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Сред най-представителните паметници на античното занаятчийство 
са бронзовите съдове. Те могат да се свържат с банкетния сервиз или 

тоалетните принадлежности, като вероятно са използвани при определени 
ритуали. Неслучайно те са поставяни и в богати гробни комплекси свър-
зани с тракийската аристокрация. В различни хронологически периоди те 
са украсявани с разнообразни апликации, представящи най-вече митични 
същества (силени, сирени и … ), животни и растителни орнаменти.

Тези изделия на торевтиката предоставят информация за технологич-
ните достижения на епохата, хвърлят допълнителна светлина върху орга-
низацията на античното занаятчийско производство, показват в детайли 
предпочитанията му към използване на определени техники и не на по-
следно място да разкриват ролята на тези съдове в културата и бита на 
древните общества.

Фонда на Националния исторически музей представя една от най-голе-
мите и разнообразни колекции от предримски бронзови съдове, разкрити 
от териториите на съвременните български земи. В представения по-долу 
каталог влизат съдове за съхранение (ситули), съдове за разливане (кани), 
съдове за сервиране (подноси), съдове за пиене (чаши и фиали), съдове 
свързани с тоалетните принадлежности (арибали и котли).
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1. Ситула, инв. № 61. 

Местонамиране: Голямата могила между селата Маломирово и Златиница, Ямболско. 

Материал: Бронз. 

Размери: вис. 21.5 см, диам. устие 19.5 см, диам. дъно 11.5 см. 

Кратко описание: Тялото на съда е изковано и е с яйцевидна форма. Устието е плоско с Т-об-
разен профил. Ушите са отляти  и са украсени със S-овидни спирали, от които излизат тънки 
филизи. Те са разделени по между си с триъгълен елемент. Подвижните дръжки са с право-
ъгълно сечение и дъговидна форма, а краищата им се извиват навън. Те завършват с форма 
наподобяваща главичка на нит. Под ръба на устието са нанесени три хоризонтално врязани 
линии, а под ушите се разполага по една единадесетлистна палмета. 

Датировка: Първа половина на IV в. пр. Хр.
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