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ДВЕ БРОНЗАНЕ ПОСУДЕ ИЗ СИНГИДУНУМА 

Проучавање покретног археолошког ма

теријала на територији античког О1нrидуну
ма, за сада, нису показала значајнији број 

комплетних бронзаних посуда римског доба, 
док за већ.ину фрагмената, углавном дршки 
разноврсних реципИЈената, нажалост, нису 

познати ни место ни услови открића. 1 Тим пре, 
нашу пажњу привукла су два интересантна 

налаза римсюfХ бронзаних посуда откривених 

археолошким истраживањима цивилних насе

ља Сингидунума. 

Први налаз представља неколико фрагме
ната (сл. 1) веће бронзане посуде који потиче 
са простора цивилног насеља (сапаЬае legionis), 
образованог у подножју војног логора легије 
1111 F/a11iae, на простору Доњег града Београд
ске тврђаве.2 

Реч је о остацима зделе калотастог обли
ка. посувраhеног и профилисаног обода. дна 

испупченог ка унутрашњости реципијента. 

Посуда (димензије: Ро 33 цм, Рд 10 цм, висина 
10 цм) је израђена техником искуцавања из јед
ног комада бронзаног лима дебљине 1,5 мм. 
Површина зделе (сл. 2) украшена је верти
калним канелурама зракасто распоређеним од 
дна ободу. Са доње стране дна урезани су кон
центрични кругови изведени обрадом на мета

луршком стругу. 

На основу затечених остатака поменутог 
налаза са Доњег града, као и познатих анало
гија металних посуда овог тima, покушали смо 
да реконструишемо3 некадапnьи изглед ове 
бронзане зделе (сл. 3,4), придружујући њеном 
идеалном изгледу и налаз бронзане, "омега", 
дршке са једном фрагментарно очуваном 
аташом (сл. 5). Дршка и аташа су, наиме, 
откривене у истој сонди, слоју и у непосредној 
близини налаза фрагмената зделе, што би 

могло да упуrи на закључак да се ради о 

деловима једне исте посуде. Ова претпоставка 
наметнула нам се тим пре, што дршка и ата ша, 

које судећи по величини морају припадати 
неком металном суду веhих димензија. од
говарају једном карактеристичном т1mу зделе 
које Х. Ј. Егер наводи нао "валовите плитке 

зделе са усправним странама': односно Тип 77 
(Gewellte Steilwandige Весkеп).) Сличност бео
градског налаза са примерцима које Х. Ј. Erep 
илуструје (сл. 6) у својој типологији ю.mорто
вани:х металних и других посуда на тлу сло

бодне Германије, огледа се у идентичним 
димензијама, сличној форми и начину декора
ције површине посуде у виду радијално рас

поређених канелура. Очигледно је да се код 
зделе са Доњег града Београдске тврђаве ради 
о предмету истог облика, украса и основне 
намене, с том разликом што су предмети из 
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Северне Европе (Данска и Норвешка) пред
стављали луксузну импортовану робу за

течену у гробовима варвара, док је здела из 
Сингидунума откривена, као што је већ истак
нуто. унутар насеља. 

Сп. 1 - Фрагм~.:нтн бронзан~: JJti.:лi: 11Ј Ошлщунуми. 
Пg. 1 - Гragments oГbronze Ьo1vl Гrorn Si11gidшщm. 

Х. Ј. Егер још с~1атра да су, како технички 
тако и по чињеници да се налазе као релативно 

чест гробни прилог на слободном тлу Гер

~1аније. овом типу зделе блиске валовите вед
рице (Ge\ve\lten Broлzeeiшer). према његовом 
~ишљењу ове ведр~ще, сз таласастим односно 

канелованим украсом, нису производ италсюtх: 

радионица. ве!; потичу из неког источног 

центра Царства, одакле су преко Јужне Русије 
и Дњесrра, вероватно премештањем војних 
једин~ща са Истока, доспеле t гарнизоне дуж 
рајнског и дунавског лимеса. Зделе са овим 
истим украсом Ј. Ј. Егер ипак не опредељује, 
сасвим извесно, у импортовану робу источног 

порекла, мада их, остављајући то као мо

гућност, датује у период с краја П и Ш век 
(пер нод В2-С 1). 

Канеловани украс. сличан ономе на здели 
ю Сингидунума, јавља се на римском бронзан
ом посуђу са простора римске провинције 
Панонија, Међу налазима, које је публиковао 
А. Радноти, издвајају се бронзане зделе са ка
нелованом површином из Aqui11cu111a7 и Bri-
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getiax, али и шоље сл1rчпог украса као два 
примерка из Aquincuma9 и један са подручја 
Хрватскею. Ове пос~е Радноти је датовао у 
прву половину Il века. 1 

Сл. 2- Брt1нза11~ "J}!\:Jl<t ю О111г1щуну~10 
(цр1 ~ж: М. Б Byjo1111h\ 

Frg. 2 - Вгоп1е Ьo11l lrom Sing1durшrn 
(dra1111 Ьу М В Vujovic) 

Посуда сшrчноr облика, са карактерис

тичним канелованим украсом, откривена је у 
оквиру оставе из Велса у горњо~ Аустр11ј11, да
товане у прву половину 1П века. 2 

С.1. 3- Рск1~нстру1щ11ј<1 11 зrл1:д<1 fiр11юинс ·щ1:лс 11з О1нпщун~ \1~ 
(црн:ж: М. Б. Byjorнth ) 

Гig. З - Recor1slп1c1юn 01· bronz.: v.:щl lro111 Singidu11urn 
(dra11·n Ьу М В. Vujo1·ic) 

Пример сличне обраде површине бронза

них здела, истина са другачије решеном 

дршком, имамо и са територије Бугарске, из 
Мадреца код Старе Загоре. 1 Овде је као гроб
ни прилог, заједно с другим типовима посуда 
од бронзе, стакла, кости и неким другим нала

зима, откривена бронзана здела са једном 
већом попречном дршком (сл. 7). И поред 
чињенице да се не ради о потпуно истом об
лику. технички је ова посуда врло блиска 11 

нашем а и другим већ наведеним при~1ерцима. 



Сл. 4- Рсконс-1-рунсана r~rонзана ЗЈ!(;Ла 11з Сннпщунума. 
Пg. 4 - Recoпstructed broпze OO\VI froni Singiduпuni. 

Када је реч о изради бронзаних реципије
ната са валовитом површином, требало би наг

ласити подударност тореутског поступка и 

честу појаву канелованог украса на сребрним 
посудама све до касноантичке епохе. Међу 
римским импортом из Источне Европе В. В. 
Кропоткин1~ издвојио је примерке сребрних 
здела и шоља са пдентичном обрадом по
вршине. Канеловани укFас сребрнях посуда из 
Грузије М. Мачабели 1 сматра обрадом ти
пичном за тореутске производе локалних ра

дионица Источне Грузије у другој половини Ш 
века. 

С1. 5 - Бrоюана 11r111ка зн~л~ ш С11нпщунума 
t1trт(;ж: М. Б Вујшшh) 

Fig. 5 - Bro11Le liaнdle оГ tl1e ЬО\\ 1 froni Singidш1ш11 
(dп11111 Ьу М. В. Vujovic) 

ДВЕ БРОНЗАНЕ ПОСУДЕ ИЗ СИНГИДУНУМА 

На основу података које пружају познате 
вредности димензија ове посуде, покушали 

смо, макар приближно , да одредимо главне 

метри<1ке компоненте. односно њену нека

дашњу запремину и тежину. Запремина ове 
бронзане посуде. од дна рецишfјснта до линије 
испод обода где се завршава ка нел овани украс, 

могла је износити нешто више од 3 литра 
течности, што приближно одговара вредности 

3.283 литра коју има један coпgius (гр. xouv~. 
хоуую11), ОДНОСНО ОСМИ део амфоре. 

Официјелност израде огледа се и у износу 
масе 17, која је могла да износи око 1,5 кг (1.450 
кг) што је блиско ~fедности 5 deum:-a или око 
45 либри тежине. 1 ' Нажалост, фрагментарна 
очуваност овог суда. сем оквирних односа за

премине и масе, не допушта нам да, на основу 

метричю1х вредности, установимо и његово 

порекло. односно западну или источну про

винијенцију. 

Сл. n - Зн~ла Тнn 77 ( щ1(;~1а Х. Ј. Er.:pc-y) 
Fig. 6 - bo1v\ tzpt: 77 (nller 11. Ј. Eggers) 

Велике зделе овог типа , облика и димензи

ја, коришћене су у различите сврхе али 
најчешће као посуде за воду, односно као не

заобилазан елемент тоалетних комплета у 

које су спадали још и крчази (игсеиs). Широке 
зделе коришћене су приликом прања руку или 

умивања уопште, и познате су под називима: 

aq11aemc111alis, cщualis, сопс/те 11 pelves. 1 \1 Термин 
со11с/1ае издвојићемо овом приликом. као 
можда најинтересантнији, у случају налаза 

фрагмената зделе из Сингидунума 11 поред 
чињенице да он. за разику од осталих наве

дених термина (cщ11aemmmalis, aq11a/is и pel\les) 
који недвосмжлено обележавају посуде за 
"умивање или прање". обухвата и нешто шири 

13 



МИРОСЛАВ Б. ВУЈОВИЋ 

спектар посуда. Наиме, израз conchae, односно 
још и conchiliae или conculae, коришћен је у 
антици за посуде мањих димензија које су 
служиле као реципи3енти за чување соли, уља 

и мириса, а коначно и као мерице - званична 

вредност једне conculae одговарала је 6 целих и 
две треhияе cyatћus-a (1 cyathus = 0.456 ђ или 
0.304 литра.20 

Сл . 7 - 3111.:ла 11з Madrec-a (према Б. А. Расв-у) 
Fig. 7 - 801~1 from Madrec (after В А. Raev) 

Зделе типа concha, већих димензија, имале 
су још разноврснију примену. Наиме, поред 
употребе за умивање и прање, оне се помињу 

и као посуђе које се могло наћи на трпези или 
traк као реципијент култног значаја коришћен 
током либационог чина. За прихватање овог 
термина ( concha) определили бисмо се и због 
карактеристичног начина декорације, која се 
види на фрагментима зделе из Сингидунума, 
ч1Ча површина је украшена плићим вертикал
ним жљебовима или канелурама. Ово упуhује 
на терм.ин сопсћа striata који се може наhи у 
неким антиqким текстовима21 , у коме је лако 
препознати ове зделе канеловаяог украса који 
имитира жљебљену површину шкољке (лат. 
сопсlщ гр. кдух11 ), према којој су посуде овог об
лика и добиле име. 

С обзиром на шири простор у оквиру кога 
су откривени остаци зделе, као и на карактер 

различитих грађевина које су ту истражене, 
она је могла бити употребљавана и као култна 
посуда у неком од истражених светилишта22, 
или као тоалетни суд за умивање и прање који 
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би своју примену нашао у оквиру терми које су 
постојале на истом месту. 

На основу поменутих аналогија за посуде 
ове врсте и облика, као и других археолошких 
налаза23 из слоја у коме су фрагменти бронза
ног реrџшијента затечени, здела са Доњег гра
да могла би се датовати у период краја Пи у Ш 
век. Чињеница да је техника орнаментисања 
луксузних металних посуда канелурама порек

лом са истока, где је примењивана знатно пре 
па и током римског периода, могла би нас на
вести да у налазу зделе из Београда видимо ор
ијентални тореутски производ чије присуство 
на овом тлу није тешко објаснити. Становници 
оријенталног порекла , занатлије, трговци или 
ислужени војници, чија карактеристична име
на се јављају на одређеном броју епиграфских 
споменика П-Ш века са територије Београда, 
играли су значајну улогу у животу античког 
насеља на ушћу Саве у Дунав.24 Присуство 
странаца, трговина, и учестало премештање 

\:=:::::::::: :::::::1 1 
Сл.!!- Тин.1111 l! З Сннr1џ1унума (нrтсж: М. Б. Вујшшh) 

Fig. 8 - Plate f'rom Singidunum (dra1vn hy М. В. V11jovit) 

војних јединица са Истока, које је обележило 
поменуrу епоху, јесу околности које су, између 
осталог, могле упщати и на по3аву СЈПiЧНИХ 

металних посуда спеrџ1фичне израде и изузет

ног квалитета у Сингидунуму. 
Друга посуда (сл. 8, 9) откривена је при

ликом археолошких истраживања античке 

гра~евине у Господар Јовановој улици бр. 
2-4. 5 Ради се о плићем суду у облику мањег 
тањира (димензија Ро 12,5 цм, Рд 10 цм, висина 
2,1 цм), кружне основе, са једва наглашеном 
прстенастом стопом. Дно посуде је незнатно 
испупчено ка унутраиnьости суда, а на његовој 



спољашњој страни пластично су изведени кон

центрични кругови. Тањир је израђен ливе
њем и касније дорађен урезивањем појединих 
детаља. ручно или на металурщком стругу. 

Спољна страна посуде профилована је, а уну
трашња благо закошена. Стопа и пластични 
прстен ниже обода украшени су равномерним 

урезима који стварају једва наглашен зупчасти 
орнамент. Бронзани суд из Господар Јованове 
улнце сразмерно је добро очуван, уз нешто 
израженија корозивна оштећења по ободу и 
унуrрашњој површини реципијента. 

Мањи реципијенти овог и сличних облика 
користили су се у различите сврхе од оних сва

кодневних, које су налазиле своје место у кухи
њи или за трпезом. до посуда употребљаваних 
приликом различитих култних радњи. Тако се, 

између осталог јављају слающи (salinum)26, 
t1есто израђени од сребра юш злата. затим 

минијатурни судови за хrану 11 држање леда на 
трпези (fonna.fom1ella)2 , или mensulae28 - пос
лужавници. подметачи~ или посуде коришћене 
као сталак за кувана Ја Ја. 

Ипак, у форми плитког тањира од бронзе 
из Господар Јованове улице могло би се најпре 
видети посуђе које антички извори помињу 
као acetabulum или ње~ сродан catinus. Ace
tabt1lu111 (гр. д(vДо.фоv)29 је представљао кухи
њско или стоно посуђе у коме је држано сирће 
(асеtит) или мед, али су познате и друге функ
.ције суда овог облика који је често израђиван 
од керамике. бронзе али и луксузних материја
ла као што су злато или сребро.30 

ДВЕ БРОНЗАНЕ ПОСУДЕ ИЗ СИНГИДУНУМА 

Као синоним за acetabulшn врло често се 
користи у античким текстовима и термин ca
tinus, за посуђе које је имало сличну употребу 
приликом спремања хране, за трпезом или у 

култу.31 

Сл. 9- Ћ1њ11r ю Сннnщунум.1. 
Fig. 9 Pla1e fron1 Si11gidunuш 

У до сада наведеним студијама које су се 
бавиле типолошком и хронолошком анализом 

римског бронзаног посуђа, нисмо нашли ди
ректну аналогију за овај тањир из Сингидуну
ма, али веома добре паралеле форми овог суда 
могу се наћи у облицима керамичких посуда 
исте намене. Поједини типови мањих посуда 
аретинске tе1та sigilate, који се у п~иоду 11 и Ш 
века јављају у Доњој Панонији-' , веома су 
сличш1 облику нашег тањира, те се може прет

поставити да се ради о изради популарне фор

ме у два материјала чије су одлике и начин 
израде изискивале извесне промене у основ

ном облику. 
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ТWО BRONZE VESSELS FROM SINGIDUNUM 

Miгosla11 V11j011ii: 

Љс siudy оГ portaЬle aгcl1eological 111alaial i11 the 1спi101) оГ 
tht: ai11iч11t: Singidшiuin has 1101 гevealed !Ог 1hc 1iine liei11g а mщ·с im
pona111 11111nbcr 01· comple1e bro11ze vessels deпving f'ro111 1l1c Rшпа11 
t1111t:s. Лll 11le 1nort: >о. онг at1e111ion lias been d1·а11п Ь) 111·0111tCl\:Sling 
Ji11ds 11l l~o111an hгonzc v~ssels 1111covered d11ri11g 1l1e arclieological i11-
vestigщюns of 1hc ci1 il seнl<:mcnt of Singiduш1in. 

Љс lirst опс i11coгporжs several Jrag111cnts or а larger br1111Lc 
vesscl (tig. 1) 11,l1icl1 dt:r1ve froin the area 01·11ie ci1il sellle1nen1 (c1111u
hal! legi/}ni.1) pul up at lhe 10010Г 1l1е111iliUI!} cainp 0Г1lк: 1111 Fla\ iac 
legion i11 the ar~d 01· 1he l.O\\Cr То111101·111е Oelgrnde Fortress 

lllcse аге the rema111s of' а calolle-like vessel \1 llh а Пnring. 
nюlded riin and 1vi1!i а Ь<.1ssed 1011шds thc inside 01· 1ru: receptacle. Thc 
1esscl (s1zc: R of lhe rim 33.0 ст. R of the lюt1oin 1 О.О cm. \1e1gh1 
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10.0 cm) is niade i11 tl1e tecl111ique 01· Ьcating ou1 01· а piccc о!" Ьrо1щ: 
shct:I 1.5 nнn 1hick. Thc s11rГace of lhe vessel (tig. 2) is decorзled 1vitli 
vcn1cal cannclшes rndiating lroin 1hc bottш11 101vards 1l1c ri111. ln tће 
Ьo1to1n р:ш lшve been inciscd co11ce11lric circles 111ai.k ол tl1e la!lк 

On 1he basis 01· die Гrngine11ts or the nt0res31d Љ1d. as 11cll а!. 
шшl\Jgics tlf vessels о( lhis 1уре. we tr1ed 10 reconstruc1 1hc or1g1nal 
IOrin 01·111is hronzc Ьo1vl (lig. 3. 4) addi11g 10 tlie ideal ~11арс !lic lind 
111· а brш1ze "omega·· handle 1\'ill1 а 1·ragme11!aГ) al1ixed р;111 (а11ос/1) 

\\hicl1 \\Сге liюnd i111hc immediare \icinity ot. the lind 0Гtl1e Ьо11I. 
I\ lнch brings 10 011r 111ind tlial th.: part) 01· 0111: в11d 1hc saine vesscl ure 
co11cer11ed. 

The a!Oresnid fragments correspond 10 а charac1cris1ic l}pt: or 
vessels nained Ь) Н. Ј. Eggers as ··1wl\\:-like. shallo1\ Ьо11 ls 11·1th 11р-



гiglн sides". i.e. type 77 (Geи·ellte Stei/11•a11dige Becken). nie si1nilaгi
ty ofthis Belgгade Гind 1vith the specimens illustrated Ьу Н. Ј. Eggeгs 
(Гig. 6) iп ћis typology ofimported metal a11d otheг vessels iп the soil 
ol' !Гее Ge1·ma11ia miгrors in ideпt1cal di111ensio11s. similaг foгm and 
1vay or decoгalion of' tl1e surface of tће vessel, i.e. radially arrga11ged 
caru1t:lures. 

Н. Ј Eggers also considers that to tћis type ol"vessel. tccћлically 
а~ 11ell as relative 1·гequcncy as gга1·е goods in tће free Geni1aлia, аге 
allied 11·avelike buckets (geи·eflte Bronzeeimer,) 11 l1icl1 1n his op111io11 
.der1ve !"гоm some eas1eгn cenler of 1he Empire 1vl1erel'гo111 lhcy 
гeached garriso11s statio11ed aloпg the Rhшe апd Daлublan l.intcs, 
11he11 111il11ary uпits 1vеге movi11g fго111 1\Је easl. Vessels 11·ith the same 
decoгation of caппelures 1чеге da1ed Ьу Н. Ј Eggers to the репоd f'rom 
tће епd ol'tl1e 2nd апd 3rd ce11lt1ry (period 82-C I). 

The grooved оrпал1спt si111ilar 10 that опе 011 tће Ьo1vl 1·го1n 
Siпg1dt111ш11 арреагs 011 Roma11 bгoll.le vessels from the Ro111a11 pгov
ince ol' Pa11110nia (Aqui11cш11, Brigetio), iп Noricшn (Wells). from 
M?oocJrec in tl1e territoryofBulgaria (fig. 7) a11d similaг 1vorkiпg o\'the 
otlter st1гface сап fгeqнeпtly Ье 111et 011 lux11ry silveг vessels in the re
gio11 of Easterп Еuгоре. Silveг vessels \l'ith grooved omameпt used lo 
Ь.: produced iп the latter half of' the 3rd century i11 а seгies or local 
1vorksl10ps iп East Gгuziya. 

Тhе vol11nie of tl1e broпze vessel Гrо111 Si11gidш1t1ni could have 
Ьееп somethiпg 111оге tliaп 3 liters or liquid. 1vhich is aprox. 3.283 li
teгs 1ha1 опе congius lias (Gгeek хои~. XO)')'to\1). i.e. the eighlћ part of 
ап a111phora. The l\cight о!' а vessel of these sizes could Ье abo11t 1.5 
kg. 1vl1icl1 is approx. 5 dенпх ог aЬout 4.5 pot111ds. 

Laгge bowls of this !уре, !Orm апd size \Vеге used fог vaгious 
purposes. Ь111 most lreqt1ently as vessels fог 1vateг апd ап indis
peпsaЫe part of dгessing sets 1\\1ich also iпcluded jugs (11rceus). Wide 
bo1vls 1vеге used !'ог tш11d 11eshiпg ог washiпg ог 1vashi11g iп gc11eгal 
·and tl1ey 1vеге ko1vп as aquaemaпa/is, aqualis, concliae апd pelves. 
Тће vessels of' the сопсl1а type of" largcr size, aside fог 1vasl1iпg ha11d 
and 1vasl1ing 1vеге also used as tаЫе ware ог even receptacles of c11l1 
i111porta11ce used оп thc occasio11 о!' liЬa1ioп act. 

Taking in10 co11sideгatю11 the afoгesaid analogies for tl1e vessels 
o\' 1'1is 1уре ar1d !Orm. as 1vell as otheг aгcl1aeological Гiпds fгom tlle 
lауег in 1vl1icl1 tl1e tragщeпts of the bronze гeceptacle l1ave Ьееп exca
vated. the Ьo1vl Ггоm Si11gid11щ1111 could Ье dated 10 tl1e period of tlie 
end ot' 1he 2nd апd the 3rd ce11tury. Тhе fact that tlle techпique or deco-

ДВЕ БРОНЗАНЕ ПОСУДЕ ИЗ СИНГИДУНУМА 

rating luxury metal vessels with canпel11res derives fгощ lhe Eas1, 
1vhere it 1vas applied taiгly \\'Cll Ьеfоге but duriпg the Romaп peгiod as 
1vell, could iпduce us to see iп lhe Г~пd of' the Ьo1vl ал orieпtal toreutic 
pгoduct wlюse pгesence 111 this area is not difficult to explaiп. nie iп
habitaлts of oгieпtal origiп, cгattsme11, Lradesmen ог veteгaпs. \Vhose 
chaгacteristic пames арреаг 011 а l агgег 1шmber ot· epigraphic tomb
srones fro111 tl1e peгiod 2nd_3rd сепшrу iп the 1erritoгy of 13elgrade, 
played an importaп1 role iп tl1~ lile оГ antique settlemeпt al tl1e сопЉ1-
е11се or tlie Sava апd Daпube гivers. The preseпce ol' Гoreigпers. trad
iпg анd Ггeque11t transfeгeпce of m11itary uпils trom tl1e east. \vhich 
inarked 1l1e aГoresaid ега. аге tl!e circu111s1ances 11'hich аmопе olheг 
tl1i11gs co11ld ћаvе i11Љ1е11се 011 lhe арреаrапсе оГ siinilar 111е1а\ ~essels 
of spec1Гic 11oгkmanship a11d of exceptioпal q11ality. 

Tl1e second vessel (fig. 8. 9) 1vas excava1ed duriпg the aгcha
eological reseaгches of ап aпtique buildiпg iп Gospodar Jevгemova 
Stгeel 2-4 lt is tl1e questioп оГ а shal\oweг vessel shaped as а smalleг 
plate (size: R ot'the гim 12.5 cm, R ofllle Ьottom \О.О cm. heigllt 2.1 
cm) оГ ciгcular Ьottom 1vitll slightly cmpllasized r111ged Љен. The Ьоt
tощ of the 1essel is some1vhat bulgiпg iпto tl1e i11side of tl1e vessel апd 
оп its outeг side lhere аге пюldcd co11centгic circles. The plate 1vas 
pгevio11sly cast and lateг 1voгked Ьу 1l1e iпcising of part1cular details. 
either Ьу haпd ог оп !ће lathe. The 011ter side of the vessel is molded 
апd the i11side is slightly slopi11g. The foot a11d 111olded riпg beпeath tl1e 
ri1n ате decorated 1vith u11iform incisioпs 1vl1ich сгеаtе а slightly em
phasized iпdented orna111ent. 

Smalleг гeceptacle of tl1is ог similar forms (salinum. mensu/ae. 
formella) 11·ere used for vaгious purposes in everyday life. 1vhicl1 
fou11d tћeir place either iп the kitct1en ог as tаЫе 1vare. but еvеп оп 1he 
occasioп of vaгious cult acts. Tl1e foгm of tl1e shallo1v bгonze pla1e 
fгom Gospodar Jevгemova Street po1n1s 1п tl1e Гirst place 10 lhe vessels 
me11tio11ed Ьу a11tique souгces as асе1аЬ11/11т or ilS allied vessel cali-
l/US. 

We did not liпd а direct analogy for llle plate Гrom Si11gidu11ш11. 
but vегу good paгallels сап Ье fouпd iп 1l1e Гопns of ceгamic vessls 
used !ог the same purpose. l пdivid11a l 1ypes о!' s111alleг vessels or Aг
гetine 1егrа sigilata. 1vhich made tlleir арреаrапсе in tl1e peгiod 
2nd_ 3rd сепшгу i11 the Lo1veг Pa11nonia, аге very similaг to оuг plate. 
so 1ve may assume that а populaг foгm made iп t\VO ma1eгials is соп
сегпеd, 1vhose characleгistics алd 1vay of 1voгkmanship гeq11ired so111e 
changes in lhe basic foгm. 
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