едропсамитна до алевритна; алевритна; 2) ръбата до полуръбата форма на включенията; 3) скалните включения са представени
главно от гранитоиди; 4) от минералните включения подчертано присъствие имат среден до
кисел по състав плагиоклаз, амфибол, епидот, К-фелдшпат, кварц, слюди и титанит; 5) основната маса (матрикс) е с вариращ цвят – от светло бежов до наситено тъмночервено кафяв и е
изграден от хидрослюди и железни хидроксиди.
Съставът на скалните и минералните включения предполага местен източник на суровина, тъй като в близост и около района на обекта е наситено с разкриващи се гранитоиди от
Южно българските гранити (Русева и др. 1994) с минерален състав, сходен с този на включенията и глина от тази провинция може да се използва за производство По наблюдаваната промяна в цвета на матрикса се предполага смяна на условията на изпичане, тъй като свързаното
желязо в хидрослюдите от матрикса сменя валентността си и съответно цвета при промяна на
окислително-редукционните условия на средата. Данните от праховата рентгенова дифракция
показват наличие само на минералите от включенията (обр. 3в). Отсъствието на глинести минерали (смектитов тип) предполага долна граница на изпичане керамиката над 550оС.
В група II (7 броя) се отнасят керамични артефакти, които се различават по минерален
състав на включенията от тези в група I – отсъства амфибол, титанит, по-малко е количеството
плагиоклаз и по-голямо на слюдите и кварца. От скалните включения в по-голяма степен са
застъпени кварцити и се наблюдава присъствие на серпентинизирани ултрабазити (обр. 4а,
в). В геоложки аспект около района на обект Дъбене има разкрития и на метаморфни скали
(кварцити, метаултрабазити) от неразчленената Арденска група от метаморфния фундамент в
непосредствена близост до гранитите, което предполага, че за производството на изследваните артефакти са използвани различни местни локални източници на глина.
Важно за тази група е засиленото присъствие на шамот (фиг. 4б), използван като опостнител при производството на керамиката от тази група.
В група III (3 броя) са отделени керамични артефакти, които по минерален състав са
близки до тези от група I, но се различават по черния цвят на основната маса (обр. 5а). По
външните части на керамичното тяло се наблюдава оцветяване в черно, което е с резки граници (обр. 5б). В праховите дифрактограми на проби от керамиката, както и на черната кора се
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Обр. 4. Представителни артефакти от група II. Микроскопски снимки: а – скално включение от
серпентинизиран ултрабазит, CPL, ШВП = 1980 μm; б – включение от шамот (червена стрелка),
PPL, ШВП = 3980 μm; в – прахова рентгенова дифрактограма на представителен артефакт от
група II (снимки С. Приставова, дифрактограма Ц. Станимирова)
Fig. 4. Representative artefacts from group II. Micro-photographs: a – Rock inclusion from serpentinized
ultramafic rock, CPL, WVF = 3980 μm; b – Inclusion of temper (red arrow), PPL, WVF = 3980 μm; c –
Powder XRD of the artefact from group II (photos S. Pristavova, XRD Ts. Stanimirova)

Обр. 5. Представителни артефакти от група III. Микроскопски снимки: а – керамика с черен
на цвят, оптически изотропен матрикс, CPL, ШВП = 3980 μm; б – кора по външна периферия,
рентгено-аморфна, PPL, ШВП = 1980 μm; в – прахови рентгенови дифрактограми на
представителен артефакт от група III и от черната кора от периферия на артефактите (снимки
С. Приставова, дифрактограми Ц. Станимирова)
Fig. 5. Representative artefacts from group III. Micro-photographs: a – Artefact with black, optically
isotropic matrix, CPL, WVF = 3980 μm; b – Outer crust (red arrow), PPL, WVF = 980 μm; c – Powder
XRD of the artefact from group III and of the black outer crust (photos S. Pristavova, XRD Ts. Stanimirova)

регистрира рентгено-аморфна фаза (фиг. 5в), което дава основание да се предположи, че в този
случай в тестото, използвано за изработката, е имало или е било добавяно органично вещество
(дървесина или някаква друга растителност – напр. смляна слама или плява), както и продукти
на тяхното термично разлагане.
В група IV са включени два артефакта, които по минерален състав са близки с групи I и
III, но се различава драстично по размерите на включенията, които варират от 4.0 mm до 0.01
mm (обр. 6). Матриксът е с вариращ цвят – от светло бежов, през наситено тъмнокафяв до черен. Използването на включения с вариращи размери би могло да е резултат от използване на
слабо предварително обработена глина или това да са добавяни природни опостнители според
предназначението на керамичните съдове.
Изследвани са и 8 броя инкрустации от керамика от различни ритуални структури от
обекта, както и два броя от урни (обр. 7а). Релативната хронология на първите е в РБЕ ІІІ, а на
вторите в РБЕ ІІ.
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Обр. 6. Представителни артефакти от група IV. Микроскопски снимки: а – скално включение от
кварцит, CPL, ШВП = 3980 μm; б – детайл от кварцитното включение, PPL, ШВП = 1980 μm;
в – прахова рентгенова дифрактограма на представителен артефакт от група IV (снимки С.
Приставова, дифрактограма Ц. Станимирова)
Fig. 6. Representative artefacts from group IV. Micro-photographs: a – Quartzite inclusion in the artefacts,
CPL, WVF = 3980 μm; b – Detail of the quartzite inclusion, PPL, WVF = 1980 μm; c – Powder XRD of the
artefact from group IV (photos S. Pristavova, XRD Ts. Stanimirova)

Обр. 7. а – макроснимка на артефакт с инкрустация; б – прахови рентгенови дифрактограми на
материала от инкрустацията; в – снимка със сканиращ електронен микроскоп на апатитовия
инкрустационния материал (снимки С. Приставова, Ц. Станимирова)
Fig. 7. a – Macro-photograph of the studied encrustation; b – Powder XRD of the material from the
encrustation; c – Photograph by SEM of the apatite encrustation (photos S. Pristavova, XRD Ts.
Stanimirova)

Рентгено-дифрактометричният анализ на всичките инкрустации идентифицира основна
кристална фаза – апатит, а регистрираните други минерали (слюда, калиев фелдшпат и кварц)
са съставни части на керамичната подложка. В три от образците се установява и присъствие
на рентгено-аморфна фаза (обр. 7б), която би могла да е резултат от непълна термична декомпозиция на органична материя и/или от наноразмерни апатитови кристали, резултат от изпичането на керамиката заедно с инкрустацията.
С цел изясняване структурата на материалa от инкрустациите, същият е изследван със
сканиращ електронен микроскоп (SEM). Анализите показаха присъствие на сферични порести агрегати от апатитови кристали (обр. 7в). Размерите, структурата и съставът на тези бели
на цвят инкрустации предполагат използване на предварително изпечено, стрито костно вещество.
Получените резултати могат да бъдат резюмирани, както следва:
−− керамичните артефакти са с близък до идентичен минерален състав и са с предполагаем местен източник на суровина;
−− различията в минералния и скалния състав на включенията определят различни
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местни локални източници на глина;
−− различията във вида (природен или антропогенен – шамот) и размерите на включенията в отделените групи са вероятно в резултат на разлики в технологията на
изработка и/или предназначението на съдовете, от които са фрагментите;
−− данните от минералния състав може да се предположи, че температурата на изпичане на керамиката е над 550оС;
−− бялата инкрустация е с апатитов състав, най-вероятно получена от костно вещество.

Дискусия
Получените резултатите от минералого-петрографското изследване на керамичните артефакти от ритуалните структури и част от урните от РБЕ, които са представителна част от
керамичния инвентар, позволяват да се определи като средно-температурна керамика с предполагаеми местни локални източници на суровина за направата ѝ.
Последното е характерно и за изследвана керамика от РБЕ от селищните могили Дядово, Химитлията при с. Сокол, тази при Езеро и Циганската могила, Новозагорско (Semmoto
et all. 2014; 2015; 2016a; 2016b), но съпоставката с нея е трудно установима до невъзможна
поради географската отдалеченост на тези обекти.
Резултатите от това изследване позволиха керамичните артефакти да се отделят в четири групи, различаващи се основно по размера и вида на включенията (минерални и скални),
както и по различната технология на производство по отношение на влагането на различни
опостнители – шамот, органично вещество и/или природни включения. Всяка една от отделените четири групи не би могла да бъде обвързана с отделените типове съдове (паници, кани,
чаши, купи и др.). При различни типове съдове се установява керамика с принадлежност към
повече от една от отделените групи, като причините за това могат да бъдат различни – да отразяват принадлежност към прослойки с различен социален статус, да са продукти от различни
керамични майстори от близко разположеното селище или да са от различен времеви период.
Отговори на тези въпроси, както и характеризиране на евентуални центрове за производството ѝ очакват своето решение от бъдещи изследвания на керамичния материал от близко разположеното селище, каквито до момента липсват.
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Mineralogical and petrographic study of the pottery
from Dubene site, Кarlovo municipality

(summary)

Martin Hristov, Stefka Pristavova, Tsveta Stanimirova

The analyzed pottery artefacts in this paper derive from vessels from ritual structures and from
urns from a necropolis located near the village of Dubene, Karlovo Minicipality. The ritual structures
are dated to the Early Bronze Age (EBA) III, while the cemetery is dated to the EBA II.
The results from the study of the EBA III artefacts (27 fragments) are presented here. They
have been obtained in the Optical Laboratory of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” and the laboratories for X-Ray diffraction and scanning microscopy of the University of Sofia
“St. Kliment Ohrudski“.
According to the mineralogy and technology features, the studied pottery is divided into four
groups. The first, third and fourth groups are composed of similar mineral inclusions – feldspars
(plagioclase and K-feldspar), amphibole, epidote, quartz, micas and sphene and rock inclusions by
granitoides. The differences between these groups relate to technology of production - added temper
of organic and antropogenic material (third croup), as well as texture features (fourth group). The artefacts of the second group show different composition - mineral inclusions as amphibole and sphene
are missing and rock inclusions are mainly of quartzite and ultramafic rocks.
Taking into account the geological setting, the composition of the rocks in the surroundings
of the village of Dubene and the determined rock and mineral inclusions in the studied pottery we
suggest local origin of the raw material but deriving from different sites.
Based on the mineral composition and the XRD analyses the firing temperature of the pottery
is probably above 550°C since no clay components (kaolinite and etc.) from the used raw material
have remained.
The analyzed white encrustation of all fragments proved to be apatite, made most probably of
bone matter.
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