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КЕРАМИЧКИ ПЕХАР ИЗ СУР ДУКА 

Керамички пехар из Сурдука на!)ен је на 
имању Гојка Ковачевића из Сурдука, које се 
налази на лесној заравни, педесетак метара од 
десне обале Дунава. Случајно је откривен на 
дубини од око 0,5 m, наводно заједно са брон
заним новчиhем, бронзаном фибулом и фраг
ментованим украсним бронзаним предметом. 

Налаз је евидентиран у Музеју града Београда 
1991. године, а данас се налази у приватној 
збирци Александра Ковачевића из Београда. 

Керамички пехар из Сурдука за сада пред
ставља јединствен налаз (пре свега по начину 
обраде и украшавања), без аналогија на нашој 
територији. Пехар је фине фактуре, од добро 
пречишћене глине, са ситним честицама пес

ка , рађен на брзом витлу. Тамносиве је боје и 
углачане површине. Коничне је форме, прсте

насто задебљаног обода. испод којег је благо 
наглашено пластично ребро, од којег полазе 
усправне фацете-укупно 11, које се завршава
ју на делу од којег се конус благо сужава ка 
дну. Дно је равно, украшено глачаним орна 
ментом који се може третирати као ознака "х" 
ил "+", у зависности из ког угла се посматра 
(сл.1-2). 

Остали поменути налази, фибула, новчић 
и део украсног предмета (сл. 3/1-3), наводно от
кривени заједно са пехаром, не припадају јед

ној затвореној целини због, како ће се 

показати , различитог датовања. Фибула одго

вара варијанти изразито профилисаних фибу

ла са потпорном гредом, датованих у П и Ш 

век. које су посебно бројне на норичко-панон
ском подруqју.2 Бронзани новЧЈm припада 
Хадријановој емисији из 121-123. године и на 
основу његове истрошености могуће је прет

поставити да је дуго био у отпицају.3 На основу 
фрагмента бронзаног предмета може се за
кљуtшти да је био кружног облика. са зракасто 
распоређеним крацима, док му се намена не 
може тачно утврдити.4 

Сурдук, антички Рициум, настао је у ск
лопу басијанског дела лимеса, вероватно у 

време Домицијана. Из периода формирања 
каструма до П1 века прикупљен археолоШIЩ 
материјал је најбројнији и најразноврснији.) 
Током читавог IV века трајао је процес транс
формације панонске војне организације, у 
току којег су традиционалне помоћне јединице 
углавном замењиване варварским одредима. 

Преглед војне посаде који нуди Notitia 
Dignitatl.1m није потпун и прецизан, али је 
поуздано да су током овог периода у Рициуму 

боравиле коњаничке јединице, еквити порек
лом из Далмације.6 

Територија Срема у оквиру римске про
винције Доње Паноније у првим деценијама IV 
века доживљава врхунац културног и економ-
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ског просперитета, посебно Сирмиум, као се
диште провинције. То је, међутим, и период све 
чешћих упада варварских племена, када тери

торија Срема поприма све већи геополитички 
значај. Током rv века често су се водили ра
тови са Сарматима и ЉL\шгантнма, а од 375. 
године све већу опасност за Римско царство 
представљају германска племена, која пред 
Хунима прелазе на територију Царства. На

кон 110гиб11је цара Валенса 378. године, цела 
Панонија била је преплављена варварским 
племенима. Из овог и наредног раздобља у 
Сурдуку нису поуздано регистровани варварс
кп налази. Постоји само један помен герман
ских гробова и налаза којима је изгубљен 
сваки траг.7 Најближе откривени рани герман
ски налази са овог дела лимеса потичу из Но
вих Бановаца (Bшgenae ), око 15 км низводно од 
Сурдука.8 

Сурдук није истражен. али је још у 19. веку 
публикован дотада прикупљен археолошки 

матер11јал.9 Педесетих година овог века из
вршена су опсежна рекогносцирања дуж лиме-

о 5cm 
Cq, J- Fig. I 
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са у Срему, која су предузели Народни музеј 
Земуна и Војни музеј из Београда.10 Поред 
кастела (лок. "Градина''), који се приближно 
поклапа са центром данашњег Сурдука, запад
но од њега регистровано је цивилно насеље 
(лок. "Чолићев Чот"). О плану утврђења и 
насеља не може се ближе говорити, будући да 
нису археолошки истражени, али су добијени 
подаци и прикупљен археолошки материјал 

допринели да се потврди њихово постојање. 
До сада прикупљена керамика из Сурдука да
тована је од l до IП века. Приметан је недо
статак домородачке керамике. као и кас

ноантичке керамике IV века, односно периода 
боравка еквита из Далмације. 11 

За керамички пехар особено је, пре свега, 

подражавање обликом и украсом металних и 

стаклених посуда, које се јавља у раноцарском 
периоду. Римски керамички пехар11. овако об
рађени, јављају се од 1 века . У mпању су пе
хари са наборима ("Falte11") и елипсоидним 
удубљењ11ма која подражавају фацетовано 
стаIОЈо. Налази оваквих пехара најбројнији су 
у рај некој области, па се пров11.нција Германија 
сматра једним од центара њихове производње. 

На нашој тер1порији су малобројю1, концен
трисани на територији Срема, датовани од r до 
П века. 12 На широј панонској територији раз
вој "Фалтен" пехара може се пратити до IV ве
ка, када пехари попримај) 11здуженију форму, 
а јављајј се и примери сивогла~~ане по
вршине. 

Стаклени пехари са наборима и фацетама 
на нашој територији могу се пратити од 1 до 
прве полов1ше V века. У JV и у првој полов1ши 
V века, углавном, домию1рају једноставне ко
ю1чне форме, поцједнако заступљене домаћим 
производима, рајнским, источномедитеран
ским и црноморским увозом. 14 Типови ко
ничних пехара украшею1 ширим и ужим 

жљебовима, којн се везују за келнске радиони
це раног V века, а не срећу се на нашој тери-



торији, најближи су могући узор кеrамички~.1 
пехарима попут налаза из Сурдука. 1 

Ипак, керамички пехар из Сурдука не ука

зује на традиције римске провинцијске произ
водње. Оно што је особено за пехар је, пре 
свега. специфична израда и обрада површине. 
Могуће аналогије стога треба тражити, ук

ључујући и друге облике тако рађених посуда. 
пратећи првенствено те специфичности. 

У територијалном смислу, за сада најб
лиже паралеле представљају зделе из Падеја 11 

Црвенке (Банат). Здела из Падеја (лок. 
,,Циглана") је фине фактуре. од добро 
пречишћене гли.не , тамносиве боје, рађена на 
брзом витлу, глачане поврпmне, са средиш

њом зоном трбуха украшеном низом усправ

них фацета неправилног правоугаоног облика 
(сл. 4/1). 16 Потиче из насеља, затворене це
лине (куће-полуземунице). По својим карак
теристикама издваја се од остале керамике на 
овом налазишту, која је аутохтоне и римско
провинцијске производње. На основу налаза 
новца Констација Пу једном од гробова из нек
рополе са истог налазишта, изнад којег се 

образовало насеље, посуда би се могла дато
вати оквирно у време хунске доминације, одно
сно у прелаз нз IV у У век. 

Из оставе керамике на Црвенки код 

Вршца потиче бикоюrчна здела украшена 

широкнм плитким фацетама на рамену. 

Рађена је на витлу. од добро пречишћене 
глине, сиве боје, са углачаном спољно~~ 
површином, што су карактеристике и осталих 

посуда из оставе (сл. 4/2). Посуда је окарактер
нсана као сарматско~азишка и датована је у 
прелаз из IV у У век. 1 По начину украшавања 
као и по специфичној форми, ова здела издваја 
се од осталих посуда из оставе, што може да 

укаже на њену посебну намену. 

Са шнрег панонског подручја, са територ
ије мађарског Подунавља. потиче неколико 
налаза керамичких посуда, црнополираних, 

украшених на сличан начин. Поменутим зде-

КЕРАМИЧКИ ПЕХАР ИЗ СУРДУКА 

Сл . 2- Fig.2 
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лама нз Падеја и Црвенке и по форми су срод
ни налази са налаз~шпа Кишкумдорожма. 
А.касто и Баг Ујтелеп, такође датовани иа 
прелаз из IV у V век, као позносарматско-хун
ска керамика (сл. 4/3-5).18 

Такође из мађарског Подунавља, са ло
калитета Дунајптај Бодбакод, из некрополе, 
али ван гробне целине, потиче налаз црно по

лиране посуде-лончића, рађеног на брзом вит
лу. који је на горњем конусу наизменично 
украшен глачаним орнаментом и овалним 

удубљењима (сл. 4/6). Иначе, сама некропола, 
са које потиче ова посуда, датована је у задњу 
треhину V века и опредељена је као гепид
ска.19 

И неколико занимљивих крчага украшено 

је на сродан начин. Из западне Мађарске, тери
торије римске провинције Валерије, познат је 
налаз из Регељија.20 У питању је женски гроб 
оријент11:сан СЗ-ЈИ, са богатим гробним при
лозима међу којима је и керамички крчаг 
нађен код ногу покојнице. Kpl.laг је биконичне 
форме, црне боје, глачане површине и са кане
л11раним горњим конусом. Горњи део за

вршава се стилизованом птичјом главом, док 
је писак бочно постављен (сл. 5/1). За да
товање гроба, међу осталим налазима, индика

тиван је стаклени пехар с плавим бобицама, 
типичан за келнске касноантичке радионице 

rv века.21 Међу луксузније гробне прююге 
спада и пар полихромних лучних фибула које 
могу бити источноготске или запff ноготске, а 

датоване су на почетак V века. Сам крчаг 
даован је у другу половину IV века, док је гроб 
датован на п~лазу из IVy V век и у прву полов
ину V века. Гроб је тешко етнички опре

делити, узимајући у обзир разнородност 
материјала, као и чињеницу да су у овом пе

риоду у провинцији Валерији постојале ет
ничКЈ1 разнолике федератске групе, мада 
постоји мишљење да је у питању источноготс
ки гроб.24 
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По својој основној форми и начину обраде, 
крчагу из Регељија сродан је налаз из источне 
Словачке - лок. Стреда над Бодроrом. То Је. 
такође, биконични крчаг, тамносиве боје, 
глачане површине, са усправним фацетама на 
горњем и доњем конусу, које су на средишњем 
делу трбуха раздвојене плас-rиtшом траком с 
низом широких и дубоких уреза. Обод је 
масивно прстенасто задебљан, а стопа једва 

наглашена (сл. 512). Крчаг представља насео
бински налаз, нађен заједно с гвозденим ум бом 
и керамиком домаће производње (~...гултура 
Прешав). Проблем датовања намеће се самим 
niм ило на овој територији није јасно ус
тановљен хронолошки прелаз од касноан

тичке културе т1mа Прешав, односно није 
установљена јасна стратиrрафска слика, па се 
појава новог, страног материјала повезује са 

1 

Сл. 3-Fig.3 



вандалско-аланским боравком на овој тери
торији у току њиховог похода ка Западу, на 
прелазу из IV у V век. Тако је датован и овај 
крчаг и притом је окарактерисан као керами
ка подунавског типа, тј. источноготски
позносарматсюf тип.25 

Поменути крчази, који представљају рет
ке налазе на централноевропском подручју, 
могу се повезати са типом карактеристичним 

за Че~њаховску културу 11 тзв. дако-гетску 
групу. То су би.конични крчази црне и сиве 
боје. глачане површине, често украшени ус
правним фацетама на горњем конусу и низом 
овалних фацета по средини трбуха (сл. 5/3). 
Битно се разликују од осталих типова крчага 
заступљених у овој култури, што може да упу
ти на увоз или њихову посебну намену. Да су 

можда коришhени у обредне сврхе, додатно 
потврђује чињеница да већином потичу са нек
ропола. 

У Черњаховској култури, која сажима кас
ноантичке и варварске елементе (готске, слов
енско-сарматске, аланске), заступљен је још 
један тип посуда које су по обради површине 
блиске до сада поменутим налазима. У питању 
су биконичне шоље-зделице, рађене на витлу. 
сивоглачане површине. на средш.ЈЈЊем делу 

трбуха украшене низом попречно поставље

них овалних удубљења-фацета, понекаf ком
б1rнованих са глачаним орнаментом.2 Овај 
тип посуда је широко датован, односно везује 
се за читав период трајања Черњаховске кул
туре. чијим се горњим хронолошким оквиром 

сматра прелаз из JV у V век.28 
С~rвоглачане шоље са овалним фацетама 

широко су распрострањене и на лабскогер

манској територији, пре свега тириншкој, где 
представљају омиљену врсту керамике, 
рађену и на витлу и без витла, чији налази 

углавном чине део гробног инвентара.29 
Њихова појава на централноевропском под
ручју можда би се могла везати за сеобу 
Лангобарда, тј. њихов боравак на овој тери-

КЕРАМИЧКИ ПЕХАР ИЗ СУРДУКА 

торији у раздобљу између IV и V века. На тер
иторији Чешке и Баварске налази ове 
керамике означени су као т1m Фриденхајн
Прештовице.30 Такође, већином представљају 
гробне прилоге, а карактеришу их комбинов
ане технике украшавања (жигосање, пункти
рање, урезивање, глачани орнамент; сл. 5/4-7). 

У Чешкој се ова керамика јавља почетком 
V века. што је ује~но и почетак културе тзв. 
Винаричког типа. Оно што је карактерис-

L____Jcm 

Сл. 4- ~1g. 4 

тично за биконичне фацетоване шоље у овој 
култури је тенденција одвајања фацета од зида 
посуде, тако што су оне изведене на додатном 

пластичном украсу- "крагни", као и то да су 
посуде већином рађене без витла. Налажене су 
у скелетюtм гробовима, уз главу покојника, 
често заједно са стакленим пехарима, међу ко-
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јнма су већ помињани пехари украшени жље
бовиr.tа. 

Појава овакве керамике у Баварској везује 
се за прелаз из IV у V век и представља нов1111у 
у ала:манској материјалној култури. Вишеслој
на некропола Албург код Страубинга (ан
тички Сорвидориум на дунавском лимесу) је 
један од локалитета на којем се најбоље 
уочавају промене у начину сахрањивања и ор-
11јентацији гробова, ~ао и оне везане за појаву 
ове врсте керамике . .>2 

Што се тиче аналогија везаних за глача нл 
орнамент на дну керамичког пехара из Сур

дука више примера среће се на територији 

југоисточне Пољске, односно на подручју 
Пшеворске културе. Реч је о налазима који по

тичу из позноримског насеља у краковској 
области (лок. Иголоми), посудама из за
творених целина - грнчарских пећи, које на 
дну имају глачани украс, ознаку "х", односно 
"+".33 То су посуде рађене на витлу, већином 
дубље зделе и шоље, црно полиране. од којих 
су неке по површини украшене rлачаним ор

наментом. Из истих грнчарских пећи, иначе, 

потиче и неколико посуда КОЈе су поред 

глачаног оr.намента украшене низом овалних 

удубљења. 4 Пећи су датоване у позноримску 
фазу која одговара раном IV веку.35 

Оно што је карактеристично за све досада 
наведене налазе керамичких посуда је начин 
обраде који опонаша стаклене и металне по
суде. а којн се код римске провинцијске керам

ике може пратити до касноантичког периода. 

Такође, карактеристична је, за већи број посу
да, тамносиво глачана површина, што је ти
пично за производњу подунавских радионица 

у IV веку, односно керамику из истражених 
некропола и насеља на панонском лимесу. Ка
да је у питању намена ове врсте керамике, ради 
се. свакако, о стоним посудама , које су можда 
коришћене и у обредне сврхе. На то указује 
бројност оваквих налаза као гробних прилога, 
као 11 јасно издвајање, по начину обраде, па и 
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формама, у односу на другу керамику у оквиру 

целина (оставе, грнчарске пеh.11) у ретким ис
тражеrmм насељима. 

На основу датованих налаза сродне керам
ике, пехар из Сурдука могао би се оквирно да
товати у прелаз из IV у V век и у прву половину 
У века. Тешко је тачно утврдити његово по
рекло у територијалном смислу, а самим тим 
извршити и ближе етничко опредељење. Неки 
од наведених налаза окарактерисани су као 

позносарматски, што у случају пехара не може 

бити довољно прихватљиво, будући да као 
форма нема аналогије међу налазима сар
матске керамике, за коју иначе није карактер
истично фацетовање. Уколико би се ова врста 



керамике уопштено окарактерисала као гер

~~анска, појава бнконичних фацетованих 
шоља-зделица на централноевропском под

ручју упућивала би на могуће утицаје са север
ногерманске територије, где су овакве посуде 
широко распрострањене. У том смислу, нала
зи попут крчага из Рсгељија и Стреде над Бо
дрогом могли би се везати за територију 
Черњаховскс културе, односно за источноrер

манско порекло. Да је густина налаза на 
дунавском лимесу већа, ова керамика би се са 
више снгурности могла приписати германским 

федератима. на овом подручју присутним у 
раздобљу између IV и V века. Но. 11 у том 
случају. тешко би било утврдити ближе ет
ничко опредељење, с обзиром на етничку 
разнол11кост федератских група. Не би треба
ло изузети ни могућност да се ова керамика у 

nознор11мском периоду израђивала у доморо

дачким радионицама, као што су, на пример, 

налази са територије Пшеворске културе. 
Пехар из Сурдука, за сада, представља, по 

форми, јединствен налаз међу публикованим 

примерима ове врсте керамике на панонском 
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подручју. Уколико се прихвати датовање на 
прелаз из IV у V век и налаз припише герман
ским федеартима. једна од претпоставки била 
би да је пехар германске производње, на шта 
упућује. на сродан наtшн. обрађена керамика у 
Черњаховској култури, која се гаси након од
ласка готских и алансю1х група на запад. 

Оваквом тумачењу доприносе и несумњиво 
присуство Гота на територији југоисточне 
Паноније од 378. године, као 11 регистровани 
источно готски налази у самом баснјанском ре

гиону. Међутим, налази нз Баната (зделе из 
Падеја 11 Црвенке), за сада територијално нај
ближе аналогије. отварају и моrуhност да је у 
време хунске дом1mац11је. значи у првој полов

и нн V века. ова врста керам!fке произвођена у 
домаhим радионицама. У свако\.1 случају. пи

тање радионичког порекла и етничког опред

ељења керамичког пехара 11з Сурдука за сада 
остаје отворено. Решавању тог питања веро
ватно би допринело систематско истраживање 
самог локалитета, али и већ.и степен ис

тражености ширег простора. 
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А CERAMIC ВЕАКЕR FROM SURDUK 

Nikolina Adamovic 

Тће ceramic Ьcaker vrom Surduk (Ril1ium in antiquily) is а stray 
lind. \\ hich Ьelongs 10 а privately owned collection, but 1vhich is re
corded in Lhe Belgrade Ci1y Museum. For the present 11 is а u111q11e 
lind 1п 1l1e firs1 placc Ьecause of its \vay of working алd decoralion. 
The Ьeaker 1~ conical made оп а specdy potter's \\heel. lt's structure is 
line. 1he color is dark grey, Lhe surfacc 1z bumished and decorated 1vith 
elongaled facet~. On lhe fool lhere is а bum1shed omament 1vhich 
may Ье i111erpre1ed as а cross or the characler "Х" А characler1s11c 
ICatur~ ol tl1e Ьеаkег is in tlie first placc ils imi1aling mclal and glass 
ve~sc lь Ьу 1he l'orm and ornameni or me1al and glass vessels 1vhiclt 
11sed 10 appear in 1l1e early imperial period. Ho1vcvcr. accurding 10 its 
part1cular 1ech11ology of make and 1vork of'the s11rlace rt does 1101 poin1 
lo lhe 1radi1ion ol' 1he Ro111an province production. Chronological and 
ctltnical de1ermi11a1ion or tl1e Ьеаkег is not easy, Ьecause Surduk is ПО! 
archaeologrcally researched and the beaker does nol deri1·c from а 
closed archaeolog1cal unit (it is said to have Ьсеn l(юnd logetlicr with а 
Haurian · s coin, bronze fibulc, characlerislic of 111е period 2nd-Зrd cen
tнry зnd а fragme111ed decoral1ve оЬјесl of unkno\\'П use). Ad 10 1he 
1111) ol\10rk -1n 1erri1orial sense- lhe closesl analogres for the pr~nl 
аге Ьо1~1s from Padej and Crvenka fig. 411,2, Ьoth from closed archae
ological uнits dated to the 1ransilion of the 4Lh in10 5th cenlury. Лs 10 
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the form, Lhe finds from а broader Ралnопiал regюn - Bag·Ujtelep. Ki 
kundurozsma, Akaszto ( fig. 6-8) аге related 10 lhcm. are of the sam~ 
dating and charncterizcd as lbe lale-Sarma11aл-Hu111c ceramic 1vare. 
Similarly worked jugs from Lhe s11es RegOly and Streda nad Bodragom 
( fig. 511,2) аге daled ш lhe similaг 1vay алd represent rare finds in the 
middle European region. '"hile lhey are frequent in lhe Cemjaho~s 
culture алd the so called Dacian-Gelaian group. Јп lhe Cemjalюvs cul
ture there is also lrequcntly found another 1урс: ot' 1he vessel similarl) 
worked up. These аге Ьiconical cups-mugs \Vhich arc linked 1vith the 
\\'l10le pc:riod of l1te of tliis cultt1rc. 1vhose upper chro11olog1cal Љune 
is considered to Ье lhe transitio11 from tl1e 4U110 lhc 51ћ се111111у Sucl1 
vessels аге also spread in the EIЬe-Gennanic 1erri1ory, as wcll as in the 
niiddle European region. i.e. in 1he regюn ol' Bohcniia and Bavaria, 
designa1ed as the Friedenhain-Pre$1'ovice typc. maiпly dated 10 the 
Гirst hall' of the 5th century. 

Wha1 the aнalogies concerns, which are /inked 1vi1h tlie bnrshed 
omament at the Ьоноm 01· the ceramic h4:aker, severnl specimens are 
encot1ntered 1n lhe 1emtory ol' 1he P$evor culture (site lgoloml). 1vh1cl1 
derive from poller's o,·ens dated 10 Lhe earl) 4th century 1n 1ha1 mainly 
Ыасk bum1shed vessels are in question .. That which is charac1er1s1ic of 
the linds of ceramic ware excavaled so Гаг is Lhe \\ЋУ of \\Orking. 



1~h1ch 1m1tates glass a11d metal vesels and if Roman province ceramic 
vessels are concemed, this occunence can Ье traced up to the late an
t1que period. Aside this, tor а larger nuinЬer of vessels dark grey bur
nisl1cd surface is cl1aracteristic, which is typical ol' tl1e productio11 of 
the Da11ubla11 workshops in the 4th century. Лs to tl1e use of this kind 
01· cerainic 1·essels. it is cenain that tаЫе warc is conc~med. but 1\ilich 
may als1> have Ьееn used for cult purpose, proved Ьу а rather largc 
numЬer or tl1Cse finds as grave goods as well as clear separatшg them 
accordi11g 11> Ље 1vay оГ \\"Orkmaпship. even of their form in respect of 
оЊа ccrnin1c vessels found 1vitlli11 haЬitation sites 

On the basis 01· the dated ceramic 1varc related to the Ьeakcr from 
Surduk. it might Ье dated to the transition froin the 4111 do the 5th cen
tur: and 10 the fi~t haJl'ofthe 5th century. lt is поt ал easy task 10 pn:
cisel~ аsсташ its or1gin апd consequently to state closer ethnical 
deteпnination. Some оГ tl1e aforcsaid finds cl1aracterized as late-Sar · 
111a1ia11. 1vl1ich in the case оГ thc Ьeaker cannot Ье accepted for sure, 
1aki11g into co11sideratюn tl1at as to the form, tl1erc an: no aпalogies in 
Sarmatiaп сег.1m1с 11'3re оГ 11•hich Љcet111g is not typical. IГ this ceram-
1c 11are Фuld generally Ье characterized as Gennanic, the appearance 
ol'b1cu111cal laceted cups·mugs in the middle European region point to 
poss1Ыc 111llue11ces rrom the north Gerinanic areas, 1vhile the finds, 
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e.g. jugs Гruin Reglll> and Streda паd Bodrogom can ~ associated 
1vith the areas оГ the Cemjahov culture. IГ the density or tht' finds at 
the DanuЬe l.imes had Ьееn morc consideraЬle, this ceramic 1vare 
could have Ьееn assigned 1vil11 inore certainty to Gerinaп1c Гoederati 
prese11t i11 this region in the period Ьetwee11 the 4th and 5th ccntury. 

The Ьеаkсг r rom Surduk reprcsents ПОW - as rar as lllc fom1 is 
concemed - а uпique find of this !уре of ceramic 1111re iп thc Panonian 
region. lf \VC agree l\ith the dating of the transition Гrо111 the 4th iпto 
the 5th century and that the find is assigпed to Gсппапiс focderati, опе 
or tl1e assu111ption 1vould Ье tlшt the Ьeaker \VЗS of Germanic produc
tion, to 1vhich points similarly 1vorked up ceramic 1vare i11 the 
Ctnjahovs culture, 1vhich disappeared when Gothic апd Alanic groups 
moved to11ards tlle west. То this interprelalion also contriЬutes tће un
questioпaЫe prescnce of the Goths in the territory of soutћcasteп1 Pan
nonia since 378. as well as recorded east Geпnanic li11ds i11 1\1е region 
оГ Bassia11ae. Wc slю11ld neitller deny !ћс possiЬility that tl1iS k1nd of 
pottery might hnvc Ьееn produced in local 1~·orkshops at thc 1i111e ol' tl1e 
llunic dшniпation to 1vhich point the linds Гrom Banat Thc qucstion 
of the workshop апd ethnical de1enni11a1ion or the Ьeaker is still open 
for discussion. 
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