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ШАЛИТРЕНА ПЕЋИНА
ŠALITRENA PEĆINA

Бојана Михаиловић, Народни музеј у Београду
Bojana Mihailović, National Museum, Belgrade

Апстракт: Шалитрена пећина за сада представља најбогатије палеолитско налазиште у
Србији и једини локалитет на коме се јављају слојеви са граветијенским, орињасијенским
и средњопалеолитским артефактима. Реч је о вишеслојном палеолитском локалитету
који према културно хронолошкој опредељености и бројности налаза можемо сматрати
најбогатијим и најзначајнијим палеолитским локалитетом на простору западног Балкана али и једним од најзначајнијих палеолитских локалитета југоисточне Европе. Дуг период насељавања Шалитрене пећине омогућава сагледавање промена у култури, економији и
друштву палеолитских заједница које су овде живеле као и праћење прелаза из средњег у
горњи палеолит.
Kључне речи: Шалитрена пећина, западна Србија, палеолит, пећина, југоисточна Европа.
Abstract: Šalitrena Pećina represents up to day the richest Palaeolithic site in Serbia and also the
only site where the layers containing Gravettien, Aurignacien and Middle Palaeolithic tools were
discovered. This is a multi-layered Palaeolithic site that, after cultural and chronological determination
and the quantity of finds may be considered as the richest and most important Palaeolithic site on the
western Balkan area, and at the same time one of the most important Palaeolithic sites in the southeastern Europe. Long period of occupation of the Šalitrena pećina enables to overview the changes
that occurred in culture, economy and the society of the Palaeolithic communities that lived here, and
also enables following the transition from Middle into Upper Palaeolithic.
Key words: Šalitrena pećina, western Serbia, Palaeolithic, cave, south-east Europe
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Положај, историјат истраживања и стратиграфска ситуација
Локалитет Шалитрена пећина (сл. 1) се налази у кањону реке Рибнице, у селу
Брежђе, удаљеном око 6 km од Мионице и око 100 km југозападно од Београда
(сл. 2). Пећина се налази на левој обали реке, на 277 m надморске висине. Улаз у
пећину је широк око 20 m и
налази се на око 20 m изнад
данашњег речног тока. Површина пећине износи око
600 m2 а укупна дужина око
135 m (Ђуровић 1998). Сам
улаз у пећину је подељен
стеном на два дела, леви
и десни ходник, који се у
унутрашњости спајају у
јединствен простор (сл. 3).
Улаз је оријентисан према
северозападу.
Шалитрена пећина је
откривена током рекогносцирања долине реке Рибнице, које је крајем седа- Сл. 1. Поглед на Шалитрену пећину са запада
Fig. 1 View on Šalitrena pećina from the west
мдесетих година прошлог
века обавила група младих
истраживача из Ваљева.
Проналазак површинских
налаза фрагмената керамике и артефаката од окресаног камена покренуо
је сондажна археолошка
истраживања која су 1983.
1985. и 1995. године предузели Археолошки институт и Истраживачка
станица Петница. Том приликом је у сондама А (2x3
m) и В (4x3 m) истражена
површина од укупно 18
m2 (Jež i Kaluđerović 1985;
Сл. 2. Географски положај Шалитрене пећине
Kaluđerović 1991).
Fig. 2 The geographical position of Šalitrena pećina
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Сл. 3. Ситуациони план Шалитрене пећине са означеном површином ископавања у периоду
2004 - 2011. године
Fig. 3 The situation plan of the Šalitrena pećina with marked surface that was excavated in the period
2004 - 2011

Након паузе од пет година, Завод за заштиту споменика културе из Ваљева,
наставио је радове на овом локалитету 2000. године када је у оквиру заштитних
археолошких ископавања отворена сонда C (3x5 m). Наредне 2001. године ископавања су настављена у сонди D (3x5м) и започета у сонди Е (3x4 m) где је до краја
кампање скинут само површински, хумусни слој.
Од 2004. године истраживања Шалитрене пећине је преузео Народни музеј
из Београда и та истраживања са прекидима (2005., 2010. и 2012. године) трају до
данас.
Археолошка истраживања су до сада обухватила површину од око 65 m2 у
улазним деловима пећине и у њеној унутрашњости. На улазу у пећину (сонде Е, G
и EG) могу се издвојити следећи слојеви: 1 – површински слој, сиви, растресити
седимент са доста прашине који садржи мешани материјал из различитих периода; 2 – старчевачки слој, тамносиви компактни седимент са налазима фрагмената
7
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старчевачке керамике, артефактима од окресаног камена, коштаним налазима и
животињским костима (Јеж 1985; Шарић 2002); 3 – граветијенски слој, светложути
компактан седимент са крупном и ситном дробином у коме се јављају артефакти
од окресаног камена и бројни, углавном фрагментовани остаци фауне; 4 – граветијенски слој, тамносмеђи, растресит, местимично потпуно црн седимент. У овом
слоју констатовано је неколико ватришта као и неколико хиљада артефаката од окресаног камена и бројни остаци релативно добро очуваних животињских костију;
5 – орињасијенски слој, сивосмеђи компактан седимент са доста дробине и бројним забреченим зонама који смо због разлике у боји поделили на два хоризонта (5
и 5а). И у овом слоју је констатовано неколико ватришта, артефакти од окресаног
камена као и велика количина углавном фрагментованих животињских костију;
6 – средњопалеолитски слој у коме је установљено више хоризоната (6а-е) који се
разликују по боји, присуству ситне и крупне дробине и присуству или одсуству
зона забречености. И у овим хоризонтима су констатовани трагови ватришта. Поред остатака фауне присутна су и артефакта од окресаног камена.
У унутрашњости пећине (сонде H, HSP и F) стратиграфија је нешто другачија. Хумусни слој (1) је овде због таложења гуана знатно дебљи док старчевачки
и граветијенски слојеви за сада нису откривени. Орињасијенски слој (2) се јавља
у већем делу унутрашњости пећине док се средњопалеолитски слојеви (3 и 4) јављају непосредно изнад стеновите подлоге. Разлике у стратиграфији последица су
различитих услова таложења у улазном и унутрашњем делу пећине.
Граветијенска индустрија
Граветијенска индустрија (Т. I и II) Шалитрене пећине са преко десет хиљада
артефаката је изразито богата и типолошки разноврсна. Када су у питању сировине, поред локалних јављају се и различите врсте квалитетног рожнаца, од којих
су неке можда добављане и са веће удаљености. Јавља се и тзв. лаки бели камен
који је за окресивање коришћен и у неолиту (Antonović 1997). Језгра се јављају у
различитим облицима од једноплатформних језгара, атипичних двоплатформних
језгара до језгара длетастог типа и језгара за микроламеле. (Mihailović B. 2008)
Репертоар типова и варијанти оруђа је богат. Међу стругачима су присутни примерци израђени на латерално или билатерално полустрмо ретушираним сечивима,
лепезасти стругачи, двојни стругачи, њушкасти стругачи на сечивима као и стругачи на одбицима већим од 25 mm. Длета се такође јављају у више типова - угаона
и чунаста длета, длета на прелому и диедарска длета. Констатована су и зашиљена
сечива (pointed blades) која су ретуширана латерално или билатерално уздигнутим
ретушем. У великом броју се јављају и пострушке, пробојци, ољуштени комади и
назупчано и јамичасто оруђе. Занимљива је појава одређеног броја различитих ти8

Б. Михаиловић

Шалитрена пећина

T. I - Граветијенска индустрија (1 - 3 зашиљена сечива, 4 пројектил, 5 длето, 6, 7 стругачи на
сечивима, 8, 9 стругачи шиљци, 10 двојни стругач, 11 стругач длето, 12 длето шиљак, 13 језгро
длетастог типа)
T. I - Gravettien industry (1 - 3 pointed blades, 4 projectile, 5 burin, 6, 7 endscrapers on blades, 8, 9
endscrapers-points, 10 double endscraper, 11 endscraper burin, 12 burin point, 13 burin-type core)

9
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Т. II - Граветијенска индустрија (1 - 3 оруђа са двојним ретушираним преломом и ретушираним хрптом, 4 - 14 оруђа са стрмо ретушираним хрптом)
Т. II - Gravettien industry (1 - 3 double retouched tools with retouched back, 4 - 14 steep retouched
tools)
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пова комбинованог оруђа: стругачи-шиљци, стругачи-длета и шиљци-длета. Међу
алаткама је констатован и један пројектил типа flechettes. Примерак је на једној
ивици ретуширан инверзним, а на другој наизменичним полустрмим ретушем.
Граветијенску индустрију из слоја 4 одликује висок степен варијабилности и
стандардизације стрмо ретушираног оруђа. Међу овим алаткама се јављају стрмо
ретуширани шиљци већих димензија са ретушираном базом, латерално и билатерално ретуширане ламеле и микроламеле са врхом и базом које су стањене плитким површинским ретушем, атипични коленасти шиљци већих димензија и двојна
оруђа на прелому (од којих би се многа могла сврстати у правоугаонике). Двојна
оруђа на прелому су на крајевима углавном ретуширана инверзним ретушем, а на
једној (ређе и на обе) ивице полустрмим и дубоким ретушем.
Битно је, међутим, поменути да се структура збирке артефаката из слоја 3 који
је формиран свега хиљаду година касније, знатно разликује од индустрије из слоја
4. Артефакти су овде нађени у много мањем броју. У збирци из овог слоја нису
забележене геометризоване форме микролита ни многи други типови оруђа који
се јављају у слоју 4 а присутни су само обични стрмо ретуширани шиљци и ламеле, стругачи на одбицима и друга не толико карактеристична оруђа (Mihailović et
al. 2011). Ипак, ове две збирке ће моћи да се детаљно упореде тек када се оконча
анализа материјала.
Орињасијенска индустрија
У орињасијенском слоју Шалитрене пећине (слојеви 5 и 5а) нађено је више од
хиљаду артефаката (Т. III). Највише налаза је констатовано у улазном делу пећине,
односно на површини коју су првобитно обухватале сонде Е, G и ЕG али су артефакти нађени и у унутрашњости у сонди F, уз јужни зид пећине, као и у сондама H
и HSP, дубоко у унутрашњости пећине.
Већина артефакта је како за сада изгледа направљена на лицу места, од локалног рожнаца лошег квалитета, док је мањи број сечива и оруђа од квалитетнијих
сировина, судећи по одуству језгара и других производа окресивања, вероватно
донет са стране. Количина налаза и општа структура збирке (у којој су оруђа релативно слабо заступљена) указују на то да је пећина интензивно насељавана и да је
вероватно представљала базни логор.
Међу језгрима се јављају језгра нешто већих димензија и неправилна језгра
одбачена у раној фази експлоатације, као и конична и пљосната једноплатформна
језгра са којих су окресивана сечива. Добро су, међутим заступљена и клинаста
и длетаста језгра, готово идентична примерцима мањих димензија која се традиционално класификују као чунаста длета и стругачи. Овде међутим треба истаћи
да управо заступљеност и варијабилност чунастих стругача и длета представља
11
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T. III - Орињасијенска индустрија (1 - 3 језгра, 4 длето, 5 њушкасти стругач, 6 - 10 ретуширана
сечива, 11 стругач на сечиву, 12 зашиљено сечиво)
T. III - Aurignacien industry (1 - 3 core, 4 burin, 5 nosed scraper, 6 - 10 retouched blades, 11
endscraper on blade, 12 pointed blade)
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главну карактеристику орињасијенске индустрије из Шалитрене пећине. Они се
овде јављају у великом броју варијанти у распону од релативно пљоснатих примерака са свега пар негатива до дебелих комада са јасно издиференцираном површином одбијања. Осим ових алатки, од којих се већина несумњиво може сврстати у
језгра, у индустрији се у умереном проценту јављају ретуширана сечива, латералне пострушке нешто већих димензија и назупчане алатке, док су обични стругачи
и длета релативно слабо заступљени. Сечива нешто већих димензија, ретуширана
уздигнутим ретушем потврђена су само у унутрашњости пећине.
Средњопалеолитска индустрија
У слојевима са средњопалеолитским налазима (6а-6е у сондама E, G и EG
као и у слојевима 3 и 4 у сондама F, H и HSP), број артефакката (Т. IV) је неупоредиво мањи у односу на горњопалеолитске културне слојеве. Сировине које су
кришћене су приметно другачије али у сваком случају квалитетније од оних које
се јављају у орињасијенском слоју. То указује на то да су модел насељавања (на
регионалном нивоу) и природа задржавања људских заједница у пећини у овом
периоду били битно другачији. У свим слојевима потврђени су левалоа одбици
окресани преференцијалним методом док типична левалоа језгра нису нађена.
Репертоар оруђа није велики: уз неретуширане левалоа одбитке, потврђени су
атипични мустеријенски шиљци, малобројне латералне пострушке и назупчани
артефакти.
Закључна разматрања
Анализом коштаног материјала стандардном AMS методом, обављеном у
Мајамију (САД), добијени су датуми који потврђују да археолошки налази из слојева 3, 4 и 5 несумњиво припадају граветијену и орињасијену, водећим горњoпалеолитским културама Европе. Граветијен је датован на 24.000-25.000 година пре
садашњости а орињасијен на 31.000 година пре садашњости. Налази из средњопалеолитског слоја датовани су на 38.000 година пре садшњости.
Откриће граветијенског а потом и орињасијенског и мустеријенског слоја указује на дуг и континуиран период насељавања Шалитрене пећине. Средњопалеолитски и горњопалеолитски налази из слојева 5 и 6 се могу определити у типични балкански мустеријен и орињасијен, потврђен на више налазишта у северној
Босни (Basler 1979). Орињасијен је до сада у Србији поуздано потврђен само на
налазиштима Црвенка-Ат и Балата код Вршца (Михаиловић 1992), на којима је
материјал прикупљен откупом. Малобројни налази из Баранице и Пећине испод
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Т. IV - Средњопалеолитска индустрија (1, 3 језгра, 2 јамичасто оруђе, 4 длето, 5 - 8 пострушке,
9 мустеријенски шиљак)
Т. IV - Middle Palaeolithic industry (1, 3 cores, 2 notched pieces, 4 burin, 5 - 8 sidescrapers, 9
Mousterien point)
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Трајанове табле припадају иницијалном горњем палеолиту и не могу се директно
везати за овај технокомплекс (Mihailović et al. 2011).
Шалитрена пећина представља једино граветијенско налазиште у Србији.
Најближе аналогије за граветијен Шалитрене пећине могу се наћи у Бугарској,
у слојевима IX-IV пећине Темната дупка (Drobniewicz et al. 1992) и у нивоу IVb
пећине Козарника (Tsanova 2003). Са друге стране, на основу технолошко-типолошких одлика артефаката од окресаног камена, намеће се закључак да индустрија
из Шалитрене пећине има блиске паралеле са средњоевропским граветијеном, и то
у првом реду са налазима из Вилендорфа II у Аустрији (слојеви 6-9), а нешто мање
и са налазима са чешких локалитета, оних који припадају павловијену (Valoch
1996; Otte et al. 1996; Svoboda 1994).
Шалитрена пећина има посебан значај за сагледавање миграционих кретања у
горњем палеолиту. Релативно позни датум за мустеријенски слој иде у прилог претпоставци да су се горњопалеолитске заједнице шириле подунавским коридором
(Conard and Bolus 2003) и да су средњопалеолитске заједнице на крајњем западу
Балкана опстале нешто дуже (Mihailović et al. 2011). С друге стране, старост и карактер налаза из слоја 4 указује на могућност да је почетком максимума последњег
глацијала дошло до померања граветијенских заједница из средње Европе ка Балканском полуострву (Kozłowski 1999). У сваком случају потенцијал Шалитрене
пећине за даља археолошка истраживања је огроман. Јасно је да је значај Шалитрене пећине како за нашу тако и европску најстарију прошлост неоспоран, али
ћемо прeцизније одговоре на питања која се сада могу поставити добити тек по
окончању детаљних технолошких, типолошких као и статистичких анализа артефаката од окресаног камена као и археозоолошких и седиментолошких анализа
које су у току.
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ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
НА ЛОКАЛИТЕТУ ЈАРИЧИШТЕ 1
RESCUE EXCAVATIONS ON THE JARIČIŠTE 1 SITE

Мирослав Марић, Балканолошки Институт САНУ
Miroslav Marić, Institut for Balkan Studies, SASA

Апстракт: У току заштитних археолошких истраживања која се одвијају на подручју РБ
Колубара, у селу Мали Борак, К.О. Лајковац под руководством археолога саветника Мирјане
Благојевић из Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда, између 2006.
и 2010. године археолошки је истражен вишеслојни локалитет Јаричиште 1. Том приликом
откривени су остаци насеља из периода од неолита до раног бронзаног доба. Локалитет се
налазио на широкој греди оријентисаној правцем југозапад-североисток повише реке Кладнице. Истражена је површина од отприлике 200x400 m, са остацима више култура и периода
из праисторије. Најобимнији су трагови насеља старчевачке културе, али има остатака и
винчанске културе и ране баденске културе.
Kључне речи: РБ Колубара, Мали Борак, Јаричиште 1, вишеслојни локалитет, старчевачка,
винчанска, баденска култура, сахрањивање у старчевачкој култури.
Abstract: Large rescue archaeological excavations are taking place at the Kolubara coal-mine basin, in the village of Mali Borak, K. O. Lajkovac, under the directorship of Mirjana Blagojević,
archaeologist-advisor from the Institute for the protection of cultural monuments of the Republic
of Serbia, Belgrade. In the period between 2006 and 2010, a multi-layered site Jaričište 1 has been
excavated. The remains of settlements from the Neolithic to the Bronze Age were discovered. The site
was located on a large loess formation, oriented in the southwest-northeast direction, above the river
Kladnica valley. The dimensions of the excavated surface were approximately 200x400 m, and the
remains of several prehistoric cultures and periods were discovered. Most abundant were the traces
of settlements from Starčevo culture, but also the remains of Vinča and early Baden cultures were
present.
Key words: Coal-mine basin Kolubara, Mali Borak, Jaričište 1, multi-layered site, Starčevo culture, Vinča culture, Baden culture, burial customs in Starčevo culture

Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама

У току пет кампања, од 2006. до 2010. године, на подручју Рударског басена Колубара, археолошки је истражен локалитет Јаричиште 1, у атару села Мали
Борак, катастарска општина Лајковац. Археолошке радове извео је Републички
завод за заштиту споменика културе Београд, под руководством археолога саветника Мирјане Благојевић, а у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе
Ваљево. Локалитет Јаричиште 1 познат је
од раније, на основу пријаве Заводу за заштиту споменика културе Ваљево Б. Вукосављевића, власника поседа на коме су вршена ископавања. Због планираног ширења
површинског копа Западно поље у оквиру
рударског басена Тамнава, овај вишеслојни
локалитет, који се налазио на узвишеној и
широкој лесоидној греди изнад алувијума
реке Кладнице истражен је готово у потпуности методом широког ископа. Истражена
површина износила је приближно 200x400
m. Оријентација греде правцем југозападсевероисток условила је и облик и положај
истражених насеља, пошто су она постављана паралелно са попречном, краћом
Сл. 1. Положај локалитета Јаричиште 1
осом греде на благој косини, која је са се- Fig. 1 The location of the site Jaričište 1
вероисточне стране омеђена природно формираним усеком облика амфитеатра дубоко
усађеним у греду са погледом ка долини Кладнице у смеру њеног ушћа у Колубару
(сл. 1). Укупно је откривено око 200 непокретних археолошких целина, углавном
укопа за становање или депоновање покретног археолошког материјала, али и 2
гроба са 5 сахрањених индивидуа и више десетина пећи од запечене земље.
Насеље старчевачке културе
Истраживањима су констатовани покретни и непокретни археолошки објекти
више култура из неколико периода праисторије. Најстарије и уједно најобимније
насеље припада старчевачкој култури и заузима централни део платоа. Насеља
старчевачке културе детектована су и приликом ранијих истраживања на источном и западном пољу копа Тамнава (Јеж 1998), али нити једна од локација није
представљала насеље ових размера. Хронолошки, насеље старчевачке културе на
локалитету би било могуће сместити у финалну фазу ове културе, што потврђује
и датовање 14C (АМС методом датовано је 6 фрагмената коштице дрењине), које
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на налазима из тројног гроба даје временски оквир - NOSAMS OS-78624: 6660
+/- 35BP, тј. Cal BC 5625-5604(0.90) BC.1 Просторно посматрано, насеље је пространо, са бројним укопаним и полу-укопаним објектима, али је на плану приметно
постојање већих празних простора између појединих група објеката. Могуће је да
се ради о неким заједничким просторима који су делиле повезане (сродством или
интересно) јединке које су живеле у објектима распоређеним по ободу тог простора. Овај распоред јавља се на више локација у склопу старчевачког насеља, па је
поприлично поуздано рећи да није у питању случајност (сл. 2).

Сл. 2. Композитни технички снимак археолошких целина (кружницама означен оквирни габарит празних простора између објеката)
Fig. 2 Composite technical drawing of archaeological features (circles represent areas without
archaeological features)

Објекти старчевачког насеља су полу-укопане земунице печуркастог, кружног
или облика осмице са једним или више одељака, јасно одвојених у нивоу поднице
која није третирана ни на који начин (сл. 3). Димензије објеката су разноврсне и
тешко их је груписати, али се крећу од 2x2 или 2x3 метра па све до 12x6 метара и већи. Кровна конструкција је највероватније била шаторастог типа од дрвене грађе, мада је у знатном броју земуница проналажен леп са отисцима облица
при нивоу основе, што би могло указивати и на прекривање дрвене конструкције
1 Погледати рад М. Благојевић у овом зборнику, стр. 161.
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Сл. 3. Различити облици земуница старчевачке културе. Археолошка целина
1.62 (1 и 2), археолошка целина 1.11 (3)
и археолошка целина 1.87 (4)
Fig. 3 Different shapes of pit-dwellings of
the Starčevo culture. Archaeological feature 1.62 (1 and 2), archaeological feature
1.11 (3) and archaeological feature 1.87 (4)

Сл. 4. Пећи у старчевачким земуницама (1 и 2), регулатор протока ваздуха
(?) (3), реконструкција попречног пресека пећи (4)
Fig. 4 Ovens in the Starčevo culture pitdwellings (1 and 2), air flow regulator (?)
(3), reconstruction of cross-section of the
oven (4)
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земљом или глином. Занимљиво је да јаме за укопавање носећих облица за кровну
конструкцију није било могуће констатовати. У објектима који су највероватније
служили за становање откривени су и остаци земљаних пећи (сл. 4/1-2) које су конструисане на врло занимљив начин (сл. 4/4). Наиме, у једној од страница земунице
био би прокопан приближно хоризонтални канал (до одређене удаљености од зида
земунице) који би представљао вид ложишта, а потом би од тог ложишта ископавањем ка површини био формиран димњак, који се завршавао ван габарита крова
објекта и имао неку врсту куполе са посебно изведеним отвором за дим, што је
могуће закључити по остацима неколико in situ калота пећи (сл. 4/2). Могуће је да
је унутрашњост овако конструисане пећи ојачавана посебним премазом глине који
је ложењем попримао квалитет сличан зидовима каснијих винчанских потковичастих пећи. Неке од пећи имају и запечену подницу, док код других то није случај,
вероватно у зависности од интензитета и трајања ложења, као и од акумулације пепела на дну ложишта који је смањивао вероватноћу огоревања поднице ложишта.
Међу најбоље очуваним примерцима пећи ове врсте на локалитету је она из археолошке целине 1.62 (сл. 3/1 и 2, сл. 4/1,3). Код отвора ложишта ове пећи пронађен
је један занимљив налаз (сл. 4/1,3)
од печене земље, лучног облика,
са зазором на заравњеној страни.
По реконструкцији предмета, упоређивањем са отвором за ложиште
пећи утврђено је да би предмет
могао бити регулатор протока ваздуха, који је служио да појача или
утули ватру у оквиру ложишта
једноставним прислањањем или
одмицањем од уста ложишта.
Пећи сличног облика детектоване су на локалитету Задубравље
код Славонског Брода у Хрватској
(Minichreiter 1992: 39), где су протумачене као пећи за продукцију
керамике.
У две земунице је, приликом
ископавања, детектовано скелетно сахрањивање покојника, након
којег је објекат највероватније напуштен. У питању су археолошке Сл. 5. Двојни гроб старчевачке културе у археолошцелине 1.14 и 1.74, од којих је ар- кој целини 1.74
хеолошки свакако значајнија ова Fig. 5 Double grave of the Starčevo culture in the
archaeological feature 1.74
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потоња, у којој су детектовани остаци четири инхумирана покојника, од чега троје
деце и једне одрасле женске особе (сл. 5/1-4). Наиме, при основи старчевачке земунице са чак две пећи на североисточном зиду прво су детектовани остаци детета
положеног на леви бок у згрченом (спавајућем) положају са рукама преклопљеним испред главе, које је било сахрањено на карличну и стомачну регију одрасле
женске индивидуе положене у исти положај, али на десном боку (сл. 5/4). Западно
од ове сахране у истој целини детектован је још један дечји скелет положен на
десни бок, главом окренут од претходне сахране (сл. 5/2), док је четврти, најмањи
дечји скелет (од којег је само неколико костију главе и руку сачувано) детектован
јужно од двојне сахране. Изнад свих скелета детектована је велика концентрација
фрагмената изломљених посуда старчевачке керамике (цели судови, накнадно реконструисани) помешана са четири рога говечета, неколико скапула оваца/коза и
фрагментованим остацима жрвњева/радних површина од глачаног камена (сл. 5/1).
У другом, појединачном дечјем гробу, оном из целине 1.14 откривени су скелетни
остаци детета положени на десни бок уз северозападну ивицу јаме, такође при њеној основи. Нажалост, лоша очуваност скелета онемогућила је детаљнију анализу
ове сахране.
Покретни археолошки материјал, пре свега керамичка продукција, не показује
превелике разлике у односу на налазе сличног периода из околине. Услед агресивних хемијских својстава земљишта на великој већини откривених фрагмената
старчевачке керамике није било регистрованих остатака сликања, али јесте било
очуваног црвеног премаза који би могао указивати на сликање. Од формата јавља
се комплетан асемблаж од здела, преко амфорета, бута, лонаца и питоса (сл. 6).
Нарочито је занимљив сет налаза из тројног гроба (а.ц. 1.74), у којем су заступљени сви формати, од најмањих до највећих (од прикупљених фрагмената је између
осталог реконструисан и питос запремине 65 литара – сл. 6/8). Квалитет израде
је типично старчевачки и креће се у распону од сумарно рађене керамике, грубе
фактуре и обраде површине и печења до финих примерака од добро пречишћене
глине, тањих зидова, квалитетног печења и приглачаване површине. С обзиром
на енормну количину покретних налаза прикупљених приликом ископавања може
се рећи да је од украшавања присутно готово све што касна фаза старчевачке културе нуди (Garašanin 1979: 126-28), од организованог барботина (сл. 6/3, 7а-б, 8аб,10), штипања, урезивања и утискивања (сл. 6/1) до пластичних трака/ребара са
утисцима и сличних пластичних апликација (сл. 6/7б, 8а-б, 9,10). Од остале керамике нарочито су бројни налази жртвеника на четири ноге правоугаоног облика,
са кружним реципијентом више или мање извученим из тела суда. Жртвеници су
такође понекад украшени утисцима, моделовањем или премазивањем, а квалитет
израде варира као и код посуда (сл. 7/1-3). Поред жртвеника откривен је и знатан
број фигурина различитих величина и облика (сл. 7/11), углавном у фрагментованом стању, као и нешто амулета који по облицима сличе амулетима са других
старчевачких локалитета у Србији (Vuković 2005).
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Сл. 6. Керамичка продукција старчевачке културе
Fig. 6 Ceramic production of the Starčevo culture
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Сл. 7. Предмети од печене глине старчевачке и винчанске културе
Fig. 7 Objects from baked clay from Starčevo and Vinča cultures
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Насеље винчанске културе
Као и у случају објеката старчевачке културе, тако су и објекти винчанске
културе заступљени у виду укопаних или полу-укопаних јама, мада је могуће и
постојање надземних објеката од плетера и лепа, јер је у јамама веома чест налаз
управо леп. Као и у случају старчевачке културе, насеља винчанске културе су такође откривана и истраживана на подручју копова Колубаре (Арсић 2011). Могуће
је да су због плитког културног слоја (горње нивелете објеката старчевачке културе
су често констатоване на свега 40 до 50 cm дубине) надземни објекти винчанске
културе страдали због каснијих пољопривредних активности, а да услед разуђености насеља није било могуће детектовати остатке темељних ровова или укопа
за носеће конструкције зидова
од плетера, јер се не оцртавају у
земљишту једноличног квалитета. Насеље винчанске културе делимично се преклапа са насељем
старчевачке културе само у једном његовом делу, док је знатан
део објеката винчанске културе
констатован јужније од старчевачких, у делу у коме нема објеката
из других периода. Број откривених објеката винчанске културе је
мањи у односу на насеље старчевачке културе и могао би се приближно изразити односом 65:35
% у корист старчевачке културе,
мада се мора констатовати да је
један део локалитета у коме су се
вероватно налазили искључиво
винчански објекти уништен радом коповске механизације без
претходног археолошког истраживања, па би овај однос могао бити
и нешто другачији. Хронолошки,
насеље винчанске културе треба
сместити у рани период ове културе, што сугеришу и 14C датуми Сл. 8. Различити облици укопа винчанске културе.
Археолошка целина 1.177 (1а-б), 1.185 (2) и 1.150 (3)
(датовано је 12 семенки лана из Fig. 8 Different shapes of pits in the Vinča culture.
археолошке целине 1.137 АМС Archaeological feature 1.177 (1а-b), 1.185 (2) and
1.150 (3)
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Сл. 9. Керамичка продкуција винчанске културе
Fig. 9 Ceramic production in the Vinča culture
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методом) - NOSAMS OS-78623: 6260 +/-35BP (тј. Cal BC 5298-5242(0.90) BC), али
и покретни археолошки материјал. Од објеката винчанске културе на локалитету,
најзаступљеније су јаме кружног или приближног кружног облика, стрмих ивица и
знатне дубине (и преко 2 метра), које понекад могу имати и кружни укоп формиран
у свом дну који се додатно спушта испод нивоа поднице (сл. 8/1), мада има укопа
и других облика (сл. 8/2-3). Кровна конструкција, уколико су је ови укопи имали
је вероватно била од дрвене грађе, шаторастог типа, можда и прекривена неком
другом органском материјом попут коже или трске, али како је чест налаз лепа у
откривеним јамама, могуће је и облепљивање блатом преко спољне стране плетерасте конструкције. Иако су у неким укопима (сл. 8/3 – означено црвеном саћастом
шрафуром) детектовани остаци подница пећи типичних за винчанску културу, на
локалитету није откривена нити једна in situ потковичаста пећ, што би могло говорити у прилог постојању надземних објеката који нису очувани, а из којих потичу
пронађене поднице.
Најзаступљенији покретни археолошки материјал који се може атрибуирати
винчанској култури су свакако фрагменти керамичких посуда. Као и у случају
керамичке продукције старчевачке културе на локалитету и овде има великих
варијација у квалитету израде, начину обраде површине и украшавању. Присутан
је скоро комплетан репертоар ране винчанске керамографије, од здела (сл. 9/1-6) и
пехара на стопи (сл. 9/7,10), преко лонаца (сл. 9/12), амфора (сл. 9/11) и иних облика
(сл. 9/8). Фактура варира од грубе до фине, од примеса има песка, каменчића и
туцаних шкољки, а обрада површине може бити од грубе до приглачане. Украшавање је присутно, али не и превише заступљено. Најприсутније су урезане траке
или троуглови испуњени убодима изведени оштром алатком (сл. 9/8), а затим следе плитке, једва видљиве канелуре у знатно мањем проценту (сл.9/3). Откривено
је и неколико black-topped посуда, углавном пехара на стопи (и један лонац, сл.
9/12).
Од осталог керамичког материјала јављају се жртвеници троугаоне (сл. 7/7)
или четвороугаоне основе (сл. 7/6,8), који су прилично сумарне израде и мањих
димензија. Украшавани су урезивањем линија које форме снопове или меандре, а
неки примерци (сл. 7/7-8) имају и антропоморфне или зооморфне протоме повише
ивице реципијента на угловима. Занимљив је налаз једног делимично очуваног
жртвеника (сл. 7/8) четвероугаоне основе са наспрамно постављеним зооморфним
(највероватније глава јелена) и антропоморфним протомом. Представе јеленских
протома на жртвеницима Б. Јовановић доводи у везу са првобитним рударењем
бакра (Јовановић 1982: 59), што би могло указати на постојање винчанских рудара
и на овом локалитету, иако лежишта бакра нису позната у непосредној околини
локалитета, као и чињеница да локалитет припада ранијем период винчанске културе. Поред жртвеника пронађена је и већа количина фигурина које су типичне за
примерке винчанске културе (сл. 7/15) раног периода, тј. стубасте, сумарно изве27
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дене фигурине кратких руку моделованих из масе тела и неправилног, приближно
троугластог лица са урезима облика слова Г (ћирилицом) уместо очију. Изузетан
је налаз антропоморфне фигурине већих димензија, која је нађена разломљена у
делове, али је очувана готово у потпуности (сл. 7/16) са појединачно моделованим,
раширеним ногама, спљоштеног тела са јасно назначеним женским полним карактеристикама са предње стране и дугметасто моделованим репом са задње стране.
Руке су кратке, спљоштене, са два вертикална проширења на крајевима. Глава је
приближно троугаона, ненаглашеног лица, завршена лучно са темене стране, са
наглашеним пластично моделованим носом и два кружно моделована ока. По јасно
израженим стеатопигним елементима може да се сматра карактеристичном за фазу
Винча А (Garašanin 1979: 152).
Хронолошки гледано, покретни археолошки материјал могао би датовати
локалитет на прелаз фазе Винча А у Винча Б1 на основу више индикативних
налаза. Black topped пехари на високој цилиндричној стопи попут оних на слици 9 (7 и 10) индикатор су прве фазе Винче, као и зделе заобљеног рамена, али
ниског врата (сл. 9/3). Додатни прилог оваквом датовању су и налази горе поменутих ваљкастих (стубастих) фигурина (сл. 7/15), мада је поред њих присутно
и више налаза (фрагментованих) стојећих, стеатопигних фигурина са спојеним,
али посебно моделованим ногама (уп. Гарашанин 1979: 169, сл. 12/6). Стојећа антропоморфна фигурина (сл. 7/16) већих димензија својим наглашено пљоснатим
телом са траговим стеатопигије упућује на фазу Винча А, али слободно моделоване, раширене ноге можда пре наводе ка каснијој, Винча Б1 фази. Фигурина
сличног става, али другачије форме откривена је на Бањици (Тодоровић и Цермановић 1961, Т X/1-2) и датована у каснији период (плочничка фаза), што нема
подршку у керамичком материјалу из целине у којој је ова фигурина нађена,
док Васић наводи један примерак са раширеним ногама са релативне дубине 8.7
метара на локалитету Бело Брдо (Васић 1936: 11, сл. 43/а-ц) која би се датовала
у одговарајући период (Гарашанин et al. 1979: 17), као и један примерак са коте
6.2 метра која би се датовала у Винча Б2 фазу. Са друге стране у керамичком
материјалу Винча Б1 фазу назначавају налази крушкастих амфора од којих је
нарочито интересантан налаз фрагментоване крушкасте амфоре са цилиндричним вратом, чији је трбух украшен урезаним троугловима испуњеним убодима
постављеним у виду фриза (сл. 9/9). Иако је овај тип крушкастих амфора јако
чест и типичан за Винча Б1 фазу, овако организован орнамент није, јер су углавном заступљени меандарасти мотиви (Гарашанин 1979: 169, Т XXVII/6) преко
целог трбуха посуде.
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Сл. 10. Керамичка продукција енеолитског и бронзанодобног периода
Fig. 10 Ceramic production of the Aeneolithic and the Bronze Age periods
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Насеља бакарног и бронзаног доба
Енеолитски хоризонт на локалитету, као и каснији хоризонт бронзаног доба
углавном је познат из културног слоја, а знатно мање из затворених археолошких
целина, што је нарочито применљиво за бронзанодобне налазе. Поред керамичких
посуда (сл. 10) откривена је и једна алатка од бакра са израженом патином зелене
боје (сл. 7/4). Хронолошки посматрано присутно је више енеолитских хоризоната,
од најранијег, поствинчанског хоризонта који би био представљен елементима култура Тисаполгар, Бодрокерестур и Ленђел (сл. 10/5,6,8) преко средње енеолитског,
дефинисаног материјалом Чернавода III фазе (сл. 10/7) (уп. Krstić 1986: Fig. 10. 5) и
ране баденске културе (сл. 10/9-11) (Spasić 2008: Pl. 2/3-10). Иако је у непосредној
близини, у селу Каленић на локалитету Ливаде (Благојевић 2005: 63-72), ранијим
ископавањима детектован издвојени надземни објекат атрибуиран у време раног
енеолита са типичним елементима Бубањ-Салкуца-Криводол комплекса између
осталих, на локалитету Јаричиште типичан материјал ове културе није детектован,
али би један лонац крушкастог тела и цилиндричног врата са четири наспрамно
постављене тракасте дршке на трбуху (сл. 9/11) могао бити представник ове културе. (уп. Krstić 1986: Fig. 4. 1)
Каснији, бронзанодобни материјал у потпуности је познат искључиво из културног слоја (сл. 10/1-4) и током ископавања није детектован нити један надземни
или укопани објекат који би се могао атрибурати у овај период. Чини се да је и
појава овог материјала ограничена на један изразито мали део локалитета, што би
могло указати на краткотрајност и пролазан карактер насељавања овог простора у
време бронзаног доба.
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Камена индустрија Тамнаве:
налази са заштитних истраживања
на угљенокопу Колубара
Stone industry of the Tamnava region:
finds from rescue excavations on
the coal-mine Kolubara
Драгана Антоновић, Археолошки институт, Београд

Апстракт: Заштитно ископавање на угљенокопу Тамнава је први српски пројекат који је
пружио велике количине материјала, како керамичког тако и каменог. То омогућава рад на
великом узорку какав до сада није постојао у српској археологији. Три праисторијска локалитета – Црквине, Масинске њиве и Јаричиште у Малом Борку, истраживана од 2005. до 2010.
године, дала су преко 20 000 камених предмета, углавном алатки (само 0,1 % од овог броја
чине украсни и култни предмети). До сада је анализиран материјал са локалитета Црквине
и Масинске њиве, док је онај са локалтета Јаричиште у фази обраде. Тако велики узорак камене индустрије омогућава да се створи слика о нивоу технолошког развоја током неолита
и енеолита на простору централног Балкана, пре свега северозападне Србије. Извесни стандарди у избору сировина за камено оруђе већ су констатовани на сва три локалитета, као и
постојање специјализованих радионица за обраду камена. Ипак, на значајно питање које се
односи на порекло камених сировина – где су се налазили каменоломи и изданци стена које су
мајстори тог времена експлоатисали – за сада није могуће одговорити.
Kључне речи: камен, оруђе, неолит, енеолит, Тамнава, северозападна Србија.

Abstract: Rescue excavations on the coal-mine Tamnava is the first Serbian project that yielded
large quantities of material, both from ceramic and stone. This allowed work on a large sample,
previously unavailable in Serbian archaeology. Three prehistoric sites – Crkvine, Masinske Njive
and Jaričište in Mali Borak village, excavated in the period between 2005. and 2010, yielded over
20 000 stone artefacts, mainly tools (only 0,1 % from this number are decorative and cult artefacts).
Up to day, material from sites Crkvine and Masinske Njive are fully analysed, while the material
from the site of Jaričište is still in the course of the analysis. Such a large sample of stone industry
enables the creation of a general picture of the level of technological development during Neolithic
and Aeneolithic in the central Balkan area, especially in the north-western Serbia. Certain standards
in the raw material selection were already noted on all three sites, as well the presence of specialized
workshops for stone working. However, the important question on the origin of the stone raw material
– the exact location of the stone queries and rock springs exploited by prehistoric craftspersons – at
this moment can not be answered.
Key words: stone, tools, Neolithic, Aeneolithic, Tamnava region, north-western Serbia
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Када су пре 20 година почела заштитна истраживања на угљенокопу Колубара,
није се могло наслутити да ће бити откривени праисторијски локалитети који ће
знатно променити слику на археолошкој карти Србије. У области Тамнаве до ових
истраживања нису била позната велика неолитска и енеолитска насеља (Арсић
2011: 27), па се веровало да, из неких разлога, ова област није била погодна за дуже
настањивање. Истраживање на угљенокопу Колубара у првој деценији 21. века ово
уверење се битно променило.
Три праисторијска локалитета – Црквине, Масинске њиве и
Јаричиште у селу Мали Борак (сл.
1), 10 километара северно од Лазаревца и 45 километара југозападно
од Београда, истраживана од 2005.
до 2010. године у оквиру заштитних ископавање на угљенокопу
Тамнава, показала су да је на овим
просторима од средњег неолита до
бронзаног доба бујао живот. Током
шест година ископавања ова три
локалитета пружила су енормне
количине материјала, како керамичког тако и каменог, што омо- Сл. 1. Положај локалитета у Малом Борку, на угљегућава рад на великом узорку ка- нокопу Колубара: 1. Црквине, 2. Масинске њиве, 3.
кав до сада није постојао у српској Јаричиште
археологији (Благојевић и Арсић Fig. 1 The location of the sites in the Mali Borak village,
on the Kolubara coal-mine: 1. Crkvine, 2. Masinske
2008а; Благојевић и Арсић 2008б; Njive, 3. Jaričište
Благојевић и Арсић 2009).
Када је реч о каменој индустрији, са поменута три налазишта потиче преко 20
000 камених предмета, углавном алатки (само 0,1 % од овог броја чине украсни
и култни предмети). Овако импозантан број камених налаза до сада је забележен
на малом броју налазишта (Дивостин, Селевац, Гомолава). До сада је анализиран
материјал са локалитета Црквине и Масинске њиве, док је онај са локалтета Јаричиште у фази обраде.1

1

 тање истражености односи се на предмете од глачаног камена које анализира потписница ових редова.
С
Обраду материјала од окресаног камена, која још није завршена, са локалитета Црквине ради мр Вера Богосављевић-Петровић из Народног музеја у Београду, а са локалитета Масинске њиве и Јаричиште др Јосип
Шарић из Археолошког института у Београд.
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Црквине
Налазиште Црквине, ископавано 2005-2006. године, дало је, са
истражене површине од око 3000
m2, 5175 камених налаза од којих
се 1320 примерака (25,5%) може
определити као оруђе од окресаног камена. Овде се мисли, пре
свега на сировину (сл. 2): око 25%
свих камених налаза израђено је
од силиције (SiO2), окресивањем.
Међутим, најзаступљенија сировина је лаки бели камен (туф),2 чак
са 65% налаза. За овако високи
проценат заслужан је велики број
одбитака насталих у процесу производње оруђа од глачаног камена
које се на Црквинама правило од
туфа (Антоновић 2011: 198, Сл. 2).
Зато се при сусрету са каменим налазима са Црквина стиче погрешан

Сл. 2. Процентуална заступљеност камених сировина на Црквинама: 1. силиција, 2. финозрне сивозелене стене, 3. лаке беле стене, 4. пешчари и конгломерати, 5. остало
Fig. 2 Percentages of the stone raw materials used on
Crkvine: 1. silica, 2. fine-grained grey-greenish rocks,
3. light white rocks, 4. sandstones and conglomerates,
5. other

Сл. 3. Одбици од туфа (лаки бели камен): 1.Сонда 5, АЦ 1.5, 2. Сонда 24, 5-6. о. слој
Fig. 3 Tuff flakes (light white rocks): 1.Trench 5, AU 1.5, 2. Trench 24, 5-6. о. layer

2

 икроскопска анализа 9 узорака из различитих слојева и контекста Сонде 5 показала је да су „лаке беле
М
стене“ у највећем броју случајева туф у различитим степенима силификације, а коришћени су и девитрификовани и силификовани вулканокластит и рожнац. Највећи број примерака камене индсутрије из Сонде 5 на
Црквинама припада управо делимично силификованим и не много тврдим туфовима.
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утисак да предмети индустрије окресаног камена чине већину (Антоновић 2011: 207, Сл. 10; Богосављевић 2011: 234, Т. III).3 Највећи
број ових налаза потиче из Сонде
5 у оквиру које је истражена радионица за израду каменог оруђа од
туфа и из које потиче 43 % налаза
од туфа (сл. 3).
Као оруђе од глачаног камена
типолошки је потпуно одредиво
само 680 примерака. Највећи број
камених налаза, као што је речено,
представљају одбици настали у
производњи полуфабриката за глачање. У оруђу од глачаног камена
најбројније су алатке са сечицом,
а затим оне абразивне (Табела 1,
сл. 4). Велики број полуфабриката
и одбитака који су настали током
њихове израде указују на производњу у оквиру насеља (сл. 5).
Врста оруђа
Секире
Тесле
Длета
Чекићи
Перфорирано оруђе
Глачалице
Брусеви
Жрвњеви
Остало
Укупно

Број
примерака
2
150
63
40
15
211
32
30
137
680

Сл. 4. Процентуална заступљеност врста оруђа од
глачаног камена са Црквина: 1. алатке са сечицом
(секире, тесле, длета), 2. абразивно оруђе (глачалице,
брусеви), 3. жрвњеви и растирачи, 4. остало
Fig. 4 Percentages of the tool types made from
polished stone from Crkvine: 1. tools with cutting edge
(axes, adzes, chisels), 2. abrasive tools (grindstones,
whetstones), 3. querns and pounders, 4. other

%

Типови

0,29
22,04
9,26
5,88
2,21
31,03
4,71
4,41
20,15
100

I/1
III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6, III/7, III/8
V/1, V/2, V/3, V/4, V/5, V/8
VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/5, VI/6
II/2, VII/1, VII/2, X/2
XI/1, XI/3, XI/4, XI/5, XI/6, XI/7
XII/1, XII/2, XII/3, XII/4, XII/5, XII/6
XIV/1, XIV/2, XIV/4
Недефинисани фрагменти

Табела 1. Врсте и заступљеност каменог оруђа са Црквина.

3

Ј едан број примерака индустрије окресаног камена био је израђен од силификованог туфа, али туф није био
примарна сировина за израду оруђа од окресаног камена како се то негде наводи (Богосављевић-Петровић
2011).

36

Д. Антоновић

Камена индустрија Тамнаве...

Индустрија глачаног камена
са Црквина не показује битне разлике у вертикалној дистрибуцији.
Сировински и типолошки састав
индустрије идентичан је у слојевима изнад земуница и јама, бројним
на Црквинама, с оном која је затечена у њима.
Масинске њиве
На локалитету Масинске њиве
забележена је сасвим другачија ситуација од оне на Црквинама. Док
је на Црквинама констатована локална производња оруђа од туфа,
на Масинским њивама је прелиминарно констатовано постојање
радионица за израду оруђа од
окресаног камена.4 Током двогодишњег истраживања (2006-2007.
год.) прикупљено је 6619 камених
предмета: 4957 примерака индустрије окресаног камена и 1662 налаза индустрије глачаног камена.
С обзиром да оруђе од окресаног
камена чини 75% од укупног броја
камених налаза не изненађује превага силиције међу сировинама
(сл. 6).
Од 1662 налаза индустрије
глачаног камена типолошки је дефинисано 1045 примерака и међу
њима је забележено више врста и
типова оруђа (Табела 2, сл. 7-8).
Типолошки је неодредиво 617
примерака, међу којима је највише
4

Сл. 5. Процентуална заступљеност финалних производа, полуфабриката, комада сировине и одбитака из
процеса производње у материјалу од глачаног камена
са Црквина: 1. финални производи, 2. полуфабрикати, 3. комади сировине, 4. одбици из процеса израде
алатки
Fig. 5 Percentages of final products, semi-finished
artefacts, raw material blanks and flakes from process
of manufacture in the material of ground stones from
Crkvine: 1. final products, 2. semi-finished artefacts,
3. raw material blanks, 4. flakes from manufacturing
process

Сл. 6. Процентуална заступљеност камених сировина на Масинским њивама: 1. силицијски камен,
2. финозрне сивозелене стене, 3. лаке беле стене, 4.
пешчари и конгломерати, 5. остало
Fig. 6 Percentages of stone raw materials from
Masinske Njive: 1. siliceous stones, 2. fine-grained
grey-greenish rocks, , 3. light white rocks, 4. sandstones
and conglomerates, 5. other

 зражено је мишљење аутора ових редова на основу прегледа комплетног каменог материјала са овог
И
локалитета.
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комада сировине или атипичних фрагмената, затим одбитака од глачаних алатки,
као и продуката производње оруђа од глачаног камена који су се обликовали окресивањем (секире, тесле, длета и чекићи).
Врста оруђа

Број
примерака
Секире
1
Перфориране секире
4
Тесле
183
Длета
26
Чекићи
65
Перфорирани чекићи 2
Буздовани
2
Глачалице
461
Брусеви
20
Растирачи, растирачи- 4
тучкови
Жрвњеви
154
Глачалице/жрвњеви
12
Тегови
5
Остало
106
Укупно
1045

%

Типови

0,1
0,38
17,51
2,49
6,22
0,19
0,19
44,14
1,91
0,38

I/1
II/1
III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6, III/7, III/8
V/1, V/2, V/3, V/5, V/6, V/8, V/9
VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/5, VI/6
Неодредиви
Неодредиви
XI/1, XI/3, XI/5, XI/6
XII/1, XII/2, XII/3, XII/4, XII/5, XII/6
XIII/2, XIII/3, XIII-VI/6

14,74
1,11
0,48
10,14
100

XIV/1, XIV/2, XIV/3, XIV/4, XIV/5, XIV/6
XI/6-XIV
XVII/3
Наковањ, облуци, пигмент, ретушер

Табела 2. Врсте и заступљеност каменог оруђа са Масинских њива.

Сл. 7. Процентуална заступљеност врста оруђа од
глачаног камена са Масинских њива: 1. алатке са
сечицом (секире, тесле, длета), 2. абразивно оруђе
(глачалице, брусеви), 3. жрвњеви и растирачи, 4.
остало
Fig. 7 Percentages of the tool types made from polished
stone from Masinske Njive: 1. tools with cutting edge
(axes, adzes, chisels), 2. abrasive tools (grindstones,
whetstones), 3. querns and pounders, 4. other
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Сл. 9. Процентуална заступљеност финалних производа, полуфабриката, комада сировине и одбитака из процеса производње у материјалу од глачаног
камена са Масинских њива: 1. финални производи,
2. полуфабрикати, 3. комади сировине, 4. одбици из
процеса израде алатки
Fig. 9 Percentages of final products, semi-finished artefacts, raw material blanks and flakes from process
of manufacture in the material of ground stones from
Masinske Njive: 1. final products, 2. semi-finished artefacts, 3. raw material blanks, 4. flakes from manufacturing process
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Сл. 8. Камено оруђе са Масинских њива: 1. тесла типа III/1/a, 2. тесла типа III/5/d, 3. глачалица
типа XI/6/b, 4. полуфабрикат перфорираног чекића, 5. длето типа V/2/a, 6. длето типа V/2/c, 7.
жрвањ типа XIV/2, 8. глачалица типа XI/6/c
Fig. 8 Stone tools from Masinske Njive: 1. adze, type III/1/a, 2. adze, type III/5/d, 3. grindstone, type
XI/6/b, 4. semi-finished perforated hammer, 5. chisel, type V/2/a, 6. chisel, type V/2/c, 7. quern, type
XIV/2, 8. grindstone, type XI/6/c
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Овај велики узорак ипак није дао чврсте доказе о организованој производњи
оруђа од глачаног камена на Масинским њивама, што је иначе прелиминарно
примећено у оруђу од окресаног камена. Производња у оквиру насеља је свакако
постојала, али у малом обиму, о чему сведоче малобројни комади сировине, нешто
више одбитака насталих у изради предмета од глачаног камена и бројне глачалице
(сл. 7 и 9).
Јаричиште
Камени налази са Јаричишта
само су делимично анализирани.
На први поглед камена индустрија
са овог локалитета показује велике
сличности са оном са Масинских
њива. Реч је о макроскопски врло
сличним сировинама,5 као и великом броју оруђа индустрије окресаног камена. У до сада прегледаном
каменом материјалу 60,96 % налаза припадају окресаној, а 39,04 %
глачаној индустрији. Овакав одСл. 10. Процентуална заступљеност камених сиронос види се и у избору сировина: вина на Јаричишту: 1. силицијски камен 2. финозрне
далеко најбројнији је силицијски сивозелене стене, 3. лаке беле стене, 4. пешчари и
камен (рожнац, калцедон, јаспис, конгломерати, 5. остало
Fig. 10 Percentages of stone raw materials from
кварцит) и скоро 62 % свих каме- Jaričište: 1. siliceous stones, 2. fine-grained greyних предмета је израђено од њих. greenish rocks, 3. light white rocks, 4. sandstones and
Све друге сировине заступљене су conglomerates, 5. other
у знатно мањем проценту (сл. 10).
Међу оруђем од глачаног камена најбројније је оно абразивно, пре свега глачалице, а за њима су алатке са сечицом (секире, тесле, длета; Табела 3, сл. 11-12).
Високи проценат комада сировине, полуфабриката и одбитака из процеса израде
каменог оруђа (сл. 13), као и већ поменуте бројне глачалице, указују на производњу у оквиру насеља. Типолошки је дефинисано нешто преко половине налаза
од глачаног камена, што Јаричиште издваја од претходна два локалитета код којих
је забележен знатно мањи проценат дефинисаног оруђа.
5

 релиминарном макроскопском анализом установљено је да су неке сировине скоро идентичне са онима
П
нађеним на Масинским њивама. Први је утисак да су становници праисторијских насеља на Масинским
њивама и Јаричишту користили исте изворе или лежишта, али ово за сада остаје само претпоставка пошто
нису урађене прецизније петролошке анализе.
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Сл. 11. Процентуална заступљеност врста оруђа
од глачаног камена са Јаричишта: 1. алатке са сечицом (секире, тесле, длета), 2. абразивно оруђе
(глачалице, брусеви), 3. жрвњеви и растирачи, 4.
остало
Fig. 11 Percentages of the tool types made from
polished stone from Jaričište: 1. tools with cutting edge
(axes, adzes, chisels), 2. abrasive tools (grindstones,
whetstones), 3. querns and pounders, 4. other

Врста оруђа
Секире
Тесле
Длета
Чекићи
Глачалице
Брусеви
Растирачи,
растирачи-тучкови
Жрвњеви
Глачалице /
жрвњеви
Перфорирано
оруђе
Остало

Сл. 13. Процентуална заступљеност финалних производа, полуфабриката, комада сировине и одбитака из процеса производње у материјалу од глачаног
камена са Јаричишта: 1. финални производи, 2. полуфабрикати, 3. комади сировине, 4. одбици из процеса израде алатки
Fig. 13 Percentages of final products, semi-finished
artefacts, raw material blanks and flakes from process
of manufacture in the material of ground stones from
Jaričište: 1. final products, 2. semi-finished artefacts,
3. raw material blanks, 4. flakes from manufacturing
process

%
1,13
19,18
2,87
3,90
40,62
3,69
0,72

Типови
I/1, I /3
III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6, III/7, III/8
V/2, V/3, V/5, V/8
VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/5, VI/6
XI/1, XI/2, XI/3, XI/5, XI/6, XI/7, XI/8
XII/1, XII/2, XII/3, XII/4, XII/5, XII/7
XIII/1, XIII/2, XIII/3, XIII-VI/6

8,21
1,64

XIV/1, XIV/2, XIV/3, XIV/4, XIV/5
XI/6-XIV

0,62

IV/5, X/2

17,44

Наковањ, куглице за праћку, скиптар,
нога, пигмент, неуспели полуфабрикати

Табела 3. Врсте и заступљеност каменог оруђа са Јаричишта.
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Сл. 12. Оруђе од глачаног камена са Јаричишта
Fig. 12 Ground stone tools from Jaričište
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Закључак
Три велика праисторијска налазишта, Црквине, Масинске њиве и Јаричиште,
променила су досадашњу слику праисторијске Тамнаве. Занимљиво је да су ова
три локалитета смештена једно поред другога (Масинске њиве су од Црквина
удаљене 900 метара, а од Јаричишта дупло мање). Насеље на Црквинама егзистирало је током млађе фазе винчанске културе (Живановић и Спасић 2008: 205).
Суседно, на Масинским њивама, је трајало од раног енеолита до раног бронзаног
доба и у њему су боравили носиоци аутохтоне винчанске културе (Винча Д), као
и оних култура које нису настале на централном Балкану – Тисаполгар, Ласиње,
Баден, Ленђел и Чернавода III (Благојевић и Арсић 2009: 73).6 Следеће у низу ка
западу, на Јaричишту, било је настањено током старчевачке и винчанске културе,
па затим током средњег и касног енеолита (Баденска култура, Болераз-Чернавода
III и Балатон-Ласиње; Благојевић и Арсић 2009: 74). Занимљиво да камена индустрија са локалитета Црквине не показује сличности са онима са Масинских њива
и Јаричишта, иако је на сва три локалитета забележена керамика касне винчанске
културе. По каменој индустрији, пре свеге производњи глачаног камена, Црквине
се чине као потпуно издвојен свет који није имао присне везе са становницима из
друга два насеља.
На сва три локалитета забележен је велики број јама неправилног облика,
испуњених археолошким материјалом, које у највећем броју случајева нису биле
стамбени објекти. Судећи на основу камених налаза, посебно оних од глачаног
камена, стиче се утисак да су сва три налазишта била нека врста колекторских центара. Знатна количина великих комада сировине, одбитака из процеса производње
и полуфабриката потврђују производни карактер ових насеља. Међутим, и знатан
број оштећених и поломљених алатки, као и неуспешних полуфабриката који су
одбачени јер се од њих није могла финално да обликује алатка, показује да су ова
места била и својеврсне депоније отпада. С обзиром да анализа комплетног материјала са сва три налазишта није завршена (осим у случају сонде 5 са Црквина; Антоновић 2011; Богосављевић-Петровић 2011), за сада не може да се каже каква је
била улога јама у депоновању отпада и да ли имају неку специфичну хоризонталну
и вертикалну стратиграфију. За сада је сасвим сигурно да су сва три локалитета у
Малом Борку – Црквине, Масинске њиве и Јаричиште – били својеврсни праисторијски технолошки центри и да се битно разликују од истовремених насеља у
оближњем Каленићу и на Црквинама у Стублинама, на којима су потврђени стамбених објекти (Благојевић 2005; Crnobrnja et al. 2009). Финални резултати анализе
грађе са локалитета у Малом Борку сигурно ће бацити више светла на начин привређивања током неолита и енеолита.
6

За сада још није дефинисано којим културама припадају ранобронзани укопи на Масинским њивама.
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Захвалност
Текст представља резултат дугогодишњег рада на анализи камених налаза прикупљених током заштитних истраживања на угљенокопу Тамнава који обавља Републички завод
за заштиту споменика културе из Београда под руководством Мирјане Благојевић, којој се
аутор овом приликом најтоплије захваљује. Чланак представља резултат рада на пројектима
„Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и
улога централног Балкана у развоју европске праисторије“ (ОИ177020) и „Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана” (ОИ177023) које
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ
СРБИЈЕ: ЛОКАЛИТЕТИ ТИПА „ОБРОВАЦ“,
ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ
CULTURAL HERITAGE OF THE NORTH-WESTERN SERBIA: SITES
OF THE „OBROVAC“ TYPE FORTY YEARS LATER
Бобан Трипковић, Филозофски факултет у Београду, Одељење за археологију
Момир Церовић, Народни музеј Шабац
Дејан Булић, Историјски институт САНУ

Апстракт: Обровци представљају брежуљкасте локације у северозападној Србији за које
се на основу садашњих података претпоставља да су биле настањене у време различитих
периода праисторије, углавном током неолита и бакарног доба. Издвојени су као засебан
тип насеља током 70-тих година XX века и протумачени као специфична адаптација праисторијских становника на мочварно окружење. Проспекција из 2010. је показала да су у
међувремену многи обровци оштећени агрикултурним активностима, а да су неки чак и
потпуно уништени. Налазишта су на основу затеченог стања, степена девастираности и
угрожености сврстана у неколико категорија које у будућности могу да послуже као користан предложак за израду стратегије стављања под заштиту праисторијских локалитета у
северозападној Србији.
Kључне речи: обровци, Мачва, северозападна Србија, праисторија, неолит.
Abstract: The “Obrovci” represent hilly locations in the north-western Serbia. The data available
up to day suggest they were inhabited during various prehistoric periods, mainly during the Neolithic
and the Copper Age. They were singled out as distinctive type of settlements during 1970’s and
interpreted as specific adaptation of prehistoric inhabitants to the marshy landscape. Survey carried
out in 2010. demonstrated that numerous obrovci were damaged by agricultural activities, and some
are even completely destroyed. The sites are classified into several categories after the condition
encountered, degree of damage on them and possible further threats, and this should serve in future
as useful starting point for creating the strategy of protecting these north-western Serbian prehistoric
sites.
Key words: obrovci, Mačva, north-western Serbia, prehistory, Neolithic
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Увод
У значајним каталошким публикацијама с почетка 50-тих година прошлог
века „Археолошка налазишта у Србији“ (Гарашанин и Гарашанин 1951) и „Археолошки споменици и налазишта у Србији“ (ур. Ђ. Бошковић 1953), на територији
данашње Мачве је из времена праисторије картирано и описано тек неколико налазишта.1 Рекогносцирање те области тада се чинило (уосталом као и данас) као
очекиван и неопходан пут развоја праисторијске археологије у Србији у времену
након Другог светског рата. Огромног подухвата дугорочне систематске проспекције ускоро се прихватио М. Васиљевић, кустос Народног музеја у Шапцу, коме се
касније прикључио и Војислав Трбуховић, сарадник Археолошког института у Београду. Разматрано подручје обухватало је мачвански округ, као и део колубарског,
збирне површине од око 1000 km². Језгро тог великог подручја чини Мачва, која
је оивичена са севера и североистока реком Савом, са запада Дрином, а природну
границу према југу чини планина Цер. Из истраживачких разлога, али и оних који
се тичу ондашње административне и музејске јурисдикције, проспекција је превазилазила наведени географски оквир тако да су налазишта евидентирана дубоко
у суседним областима Јадра, Рађевине или горње Тамнаве. Управо то, међутим,
употпуњује утисак да је планирање и извођење проспекције спроведено у оквиру
кохерентног географског и истраживачког система.
Било како било, две деценије након почетка, и након много километара „у ногама“ проспекција северозападне Србије учинила је то подручје најсистематскије
прегледаном средином у Републици Србији, што је констатација која још увек
важи. Подухват се чини још импозантнијим ако се има у виду величина подручја,
као и да је изведен обиласком терена током многих година и без помоћи модерних
техничких помагала. Подаци прикупљени до 1967. обједињени су у чланку „Топографија археолошких налазишта и споменика у Подрињу“ (Васиљевић 1967а), док
су они из каснијег периода редовно објављивани у едицији Археолошки преглед
(Васиљевић 1973; 1980; Трбуховић и Васиљевић 1972; 1973). Подаци о налазиштима су били фактографског типа и углавном су сведени на описе локација, као и
врста материјала које су уочене на површини. Ипак, у пратећим извештајима су за
већину налазишта недостајале одређеније референце као што су фотографије или
цртежи дијагностичког материјала, које би потврдиле културну атрибуцију описаних локација. Можда највише из наведеног разлога, у струковној заједници тог
времена био је заступљен одређен опрез у прихватању толиког броја евидентираних налазишта, као и њиховог датовања, што је за последицу имало да резултати
1

 ад представља писану верзију саопштења које је под називом „Живот у мочвари“ презентовано на 35.
Р
годишњем скупу Српског археолошког друштва, одржаном у Ваљеву од 24. до 26. маја 2012. Пројекат
„Живот у мочвари: микрорегионална адаптација у северозападној Србији, 5 000 -2 500“ финансира се из
средстава Министарства културе и информисања Републике Србије и пројекта 47 001 Министарства науке
Републике Србије.
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Сл. 1. Распрострањеност насеља типа“Обровац“ (према Трбуховић и Васиљевић 1983). 1-Старо село у Глушцима; 2-Џуџин шанац у Липолисту; 3-Велики Обровац у Мајуру; 4-Мотовило у
Мајуру; 5-Брдањак у Рибарима; 6-Барич код Суботице; 7-Кулача у Градојевићу; 8-Водице код
Ваљевске Слатине; 9-Обровчине у Лугу код Дубља; 10-Прокића шанац у Дубљу; 11-Шанац у
Обровчинама у Дубљу; 12-Шанац у Пењивама у Дубљу; 13-Шанац на Обрви у Белотићу; 14-Обровац у Мајуру; 15-Сегедин у Липолисту; 16-Парлози у Десићу; 17-Барич код Суботице; 18-Ада
код Скупљена; 19 и20-Клеје у Новом селу; 21-Обровчине у Лугу код Дубља; 22-Лизаловица у
Дубљу; 23-Шанац у Кулиној бари код Дубља; 24-Шанац на ливади у Белотићу; 25-Шанац у Иовачи у Белотићу; 26, 27 и 28-Шанчине у Обровчинама у Белотићу; 29-Кеца 1 у Богатићу; 30-Кеца
2 у Богатићу; 31-Кузманов брег у Клењу; 32-Брестине у Бадовинцима; 33-Тадића зидине у Шеварицама; 34-Обровац-Кућиште у Слепчевићу; 35, 36 и 37-Стари Слепчевић у Слепчевићу; 38, 39 и
40-Туфегџића забран у Штитару; 41-Шаргића брдо у Штитару; 42-Ликића шума у Богосавцу; 43Бус у Маовима; 44-Калиновац у Грушићу; 45 и 46-Сврачјак у Миокусу; 47-Обровац у Милачки у
Липолисту; 48-Кућише-Црквине у Рибарима
Fig. 1 The diffusion of the settlements of the “obrovci” type (after Trbuhović and Vasiljević 1983).
1-Staro Selo in Glušci; 2-Džudžin Šanac in Lipolist; 3-Veliki Obrobac in Majur; 4-Motovilo in Majur;
5-Brdanjak in Ribari; 6-Barič near Subotica; 7-Kulača in Gradojević; 8-Vodice near Valjevska Slatina;
9-Obrovčine in Lug near Dubalj; 10-Prokića Šanac in Dubalj; 11-Šanac in Obrovčine in Dubalj;
12-Šanac in Penjive in Dubalj; 13-Šanac on Obrva in Belotić; 14-Obrovac in Majur; 15-Segedin in
Lipolist; 16-Parlozi in Desić; 17-Barič near Subotica; 18-Ada near Skupljeni; 19 and 20-Kleje in Novo
Selo; 21-Obrovčine in Lug near Dubalj; 22-Lizalovica in Dubalj; 23-Šanac in Kulina Bara near Dubalj;
24-Šanac on Livada in Belotić; 25-Šanac in Iovača in Belotić; 26, 27 and 28-Šančine in Obrovčine
in Belotić; 29-Keca 1 in Bogatić; 30-Keca 2 in Bogatić; 31-Kuzmanov Breg in Klenje; 32-Brestine
in Badovinci; 33-Tadića Zidine in Ševarice; 34-Obrovac-Kućište in Slepčević; 35, 36 and 37-Stari
Slepčević in Slepčević; 38, 39 and 40-Tufegdžića Zabran in Štitar; 41-Šargića Brdo in Štitar; 42-Likića
Šuma in Bogosavac; 43-Bus in Maovi; 44-Kalinovac in Grušić; 45 and 46-Svračjak in Miokus;
47-Obrovac in Milačka in Lipolist; 48-Kućište-Crkvine in Ribari
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рекогносцирања северозападне Србије углавном буду остављени по страни у већини стручних синтеза. Штавише, противно научној и академској пракси прикупљени подаци нису у наредним деценијама били инспиративни за струковну заједницу
да се та истраживања наставе. Тако су у наведеном подручју ископавани ретки
локалитети, и то углавном од актера пређашње проспекције. Последња систематизација археолошких података из шабачког краја, што је било сржно подручје
некадашње проспекције, пружила је податке о чак 445 праисторијских налазишта
од којих, како аутори истичу, подаци за већину потичу управо из времена теренског
рада М. Васиљевића (Стојић и Церовић 2011).
Из северозападне Србије је познато скоро 300 неолитских налазишта (Стојић
и Церовић 2011). До данас је у нешто већем опсегу ископаван само локалитет Јела,
односно Бенска бара, и то на површини од око 2000 m² (Трбуховић и Васиљевић
1983). Ипак, оно што се традиционално узима као највећа регионална дилема за то
време тиче се 48 специфичних налазишта која су издвојена у засебан тип и названа
„обровци“, на основу савременог топонима који су носили неки од њих (Трбуховић и Васиљевић 1975; 1983). Према ауторима, то су насеља у барском подручју
опасана ровом и/или бедемом у циљу заштите од поплава, при чему је простор становања вештачки издигнут од окружења насипањем земље ископане из рова (сл.
1). Обично су описана као мање брежуљкасте локације пречника до 50 m, али су
наведени и примери изразито великих насеља. Већина оброваца је била окружена
видним ровом и то је издвојено као важна карактеристика целе групе, али су на основу физичког изгледа и величине сврстани у три типа.2 У први подтип је сврстано
пет локалитета пречника од 300 до 500 m, који су окружени ровом са бедемом. У
други подтип су убројани локалитети пречника до 50 m, код којих је у централном
делу уочена мања кружна „депресија“, док су у трећи подтип уврштени локалитети
пречника до 50 m без депресије у централном делу. Према описима су подтипови
2 и 3 били окружени ровом, док се код налазишта подтипа 1 могао уочити и бедем.
Од 48 оброваца истраживано је пет, при чему су у свим случајевима урађене пробне сонде или контролни профил како би били проверени стратиграфија и време из
кога одређени локалитет потиче.3 Присуство праисторијског материјала без изузетка је утврђено на свим локацијама.
Тешко је одговорити на питање из којих разлога у прошлости проучавање оброваца није добилo даљи истраживачки замах, нарочито након што је код неколико њих стратиграфском провером утврђено постојање културног стратума. Осим
2

 риликом првобитног разврставања оброваца они су дефинисани као засебан тип насеља, након чега су
П
подељени у три типа, што је противно принципима археолошке класификације. Искључиво због тога овде
се користи термин „подтип“. О критици варијабли на основу којих је та подела урађена може се детаљније
видети на другом месту (Трипковић 2009).

3

 страживани су локалитети Обровчине у Ратковачи у Дубљу (Васиљевић 1972), Шанац у Обровчинама
И
у Дубљу (Трбуховић и Васиљевић 1973), Парлози у Десићу (Васиљевић 1967б), Старо село у Глушцима
(Трбуховић 1972) и Ликића шума у Богосавцу (Трбуховић и Васиљевић 1983).
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тога, разлози који могу обесхрабрити прихватање типа и функције оброваца као
засебних каснонеолитских феномена истовремено су и научно провокативни. На
пример, као примарна карактеристика за сврставање свих оброваца у исти тип је
послужило постојање физичке баријере око налазишта, док су занемарене или недоследно посматране варијабле попут врста баријере и изгледа локације (Трипковић 2009), као и чињеница да само неколико локалитета носи карактеристичан
топоним. Други разлог је неопрезно датовање свих локалитета у време винчанске
културе (Трбуховић и Васиљевић 1983). Из цитираних публикација се види да су
обровци културно и хронолошки опредељени углавном на основу површинских
налаза као што су фрагменти керамике, кућни леп и продукти окресане индустрије,
али се такав материјал у многим случајевима не помиње (Трбуховић и Васиљевић 1983), и није јасно на основу чега су локалитети датовани у време винчанске
културе. Осим тога, са већине ископаваних налазишта у прошлости се помиње
присуство материјала из касног неолита, али понекад и из других периода праисторије, као нпр. у случајевима локалитета Старо село у Глушцима (Трбуховић
1972) и Парлози у Десићу (Васиљевић 1967б). Такође, недавном аутопсијом археолошког материјала из збирке Народног музеја у Шапцу указано је на присуство
на обровцима карактеристичних керамичких уломака и из других периода праисторије (уп. Стојић и Церовић 2011), што сигурно доводи у питање некадашње опредељење свих оброваца искључиво у време касног неолита.
С обзиром на недостатак теренских истраживања и лимитиран квалитет
постојећих података, објашњења улоге оброваца у регионалној мрежи праисторијских насеља данас се своде на теоријско и практично вредновање веома старих хипотеза. Још пре четрдесет година су Трбуховић и Васиљевић претпоставили да се ради о салашима сезонског типа, односно да су обровци стална насеља
настањена мањим породичним заједницама (Трбуховић и Васиљевић 1975; 1983).
Обе хипотезе узимају у обзир мочварну средину у којој се локалитети налазе, али
је истакнуто да толики утрошак енергије није својствен за места сезонског боравка
због чега је вероватнија друга претпоставка. Неколико година касније Џ. Чепмен
је прихватио да су обровци специјална адаптација на локалне хидролошке услове
при чему је њихова главна карактеристика то што су „природно окружени мочваром или су окружени вештачким ровом који је често још увек испуњен водом“
(Chapman 1981). Он је у разматрање узео и природне одлике Мачве и Поцерине,
као што су сезона плављења, плодност земљишта, доступност ресурса и сл. што
га је водило до констатације о сезонској фрагментацији популације ради експлоатације широког низа ресурса, и претпоставци да су обровци интегрални део те
регионалне економске мреже. Том приликом је поновио стару дилему о карактеру
насељавања оброваца, с том разликом што је њихов сезонски карактер одређеније
повезао са потребом винчанских сточара да користе богате пашњаке за испашу
крупне стоке (Chapman 1981: 100-101).
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Недавно објашњење улоге оброваца донело је извесне контроверзе у односу
на претходна испитивања. Према М. Стојићу и М. Церовићу су само велики обровци окружени ровом и бедемом, којих има пет, служили као сезонска насеља
ратара, док су они са „шанцем“ заправо окружени меандрима некадашњих речних
корита и не представљају засебан тип насеља (Стојић и Церовић 2011). Они такође
истичу да те две врсте налазишта
имају заједничку карактеристику,
а то је да садрже материјал из различитих периода праисторије. Ово
интересантно тумачење проистекло је из недавне систематизације
података из времена праисторије
за област Мачве, током које је прегледан дијагностички материјал из
збирке Народног музеја у Шапцу,
али која није укључила обилазак
описаних локација. Њиме су очиг- Сл. 2. Локалитет Водице-Ваљевска Слатина (фото: Б.
Трипковић)
ледно истакнута у први план нала- Fig. 2 The site Vodice-Valjevska Slatina (photo: B.
зишта која не носе топоним обро- Tripković)
вац и која су величином и изгледом
потпуно другачија од малих брежуљкастих узвишења која носе тај топоним, што
и сами аутори претходно примећују. Такође, аутори са једном фотографијом документују само локалитет Водице у Ваљевској Слатини (сл. 2), на којој се види широки и дубоки усек за који је тешко прихватити да се ради о старом речном меандру.4
У досадашњим кратким освртима на феномен оброваца су постављена важна
питања: да ли су сезонска или стална насеља? Да ли су истовремени или не? Да ли
су их основали сточари или ратари? Да ли су та налазишта аутентична? За већину
тих елементарних питања у прошлости није постојала сагласност међу археолозима, нити је данас на њих лако одговорити. С друге стране, разматрање феномена
оброваца увек је полазило од специфичне географије подручја што представља
јасну поруку да објашњење карактера појединачних налазишта, као и очигледних
разлика међу њима, није могуће без адекватних теренских истраживања, а нарочито без реконструкције њиховог некадашњег окружења. У ту сврху је направљен
дугорочан пројекат „Живот у мочвари: микрорегионална адаптација у северозападној Србији, 5 000 – 2 500 п.н.е.“

4

 риказану фотографију је направио у децембру 2010. први аутор овог прилога током проспекције налаП
зишта типа обровац, а у оквиру пројекта Живот у мочвари: микрорегионална адаптација у северозападној
Србији, 5 000 – 2 500 п.н.е. У цитираној монографији је фотографија неколегијално приказана без одговарајуће напомене.
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Пројекат Живот у мочвари
Пројекат је покренут 2010. с циљем дугорочног истраживања начина адаптације праисторијских становника Мачве на мочварно окружење. Извесна симболика за некадашњи живот становника у том подручју може да се препозна у томе
што је почетак пројекта морао да буде одложен услед јесењих поплава, које су
велике делове тог подручја учиниле неприступачним за проспекцију. Изливи Саве
и Дрине који су тада задесили Мачву, међутим, представљају само један део тешкоћа за данашње становнике. Висок ниво подземних вода, глиновито и непропусно
земљиште и набујале речице и потоци који долазе са Цера такође представљају непрекидну претњу за привреду и живот у, иначе, изузетно плодном агрикултурном
подручју. У савремено доба је проблем „великих вода“ донекле умањен мелиорационим радовима, као што су изградња Церског канала или заштитних насипа, али
по речима данашњих становника Мачве то углавном није довољно за несметано
обављање пољопривредних активности. Са истим проблемом су били суочени и
(пра)историјски становници, али је он услед недостатка савремене технологије вероватно имао много израженије ефекте на свакодневни живот. Индикативно је и
да се испитивано подручје граничи на северу са Специјалним резерватом природе
– Засавица, у коме се „смењују водени и мочварни екосистеми са фрагментима
поплавних ливада и шума“ што је окружење какво је у прошлости могло бити у
већем делу данашње Мачве.5
Стратегија за теренску проспекцију направљена је на основу старих података
из документације Народног музеја у Шапцу, у којој су наведени описи локације оброваца са именима власника парцела, као и њихове приближне координате.6 Како
тачно изгледају обровци могло се видети на основу неколико старих фотографија.
У међувремену, као што ће се показати, окружење у Мачви се значајно променило:
копање дренажних канала је изменило природну констелацију средине; комасација земљишта довела је до укрупњавања земљишног поседа и промене имовинских односа, што је учинило потрагу за локалитетима преко некадашњих власника парцела веома тешком; процесима комасације и мелиорације изравнате су
многе брежуљкасте површине, међу њима и неки обровци, који су као издигнуте
тачке у агрикултурној средини кварили и отежавали коришћење пољопривредних
парцела. Најбоље очувани обровци налазили су се далеко од савремених насеља,
при чему их је било немогуће пронаћи без помоћи мештана. Анкетирање локалног
становништва, међутим, указало је на још две тешкоће у идентификацији оброваца. Оба се тичу популационе динамике. Прва је одлив локалног становништва
5

 карактеристикама средине Специјалног резервата природе-Засавица више се може сазнати преко сајта
О
http://www.zasavica.org.rs/zasavica-lokacija-rezervata/

6

 риликом обиласка терена М. Васиљевић и В. Трбуховић су бележили координате „квадрата“ у коме је
П
одређено налазиште лоцирано навођењем тачке гратикуларног пресека на мапи размера 1:50 000, због чега
је свако налазиште морало бити поново „пронађено“.

51

Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама

у градове током последњих деценија, што је умањило број познавалаца локалних
топонима. С друге стране, у већини мачванских села становништво је увећано
током 90-тих година прошлог века демографским приливом углавном из Босне и
Херцеговине. Изградњом нових кућа, обично на сеоским периферијама, као и пратеће инфраструктуре, промењен је некадашњи изглед мачванских насеља, чиме су
нестале и важне референце за проналазак локалитета према описима из постојеће
документације. Због тога су циљеви почетне фазе пројекта „Живот
у мочвари“ били да се обиђе или
нађе што више оброваца, да се забележе њихове локације ручним
GPS уређајем, као и и да се установе данашњи изгледи локалитета. Остварење тих циљева било је
неопходно за предузимање даљих
поступака и одређивање методолошког оквира за будуће истражиСл. 3. Локалитет Обровац-Изба у Липолисту (фото:
вање овог занимљивог феномена.
Разговори с локалним станов- Б. Трипковић)
Fig. 3 The site of Obrovac-Izbа in Lipolist (photo: B.
ништвом указали су да је народни Tripković)
назив „обровац“, који је коришћен
да истакне заједничке карактеристике свих налазишта, познат само
у делу Мачве око Богатића и у области западно од Шапца, одакле
потичу топоними као „обровац“
и „обровчине“.7 Исто подручје је
карактеристично по народним називима „шанац „шанчина“ и „шанчине“, који носе многи локалитети
типа „Обровац“. У одређеним случајевима су два народна назива коришћена заједно, па су тако позна- Сл. 4. Локалитет Обровац у Мајуру (фото: Д. Булић)
та налазишта под називом „Шанац Fig. 4 The site of Obrovac in Majur (photo: D. Bulić)
у Обровчинама“ или „Шанчине у
Обровчинама“. У другим областима обровци носе веома разнолике топониме, који
можда упућују на њихов изглед или улогу, као нпр. „Кућиште“, „Водице“, „Кула7

 прошлости је порекло топонима Обровац повезано са присуством Авара, односно Обра (Ковачевић 1977),
У
али је ово размишљање одбачено услед непостојања одговарајућих историјских података. Савремена насеља с именом Обровац налазе се код Бачке Паланке у Републици Србији, код Бањалуке и Бијељине у Босни
и Херцеговини, као и код Задра у Републици Хрватској.
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ча“ и други, али народни назив „Обровац“ углавном није познат локалном становништву нити им је јасно њихово значење. Приликом проспекције терена уочено је,
ипак, да већина оброваца дели одређене карактерне црте. То су мала брежуљкаста
узвишења, релативно правилног облика, као што је већ описано у литератури (Трбуховић и Васиљевић 1983). Већина њих је оштећена агрикултурним делатностима и у многим случајевим није уочен јарак око локалитета, али се он понегде јасно
видео, као у Водицама код Слатине или се нешто што личи на јарак благо назирало
у конфигурацији тла, као нпр. на локалитетима Обровац-Изба у Липолисту (сл. 3)
и у Лизаловици у Дубљу. Такође, у одређеним случајевима има разлога да се прихвати опсервација да су обровци лоцирани непосредно уз меандре некадашњих
речних корита, као што је нпр. то био случај у Обровчинама у потезу Ратковача код
Дубља, где су два обровца међусобно одвојена исушеним речним коритом, које је
у прошлости описано као шанац. Око једног од њих су, међутим, могли прилично
јасно да се уоче остаци широког „јарка“ што је на самом терену било тешко поистоветити са речним коритом. На обровцима који се налазе на активним агрикултурним парцелама забележено је присуство фрагмената праисторијске керамике,
већином без додатних дијагностичких атрибута, а у одређеним случајевима и кућног лепа. Примаран циљ, међутим, није био прикупљање површинског материјала,
с обзиром да су у тренутку проспекције локалитети били у различитим фазама
агрикултурног процеса. Неоштећени обровци су углавном обрасли вегетацијом,
не налазе се у агрикултурном подручју и са њих је без стратиграфскe проспекције
такође немогуће прикупити дијагностички материјал. То је утицало на општи квалитет прикупљених информација.
Теренском проспекцијом су прикупљене информације о 37 налазишта са 41
обровцем. Од тога је забележен један претходно непознат локалитет (Обровац у
Липовцу). Осим њих је посећено неколико других локација са обровцима, за које
је неопходна опрезнија евалуација или поновна провера теренских података због
чега овде нису наведене. Налазишта су на основу затеченог стања, степена девастираности и угрожености сврстана у четири, односно пет категорија. Оне у будућности могу да послуже као користан предложак за израду стратегије стављања под
заштиту праисторијских локалитета у северозападној Србији. Границе међу њима
су, међутим, арбитрарне и то нарочито оне између категорија 2 и 3, односно 3 и
4., и свакако су подложне другачијој процени. Дефинисане су следеће категорије:
•
Изузетно очувани обровци који су данас изван процеса култивације, обрасли
су шумарцима и најчешће су удаљени од савремених насеља. Овде су сврстани и
обровци који се налазе у агрикултурним зонама, али се локалитети не култивишу.
Периферни делови тих оброваца, међутим, могу бити оштећени. Укупно је забележено девет локалитета ове категорије (Шанац на Обрви у Белотићу, Ликића шума у
Богосавцу, обровац 1 у Обровчинама у Ратковачи код Дубља, Шанац у Обровчинама
код Дубља, Кулача у Градојевићу, Калиновац у Грушићу, Обровац у Мајуру, Водице
у Слатини и Барич 1 код Суботице);
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•
Локалитети у агрикултурној зони који се на терену виде као упадљива брежуљкаста узвишења, понекад са видљивим остацима онога што је у прошлости описано као шанац. Приликом култивације може се уочити и тамнија боја локације
у односу на околно земљиште. У ову групу је уврштено пет локалитета (Шанац у
Иовачи у Белотићу, Обровац у Липовцу, обровац 2 у Обровчинама у Ратковачи код
Дубља, Обровац-Изба у Липолисту и Велики Обровац у Мајуру);
•
Налазишта у агрикултурној зони чији
се брежуљкасти остаци или остаци бедема
у мањој или већој мери
назиру у конфигурацији терена, при чему
је процес оштећења
веома одмакао. У ову
групу је сврстано десет налазишта (Брестине у Бадовинцима,
Шанац у ливадама у
Дубљу, Лизаловица у
Дубљу, Прокића шанац
у Дубљу, Кузманово
брдо у Клењу, Џуџин
шанац у Липолисту, Сл. 5. Кружна површина тамне боје репрезентује некадашњи лообровац 1 у Сврачњаку калитет Обровац-Кућиште у Слепчевићу (Google Earth – датум
у Миокусу, обровац 1 у снимка 20.07.2003)
Клејама у Новом селу, Fig. 5 Circle surface of dark colour represents the former site
Брдањак у Рибарима и Obrovac-Kućište in Slepčević (Google Earth – accessed 20.07.2003.)
Кућиште у Рибарима);
•
Локалитети у агрикултурној зони који су потпуно заравњени. Њихова некадашња локација је позната мештанима, али се више не препознају у конфигурацији
тла. На посећеним локацијама се након орања понекад уочава кружна површина
тамније боје него што је окружење (сл. 5). У ову категорију сврстано је осам локација са десет уништених оброваца (обровац 2 у Клејама у Новом селу, Сегедин у
Липолисту, Шанац на ливади у Белотићу, Кеца 1 и Кеца 2 у Богатићу, три обровца у
Старом Слепчевићу, Обровац-Кућиште у Слепчевићу, Бус у Маовима);
•
Налазишта која нису пронађена на траженим локацијама, али су тражени топоними били познати мештанима. У будућности се неки од њих можда могу наћи новим обиласком терена или другим видовима проспекције (нарочито даљинском детекцијом ровова), али постоје индиције да је већина тих локалитета највероватније
уништена и не могу се јасно раздвојити у односу на претходну категорију. Њихов
нестанак резултат је истог процеса девастације који је у сразмерно мањем степену
заступљен и код претходних категорија. Овде је сврстано пет локалитета са седам
оброваца (три обровца на потезу Шанчине у Обровчинама у Белотићу, Ада-Пресади
у Скупљену, Милачка у Липолисту, Барич 2 код Суботице, обровац 2 у Сврачњаку у
Миокусу).
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Предложена категоризација свакако има недостатака, јер су на исти начин
третирани велики обровци са бедемом и мала брежуљкаста узвишења која носе
карактеристичан топоним, али је овде посматран искључиво изглед локалитета
у време теренске проспекције. Адекватност некадашњег разврставања оброваца
на подтипове, њихова улога, културна и хронолошка припадност као и природа
настанка брежуљкастих локација нису били предмет овог рада. Ако се, међутим,
прихвати предложено разврставање оброваца према дефинисаним категоријама
угрожености и оштећености онда су локалитети из прве категорије заступљени са
21.9%, у категоријама два и три налази се 12.1% и 24.3% свих локалитета, а оних
из категорија 4 и 5 има 24.3%, односно 17%. У будућим плановима истраживања
у оквиру пројекта „Живот у мочвари“ највећа пажња је усмерена на обровце из
категорије један, који чине тек 1/5 познатих налазишта. С обзиром на то да су
локалитети из категорија 4 и 5 уништени или нису пронађени јасно је да је више
од 40% налазишта типа „Обровац“ практично изгубљено за будућа проучавања.
Између два екстрема заступљени су локалитети из категорија два и три, чинећи
збирно преко 35% налазишта. Они су у великој мери оштећени агрикултурним активностима и њихова вредност за будућа истраживања такође је упитна. Очуваност културне стратиграфије на тим налазиштима свакако би требало тестирати
путем малих пробних сонди.
Закључак
Обровци представљају брежуљкасте локације првенствено у региону Мачве и
ређе у суседним подручјима за које се на основу садашњих података претпоставља
да су биле настањене у време различитих периода праисторије, углавном током
неолита и бакарног доба. Издвојени су као засебан тип насеља током 70-тих година
XX века и протумачени као специфична адаптација праисторијских становника на
мочварно окружење. Проспекција из 2010. је показала да су у међувремену многи
обровци оштећени агрикултурним активностима, а да су неки чак и потпуно уништени. Дефинисане су четири, односно пет категорија очуваности оброваца на основу којих је могуће планирати даље проучавања овог занимљивог феномена, али
и направити стратегију њихове заштите од даљег оштећења. Свакако је неопходно
да будућем истраживању ових локалитета претходе и друге врсте проспекција, пре
свега провера стратиграфије на већини локација, као и даљинска детекција налазишта. Проспекција истог типа би у будућности требало да укључи и суседне области како би се видела распрострањеност феномена изван разматраног подручја.
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Abstract: Tin (Sn), an essential component of bronze, is at the center of many questions about the
Bronze Age. Tin is a rare metal and its elusive sources still present a conundrum for archaeologists,
as well as geologists. Due to its very rarity and indispensability for making bronze (a copper-tin
alloy), tin can be used as a key indicator in studies of prehistoric trade and cultural interconnections.
Following the work of A. Durman, we hypothesize that at least some of the tin used locally, in the
Bronze Age Aegean, and elsewhere was mined in West Serbia, the source closest to Greece. In
the Jadar Geoarchaeological Project, begun in 2009, we posit that tin production integrated the
area into wider trade networks for at least several centuries. First phase of this project focuses on
collecting evidence of metallurgical process, to investigate the connection between tin resources
and archaeological sites. Reconnaissance in Western Serbia in 2010 and 2011 has located both tin
sources and Bronze Age sites.
Key words: West Serbia, Jadar Region, Archaeology, Research, Tin, Bronze, Bronze Age
Апстракт: Калај (Sn) као кључни метал за производњу бронзе, тренутно представља једно
од важних питања у проблематици бронзаног доба. Калај је редак метал, а његови извори
и даље су неухватљиви како за археологе, тако и за геологе. Захваљујући својој реткости и
неопходности за израду бронзе (легура бакра и калаја), калај може бити кључни показатељ у
разумевању праисторијске трговине и контаката између култура. На основу радова А. Дурмана можемо претпоставити да је барем један део калаја који је употребљаван у бронзаном
добу Егеје и околним територијама добијан у западној Србији, најближем извору данашњој
Грчкој. На основу геоархеолошког пројекта Јадар, започетог 2009. године, претпостављамо
да је производња калаја током неколико векова подигла значај ове области у ширим трговачким токовима. Како би се истражила веза између изворишта калаја и археолошких локалитета , прва фаза пројекта усмерена је на сакупљање података везаних за метлуршке процесе.
Истраживања спроведена током 2010. и 2011. године успела су да утврде и изворишта калаја
и локалитете из бронзаног доба.
Kључне речи: западна Србија, Јадар, археологија, истраживања, калај, бронза, бронзано
доба
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Bronze, an alloy of copper and tin, is harder than its constituent metals and readily
cast. It was the eponymous technology for its era, and played a critical role in later prehistory of Eurasia (ca. 3000 to 1000 BCE). While many copper sources are known, the
elusive sources of tin still present a conundrum for archaeologists and geologists (Dayton
1971; Penhallurick 1986; Haustein et al. 2010; Weiner 2010). Due to its very rarity and
indispensability for making bronze, tin has been used as a key indicator in studies of prehistoric trade and cultural interconnections (Aruz 2008). In the words of Anthony Harding
(2000: 201), the author of a seminal work on the Bronze Age of Europe, “[t]hrough much
of Europe, it is unknown how the bronzesmiths who turned out such enormous quantities of bronzework… acquired their supplies.” For
instance, the source of tin
in the Aegean Bronze Age
world is rarely discussed
in studies of bronze artifacts (e.g. Iakovidis 1982;
Rapp 1988, 1999; Skarpelis 2003), although a
source outside of Greece
is assumed. Following the
work of Durman (1997),
we hypothesize that at
least some of the tin used
in the Bronze Age Aegean
and elsewhere was mined
in West Serbia, the source
closest to Greece (Fig. 1).
In the Jadar Geoarchaeological Project, begun in
2009, we also posit that
tin production integrated
Fig. 1 Tin sources in the Aegean area
the area into wider trade Сл. 1. Изворишта калаја у области Егеје
networks for at least sev- (after/према: McGeehan-Liritzis and Taylor 1987)
eral centuries.
Phase 1 of this project focuses on collecting evidence of resource availability and
procurement, along with smelting with its associated slag production, to investigate the
connection between tin resources and archaeological sites. Such research can contribute
to an in-depth understanding of the interplay between resource, processing, and site location with respect to a significant source of tin needed in the European Bronze Age. It
continues a longstanding interest in the possible role played by Aegean and Black Sea
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contacts in the development of the distinctive culture of small Bronze Age communities
that contrast with typical nucleated settlements of the southeastern Europe’s Vinča Neolithic and Eneolithic culture (Bankoff 1977; cf. Sherratt 2004; Bankoff and Greenfield
1985).
This first phase of the Jadar Project has the following two goals:
• The exploration and documentation of the initial operational sequences of tin
metallurgy (Table 1), that is, ore procurement and smelting.
• Understanding the Bronze Age environment vis-à-vis metal sources and archaeological sites.
To locate the tin sources, geological survey, streambed gravel sampling, and GIS
cartography assume importance. “All early tin ‘mining’ consisted in gathering up the ore
from stream beds or in digging through the shallow layers of more recent silt so as to
reach the ore remaining in the old stream beds” (Hedges 1964:13). As demonstrated by
our 2010 and 2011 surveys, the tin ores are still extant in the rivers. Despite the encouraging survey results, the possibility still remains that tin was never there in sufficient
abundance for exploitation (for discussion see Muhly 1972 [1973]). Much of the original
tin resources may have been used up during the Bronze Age and subsequent periods. In
that case, elements or minerals found geologically in association with tin ores or stream
deposits of tailings associated with panning may reveal its former presence and procurement (Thorndycraft et al. [1999] discuss the difficulties inherent in this approach).
To archaeologically elucidate the tin metallurgy process, possible tin processing sites
must be found, evidence from artifacts and features relating to tin production must be
recognized and the operational steps must be analyzed (cf. Mantell 1970; Harding 2000;
Hauptmann 2010).
Project history and preliminary results
Brooklyn College’s Department of Anthropology and Archaeology has a long history of involvement in Balkan archaeology (Fewkes et al. 1933; Ehrich and Bankoff 1992;
Bankoff and Winter 1982, 1985; Bankoff et al. 1986, 1988, 1990, 1996; Bankoff and
Palavestra 1986a, 1986b; Bankoff and Stefanovich 1998; Ochsenschlager and Popović
1971; Winter and Bankoff 1989). After a decade-long hiatus, a new Brooklyn College
team was formed to take a new look at the possible tin sources in West Serbia. The project team included not only archaeologists, but geologists and paleoclimate specialists
from the College’s Department of Earth and Environmental Sciences. The proximity of
hitherto unknown Bronze Age sites to tin and copper sources added to our interest, and
initiated our investigation of the correlation of tin distribution and archaeological sites.
In 2010 and 2011, the pilot seasons of this new joint American-Serbian project (funding
provided by the Institute for Aegean Prehistory and Professional Staff Congress - City
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University New York) found eight new Bronze Age sites, documented the presence of
cassiterite (SnO2) in tributaries of the Jadar River, and made significant headway in developing methods and strategies for investigating the Bronze Age paleoclimate (Boger
et al., this volume).
The Jadar Project was initiated in 2010 as a collaboration between Brooklyn College (City University of New York) and the Cultural Heritage Preservation Institute of
Valjevo under the project rubric “Mapping the Bronze Age Metallurgy in West Serbia”.
Archaeological and geological fieldwork was conducted in the vicinity of the towns of
Belotić and Bela Crkva. In early 2011, a long-term memorandum of collaboration was
signed by Brooklyn College and the Archaeological Institute of the Serbian Academy
of Arts and Sciences, which officially established the Jadar Project as an international
collaborative project. The regional Cultural Heritage Preservation Institute of Valjevo
continues as a project partner. The connection on both the regional and national level to
the archaeological institutions in Serbia became conducive to new and exciting aspects
of research.
A second season of archaeological and geological fieldwork was conducted in the
summer 2011, expanding the study area to include the south slope of Mt. Cer, west of
the village of Tekeriš (Bankoff et al. 2011). Permits for survey and excavation were obtained from the appropriate agencies with the support of our Serbian partners. A total of
fifteen American and twelve Serbian undergraduate students participated in these pilot
activities. Key personnel included: Radivoje Arsić of the Cultural Heritage Preservation
Institute; Aleksandar Bulatović and Vojislav Filipović of the Archaeological Institute;
H. Arthur Bankoff and Slobodan Mitrović of the Department of Anthropology and Archaeology, and Rebecca Boger and Wayne Powell of the Department of Earth and Environmental Sciences of Brooklyn College. Graduate students Andrea Huska and Charuta
Kulkarni of the latter department provided crucial help to the project while sharing the
data and analyses for M.A. and Ph.D. theses.
Tin Ores
The metallurgical chain (Harding 2000; Hauptmann 2010) begins with finding the
ore. Tin sources in West Serbia area are mentioned in the literature as far back as 1954
(Marić 1954), and there is mention of tin in slag from an undatable mine by the Sarajevo
castle (Davies 1935: 212). In his compilation of tin deposits of Europe, Penhallurick
(1986: 63) describes mountains Cer and Bukulja as “recent [tin] discoveries of uncertain
potential”. The presence of tin mineralization (cassiterite) in Cer and Bukulja plutons
was reported by Durman (1997:11 and personal communication 2010, 2011). An unpublished mining industry report by M. Panić, cited by Durman, specifically emphasizes Mt.
Cer as a source. The same report came with an anecdote of a recovered 13kg nugget of
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tin, conveyed by Panić to Durman. However, no published source provided a detailed description of the tin mineralization (e.g. distribution, abundance, composition, associated
minerals). A conference in Donji Milanovac in 1989 brought together archaeologists
and mining engineers in one of the last meetings of its kind, that shortly thereafter were
curtailed by the Yugoslav civil wars (Jovanović 1995).
Cassiterite (SnO2, the only important tin ore mineral) is strongly resistant to chemical weathering. The ultrastable nature of cassiterite, and its high density (~7g/cm3) allow for the formation of placer tin deposits in fluvial sediments. All early tin mining
exploited this granular form of tin ore, usually by panning and washing the streambed
sediments (Hedges 1964). Furthermore, prospecting for cassiterite in stream sediments
is a proven method for discovering new tin-bearing orebodies (e.g, Moon 2010), as well
as orebodies that were worked during prehistory (e.g. Thorndycraft et al. 1999, 2004).
Our hypothesis that Bronze Age sites in the Jadar region were involved in tin mining
for the production of bronze is fundamentally reliant on the existence of an exploitable
cassiterite placer in the local area. Accordingly, the priority in the pilot phase of the Jadar Project was to confirm the presence of cassiterite in the streams that drain the south
slope of Mt. Cer, as reported by Durman (1997). This entailed Wayne Powell and Andrea
Huska walking the stream beds of these Jadar tributaries and collecting samples of sand
and gravel from the stream bottoms and banks. The samples were brought back to the
base camp laboratory, sorted into larger and smaller fractions, and then tested for cassiterite content using a hand-held x-ray fluorescence counter, which provided counts of the
amount of the constituent elements. In 2010, sampling focused on recent sand and gravel
deposits in the Milinska Reka which takes on the name Lešnica downstream from the
village Joševa, at the confluence with Joševica. In 2011, stream sampling was expanded
to cover all major tributaries of the Milinska and Lipovac. Based on the 180 samples collected in 2011 and analyzed, tin-bearing sands are limited to four stream systems (Huska
et al. 2011, see Powell and Huska, this volume)
Archaeological Sites
Prior to our work, research concentrated on the tumulus burials of West Serbia
(Garašanin and Garašanin 1958, 1962, 1967). Due to the dearth of settlements, the paradigm of Balkan archaeology viewed the entire Middle to Late Bronze Age population
in the area as nomadic or semi-nomadic (Garašanin 1983d, 1983g; also see Garašanin,
pers. comm., in Babić and Tomović 1996), which provides an explanation as to why
there are no permanent settlements to be found. Our work makes this view untenable
(also see Chapman et al. 2009). Surveys conducted in the summer seasons of 2010 and
2011 have increased the number of known sites to eight or nine, and at least four of these
date to Late Bronze Age. Two of these, a flat settlement Spasovine, and a hilltop site
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Likodra (previously known and excavated in 1979 and 1980, but only published summarily, Garašanin 1983b, Garašanin 1997) were tested with small exposures in 2011,
confirming their chronology and stratigraphy. The pilot pedestrian surveys, done in the
summer, were hampered by ground cover visibility masking, and were subject to sampling error. They were limited to walking cornfields, mostly along the terraces within
200 meters of the tributary streams. Locations were examined without prior knowledge
of their tin-bearing status. The sites found form the first corpus of Bronze Age localities
with occupation horizons known from the Jadar region, and further survey will add to
these preliminary data.
Sites along the Milina River (Fig. 2)
Potočarska Mala (village Joševa, 44.35’34’’N,19.23’48’’E, elevation 200m), small
plateau overlooking the Lešnica valley, at the northwest end of the village, produced a
stone tool and pottery fragments identified as dating from the Neolithic to later prehistory.

Fig. 2 Sites surveyed along the Milinska Reka in 2011: 1. Potočarska Mala, 2. Rečanska Mala, 3.
Kamenica, 4. Spasovine and 5. Lipovac
Сл. 2. Локалитети регистровани дуж тока Милинске реке током 2011. г.: 1. Поточарска мала, 2.
Речанска мала, 3. Каменица, 4. Спасовине и 5. Липовац

Rečanska Mala (village Joševa, 44.35’N, 19.24’30’’E, elevation 140m)
On the Jevrić property and to the north on the right side of Joševica, produced
sherds and stone tools from surveyed corn fields, identified as dating to the Middle to
Late Bronze Age.
Kamenica (locality Ivanovići, hamlet Kamenica, village Joševa 44.34’30’’N,
19.26’29’’E, elevation 160m), on both sides of the road to Jadranska Lešnica, produced
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a large amount of Bronze Age and Early Iron Age pottery fragments, stone tools, and
fragments of architecture (daub). Highest concentration was in the valley of the stream
Kamenica, where the stream meets Milinska river, although fragments of similar pottery
were found to the north on the slopes of Slacko hill. The site was tested with two small (1
x 1m) test pits. All fragments showed signs of exposure to elements or long term rolling,
which heavily abraded the pottery surface.
Spasovine (village Milina, 44.34’36’’N, 19.27’60’’E, elevation 200m), close to the
new cemetery of Milina village, on the right side of the Milinska River, just before it
makes a turn to the west, was the most intensively investigated of the surveyed sites.
Five small (1.5 x 1 m) test pits were excavated at various points within the larger site
area. Two of these yielded ceramics, daub and lithic material from a culture level varying
from ca. 20 cm to 50 cm in thickness. Much of the slope from the old village cemetery
toward the river bears traces of archaeological material, which seems to have eroded
from higher up. The site defined by the material remains extends to the south side of the
road to Jadranska Lešnica, some 500m north to south, as well as east-west. The sherds
and stone tools could be dated to the Middle to Late Bronze Age. Some material was
also found closer to the next stream valley to the west, Brezaci, which may be a part of
Spasovine.
Lipovac (village Trbosilje, 44.34’9’’N, 19.29’58’’E, elevation 200m), produced
only few potsherds, that were similar to the ones from Spasovine and Kamenica, and
will be additionally surveyed. The finds come from different micro-locations and possibly related to one another due to general proximity of the find spots.
Frequently mentioned since the end of XIX century, the find of tumulus with a
sword and Middle Bronze Age urn from Joševa (Trojanović 1892; Garašanin 1954: 1011; Harding 1995: 26), as well as the Late Bronze Age pin from Milina (Vasić 2003: 38)
may also relate to our sites.
Sites along the Jadar (Fig. 3)
Kruglić (village Belotic, 44.24’ 9’’N, 19.31’24’’E, elevation 260m), site at the very
end of the narrow plateau stretching some 500m to the northeast of the northern tip of
Šumar in Belotić, was tested by in 2010. The locality provides a great vista of Radjevina,
and overlooks three karstic sink holes on the west side of the stream Ravnajica. The
location for the test trench was chosen for minimal destruction of the property. A stone
foundation of a corner of a building was documented), and a concentration of ceramic
fragments, stone tools, and metal objects dating to different periods were found, as well
as fragments of daub and pieces of iron slag. The site is tentatively dated to the latter part
of the Bronze Age and earlier Iron Age, with evidence for occupation in Ancient Roman
times. It is particularly interesting as a possible settlement site close to the necropolis at
Šumar in Belotić, as well as other documented Late Bronze Age burial sites Cerik and
Bandera in Bela Crkva (Garašanin and Garašanin 1954, Garašanin 1979).
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Kičer (village Belotić, 44.23’52’’N, 19.32’13’’E, elevation 270m), small plateau to
the southeast of Kruglić, on the east side of Ravnajica and due east from the northern tip
of Šumar, produced pot sherds and stone tools, which could date from the Neolithic to
later Prehistory.

Fig. 3 Sites surveyed along the Jadar in 2011: 1. Kruglić, 2. Kičer and 3. Majdan
Сл. 3. Локалитети регистровани дуж тока Јадра током 2011. г.: 1. Круглић, 2. Кичер и 3. Мајдан

Majdan (village Komirić, 44.24’26’’N, 19.32’3’’E, elevation 240m), to the northeast
of Kruglić toward Jadar, on the east side of Ravnajica. Like the nearby Kičer produced
pot sherds and stone tools, which could date from the Neolithic to later Prehistory and
Classical times. It is itself near the summarilly published Neolithic site of Panadjurište
(Grujičić).
From the 2010 and 2011 surveys, the locations of the riverine sites along Milinska
Reka-Lešnica indicate a possible connection with tin sources, as Late Bronze Age sites
were found primarily along tin-bearing streams and were absent from those without
cassiterite. Although not all the stream/river valleys look necessarily habitable, and the
sample size is small, nonetheless there seems to be a strong correlation. The sites point
to Middle to Late Bronze Age (in the terminology of Serbian archaeologists this period is either separated to indicate earlier and later absolute dates, or is lumped together
into “razvijeno bronzano doba” – “developed Bronze Age,” see Tasić 2003-4, Filipović
2008), and as such they relate chronologically quite closely to other previously known
burial sites in Radjevina, around Belotić and Bela Crkva, and to the northwest along
Jadar (big Bronze Age necropolis Paulje). Some of these sites may well have been occupied by the population that buried their dead in Šumar in Belotić, and Cerik and Bandera
in Bela Crkva (see Garašanin and Garašanin 1958, 1962, 1967; Garašanin 1979).
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We believe that the two illustrated areas share archaeological identity, as shown
from burial rites and material remains. A find that might be a proxy, a snapshot of lively
communication between our sites in the north and in the south in the Late Bronze Age is
the pin from Ravnaja (Vasić 2003: 38), very similar to the one from Milina above, and
likely pointing to the same craftsman.
The Future (2012-2015)
Field Operations
For the next three years, each field season will consist of two periods of archaeological fieldwork, one in the early spring (two weeks of archaeological survey) and one
in the summer (three weeks of stream survey/test excavation). The spring archaeological
survey transects will take place when the weather has ameliorated and the vegetation
does not obscure the surface (usually March - minor pedestrian survey was done on
two occasions, during springs 2010 and 2011, to check what the terrain looks like when
plowed). The excavations in June/July have been planned deliberately as small test exposures on multiple surveyed sites to confirm magnetometric results and to investigate
site preservation and chronology.
Survey
Survey will locate sites, establish relationships and patterns, and collect soil and
other samples in accord with the project’s major goal of modeling the Bronze Age environment. The survey will concentrate first on the wider tin-bearing area in the Jadar
valley (approximately 50 square kilometers), the vicinity of the sites discovered in the
pilot reconnaissance of previous years. Intensive field survey and thorough total-station
documentation will secure geomorphological points and create a functional grid for future GIS-based laboratory work. Pedestrian survey will identify sites of high potential
for follow-up magnetometer survey, targeted phosphate analysis and test excavation.
Emphasis will be on obtaining archaeological, geological/pedological, topographic, and
material remains data for GIS analysis. Geoarchaeological coring will provide samples
for phosphate and pollen analysis, and allow for the characterization of soil types.
Spring season survey crews will be primarily composed of Serbian undergraduates
from Belgrade University and advanced high school students from the Petnica Science
Center, under the direction of Serbian and American field directors, graduate students
and Petnica staff. This will decrease international travel costs, allow a larger crew, and
introduce Serbian students to field survey methods. Hydrology, soil types, present and
reconstructed past ground cover and maps of known sites and tin-bearing streams will
inform a pedestrian survey designed to locate habitation/ore-processing sites and delineate their relationships to the mineral resources. Survey transects of 1 kilometer by 20
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meters will be laid out, stratified by the model’s predicted probability of archaeological
site locations. For the first season, transects will cover zones of all levels of probability,
refining the model with results as transects are completed. Artifact, ecofact, and mineral
occurrences will be entered into the geodatabase dynamically while walking. Both site
and non-site occurrences will be noted in real time; samples will be retained for identification and analyses. Artifact density maps and distribution of temporally-sensitive artifacts will be documented and drawn in the field. At least ten transects will be completed
each spring season.
Stream survey, tin analysis, and bedrock mapping
The ultimate goal of the stream sediment sampling survey is to locate efficiently all
locations within the northern Jadar and adjacent watersheds that may have yielded placer
tin deposits in the past.
Geological field efforts will expand our efforts to fully define the distribution of
placer tin in stream sediments that were derived from Mt. Cer. Based on the metallogenic characteristics of tin ores, they are likely restricted to the peralumious two-mica
granite phase of the Cer pluton. The 1:100,000 geological maps of the Geološki Institut
(Zvornik and Vladimirci quadrangles; Monthel et al. 2002) indicate that the majority
of this rock occurs on the easternmost slopes of Mt. Cer. The occurrence of Sn-bearing
sands in the Čavinac stream suggested an unmapped peralumious granite body in the
east-central section of the pluton. Accordingly, the 2012 and 2013 surveys will complete
the sampling and tin analyses in the as yet undocumented streams, beginning in the south
east (between Milinska and Čavinac) and continuing in a counter-clockwise pattern (see
Powell and Huska this volume).
Placer deposits occur when heavy minerals such as cassiterite can no longer be
transported due to rapid reduction in stream flow, or where the heavy minerals are concentrated due to winnowing (for the process of formation of alluvial tin see Muhly 1985;
Craddock 1995). For inland hilly West Serbia, deposits occur in stream environments
on point and sand bars below rapids which are common in the uplands of Mt. Cer, and
along narrow, incised sections of streams (Prost 2001). These environments have been
targeted for sampling. Initial sampling focused on positions on streams adjacent to the
granite-sedimentary contacts where topographic slope reduction is most likely to result
in placer accumulations. Those streams that test positive for tin will be targeted for a
more intensive phase of the stream sediment sampling along their length, and including
their various tributaries. Bulk samples will be taken from the sample sites where the
highest tin concentrations are found.
By the field season of 2013 field, stream sampling will be complete and GIS analysis of placer tin distribution and topography will indicate which watersheds on Mt. Cer
host bedrock tin mineralization. The 2013 field season will focus on finding and documenting the bedrock sources of cassiterite on Mt. Cer so that we can better assess the
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nature and degree of weathering that has affected them. This is important in determining
whether these sources could have been utilized in prehistory.
Magnetometry
The sites currently known from survey are large (between 2 and 20 hectares) and
apparently diffuse, with sparsely distributed surface artifact scatter. To maximize the
possibility of locating possible buildings and the work areas connected with tin metallurgy (for example, kilns and roasting ovens used in the smelting process, slags produced
in smelting [cf. Timberlake 2007:31]), the logical initial step before choosing a site to
excavate extensively is to do a thorough magnetometric survey of each site. Test units
will be sited based on the distribution of the magnetometric anomalies. In the unlikely
event that no anomalies are found, density of artifacts or presence of slag will determine
the siting of the test operations. Magnetic prospection will be carried out in 40m grids
using a metronome to maintain a constant speed when walking to cover approximately
2ha per day (more than 400,000 points with 0.1 × 0.5m resolution) (cf. Szentmiklosi et
al. 2011:832). For magnetometry, Brooklyn College has ordered a Geometrics G-858
cesium magnetometer (Geometrics 2011; Becker 1999). The magnetometer can detect
even very faint magnetic anomalies from deeply buried structures (LeBorgne 1955;
Fassbinder and Stanjek 1993; Becker 1995; Tabbagh 2002). A cesium magnetometer has
been shown to be a better choice than a fluxgate radiometer for this work (Dabas et al.
2007, Erkul et al. 2005). Preliminary magnetometric survey will be done in spring on
fields to be planted with corn and wheat; if necessary, more extensive magnetometry will
be done in the summers over other ground cover.
Phosphate sampling
This will serve to establish on and off-site patterns and locate zones of activity, and
outline local ecological/landscape changes (collection and analyses in collaboration with
the Petnica Science Center).
Elevated concentrations of phosphate are a generalized signature of human activity
in soils. As bone, manure, cess, cooking and food processing residues are deposited, concentrations begin to accumulate. There are other possible sources that may contribute to
positive scoring such as certain modern fertilizers and local geology. Both of these issues
will be addressed. Qualitative phosphate results are scored on a scale of 1-5, whereby a
score of 1 is negative for phosphates and scores of 2-5 is positive. Increasing numbers
are correlated with an increase in qualitative phosphate levels.
Phosphate testing can establish a baseline for prehistoric sites in the Jadar region.
We will attempt to better define settlement site boundaries by collecting phosphate samples at 25 meter as well as 50 meter intervals.
The strategy of taking cores every 50 meters allows the identification of archaeological sites as well as potential modifications of the landscape. Direct analysis of contextu67
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al layers along with a number of test cores and shovel test pits from a known occupation
site, can identify strata and site area by elevated and distinct phosphate readings. Taking
samples at smaller intervals increases the resolution and better identifies cultural deposits surrounding the site. We will map at 50 meter intervals along the site survey transects
during the spring, with 25 meter intervals where site surface scatter or high phosphate
values warrant. Given the dense cover of vegetation and difficulties in assessing surface
scatter in the wheat stubble and corn fields that often cover the area, phosphate analysis
holds a great deal of potential for locating sites in West Serbia.
Test Excavations (summers 2012, 2013, 2014).
Test trenches (typically 2x2 m) will explore the existence, nature and preservation
of tin procurement and processing installations on surveyed sites as informed by magnetometry.
Our main objective is to clarify the technology of tin production in the Bronze Age
through the identification and excavation of work areas connected with tin metallurgy.
We do not envision large-scale exposures for this phase of the project. We limit the
excavation to small test operations which will ground-truth the survey and magnetometric data. The areas to be tested will initially be identified by magnetometry, which can
highlight kilns and roasting ovens used in the smelting process. Should the processing
area(s) be poorly preserved or absent, artifactual remains associated with tin processing as outlined above will provide evidence for other points in the process. Finds will
be documented following current best practices and data stored in a geodatabase. The
excavation will also provide contexts from which macrofloral, phytolithic, and possibly
pollen samples can be extracted for paleoenvironmental reconstruction. Flotation will recover finer scale archaeological and ecofactual material, which will be the first inclusion
of this technique as recovery method on any site in the area. Excavation will be done by
hand, all dirt screened through 1 cm wire mesh and floated through 4mm mesh. A larger
non-excavated area will be covered by phosphate testing to show the site extent.
Significance of the Proposed Research
Tin
Works that deal with tin sources (Charles 1975; Muhly 1973, 1976, 1985; Maddin
et al. 1977, Gillis et al. 2003) usually do not mention tin ores closer to the Aegean than
Cornwall, the Iberian Peninsula or Central Europe (sometimes also cited are Brittany,
Sardinia, and Tuscany, but for problems with size of deposits and doubts that any of
these sources were utilized during any time in the Bronze Age, let alone supplying the
Aegean, see Muhly 1985; Penhallurick 1986; Knapp and Cherry 1994; Niederschlag et
al. 2003). Niederschlag et al. (2003) conducted a lead isotope ratio analysis of Central
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European (Unjetice) bronzes and their possible relationships with tin mines in Erzgebirge, at the border of Czech Republic and Germany. No correlation was found, and the
authors stress that the tracing method is still in its infancy. They also point to the fact that
no Bronze Age settlement was ever found near the alluvial tin deposits of Erzgebirge
(Bartelheim and Niederschlag 1998), although they are present in the region (Bouzek
et al. 1989). Trace element analysis of bronzes has proved inconclusive at least in part
since both the alloying process and the remelting and recasting of possible disparate
bronze items introduces variability that may not have been present in the original tin
(Muhly 1972, 1985; Gale 1997; Stos-Gale et al. 1997; Begemann et al. 1999; Pernicka
1999; Pernicka et al. 1997; Weiner 2010:39). Haustein et al. (2010, with literature) have
recently had some success with tin isotopic analysis. Citing available literature, Harding
suggests that parts of West Serbia are under-researched, “and could prove to be extremely important” (2000: 201). McGeehan-Liritzis and Taylor (1987: 290-292) maintain that
the closest tin-rich area to the Aegean world is West Serbia, and argue that the tin for
Aegean bronze production could have been supplied from the central Balkans. In a crucial article, underutilized by archaeologists, Durman (1997) documented the presence of
tin ores in West Serbia and hinted at a possible connection between the Serbian tin and
Bronze Age cultures to the south.
Several copper sources have been documented in West Serbia (Jovanović 1988),
including one at the headwaters of the Jadar. The presence of copper ores nearby makes
West Serbian tin at Cer and Bukulja (Durman 1997) even more valuable. Bronze could
have been conceivably alloyed on the spot or the tin transported either as finished products, blanks, unformed pieces or ingots (as evident from Bronze Age shipwreck finds at
Uluburun and Cape Gelidonya off the coast of Turkey [Hauptmann 2010]).
The Jadar Project is one of the rare archaeological projects in the Balkans to integrate the documentation of metal sources (tin and copper in this case) with a search
for later prehistoric communities that utilized these resources (see Radivojević et al.
2010). As such, it represents a significant new direction in the archaeology of this region,
and builds on previous scholarship involving well documented copper metallurgy in
the Neolithic and Eneolithic of the area. Finding and characterizing the placer deposits
of tin in the Jadar tributary streams is an integral part of the project design and, along
with the paleoclimatic research, is what gives the project its interdisciplinary or transdisciplinary (cf. Boger, this volume) character. Not only are the tin ores in these placer
deposits able to be found in the field and described through the use of x-ray fluorescence,
but fuller trace-element associations and isotopic composition will be completed in the
analytical laboratories in New York, using ICP-MS spectrography, as well as a multicollector Thermal Ionization Mass Spectrometer. These facilities allow high precision,
high throughput analyses of tin isotope systems. Thus, we hope to be able to follow the
chain of tin production from its initial steps of resource procurement through eventual
alloying.
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Archaeology
Investigation of West Serbian Bronze Age cemeteries began in the nineteenth century, but research on metallurgy, and technology in general, has had an impact predominantly insofar as it related to material culture studies. Environmental studies (e.g. of
ecology and landscape) have been largely underrepresented for several reasons, of which
lack of funding and fragmentation of knowledge are the most important (Bankoff 2004).
This is somewhat less the case in northern Serbia (Vojvodina) where readily visible tell
settlements such as Feudvar, Gomolava, and Židovar have been excavated (these three
sites also have horizons that chronologically directly relate to West Serbian Bronze Age;
Hansel and Medović 1998; Tasić and Petrović [eds] 1988; Lazić [ed] 1997). Except
at Feudvar, the success of these integrated efforts has not been followed up in Serbia.
Neighboring countries, such as Romania (O’Shea 1996, 2011; O’Shea et al. 2006) and
Hungary (Chapman et al. 2009; Magyari et al. 2008, 2010) have been more successful.
Future phases of this project will pursue the information derived from survey. More
complete excavation of one or more of the Bronze Age sites of the Jadar region will occur after the survey phase is completed. Magnetometry and soil phosphate analysis will
allow greater precision in trench placement and better estimation of site size, as well
as comparison among excavated and unexcavated sites. Landscape and environmental
reconstruction (Boger et al., this volume) will add to our understanding of site placements and climatic constraints. Of importance in understanding trade and Bronze Age
social organization is the question of the extent of distribution of the West Serbian tin.
The interrelated geological and archaeological analyses of the metal resources, sites and
artifacts come together at this point. The variety of objects made of bronze and the presence of amber in burial contexts, especially in the Drina and Jadar valleys (Palavestra
1993, Lazić and Mikić 2007) distinguish West Serbia in the Bronze Age (representative
are tumuli A and K at Paulje, Madas 1990, Canić-Tešanović and Gligorić 2001). Trade
involving metal going in one direction, and amber in the other has been widely documented elsewhere (Vandkilde 1996; Kristiansen and Larsson 2005: 122-127). Also of
note are the long bronze pins, some up to a meter in length, found in the West Serbian
graves. Thirteen of these have been recorded; and while they have some parallels to later
Central European finds (Tasić 1983: 87; Filipović 2008), they are not found elsewhere
(Garašanin 1979: 58). Another idiosyncratic characteristic of the grave mounds in our
area are the distinctive fire installations found inside the burial circle (Zotović 1985: 62).
The north slopes of Mount Maljen (near Valjevo) and the Jadar valley are the densest in Bronze Age remains (71 M/LBA tumuli, a total of 86 graves [Filipović 2008:3;
Lazić 1989: 50]), and in the last two decades some twenty prehistoric tumuli dating to
the Late Bronze Age were excavated at burial areas in Prorište and Paulje alone. (Madas
1990, Canić-Tešanović and Gligorić 2001, Filipović et al. 2008). Through isotope analysis of the tin in bronze artifacts, beginning with finds from these local cemeteries and
proceeding outwards, we can build a picture of the movement of ore or metal from the
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west Serbian area. Eventually, we would like to include the tin resources of the Bukulja
mountain area as well (Durman 1997). The distribution of the tin may be restricted to the
local west Serbian region, found in artifacts in these tumulus cemeteries. On the other
hand, analyses may show that the tin found its way into bronze artifacts as far afield as
the northern Banat or Mycenaean Greece. Either of these findings would give some indication not only of the importance (or lack thereof) of the west Serbian area in the wider
world of the developed Bronze Age, but would have implications to be explored in terms
of the organization of trade and society as well. We look forward to this exciting future
with enthusiasm and hope.
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Сондажно рекогносцирање
локалитета Остењак у селу
Ликодра код Крупња
Sondage excavations of the site Ostenjak in the
village of Likodra near Krupanj
Александар Булатовић, Археолошки институт, Београд
Артур Банкоф, Бруклин колеџ, Градски универзитет у Њујорку, САД
Војислав Филиповић, Археолошки институт, Београд
Слободан Митровић, Бруклин колеџ, Градски универзитет у Њујорку, САД

Апстракт: Током 2011. године у селу Ликодра извршена су сондажна археолошка рекогносцирања градине Остењак. Реч је о раније познатом градинском насељу, јединим те врсте у
сливу реке Јадар. Остењак представља доминантно брдо висине 310 m, окружено са северне,
западне и источне стране стрмим одсецима, изнад десне обале реке Ликодре. Археолошким
истраживањем истражене су две тест сонде површине 2 m2 и 1 m2, једна на јужном, а друга
на североисточном делу заравњеног платоа градине. Керамички налази са Остењка могу се
издвојити две сигурне културно-хронолошке фазе: старију, која припада периоду старијег
енеолита и млађу из периода развијеног енеолита, али треба указати на то да поједини облици подсећају на керамичке форме типичне за вучедолску групу позног енеолита.
Kључне речи: западна Србија, Остењак, Ликодра, градина, сондажна рекогносцирања,
старији и развијени енеолит.
Abstract: During 2011. sondage archaeological survey was carried out in the village of Likodra,
on the hillfort Ostenjak. This hillfort settlement was already known in the archaeological literature,
and it is the only settlement of this kind in the valley of the Jadar river. Ostenjak is a dominant hill,
310 m high, surrounded from north, west and east by steep sides, above the right bank of the river
Likodra. Archaeological excavations were carried out on two test trenches, 2 m2 and 1 m2; one
located on southern, the other on the north-eastern part of the flat plateau of the hillfort. Ceramic
finds from Ostenjak suggest two certain cultural-chronological phases: the older one, belonging to
Early Aeneolithic, and the younger one, from Middle Aeneolithic period. Also, it should be noted that
certain forms of pottery are typical for Vučedol cultural group of the Late Aeneolithic.
Key words: western Serbia, Ostenjak, Likodra, hillfort, sondage excavations, Early and Middle
Aeneolithic
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Током 2011. године извршена су сондажна археолошка рекогносцирања градине Остењак у селу Ликодра на територији Рађевине у западној Србији. Истраживања су изведена у склопу међународног пројекта истраживања насеобинских
система, обичаја сахрањивања и рудних ресурса у бронзаном добу северозападне
Србије, који реализују Археолошки институт, Београд и Бруклин колеџ, Градски
универзитет у Њујорку, САД, уз сарадњу са Заводом за заштиту споменика културе
Ваљево.1
Реч је о раније познатом градинском насељу, јединим те врсте у
сливу реке Јадар, који је
у литератури често помињан приликом ширих
културно-историјских
интерпретација бронзаног и гвозденог доба северозападне Србије (M.
Garašanin 1983a: 739 и
даље; D. Garašanin 1997:
435 са комплетном библиографијом). Са друге стране, археолошка Сл. 1. Позиција градине Остењак у Ликодри
истраживања М. и Д. Fig. 1 The location of the hillfort Ostenjak in Likodra
Гарашанин никада нису
објављена у целости, те се до сада није могао стећи прави увид у топографију и
стратиграфију овог налазишта. Истраживања овог локалитета представљају део
дугогодишњих систематских археолошких истраживања области Рађевине и Подгорине које су М. и Д. Гарашанин започели још у првој половини 50-их година XX
века. У непосредној близини градине Остењак налазе се праисторијске хумке у
селима Бањевац и Толисавац, на којима су поменути такође вршили археолошка
истраживања (M. Garašanin 1983a: 739; M. Garašanin 1983b: 780).
Сам Остењак представља доминантно релативно равно брдо висине 310 m, окружено са северне, западне и источне стране стрмим одсецима, изнад десне обале
реке Ликодре (сл. 1). Градина у Ликодри контролисала је долину истоимене реке,
иначе притоке Јадра ка истоку, док се ка западу Ликодром могло до области данашњег Крупња и још западније до Дрине. Најлакши приступ насељу је са југоисточне стране (сл. 2), где се налази преседлина ширине 25 до 30 m. Приступ на плато
1
Текст је резултат пројеката Министарства за просвету и науку Републике Србије Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (бр. 177020). Ископавања су изведена на имању породице Радишић, те им и овом приликом најсрдачније захваљујемо на предусретљивости и дозволи да истражујемо на њиховом имању.
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Сл. 2. Градина Остењак у Ликодри, поглед на плато са ЈИ стране (фото: Кристи Харпер)
Fig. 2 The hillfort Ostenjak in Likodra, view on the plateau from south-east (photo: Kristi Harper)

одвојен је од преседлине истакнутом линијом, која указује на постојање каменог
бедема, а што помиње и М. Гарашанин (M. Garašanin 1983b: 780). Према Гарашанину, реч је заправо о мешавини шљунка, речних облутака и ломљеног кречњака,
који су били помешани са глином и интезивно набијени (Ibid.). Како ћемо касније
видети, нашим истраживањима успели смо да региструјемо поменути бедем, али
због величине ископа немамо јасну слику о његовим конструктивним елементима
и габариту.
Археолошким истраживањем
2011. године, отворене су две тест
сонде површине 2 m2 и 1 m2, једна на јужном, а друга на североисточном делу заравњеног платоа
Остењка. Исто тако, у разговору
са власником имања, успешно су
реконструисане и позиције четири
сонде претходних истраживача.
У сонди која се налазила на
источној страни локалитета (сонда
1) након 0,3-0,4 m дубине дошло Сл. 3. Сонда 2, основа раноенеолитског слоја са остатком каменог бедема
се до живе стене која представља Fig. 3 Trench 2, the basis of the Early Aeneolithic layer
природну подлогу на овом делу with remains of stone walls
градине. У сонди није регистрован
ниједан културни слој, већ само неколико уломака атипичне ситне праисторијске
керамике. У другој сонди (сонда 2) уочена је сасвим другачија ситуација, а на овом
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делу локалитета археолошки слојеви досезали су дубину од 1,4 m (сл. 3 и 4). Укупно је регистровано шест слојева:
1 – површински хумус,
2 – браон глиновита земља,
3 – црвенкасто-браон земља,
4 - црвенкасто-браон земља са мрвљеним лепом,
5 – браон глиновита земља,
6 – тамнобраон растресита.
Прва два слоја представљају
површински хумус и некадашњи
хумус и пружају се до дубине од
око 0,4 m, с обзиром на то да су
власници имања пре 40-ак година
риголовали целокупну површину
имања. У овим слојевима регистрован је рецентан материјал, али
и уситњена праисторијска керамика. У доњим слојевима регистрована је керамика из раног енеолита и касног енеолита или раног Сл. 4. Сонда 2, западни профил
бронзаног доба, али је могуће да Fig. 4 Trench 2, western profile
поједини фрагменти одговарају и
старијем гвозденом добу. Такође, уз јужни профил регистровано је веће ломљено
кречњачко камење у целој дужини профила, које би могло представљати остатак
бедема који помињу и претходни истраживачи. Имајући у виду чињеницу да је ово
била кампања сондажих рекогносцирања и да је отворена површина одвећ мала,
не можемо рећи ништа прецизније о карактеру и конструктивним елементима праисторијског бедема, али је видљиво да он прати поменуту линију која се пружа
ободом платоа. Поред налаза керамике у свим слојевима регистровани су мањи
комади лепа.
Керамички налази
Када је о реч о стилско-типолошким особинама керамике из Ликодре, на основу кампање ових истраживања могу се издвојити две сигурне културно-хронолошке фазе, тј. хоризонта: старија – из периода старијег енеолита и млађа – из периода развијеног енеолита, с тим што неки облици подсећају на керамичке форме
типичне за вучедолску групу (нпр. посуде типа терине – Т. 4/7) из позног енеолита,
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а присуство вучедолске, односно Рец-Гајари керамике
се подудара и са претходно
презентованим налазима (D.
Garašanin 1997: Аbb. 22-28).
Керамика из старијег
енеолита облицима одговара
керамици комплекса БубањСалкуца-Криводол, мада се
неке форме, као што су зделе увученог обода или пехари са дршкама у равни са
Т. I. R 1:2
ободом јављају већ на крају
Винча-Плочник фазе винчанске културе (Јаково, хоризонт 3 – Булатовић, Капуран, Стругар 2011: Т. 5/7-10,
15, Дивостин IIb – Madas 1988: fig. 6.6/4, 6, fig. 6.3/1-15, fig. 6.7/19, Супска, хор. 1-2
- Гарашанин, Гарашанин 1979: Т. 1/1, Т. 3/2, 3, 6, Гривац, хор. VI – Nikolić 2004: T.
9.70/c, g, h, Црквине – Спасић 2011: 101 и даље). Благобиконичне зделе, односно полулоптасте зделе увученог обода са тунеластим хоризонтално перфорираним дршкама или рожастим задебљањима на трбуху (Т. 1/1, Т. 3/2, Т. 4/1), као и форма двоухог пехара – кантароса (Т. 2/2, Т. 3/4, 5) карактеристичне су, међутим за налазишта
Бубањ-Салкуца-Криводол комплекса (Багачина
– Ганецовски 2003: Т.V/3,
8, T. XIII/2, Бубањ – Гарашанин, Ђурић 1983: сл.
15, сл. 39-47, сл. 87). Једини орнамент заступљен у
овом слоју јесте организовани барботин који је
и иначе карактеристичан
за овај комплекс (Т. 2/1, Т.
3/3) (Генецовски 2003: Т.
XVII/5, T. XX/2; Булатовић 2007: Т. XXIV/14, T.
XLVIII/9).
Млађи хоризонт карактеришу посуде танких
зидова и дугих цилиндричних вратова (Т. 1/2,
Т. II. R 1:2
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Т. III. R 1:2

3) које су понекад украшене низом овалних или кружних удубљења, или имају
тунеласте вертикално перфориране дршке испод обода (Т. 3/1, Т. 4/2-4). Керамика
сличних стилско-типолошких особина констатована је на локалитету Градина на
Јелици (Булатовић 2011: сл. 3/11, 15, сл. 4/1, 2, 4), као и на локалитетима костолачке

Т. IV. R 1:2
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и Коцофени групе (Гомолава – Petrović, Jovanović 2002: 267/12, Остриковац, Јеленац и Макрешане – Nikolić 2000: T. VIII/9, 10, 12, Т. XIV/2, 5-7, T. XV/8, T. XVI/5,
9, за Коцофени групу в. Roman 1976: Pl. 57/1, 4, 9, Pl. 59/7).
Поједини керамички облици подсећају на посуде типа терине карактеристичне за вучедолску групу (Т. 4/7), па је, уз раније објављене налазе извесно да на Ликодри постоји и овај хоризонт. Претходно објављени налази указују и на елементе
Чернавода III групе, као и баденске групе, мада ови елементи нису констатовани на
керамици из 2011. године. Остали налази нису хронолошки ни културно осетљиви,
мада вероватно припадају старијем хоризонту.
Закључна разматрања
С обзиром на извандредан геостратешки положај и на основу до сада изведених истраживања, може се рећи да је градина на Ликодри насељена у периоду
позне винчанске културе, када су све присутнији и млађи (старијеенеолитски) елементи, као и да је живот на локалитету континуирано трајао током целог енеолита.
Нажалост, ова истраживања и даље нису потврдила постојање насеља из периода
бронзаног доба, иако поједини керамички материјал може указати на такву могућност.
Ова истраживања потврдила су и у мањој мери кориговала закључке претходних истраживача (M. Garašanin 1983a: 739 и даље; D. Garašanin 1997: 435 и
даље; M. Garašanin 1983b: 780 и даље), а то је на првом месту присуство керамике комплекса Бубањ-Салкуца-Криводол. И истраживања М. и Д. Гарашанин и ова
нова истраживања показују да је градина Остењак један од ретких насеобинских
локалитета у овом делу Подгорине и Рађевине који и даље има очуване елементе
архитектуре и заметне археолошке слојеве и да би истраживања на њој свакако
требало наставити.
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Abstract: A multi-disciplinary project is being undertaken in the Jadar River Basin in West Serbia
to explore the resilience, vulnerability and adaptability of societies to environmental and human
stressors. Archaeological, environmental, geological, and historical data are being collected and
incorporated into a Geographic Information System (GIS) geodatabase for organizing, archiving
and modeling. Although the project includes research throughout the Holocene, particular emphasis
is placed on the Bronze Age (BA) and Little Ice Age (LIA) since these are periods of distinct climatic
and human change. The GIS database framework provides the template for expansion as new
data become available and for agent-based modeling (ABM). In order to have realistic models of
human-environment interactions using GIS and ABM simulations, rigorous spatial and temporal
archaeological and paleoclimate data are needed. In addition to the theoretical framework for the
research, this paper discusses: 1) the state of paleoclimate research in the study area, and 2) ongoing
research for paleoclimate reconstruction, namely archaeological macrofossil, pollen, and fluvial
analyses.
Key words: West Serbia, Jadar River Basin, Paleoclimate, Holocene, GIS, Bronze Age
Апстракт: Интердисциплинарни пројекат који се спроводи у сливу Јадра (западна Србија)
има за циљ да истражи и еластичност, зависност и прилагодљивост друштава на еколошке
и хумане притиске. Како би се прикупљени археолошки, еколошки, геолошки и историјски
подаци организовали, архивирали и моделирали, уносе се у базу Географског информационог
система (ГИС). Иако пројекат обухвата истраживање током целог холоценског перода,
посебна пажња усмерена је на бронзано доба (БД) и, тзв. Мало ледено доба (МЛД), с
обзиром на то да су ови периоди моменти посебних климатских и хуманих промена. ГИС базе
података представљају само оквир за проширење наших сазнања на основу новоприкупљених
података за тзв. “agent-based modeling“ (АБМ). Како бисмо имали реалне моделе односа човек
– окружење коришћењем ГИС и АБМ симулација, потребни су најшири могући подаци везани
за просторне и временске археолошке и палеоклиматске оквире. Поред теоријског оквира за
истраживање, овај рад разматра: 1) стање палеоклиматских истраживања у посматраном
подручју и 2) ток истраживања на палеоклиматским реконструкцијама, односно археолошке
макрофосилне, полен и анализе речних наслага.
Kључне речи: западна Србија, долина Јадра, палеоклима, холоцен, ГИС, бронзано доба.
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1. Introduction
A large-scale multi-disciplinary project is being undertaken in the Jadar River Basin
in West Serbia to explore the resilience, vulnerability and adaptability of societies to
environmental and human stressors during the Holocene, with emphasis on the Bronze
Age (BA) and Little Ice Age (LIA). The project brings together experts from the fields
of archaeology, geology, spatial and environmental sciences, history, computer sciences,
and paleoclimate and Quaternary research. Experts in each of these disciplines have
specific questions that are being addressed while contributing to integrated agent-based
(ABM) and geographic information system (GIS) models that will simulate human-environmental interactions. Ultimately, the models created will enable us to identify those
conditions that allow people to make sustainable relationships with their environment in
the study area. Research results have applications for future climate change scenarios in
West Serbia and elsewhere around the world.
In order to create the agent-based and GIS models, archaeological, historical and
paleoclimate data are needed. This article will focus on a review of the literature of
paleoclimate reconstruction of the Holocene that includes 1) regional and global framework; 2) types of paleoproxies; and 3) existing research in the study area. Following a
review of the literature, we will discuss the next steps that will be taken to further our
understanding of climate and landscape changes during the Holocene in order to model
human-environmental interactions. Before discussing the paleoclimate literature, we
will introduce the study area and give a brief overview of human activity in the region.
Archaeological data have and are being collected in the area, and results are being discussed in another article in this journal.
A central premise in our research is that understanding the past, through archaeological and environmental investigation, modeling and simulation, is key to understanding
the present and predicting the future. This approach is particularly essential for building
sustainable societies. A long-term perspective of human-environmental interactions is
necessary to evaluate and influence present day socio-environmental debates. Furthermore, our present environmental challenges may have many analogies with challenges
faced by humans in other periods of our history (Fischer and Feinman 2005). Redman
(2005) and Redman and Kinzig (2003) discuss the concept of resilience theory in archaeology which builds on ‘adaptive theory of ecosystems’ (Gunderson and Holling
2002; Holling 1973; Holling 2001). This theory integrates human social systems and
ecosystems, taking into consideration temporal, social, and spatial scales of organization, where ecosystems change gradually or quickly, ecosystem processes are patchy
and operate at different spatial and temporal scales, and ecosystem equilibriums are not
fixed. This results in ecosystems moving through adaptive fluxes of transformation and
stability. The resilience of an ecosystem is its ability to reorganize and become stable
(although potentially different from its previous state) after one or more disturbances
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(Folke 2006; Gunderson and Holling 2002). Like ecosystems, social systems undergo
change and transformation, although perhaps somewhat differently than ecosystems
(Redman 2005; Redman and Kinzig 2003; Redman et al. 2004, 2009). However, the
social- and eco–systems are connected, for both are affected and effected by each other,
and the term ‘socioecological systems’ can be used to describe this relationship based on
this theoretical framework, the primary questions driving this research are:
• How vulnerable, resilient and adaptable were socioecological systems in West
Serbia during the LIA and BA to changes in society and the environment?
• Based on better understanding of regional historical human-environmental interactions, how vulnerable, resilient and adaptable are societies in modern West
Serbia to climate change?
Specific questions related to the paleoclimate reconstruction are:
• What are distinct paleoclimatic changes that occurred in the Western Serbia during the late Holocene (last 5000 years)?
• What are geological, paleoethnobotanical, geochronological signatures of these
changes as explained by fluvial, lacustrine and archeological sediments?
• If the climatic changes are particularly discernible, then are there any empirical
ways to investigate their effects on contemporaneous BA and LIA societies?
2. Study Area
The Balkan Peninsula is a region with complex physical geography, climate interactions, outstanding level of endemism both in the terms of flora and fauna, and a number
of relict species preserved in natural ecosystems. It has been called the “European biodiversity hotspot”. (Griffiths et al. 2004). This area plays a key role as climatic transition
zone between the west and eastern Mediterranean and also between the Mediterranean
and Central European synoptics (Griffiths et al. 2004, Xoplaki et al. 2003, Xoplaki et al.
2004, Nicault et al. 2008, Qiriazi & Sala 2000).
The Jadar River Basin, shown in Figure 1, lies in Western Serbia. Being a part
of Balkan Peninsula as well as Carpathian basin, the western part of Serbia exhibits
evidence for Holocene climate mainly in terms of continual sequences of NeogeneQuaternary loess-palaeosol and fluvial sequences. Also, the location of Serbia in the
southeastern Europe facilitated the development of varied Neolithic and BA cultures
such as Starčevo, Vinča, Vučedol cultures, which dominated the Balkans for first and
second half of the Holocene respectively. The transition from the late Neolithic to Early
BA in southeastern Europe spans approximately 2000 years from 5950 to 3950 yr BP.
Whether this transition is a period of slow continual change or punctuated by periods of
rapid change in culture and technology is debatable (Sherratt 2004), but by the beginning
of the BA, the pattern of small independent farmsteads with scattered small villages,
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typical of temperate Europe for the next three millennia was established (Bankoff and
Greenfield 1985; Bankoff and Winter 1990). Similarly, the LIA in Europe spanning from
1550 to 1850-1900 exhibited many local peculiarities (Matthews and Briffa 2005; Telelis
2000). Especially in Central and East-Central Europe, climates are found out to be cooler
and wetter, corroborating changes in the crop patterns and the extents of Alpine glaciers
(Pfister and Brazdil 1999; Pfister 2001; Racz 1992, 1999, 2003). Both these time periods
are well represented in geological and archeological sediments in the Western Serbia,
but instead of being potent area for research, due to consistent social stirring by wars and
political revolutions, the area is largely unexplored and needs a great attention at least for
paleoclimate and archaeological research (See the section 3 for details.).

Fig. 1 Map of study area
Сл. 1. Карта истраживаног подручја

Furthermore, this area is of great interest because it has a long prehistory and history
of sustainable agriculture, and although a borderland region, has discernible long-term
connections with other regions in southeastern Europe. The landscape of rolling hills,
abundant water, and good agricultural land could be viewed as robust and highly resilient to social or environmental disturbances. As the Serbian state is preparing to adopt
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a new set of values which is a prerequisite for entering the European Union, the region
will get more autonomy in the recently decentralized state. In the summers of 2010 and
2011, while conducting preliminary archaeological and geological work, we became
acquainted with the local community which is overwhelmingly farmers. They are well
aware of the region’s entrepreneurial potential and impending structural changes in the
legal system and land use.
In addition to the impending social changes, this region as elsewhere around the
world may have impending climatic changes. According to the IPCC report (2007), this
area is transitional between potentially dramatic climate change in precipitation and temperature patterns to the north and to the south. The climatic change may not be as large
as at higher and lower latitudes, but the area will undoubtedly be affected locally and
socially by other regions in Europe and elsewhere, particularly with its likely entry into
the European Union.
3. Background: Paleoclimate Research
The Holocene climate classifications and global picture of Holocene climate
The Holocene epoch is ‘climatically’ partitioned into four major units - Boreal
(11,500–8,900 yr BP), Atlantic (8900–5700 yr BP), Subboreal (5700–2600 BP), and
Subatlantic (2600–0 yr BP) by Blytt (1876), Sernander (1908), Post (1916) and other
workers. Even though these units in ‘Blytt-Sernander sequence’ were first defined for
northern Europe, its implications and correlations are found all over the world, specifically with other parts of the Europe as well as Asia. Paleoclimatologists currently use a
modified form of this classification, where the Holocene climate has been divided into
three distinct periods, Hypsithermal or Holocene Climate Optimum (warm period), the
Period of Neoglaciation (cold period), and the present (warm period), with transitional
boundaries around 5000 and 200 yr BP respectively. The application and use of these
periods in the current study will strongly enhance delineations of major climatic patterns
exhibited by various geological as well as archeological deposits in the Jadar river basin.
An increasing number of Holocene proxy records are of sufficiently high resolution
to describe the climate variability on centennial to millennial time scales, and to identify
possible natural quasi-periodic modes of climate variability at these time scales (Haug et
al. 2001; Gupta et al. 2003). In general, the Holocene paleoclimatology is found out to
be an implication of significant changes in climate forcing during the Holocene induced
significant and complex climate responses, including long-term and abrupt changes in
temperature, precipitation, monsoon dynamics and the El Niño-Southern Oscillation.
Climate reconstructions for the mid-northern latitudes exhibit a long term decline in SST
from the warmer early to mid-Holocene to the cooler pre-industrial period of the late Holocene (Johnsen et al. 2001; Marchal et al. 2002; Andersen et al. 2004; Kim et al. 2004;
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Kaplan and Wolfe 2006), also as a result of orbital forcings at these latitudes (Renssen
et al. 2005). Warmer conditions at mid- and high latitudes of the northern hemisphere in
the early to mid-Holocene are consistent with deep borehole temperature profiles (Huang
et al. 1997). The end of the first half of the Holocene – between about 5 and 4 ka – was
punctuated by rapid events at various latitudes, such as an abrupt increase in Northern
Hemisphere sea ice cover (Jennings et al. 2001); a decrease in Greenland deuterium
excess, reflecting a change in the hydrological cycle (Masson-Delmotte et al. 2005);
abrupt cooling events in European climate (Seppa and Birks, 2001; Lauritzen, 2003);
widespread North American drought for centuries (Booth et al. 2005); and changes in
South American climate (Marchant and Hooghiemstra, 2004).
Holocene paleoclimatology in Europe
Observational evidence and numerical models suggest that climatic variability in
large parts of Europe is closely linked to changes in the North Atlantic atmospheric and
thermohaline circulation (Emeis and Dawson, 2003). On the basis of macro- and microfossils analysis and radiocarbon dating of “raised bogs” deposits in northern Europe,
research reveals that there is a close relationship between a decreased solar activity and
fluctuations in radiogenic carbon which can be extracted from peat bog deposits in understanding Holocene climatic changes (Killian et al. 1999, 2000, Blaauw et al. 2003,
2004). These fluctuations seem to be coeval with major wet-shifts in the vicinity of 2800
yr BP, which might have resulted in prominent climatic cooling which is independently
documented and co-relatable in many parts of the Europe, including “the North Atlantic
Ocean (Bond et al. 2001), the Norwegian Sea (Calvo et al. 2002), Northern Norway
(Vorren, 2001), England (Waller et al. 1999), the Czech Republic (Speranza et al. 2000,
2002), central southern Europe (Magny, 2004). The close correspondence between major shifts in δ14C and precipitation in the late Holocene is also discussed in detail by Mauquoy et al. (2004), implying that “changes in solar activity may well have driven these
changes during the Bronze Age/Iron Age transition around c. 850 cal. BC (van Geel et
al. 1996, 1998, 1999, 2000) and the ‘Little Ice Age’ series of paleoclimatic changes.”.
While discussing glacier and lake variability from west-central Swiss Alps, Holzhauser et al. (2005) report that Alpine glaciers tend to show “synchronous advances”
between last 3500 yr BP and the Recent, which can be tied with millennium-scale climatic oscillations producing alternating periods of cold-wet and warm-dry conditions in
the mid-late Holocene. Many other studies from Europe (e.g. Denton and Karlén, 1973;
Magny, 1993; van Geel et al. 1996; Bond et al. 2001) are in a strong agreement with this
observation and rather documented it previously. While studying another Alpine glacier
and its correlation with contemporaneous landuse phases between 2300 BC to AD 800,
Tinner et al. (2003) report that “during the late Bronze Age Optimum from 1350 to 1250
BC, the Great Aletsch glacier was approximately 1000 m shorter than it is today.” According to them, cold-wet phases in the Alpine history can be tied with the Iron/Roman
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Age Optimum between c. 200 BC and AD 50 (i.e. the Roman Warm Period). Both “the
Medieval Warm Period (MWP) and the LIA” and successive colder climatic phases in
Alpine region are also represented extensively by the glaciers, showing three successive
glacier length peaks: a first maximum after 1369 (in the late 1370s), a second between
1670 and 1680, and a third at 1859/60,” following which the glacier began its latest
and still-ongoing recession in 1865. All these studies basically underline that there are
distinct and measurable changes in the Holocene climate on the basis of several proxy
records all over the Europe and these climatic variations are an outcome of changes in
solar activity during the late Holocene.
Holocene paleoclimatology in Serbia
In the last two decades, an important boost has been given to research investigating
Holocene climate change and human exploitation of the environment in the CircumMediterranean regions (Roberts et al. 2011), but a review of this literature reveals little
work in the West Serbia region. Paleoclimate reconstruction research include work in
Hungary, Poland, Albania, Croatia, Greece, northern Serbia and western Europe (Kalis
et al. 2003; Riera et al. 2004; Balbo et al. 2006; Magyari et al. 2008; Markovic’ et al.
2008; Magny et al. 2009; Chapman et al. 2009; Lézine et al. 2010; Magyari et al. 2010).
Regarding palynological studies, there seems to exist a large body of recent data
from neighboring regions particularly from the central Mediterranean and eastern Europe, concentrating mainly on mid to late Holocene reconstructions (Brayshaw et al.
2011; Mercuri et al. 2011; Roberts et al. 2011; Sadori et al. 2011 etc.). This would
certainly help in building regional picture from local references. Recent palynology research in Hungary has used pollen analysis from cores taken in oxbow lakes (Chapman
et al. 2009; Magyari et al. 2008; Magyari et al. 2010). Similar geomorphology is present
in the Jadar River downstream of Zavlaka where the river becomes meandering in low
gradient valley between Iverak and Cikote Mountains.
Use of another important paleoproxy, ‘speleothems’ was initiated for the study area
in the last decade (e.g. Kacanski et al. 2001). This is the only speleothem study in Serbia
which discussed the stable isotopic composition of a calcite speleothem, to provide a
partial late Holocene record of the climate change in the Balkans, in Serbia in particular.
Regression analysis of the temperature based upon the oxygen isotopic data reveal a
generalized downward trend in average temperature over the past two millennia, but it is
necessary to test, by further study, whether the trends witnessed here are local phenomena or are representative of regional or global climatic conditions (Kacanski et al. 2001).
No further studies have been done using this paleoproxy. Although the current study will
not directly involve use of speleothems for paleoclimate reconstruction, previous studies
would have been supportive for long-term speculation.
Concerning natural proxy data as climate indicators, less detailed dendrochronology research in the Central Balkans has yet been performed for the late Holocene. Some
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exhaustive dendrochronological studies (e.g. Briffa et al. 1999; Briffa 2000; Martinelli
2004) have provided a good framework for late Holocene climatic trends all over Europe, but there is particularly a scarcity of these records from the study area. The results
of well-advanced and thoroughly documented researches and trans-disciplinary projects
in the field of environmental history and historical climatology in the closer proximity of
the Balkans (Switzerland, Austria, Czech Republic, and Hungary) could serve as guidelines in the comparative approach of the current study. Moreover, in last two years, there
is increasing number of dendrochronological studies in the Central Balkans including
Bulgaria (Panayotov et al. 2010), Romania (Popa and Kern, 2009), Albania (Seim et al.
2010), which will certainly provide a firm platform for broader correlations in western
Serbia.
Some researchers have studied the precipitation histories of regions along the Danube River in Western Europe and their effects on river discharge with possible correlations between anthropogenic activities and contemporaneous drier conditions. Ducic
(2005) examined observed and reconstructed river discharge rates near Orsova, Serbia
over the period 1731-1990 A.D, noting that the lowest five-year discharge value in the
pre-instrumental era (ca.1831-1835) was practically equal to the lowest five-year discharge value in the instrumental era (ca.1946-1950), and that the driest decade of the
entire 260-year period was 1831-1840. Similarly, the highest five-year discharge value
for the pre-instrumental era (ca.1736-1740) was nearly equal to the five-year maximum
discharge value for the instrumental era (ca.1876-1880) with a very small difference of
0.7%. Thus, he concludes that detected cyclicity in the past and modern river discharge
data is certainly an implication of alternate warm-cold climatic spells due to changing
solar forcing, and may not only be contingent to anthropogenic influence.
As a broader goal of the current study, attempts will be made to identify possible
linkages between climatic changes reconstructed and cultural changes observed from
local BA and LIA pictures. Some previous studies ( e.g. Edwards et al. 1996, Roberts
et al. 2011, Mercuri et al. 2011 etc.) have tried to deduce causal relationships between
human-environment interactions in various periods, mainly Neolithic and Chalcolithic,
which can also guide the aspect of human-environment interaction in the current study.
4. Methodology and Research Design
To advance the knowledge of Holocene paleoclimate in the Jadar River region, a
multivariate approach will be taken that utilizes paleoethenobotanical, geological and
geochronological techniques. Geological and geochronologic techniques namely sedimentological analysis coupled with thermoluminescence (TL) dating, pollen analysis,
radiocarbon dating, using fluvial and lacustrine deposits will allow to build a separate
and robust climatic record for the late Holocene, whereas paleoethnobotanical (specifi92
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cally macrofloral) analysis of archeological sediments will help to delineate significant
changes in paleovegetation (e.g. migration of foreign flora to the study area) as well as
in agricultural patterns (domestication of varying cropping plants). Figure 2 shows the
locations of the sampling sites, as discussed below.

Fig. 2 Locations of sampling sites for paleo reconstruction. Most are located within the Jadar River
basin. A pollen site is located within the extensive wetlands along the Sava River to the north
Сл. 2. Позиције тачака са којих су узети узорци за реконструкцију палеоклиме. Већина их је у
сливу реке Јадар. Локалитет где је узоркован полен налази се у влажној области уз реку Саву
нешто северније

Paleoethnobotanical-Macrofloral analysis
The current study will involve stratigraphic sampling at least 6-8 BA and medieval
sites for collecting macrofloral remains. The macrofloral remains will be extracted by
hand or mechanical flotation technique and will then be identified, contextualized using basic and advanced identification techniques. Their interpretation will be done by
using comparative collection building with qualitative as well as quantitative analysis.
A detailed analysis of the plant remains will provide insight on the seasonality and avail93
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ability of habitats for the plant assemblages found as well as human use and alteration of
the landscape (Pearsall, 1989). This, along with pollen analysis and other archaeological and sedimentological data, will further aid the reconstruction of paleoenvironmental
picture of the region.
Radiocarbon (14C) Dating
Looking at the availability of geological as well as archeological materials from
the study region, the attempts will be made to sample appropriate quantities of specific
materials (e.g. wood-charcoal, macrofloral remains, pottery, lake sediments) for radiocarbon dating. 14C dates will be calibrated into calendar years using INTCAL98 calibration curve of Stuiver et al. (1998) and dendrochronology work being conducted at Cornell University (Manning and Bruce, 2009). The calibrated 14C dates for corresponding
samples will allow ‘time-framing’ of the assemblages with corresponding relationship
with climate and culture.
Sedimentological analysis and TL dating of fluvial sediments
Light emitted in response to heating is referred to as TL and its quantity can be measured through the amount of ionizing radiation as a function of exposed time of radiation
(Bradley, 1999). TL is widely used dating method allowing dating of archaeological,
environmental and Quaternary geological materials such as ceramic (pottery, brick, tile
etc.), burnt flint/stones, fluvial sediments, and paleosols. Extensive sedimentological
analysis of fluvial sediments coupled with TL dating for the Jadar River basin will be
able to obtain depositional as well as climatic history of the terrain. An examination
of the sedimentological character of fluvial sediments will reveal when the sediments
have undergone turbulent mixing resulting from heavier fluvial inputs, and will influence
where we select sediments to date using TL dating and 14C on terrestrial macrofossils
(e.g., leaves, twigs, seeds, fruits, and charcoal). This will facilitate to build independent
and robust geochronology for the study area.
Pollen Analysis
In this study, the pollen analysis will be carried out at the later stages of the research
in order to create a close relationship between paleolandscape and paleoclimate reconstructions in the Jadar river basin. During summer 2011, extensive ground-truthing was
undertaken to identify coring sites. Three locations were selected: oxbow lakes along the
Jadar River near Draginac’, spring-fed wetlands near Bela Crkva and a large sink hole
in karstic mountains to the east of Draginac’. Cores will also be taken at near Draginac
to the north of the study area in extensive wetlands areas along the Sava River using a
Livingstone Corer. Through detailed analysis, pollen spectra will be created for each
sample examined in the core. Pollen zones will be identified and correlated with the
sediment record and dated with radiocarbon techniques. Local assemblages of pollen
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and plant macrofossil stratigraphic assemblages will be distinguished using a method
of optimal partitioning (Birks and Gordon, 1985). The characterization of the pollen
assemblages can help to determine what types of habitats and climate were present and
the types of exotic or agricultural species were introduced. Cores from the wetlands to
the north will assist in separating local from regional patterns and help to reconstruct the
paleolandscapes and paleoclimates during the BA and LIA.
5. Human-Environmental Modeling
GIS Analysis
GIS technology use in archaeology has become more extensive (e.g., Conolly and
Lake 2006; Mehrer and Wescott 2006). ESRI software ArcGIS©, provides an excellent
platform to integrate, organize, and analyze diverse data sets. For this project, both environmental and cultural factors will be integrated in a model to address human-environment interactions. An extensive database (e.g., phosphates, geological features, artifacts,
and trade routes) will be complied to analyze the landscape connections of known sites
in order to understand the complex interactions of spatial, temporal and cultural links
for the BA and adjacent periods. Settlement patterns, population density estimates, and
vegetation landscapes data and metrics will be examined and developed. Unlike the BA,
the LIA analysis will not include the prediction of new settlements based on data from
known ones.
After all the data layers have been gathered, processed and created in an ArcGIS
geodatabase, a suite of metrics will be developed to characterize existing sites to then
identify other potential site locations for excavations in 2013, 2014, and 2015. Using
Fragstats, ArcGIS, and SPSS, these metrics include proximity to tin sources, BA land
evaluation, viewsheds and visibility, proximity to water, slope and aspect, soil type, agricultural activity, proximity to fuel sources for food and bronze production, migration
and trade routes, and landscape ecology metrics of shape, connectivity, size of vegetation and other features in the landscape. Maps showing the relative probability (e.g.,
low, moderate, high) will be created for each metric and integrated to identify the most
probable site locations, which can be tested by survey and magnetometry. Incorporating georeferenced archaeological sites, individual finds, hoards, routes, metal and other
natural sources, and soil maps with remote sensing visualization will produce a unique
integration of the spatial scales from site up to region. The integrated geodatabase can
serve as the guide not only for future BA work, but also other archaeological and geological projects regardless of the time period. Once established, such a model becomes
a powerful tool for a whole range of spatial analyses from predictive modeling to the
visual perception of routes through the landscape based on viewsheds (Madry and Rakos
1996; Llobera, 2000, 2007a, 2007b). .
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A suite of landscape ecology metrics including connectivity of landscape elements
such as patches, corridor and matrix; shape and size of elements (e.g., forest and lakes);
placement of elements within landscape (Alados 2004; Conception et al. 2008; Forman
1995; Turner and Gardner 1991; Turner et al. 2001; Wu 2008) will also be examined in
this project. The theory of landscape ecology embodies a number of principles in particular, hierarchy of scales (spatial and temporal), and the interconnectedness of spatial
patterns and ecological processes (Wu 2008). The study area chosen will remain constant
for the time periods being emphasized, whereas research for each period will focus on
different spatial scales: 1) site specific through settlement archival and archaeological research; 2) micro-regional to identify new sites in the BA and identify settlement patterns
in the other periods; and 3) a regional analysis of the landscapes and watersheds. The
chronology of events determined from the archaeological materials and pollen/sediment
cores may indicate cause and effect relationships (e.g., significant soil erosion and loss
of population), or may indicate the relative importance of social or environmental factors that result in change of human cultural and economic practices. Commonalities of
the three periods will provide insights on present day human-environmental interactions
which will evolve in the near future given Serbia’s likely inclusion into the European
Union and climate change.
Simulation and Modeling Framework
An overarching goal of the project is to develop a longitudinal model of humanenvironment interactions in order to better understand the past, how the past effects
the present, and how this understanding can help us move toward a sustainable future
through incorporating the paleoclimate and archaeological research in the model development. While the focus of the proposed project is the region of West Serbia, the aim
is to develop integrative modeling techniques that could be adapted to other projects
and other geographic regions in the long term. The Agent-Based Modeling (ABM) and
Multiagent-based Simulation (MABS) will be employed as the basis for this work.
Simulation is an effective approach to analysis because simulation builds understanding (Sternberg 1999) and can be used not only to model known behavior, but also to predict
behavior in unknown conditions (Gilbert and Triotzsch 2005). Agent-based approaches
contrast with traditional modeling and simulation methods, which typically combine sets
of interrelated differential equations. ABMs (Bonabeau 2002) provide natural and flexible
ways to describe systems comprised of interacting entities; modeling interactions can be
much easier in agent-based systems than in traditional equation based models (EBMs).
Further, They can be used to simulate and explore unusual or outlying behaviors. ABMs
also capture emergent phenomena (Kephart and Greenwald 2002; Bernard 1999; Macal
and North 2010; Noda et al 2010), which do not show up in EBMs (Heckman et al. 1996;
Kremer 1997; Laitner 2000). In ecology (Grimm 1999; Sole et al. 1999), agent-based
models (under the name Individual-Based Models) have been used for many years.
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A complex multiagent model can be constructed of multiple smaller, simple models,
and some of these will be derived from the GIS analysis that will include landscape and
hydrological modeling. While it is natural to think of an agent as representing a human actor, for example in the human-environment systems to be discussed in this study, an agent
can also represent more abstract or non-human entities, such as rivers, forests or crops.
The most fundamental property of an agent (Wooldridge 2002) is that it is autonomous:
it determines its own actions, in response to inputs from its environment and according to
the logic contained in its control program. Simple agents tend to be reactive. For example,
if a river is represented as an agent, then its water level can rise due to rainfall in its environment or fall due to high temperatures and low humidity. In contrast, complex agents,
such as humans and computational models thereof, are deliberative. These agents are
equipped with high-level sets of goals and reward mechanisms; every time such agents
perform actions, they choose the actions that will best help achieve their goals and result
in the highest rewards. Agents can be competitive, prioritizing their own welfare over
other agents, or cooperative, perhaps sacrificing an individual reward in favor of a higher
social utility, or “group” reward. The interaction and reward mechanisms are crucial aspects of the design of a multiagent system and are used to appropriately balance the influence and impact of all possible inputs to an agent’s decision-making process.
A growing body of work is using agent-based simulation to construct models that fit
the archaeological record. Axtell et al. (2002) and Dean et al (2000) report on a model of
the Kayenta Anasazi. Griffin and Stanish (2007) describe a model of political consolidation in the prehistoric Lake Titicaca Basin. Mesoudi and O’Brien (2008) discuss a model
of the transmission of Great Basin projectile-point technology.
Integrative Simulation and Modeling Framework
A simulation and modeling framework that integrates existing and new static data
sets, as well as streaming data produced by dynamic models will be developed in this
project. These data will most likely appear in one of two forms: either (a) large aggregate
datasets over entire populations and across long periods of time, or (b) small, localized
samples with relatively short time frames. Agent-based modeling can help bridge the
gap between macro and micro data sets, using both interpolation and extrapolation techniques to combine information and produce comprehensive simulated environments for
hypothesis testing and prediction (Tang et al. 2006a, Tang et al. 2006b).
This ABM system will “mash” the static databases together with streaming “live”
input generated by existing (equation-based) models and new (agent-based) models. The
term ‘mash-up’ is used to describe techniques that merge information from multiple
web sites, within a single, service-oriented system. A service-oriented framework will
be engineered for project purposes here, to integrate the range of data forms and time
scales mentioned. An overall multiagent approach will be applied, resulting in a modular
system that can be implemented, tested and integrated incrementally. Through the inte97
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gration of new and existing archaeological, paleoclimate, and environmental data, new
ABMs produced will include a model of population movement in West Serbia, based on
historical documents as described; a model of human interaction with plant-life, as interpreted by the macrofossil evidence at archaeological sites and other paleoclimate data;
and a model of land use in the LIA.
6. Concluding Remarks
In summary, this project will provide a wealth of research and educational opportunities in applied and basic research in archaeology, paleoclimatology, hydrology,
agent-based modeling, landscape ecology and socioecology. Since this area is largely
unexplored for paleoclimate studies, this research will make significant contributions
to fill the gaps between Holocene paleoclimatology and mainly to better understand
the local climate history while connecting with other research in surrounding areas to
improve larger-scale regional climate changes. As discussed earlier, information on the
LIA is scarce in this region. The focus on LIA will increase our understanding of the affects of human and climatic influences and how these manifest in cultural practices and
the physical landscape. The creation of prototype software framework for integrating
disparate data sources, existing equation-based models and new agent-based models will
contribute to the ability to simulate combined effects from a cross-section of inputs, and
will support not only understanding of past phenomena but also prediction of future socioenvironmental policies. Our approach is interdisciplinary and even transdisciplinary
(integrating natural and social sciences) where we are holistically integrating the complex interplay of human and environmental systems. Although focusing on West Serbia,
our methods are transferable to other localities. Our project leverages and enhances an
international collaboration that intricately involves students in the research process.
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ИЗВОРИШТА КАЛАЈА ПОВЕЗАНА СА АРХЕОЛОШКИМ
ЛОКАЛИТЕТИМА БРОНЗАНОГ ДОБА У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ:
ПРВИ РЕЗУЛТАТИ
Andrea Huska, Brooklyn College CUNY
Wayne Powell, Brooklyn College CUNY
Abstract: The discovery of Bronze Age archaeological sites in West Serbia has led to a search of local
tin-bearing minerals and their bedrock sources. To confirm the presence of tin placer deposits in the
Mt. Cer region, as initially reported by Durman (1997), sand and gravel samples were collected from
the Milinska River in summer 2010. Eighteen of the thirty-nine samples yielded statistically valid tin
readings in the heavy mineral separate (>2.89 g/ml). SEM and EDS analysis of Sn-bearing heavy
mineral concentrates confirmed the presence of cassiterite (SnO2), along with columbite ([Fe,Mn]
[Nb,Ta]2O6). Given the presence of cassiterite, this study seeks to document fully the distribution
of tin-bearing fluvial sediments adjacent to Mt. Cer, and develop an effective method for further
tin exploration in the area. The tin distribution coupled with watershed boundaries will determine
the approximate location of bedrock tin sources. The tin distribution pattern will be correlated with
archaeological surface survey results. If placer cassiterite ore was mined and smelted locally during
the bronze age, then prehistoric settlements and/or artifacts associated with smelting would be
expected to be concentrated at the mouths of tin-bearing tributaries, whereas barren streams are
expected to lack these similar settlements. The spatial association of placer tin and archaeological
sites will address the interface between the ancient sites, the exploitation of natural resources, and
the exchange systems along trade routes in the Aegean.
Key words: Cassiterite, Placer, Economic Geology, Bronze Age, Podrinje, Cer
Апстракт: Открића археолошких локалитета из бронзаног доба на територији западне
Србије довела су и до потраге за локалним извориштима калајних руда. Да би се утврдило
присуство изворишта калајних руда у области Цера, како је то претходно претпоставио
Дурман (1997), сакупљани су узорци песка и ситног шљунка из Милинске реке током лета
2010. г. Током сепарације тешких минерала (>2.89 g/ml), 18 од 39 узорака показало је статистички значајно присуство калаја. SEM и EDS анализе носилаца руде калаја, потврдила
су присуство каситерита (SnO2), заједно са колумбитом ([Fe,Mn][Nb,Ta]2O6). С обзиром на
присуство каситерита, наше истраживање тежило је документовању дистрибуције речних калајних седимената повезаних са планином Цер, као и развијањем квалитетног метода
за даља истраживања. Дистрибуција калаја, заједно са границама поточних сливова може
одредити приближно место калајне руде у планинском масиву и касније се може повезати са
резултатима археолошких истраживања. Уколико је каситерит локално рударен и топљен
током бронзаног доба, тада би се очекивало да праисторијска насеља и предмети коришћени
у процесу топљења буду концентрисани на ушћима притока које носе калајну руду, док се на
потоцима без наслага каситерита не очекују слична насеља. Просторна веза калајних наслага и археолошких локалитета упућује и на повезаност између локалитета, искоришћавања
природних ресурса и системима размене дуж трговачких путева у области ЈИ Европе.
Kључне речи: каситерит, извор сировине, економска геологија, бронзано доба, Подриње,
планина Цер
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Introduction
The European Bronze Age (2200-1050 B.C.E.) was a period in which bronze, a
copper-tin alloy that is harder and more durable than copper alone, was the material predominantly used to make functional parts of implements and weapons. Previous studies
of bronze artifacts from the Aegean (e.g., Rapp 1988, Zwicker 1982) do not discuss the
source of tin. Furthermore, studies of tin sources focus mostly on the tin ores of Cornwall, the Iberian Peninsula, and Central Europe, far from the heart of ancient Aegean cultures (Harding, 2000; Muhly 198; Penhallurick 1986). The central Balkans is the closest
tin-rich area to the Aegean world (McGeehan-Liritzis and Taylor, 1987). Copper sources
are plentiful in the region, and minor tin has been reported from Mt. Cer and Mt. Bukulja
in Western Serbia (Durman 1997, Penhallurick 1986). Thus it is possible that West Serbia could have supplied
a considerable amount
of tin for use in Aegean
bronze production
The discovery of
Bronze Age archaeological sites in West Serbia
has led to a search of local tin-bearing minerals
and their bedrock sources, with cassiterite (SnO2)
being the dominant tinbearing mineral used in
bronze smelting (Durman 1997; Penhallurick
1986). Mention has been
made of fine-grained alluvial cassiterite in stream
sediments of the Lešnica
and Cernica river valleys
draining south from the
Mt. Cer pluton (Durman,
1997). Accordingly, this
research aims to define
the distribution of tin
placer deposits in the Mt.
Cer region, coupled with
watershed boundary data Fig. 1 Generalized Tectonic Units of the Alpine-Carpathian-Dinaride
Orogen. Dashed box illustrates extent of map area of figure 2
to determine the bedrock Сл. 1. Тектонске целине Алпско-Карпатско-Динарског орогена.
source of detrital cassiter- Уоквирена област приказана је детаљно на сл. 2
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ite. The sampling and analytical methodology developed in this study will be applicable
to further tin placer mapping done in the region. Additionally, the tin distribution data
will be correlated with the distribution of Bronze Age archaeological sites to determine
if settlements may have been situated along tin-bearing streams to exploit placer tin
deposits.
Geological Setting
Serbia lies within the Dinaride segment of the Alpine-Carpathian-Dinaride orogenic
belt (Fig. 1), the geological history of which involves the Triassic-Early Jurassic breakup of Pangea (230 Ma), the closure of the Tethys Ocean and its marginal seas in the
Late Cretaceous, and subsequent transcurrent faulting and orogenic collapse (Karamata,
2006). Intracontinental rifting of Pangea in the Early Jurassic led to Gondwana (and
the Adria microplate) separating from Eurasia, concurrently with the closing of the Paleo-Tethys Ocean. As the last remnants of the Paleo-Tethys Ocean subducted, an active
spreading center in the western Tethyan basin formed the Vardar Ocean (Schettino and
Turco, 2011). This oceanic spreading was short lived, as it began to subduct underneath
the Eurasian and Adrian plates during the Cretaceous, and the associated arc magmatism

Fig. 2 Geology of Western Serbia and Surrounding Region. Dotted white box illustrates extent of map
area of figure 3 (based on Robertson et al. 2008)
Сл. 2. Геологија западне Србије и суседних области. Бели правоугаоник приказана је детаљно
на сл. 3 (према: Robertson et al. 2008)
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was responsible for the emplacement of the predominantly Cu-Au mineralization of the
Carpatho-Balkan metallogenic province of eastern Serbia (Janković, 1990; Jelenković,
2008). The subsequent closing of the Vardar Ocean resulted in Tethys-derived ophiolite
obduction and accretion of mélange and marine sedimentary rocks onto the continental
plates (Figs. 1 and 2). Volcanic and shallow intrusive activity related to this event is
associated with Pb-Zn and Sb skarn and vein deposits of the Serbo-Macedonian metallogenic province of western Serbia (Jelenković, 2008). Eocene collision of Adria with
Eurasia, and the closing of the marginal seas of the Vardar were a result of convergence
between Africa and Europe. During the Oligocene-Miocene, Adria indented southern
Eurasia, resulting in a period of transpression (Schettino and Turco, 2011). During this
post-collisional phase, Adria underwent slab-tearing of the underlying Tethyan oceanic
plate and limited lithospheric delamination, causing rapid uplift and mantle magmatism
that produced an ultrapotassic magmatic suite (lamproites and kamafugites) within the
ophiolitic Vardar Zone of western Serbia (Palinkaš, 2008; Neubauer et al., 2005; Prelević
et al., 2005).

Fig. 3 Geology and sample distribution, south Mt. Cer (based on Mojsilović et al. 1975a and 1975b)
Сл. 3. Геолошка карта и дистрибуција узорака на јужним падинама Цера (према: Mojsilović et
al. 1975a and 1975b)

Post-orogenic mantle upwelling also resulted in melting of the lower crust which
produced the Mt. Cer and Bukulja plutons. The Mt. Cer pluton is composed predominantly of metaluminous I-type quartz monzonite (21 Ma), but is intruded by a younger
less voluminous phase of peraluminous S-type two-mica granite (16 Ma) (Koroneos
et al. 2011) (Fig. 3). The Miocene-age laccolith-like Mt. Cer pluton intrudes weakly
metamorphosed Devonian to Lower Carboniferous limestones and argillites of the Jadar
Block Terrane (Figs. 2 and 3), a continental margin block that was displaced from Gondwana along transcurrent faults (Karamata 2006).
Cassiterite mineralization has been documented at the base of Mt. Cer in, the alluvial deposits of the Lešnica and Cernica river valleys (Durman, 1997, Monthel et al.,
2002) (Fig. 3), and is interpreted to have weathered from S-type granites within the
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Mt Cer pluton. Tin-associated granites form in the upper levels of highly differentiated
granite intrusions at shallow depths in the crust (Černy et al., 2005). Early Miocene postorogenic extension led to thinning of the crust, magma generation, and the rise of S-type
granites and their associated mineralization (Cvetković, 2002). Similarly, the largest tin
deposits in Europe (Cornwall, Iberian Belt, Erzgebirge) are associated with the late Paleozoic post-orogenic collapse of the Variscan Orogen (Moon, 2010).
Sampling and Analytical Methods
In 2010, a pilot investigation was conducted to determine the viability of this project, specifically to confirm the presence of tin in the Mt. Cer region and determine if it
is detectable with field-based portable XRF equipment. Preliminary sampling focused
on recent sand and gravel deposits in the Milinska River. Eighteen of the thirty-nine
samples collected in 2010 from the Milinska River yielded statistically valid tin readings
in the heavy mineral separate (sodium polytungstate >2.89 g/ml) using a handheld XRF
apparatus. Subsequent SEM and EDS analysis of Sn-bearing heavy mineral concentrates
confirmed the presence of cassiterite, along with the Nb-Ta-bearing mineral columbite
([Fe,Mn][Nb,Ta]2O6).
Based on the pilot sampling and analysis, the following sampling and analytical
methodology was developed. Sampling focused on the south side of the Cer pluton. Onehundred-eighty samples were taken from sand bars, banks, and pools along the tributaries
of the Lešnica and Cernica rivers flowing south from Mt. Cer (Fig. 4). Following standard
reconnaissance geochemical exploration techniques, multiple sand samples were taken
from the mouth of each of the five major tributaries flowing into the Lešnica River (Milinska Reka, Kamenica, Pavlovica, Joševica, and Bobošje) and the four major tributaries
of the Cernica River (Pločnik, Čavinac, Lipovac, and Graljica) (Fig. 4). Samples were
dried, and sieved into four size fractions to determine if Sn concentration is dependent

Fig. 4 Streams flowing from the south side of Mt. Cer. Granitoids are marked in grey, with the Mt. Cer
pluton in darker grey. Dashed box box illustrates extent of map area of figure 5
Сл. 4. Потоци на јужним падинама Цера. Гранитоиди су приказани светлосивом бојом, док је
планински масив тамно сив. Уоквирена област приказана је детаљно на сл. 5
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upon grain size, and if so, which size fraction is
most likely to contain measurable tin concentrations: gravel (>2 mm), coarse sand (>850 μm),
medium sand (850-420 μm), and finer sediments
(<420 μm). Each size fraction was weighed, and
analyzed for tin using a portable X-ray fluorescence hand-held apparatus (XRF) with a tin detection limit of 100 ppm. For each stream that did not
yield samples with tin values >100 ppm, a sample
subset was processed using sodium polytungstate
(density of >2.89 g/ml) to produce a heavy mineral separate in which cassiterite (density of ~7 g/
cm3) would be concentrated. Seventy-five of the
180 samples taken in 2011 were processed to produce heavy mineral separates (Fig. 3). X-ray fluorescence analysis of these separates are underway
to confirm the absent or presence of cassiterite in
each significant stream that drains from the south
slopes of Mt. Cer.
Initial Results
This study has confirmed the presence of Fig. 5 Sample locations and relative
placer cassiterite in the Lešnica River, and its tin concentrations of samples along the
Milinska River and tributaries
tributary, the Milinska River (Fig. 5), indicating Сл. 5. Места узмања узорака у току
a bedrock tin source in the south-central Mt. Cer Милинске реке и притокама и релаpluton, associated with an extensive two-mica тивне концентрације калаја
granite (Fig. 3). The presence of placer cassiterite
was also confirmed in the Cernica River and its tributary the Lipovac (Fig. 4), indicating
that a second bedrock tin source exists at the eastern end of the pluton. When analyses
have been completed the distribution of placer tin in streams that flow south from Mt.
Cer will be fully documented, and correlation of placer tin distribution with watershed
boundaries will provide the approximate location of the bedrock tin source(s). The tin distribution pattern will be correlated with archaeological surface survey results. If Bronze
Age people exploited the local placer tin resources, then prehistoric settlements and/or
artifacts associated with smelting would be concentrated at the mouths of tin-bearing
tributaries, whereas barren streams would to lack similar settlements. Thus the results of
the this research will be crucial in determining if West Serbian tin and copper resources
were exploited during the Bronze Age of Europe. The spatial association of placer tin and
archaeological sites will address the interface between the ancient sites, the exploitation
of natural resources, and the exchange systems along trade routes in the Aegean.
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Спаљени скелетни остаци са
локалитета Илирско гробље
у Буковачком пољу: резултати
антрополошке анализе
Incinerated skeletal remains from the site Ilirsko
groblje in Bukovačko polje: the resUlts of the
anthropological analysis
Алекса Јановић, Центар за Радиолошку дијагностику, Стоматолошки факултет
Ксенија Ђукић, Лабораторија за антропологију, Медицински факултет
Апстракт: У раду су представљени резултати антрополошке анализе спаљених скелетних
остатака из пет хумки са локалитета Илирско гробље у Буковачком пољу из позног бронзаног доба. У 16 урни, 3 посуде, и 2 јаме сахрањене су 22 индивидуе. Идентификован је пол код
шест покојника (3 мушког и 3 женског пола), док је старост утврђена код 16 индивидуа (10
одраслих особа (адултус), 5 особа дечијег узраста, и новорођенче). Од патолошких промена,
само код једне индивидуе су регистроване почетне дегенеративне промене пршљенских тела.
У скелетном материјалу нису идентификоване кости животињског порекла. Анализа је показала да су тела покојника у целини излагана ватри, са меким ткивима, чиме је искључена
могућност декарнације. Кости су пре полагања у урне механички уситњаване. Поједине индивидуе су спаљиване са накитом или предметима од бронзе. Већина покојника је спаљена
на температурама изнад 800°С. Иако су сачувани фрагменти ломаче и угљенисаног дрвета,
није познато које је дрво коришћено током спаљивања. Не искључује се могућност да су спалишта прављена на отвореном простору, што је омогућило довољне количине кисеоника за
подстицање горења и развијање овако високих температура.
Kључне речи: антрополошка анализа, спаљени скелетни остаци, новорођенче, бронзано
доба, северозападна Србија.
Abstract: In this paper we presented the results of the anthropological analysis of cremated skeletal
remains excavated from the five tumuli at the site Ilirsko groblje in Bukovačko polje dated to the Late
Bronze Age. A total of 22 individuals were buried in: 16 urns, 3 vessels and two pits. The sex was
identified in six individuals (3 male, 3 female) and the age was determined in 16 individuals (10 adults,
5 children, and one new-born). Pathological changes in the form of incipient degenerative changes of
vertebrae were registered in only one individual. Animal bones were not identified within the skeletal
record. The analysis indicates that the bodies of deceased were exposed to fire completely, with soft
tissues, thus excluding the possibility of decarnation. The bones were also smashed mechanically into
smaller pieces before they were placed into urns. Some individuals were incinerated with jewellery
or other bronze items. Most of bodies were burnt on temperatures exceeding 800°С. Concerning that
a large amount of oxygen is needed to achieve such high temperature, it is possible that pyres were
placed at open аir. The remains of the bustum and charcoal were found in the pyre debris and the
species of the wood used during cremation process remained to be identified.
Key words: anthropological analysis, cremated skeletal remains, new-born, Bronze Age, NW Serbia
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Увод
Некропола Илирско гробље налази се у селу Буковац, 12 km југозападно од
Мионице и 15 km источно од Ваљева (Карта 1). Ова некропола припада позном
бронзаном добу (Филиповић 2008а) у оквиру кога је инцинерација примењивана као
доминантан, понекад и једини, начин сахрањивања. Извођење овог ритуала и његова садржајност зависили су од епохе и културе погребних обичаја једне популације,
као и од друштвеног положаја самог покојника (Миладиновић-Радмиловић 2009).
Некропола Илирско гробље откривена је током рекогносцирања 2003. године,
када је констатовано девет земљаних хумки које су биле распоређене у два реда.
Пречник ових хумки износио је између 12 и 20 m, док је њихова висинa била у
распону од 0,5 до 2 m (Филиповић 2008а). На површини хумки нађени су остаци
фрагментованих керамичких урни као и ситни фрагменти нагорелих људских костију (Црнобрња и Радивојевић 2007). Током 2004. године стручњаци Истраживачке станице Петница и Завода за заштиту
споменика културе у Ваљеву започели
су археолошка ископавања некрополе
Илирско гробље (Филиповић 2008а).
Закључно са 2007. годином испитано је
укупно шест хумки, чиме је локалитет
истражен у потпуности (Filipović and
Starović 2005; Лазић, Бакић и Софранић
2005; Филиповић и Миљковић 2007;
Филиповић, Митровић и Миљковић
2008).
На некрополама Подгорине и
Доњег Подриња, којима припада и
Илирско гробље, покојници су спаљивани директно на месту накнадно изграђене хумке, или пак на устринама.
Остаци покојника су потом скупљани Карта 1. Географски положај некрополе
у урне, а у ситуацијама када исти нису Илирско гробље
могли бити у целини похрањени у урну, Map 1 Geographical location of the necropolis
Ilirsko groblje
вишак је одлаган у додатне посуде које
су стављане уз примарну урну (Филиповић 2008б). Постоје и ситуације када је
скелетни материјал просипан у јаму, поред или преко урне. Такав случај је забележен управо на Илирском гробљу, на хумкама 4 и 5. Археолошки извештаји говоре
и о присуству бронзаних предмета током инцинерације, о чему сведоче бронзани
налази који су или спаљивани заједно са покојником, или су накнадно полагани уз
урну након инцинерације (Филиповић 2008б).
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У овом раду су представљени резултати антрополошке анализе скелетних остатака са локалитета Илирско гробље. Поред стандардне антрополошке анализе,
циљ је био да се из постојећег материјала добију подаци неопходни за ближу реконструкцију самог чина спаљивања и услова под којим је оно вршено.
Материјал и метод
Антрополошка анализа скелетних остатака обављена је у Лабораторији за Антропологију Медицинског факултета у Београду. Достављени материјал је чинио
спаљене скелетне остатке из 16 урни, 3 посуде, и 2 јаме, који су пронађени на простору пет хумки на горе поменутом локалитету.
Сав скелетни материјал је претходно био извађен из урни, те утврђивање
постојања распореда и/или правилности у полагању истог у урну није било могуће
утврдити. Најпре је измерена маса садржаја појединачних урни, посуда, и јама.
Материјал је потом влажно просејан кроз сита различите величине (20 mm, 10
mm, 5 mm, 1 mm) и механички очишћен. Након сушења, измерена је маса на овај
начин разврстаних фрагмената костију. Фрагменти већи од 5мм су антрополошки
анализирани. Припадност скелетних остатака људским или животињским костима
је утврђена макроскопском и микроскопском анализом. За микроскопску анализу
фрагменти кости су као нативни, не-декалцинисани калупљени помоћу епоксидне
смоле (Mecaprex KM-U), а затим сечени на пресеке дебљине 100 μm уз помоћ микротома Leica SP1600.
Палеодемографска анализа скелетног материјала је базирана на препорукама
европског удружења антрополога Workshop of European Anthropologists (1980) и
публикација: Standards for data collection from human skeletal remains (Buikstra аnd
Ubelaker 1994), и Guidelines to Standards for Recording Human Remains (Brickley and
McKinley 2004).
Идентификовани људски остаци су евидентирани и разврстани према припадности одређеним анатомским локацијама. Фрагменти које није било могуће идентификовати су разврставани по делу скелета коме припадају на следеће групе: кости
главе, дуге кости, пршљенови, ребра, кости карлице, кости шаке и стопала. Измерена је маса сваке од наведених група костију као и дужина најкрупнијих фрагмената. Макроскопском анализом процењeни су врста и обим испуцалости кортекса,
деформација коштаних фрагмената, као и постојање трагова топљене бронзе.
Процена индивидуалне старости одраслих индивидуа у моменту смрти вршена је на основу степена срастања лобањских шавова (Meindl and Lovejoy 1985),
затим на основу морфолошких промена зглобне површине препонске симфизе
(Brook and Suchey 1986), као и на основу морфолошких промена које се током
старења јављају на стерналним окрајцима ребара (Işcan and Loth 1993). Проце115
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на индивидуалне старости не-одраслих особа вршена је на основу степена окоштавања епифизно-дијафизних спојева (Brothwell 1981), као и на основу времена
формирања и ницања млечних и сталних зуба (Ubelaker 1989). Ради прецизнијег
утврђивања старости на основу дужине дугих костију ових индивидуа (Maresh
1970), идентификовани фрагменти окрајака дугих костију су у неколико случајева
упоређени по величини са истоименим костима инхумираних индивидуа са другог
локалитета. Обзиром на чињеницу да се кости током инцинерације скупљају, на
измерену дужину је додаван корекциони фактор од 20% измерене дужине кости1.
Полна припадност је утврђена на основу полно диморфичних карактеристика
сачуваних фрагмената лобање и карлице (Buikstra аnd Ubelaker 1994).
Температура спаљивања је процењена на основу боје спаљених фрагмената (Shipman et al. 1984; Walker and Miller 2005), и микроскопске анализе истих
(Bradtmiller and Buikstra 1984; Shipman et al. 1984; Holden et al. 1995).
Резултати
Антрополошком анализом је утврђено да материјал из 16 урни, 3 посуде, и 2
јаме са локалитета Илирско гробље представља спаљене скелетне остатке хуманог
порекла. Кости животињског порекла нису идентификоване ни у једном случају.
Скелетни материјал је углавном микрофрагментован. Мали број фрагмената је
идентификован и латерализован, што је утицало на могућност утврђивања старости и пола индивидуа. Кости су грубо разврстане према припадности одређеној
групи костију (Табела 1). Међу њима, најбројнији су били фрагменти дугих костију и костију главе (Табела 1). Полно диморфичне карактеристике мастоидног
наставка, надвеђних лукова и супраорбиталне ивице су коришћене за утврђивање
полне припадности.
Део
скелета
Тумул 1
Урна 1
Урна 2
Урна 3
Урна 4
Урна 5
Посуда 2
1

Кости Дуге Лопатица, Шака и Карлица Чашица Пршље- Ребра Нелатера- Укупно
главе кости кључна стопало
нови
лизовани
кост
фрагменти
8
103,5
92
?
65
7,5

9
448
519,5
?
520
489

3
3,5
?
8,5
-

1
1,5
?
1,5
-

3
?
3,5
-

?
3

20
8
?
12
6

13
0,5
?
6
-

106
63
?
55,5
64

17
694,5
691
11
672
569,5

 одаци из литературе који говоре у ком проценту се дешава скупљање костију нису конзистентни. Van Vark
П
(1970) and Dokladal (1962) истичу да се мора узети у обзир скупљање чак до 25%, док други аутори сматрају
да та вредност износи 0.7% - 10% (Buikstra & Swegle, 1989). Аутори се ипак слажу у чињеници да се на
температурама преко 1000°С кости скупљају око 30%.

116

А. Јановић и К. Ђукић

Тумул 3
Урна 1
Урна 2
Јама
Тумул 4
Урна 1
Тумул 5
Урна 1
Урна 2
Урна 3
Урна 4
Тумул 6
Урна 1
Урна 2
Урна 3
Урна 4
Јама
Посуда 1
Посуда 2
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47,5
122
30

269,5 190,5 188,5 -

2
0,5
-

125

550

2

4,5

7,5
135,5
92
4

52
788
505,5
37,5

15
0,5

1,5
13,5
6
-

50
20
43
1
6
39,5
32,5

176
103
492
5
391,5
19

-

1
-

10
-

-

-

-

45,5
47
58,5

364,5

-

0,5
0,5

-

6

2

116

805,5

-

3,5
-

44
21
1

1,5
26,5
-

11
82
58
21,5

73,5
1104,5
686
64,5

-

-

8
1
1
2,5
1,5

1,5
-

82
56
73
145,5
56

316
181
620,5
6
6
579
109

277,5

Табела 1. Маса (у грамима) идентификованих група костију у оквиру појединачних тумула

Заживотна висина покојника сахрањених на простору Илирског гробља, као
и присуство епигенетских карактеристика није било могуће утврдити због лоше
очуваности скелетног материјала. Од патолошких промена регистроване су само
почетне дегенеративне промене на очуваним фрагментима пршљенских тела покојника сахрањеног у урни 2 тумула 5.
У даљем тексту су детаљније представљени резултати антрополошке анализе
за сваки тумул појединачно.
Тумул 1
Скелетни материјал издвојен је из пет урни и једне посуде са Тумула 1. У
табели 2. представљени су резултати антрополошке анализе за скелетне остатке
појединачних урни и посуде. Укупна маса спаљених костију је у распону 11 – 694,5
гр, што је 62,3% - 91,7% од масе садржаја урни. Остали садржај је највећим делом
чинила земља, каменчићи, као и фрагменти угљенисаног дрвета.
Параметар анализе
Маса скелетних остатака (гр)
МНИ
Пол
Старост

УРНА 1
17
1
?
?

Температура (°С)
Трагови топљене бронзе

> 800
-

УРНА 2
694,5
1
М
Адулт
(мжд)
> 800
-

УРНА 3
691
1
М
Адулт
(мжд)
> 800
-

УРНА 4
11
1
?
?
> 800
-

УРНА 5
672
1
Ж
Адулт
(мжд)
645-940
+

ПОСУДА 2
569,5
1
?
?
> 800
-

Табела 2. Резултати антрополошке анализе коштаног материјала, Тумул 1 (МНИ – најмањи
могући број индивидуа, М – мушки пол, Ж – женски пол, мжд – млађа животна доб)

117

Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама

У урнама и посуди Тумула 1 сахрањено је укупно 6 индивидуа (Табела 2). Скелетни остаци индивидуа су подједнако микро и макрофрагментовани. Максимална
дужина фрагмената лобање је у распону 4,4 - 4,5 cm, док је за фрагменте дугих
костију максимална дужина износила од 5 до 7,6 cm. Кости углавном показују сличан степен спаљености; пребојене су светло сивом до белом бојом, док су скелетни
остаци из Урне 5 доминантно тамно плаво и тамно сиво пребојени. Деформација
коштаних фрагмената је слабо изражена. Испуцалост кортекса је присутна у виду
деламинације и мрежастих пукотина доминантно на костима свода лобање, док су
на дугим костима регистоване уздужне, степ и попречне пукотине. На сачуваним
коштаним фрагментима нису забележени знаци постојања патолошких промена.
На појединим фрагментима дугих костију, na костима лобање, и лопатице индивидуе из урне 5 уочени су остаци топљене бронзе (Слика 1а-в).

Сл. 1. Трагови топљене бронзе на фрагменту горње ивице орбите са десне стране (а), истостраном фрагменту надплећка лопатице (б), и фрагменту дуге кости (в) индивидуе из урне 5
Fig. 1 Traces of smelted bronze on the fragment of upper edge of orbital bone on the right side (а),
the fragment of scapula (b), and the fragment of the long bone (v) of the individual from the urn 5

Тумул 3
На простору тумула 3 сахрањене су најмање три индивидуе, од којих је једна
дечијег узраста. Ближи подаци о индивидуама, и други параметри антрополошке
анализе представљени су у табели 3. Од укупне масе садржаја урни и јаме, скелетни елементи су чинили 34% - 68%, док су остатак чинили фрагменти угљенисаног
дрвета и седимент.
Параметар анализе
Маса скелетних остатака (гр)
МНИ
Пол
Старост
Температура (°С)
Трагови топљене бронзе
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УРНА 1
364,5
1
?
5 - 6 година
645-940
+

УРНА 2
360,5
1
Ж
Адулт
> 800
+

ЈАМА
277,5
1
?
Адулт (сжд)
> 700
-

Табела 3. Резултати антрополошке анализе коштаног материјала, Тумул 3 (МНИ –
најмањи могући број индивидуа, Ж – женски пол, сжд – средња животна доб)
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Кости су већим делом микрофрагментоване, са мањим бројем макрофрагментованих остатака чија максимална величина у случају фрагмената лобање износи
3,3 – 5,9 cm, тј. 4,2 – 5,6 cm за фрагменте дугих костију. Боја костију је тамно до
светло сива и бела, док су поједини коштани фрагменти индивидуе из урне 1 тамно
плаво пребојени. Деформација костију је у нешто већем обиму присутна код индивидуе из урне 2. Испуцалост кортекса је регистрована на дугим костима у виду
уздужних и попречних пукотина, и на лобањским костима у виду деламинације и
дискретних мрежастих пукотина. На неколико скелетних остатака индивидуе из
урне 1, као и на фрагментима лобање и дугих костију индивидуе из урне 2, уочени
су трагови топљене бронзе у виду зелене пребојености истих.
Тумул 4
Маса коштаног материјала са тумула 4, који потиче из једне урне, чини 50,3%
њеног укупног садржаја. У урни су сахрањени спаљени остаци најмање једне
одрасле индивидуе највероватније женског пола (Табела 4). Кости су углавном
микрофрагментоване. Максимална дужина фрагмената лобање износи 5,2 cm, док
иста мера код дугих костију износи 5,6 cm. Кости су углавном светло сиво до бело
пребојене, осим неколико фрагмената костију лобање који показују нијансе тамно
плаве и тамно сиве боје. Поред дискретне деформације, на површини костију су
регистроване исти обим и врста пукотина као и у претходна два тумула. Дискретни
трагови топљене бронзе су уочени на неколико фрагмената дугих костију.
Параметар анализе
Маса скелетних остатака (гр)
МНИ
Пол
Старост
Температура (°С)
Трагови топљене бронзе

УРНА 1
805,5
1
Ж
Адулт (сжд)
600-900
+

Табела 4. Резултати антрополошке анализе коштаног материјала урне 1, Тумул 4
(МНИ – најмањи могући број индивидуа, Ж – женски пол, сжд – средња животна доб)

Тумул 5
У табели 5 представљени су резултати антрополошке анализе скелетних остатака из четри урне са простора Тумула 5, који су чинили 40,8 - 96,9% масе укупног
садржаја појединачних урни. Поред изразите микрофрагментованости скелетног
материјала, детерминација пола и старости је била могућа на основу сачуваних
фрагмената зуба и окрајака дугих костију. Максимална дужина фрагмената дугих
костију је 3,8 – 7,2 cm, док су дужине фрагмента лобање биле испод ових вредности. Уједначена светло сива до бела и дискретна деформација карактеришу остатке
свих индивидуа са овог тумула. Такође, није уочен другачији тип и обим пукотина
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на кортексу у односу на индивидуе из горе наведених тумула. Трагови топљене
бронзе су примећени на фрагментима костију индивидуа из урне 2 и урне 3. На
очуваним фрагментима пршљенских тела индивидуе из урне 2, присутне су дискретне дегенеративне промене.
Параметар анализе
Маса скелетних остатака (гр)
МНИ
Пол
Старост
Температура (°С)
Трагови топљене бронзе

УРНА 1
73,5
1
?
Око 5 година
> 700
-

УРНА 2
1104,5
1
М
АДУЛТ (мжд)
> 800
+

УРНА 3
686
1
?
АДУЛТ
> 800
+

УРНА 4
64,5
1
?
<14 година
> 800
-

Табела 5. Резултати антрополошке анализе коштаног материјала, Тумул 5
(МНИ – најмањи могући број индивидуа, М – мушки пол, мжд – млађа животна доб)

Тумул 6
Коштани материјал из четри урне, две посуде и јаме са тумула 6 чинио је 18,2 –
52% њиховог укупног садржаја. Због изразите фрагментованости материјала, није
било могуће утврђивање пола индивидуа, као ни старости у половини случајева
(Табела 6). У урни 1 нађени су остаци два покојника. На њиховим скелетним остацима, ао и на остацима индивидуе из урне 3, уочени су трагови топљене бронзе. У
урни 4 (шоља) пронађена је пирамида слепоочне кости и три фрагмента делимично
менирализованих заметака млечних кутњака који су припадали једној индивидуи
(Слика 2). Морфологија и дужина пирамиде слепоочне кости указују да се ради о
фетусу старом 30-32 гестацијске недеље, док време формирања присутних зуба говори у прилог новорођенчета. Обзиром да је дужина као параметар за одређивање
индивидуалне старости код спаљених костију мање поуздана од времена формирања зуба, вероватније је да поменути остаци припадају новорођенчету.
Кости већине индивидуа су подједнако спаљене, пребојене нијансама сиве и
белом бојом. Нема индивидуалних разлика у погледу деформације и испуцалости
кортекса, који су изражени у истом обиму као и код индивидуа из других тумула.
Параметар
анализе
Маса скелетних
остатака (гр)
МНИ
Пол
Старост
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УРНА 1
316

УРНА 2 УРНА 3 УРНА 4
(Шоља)
181
620,5
6

2
1
?
?
?
Око 6
?
година
ADULT
(>20 година)

1
?

1
?

ЈАМА ПОСУДА ПОСУДА
1
2
6
579
109
1
?

1
?

1
?

АДУЛТ Новорођенче ?
(фетус)

?

Око 3
године
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Температура
> 800
(°С)
Трагови
+
топљене бронзе
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> 800

645-900 > 700

> 800

645-900

> 800

-

+

-

-

-

-

Табела 6. Резултати антрополошке анализе коштаног материјала, Тумул 6
(МНИ – најмањи могући број индивидуа)

Сл. 2. Пирамида слепоочне кости (а) и замеци млечних кутњака (б) индивидуе из урне 4
(шоља), тумул 6
Fig. 2 The pyramid of temporal bone (а) and embryos of milk molars (b) of the individual from urn
4 (cup), tumulus 6

Дискусија
Припадници популације који су своје покојнике сахрањивали на територији
Илирског гробља, практиковали су углавном појединачне сахране. Једини изузетак
је Урна 1 тумула 6, у којој су пронађени скелетни остаци две индивидуе (Табела 6),
тачније једне одрасле особе и детета. Такође, сахрана фетуса или новорођенчета у
истом тумулу представља куриозитет не само у српској, већ и у светској литератури.
Макроскопски и микроскопски изглед скелетних остатака указују да је спаљивање вршено на високим температурама, углавном изнад 800°С. Тела покојника
су спаљивана са меким ткивима, на шта указује карактеристична испуцалост кортекса сачуваних фрагмената костију. Искључена је могућност манипулације телом
покојника пре спаљивања у смислу декарнације. Чињеница да фрагменти костију
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главе и дугих костију појединих индивидуа показују промене које се дешавају на
нижим температурама од наведене, говоре у прилог пре великој варијабилности
температуре и вероватно мањој изложености ових делова тела ватри током спаљивања, него реално нижој температури ломаче. Овакву ситуацију могуће је протумачити и кроз положај покојника на ломачи: тело покојника је хоризонтално полагано на ломачу, која је захватала централне делове тела, док су периферни били
мање изложени ватри. Међутим, услед недостатка налаза, горе наведена тумачења
остају на нивоу претпоставке. Извесно је и да су спалишта прављена на отвореном
простору, што је омогућило довољне количине кисеоника за подстицање горења и
развијање овако високих температура. Иако су у већини урни пронађени и ситни
остаци угљенисаног дрвета, детаљнија анализа истих није обављена те за сада остаје непознато које је дрво коришћено као гориво.
Трагови топљене бронзе, који би могли да укажу на то да су покојници спаљени са накитом или предметима од бронзе, забележени су углавном код одраслих
особа али и код два случаја на фрагментима костију деце. Међу одраслим покојницима чији је пол идентификован, трагови топљене бронзе су нађене код 3 особе
женског и једне индивидуе мушког пола. Обзиром да код 3 покојника код којих
су на костима уочени трагови топљене бронзе није било могуће утврдити пол, не
може се изнети закључак по питању фаворизовања спаљивања са бронзаним деловима ношње или бронзаним накитом покојника једног пола у односу на други.
Трагови топљене бронзе такође потврђују горе наведену температуру спаљивања,
обзиром да се тачка топљења бронзе креће у распону 600-950°С, зависно од врсте
бронзе и процентуалне заступљености бакра и других елемената у легури.
Након спаљивања, остаци покојника су додатно механички уситњавани пре
полагања у урну.
С обзиром на то да Илирско гробље припада према за сада важећој терминологији тзв. западно-српској варијанти ватинске културе (Филиповић 2008а), у
литератури постоје оскудни подаци о погребним обичајима на територији Србије
не само за ватинску културу, већ и за цео период бронзаног доба. Цофман такође
истиче малу заступљеност бронзаног и гвозденог доба у Србији у антрополошком
смислу (Цофман 2002). У литератури се често може срести само податак да су
пронађени остаци спаљеног покојника, без података о резултатима антрополошкe
анализe. Вранић (2002) наводи да је за спаљене покојнике на локалитету Стојића
гумно, Белегиш, температурa ломаче била изнад 350°С, при чему су исте хлађене
нагло, водом, без детаљније интерпретације самог чина инцинерације. Један од
погребних обичаја који је присутан на Илирском гробљу, али и Белегишу, јесте
механичко уситњавање костију пре полагања у урну (Вранић 2002).
На локалитетима Стари Лудош, Ватин и Вршац Ат, практиковане су појединачне сахране, док су двојне сахране ретко присутне (Јановић и Ђукић, у припреми).
Међутим, скелетни остаци са поменутих локалитета су боље очувани, највероват122
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није услед спаљивања на нижим температурама. Сличност са овим локалитетима
је у чињеници да се практикује спаљивање покојника са предметима или накитом
од бронзе. Међутим, у токy погреба појединих индивидуа са некрополе Стари Лудош, Ватин и Вршац Ат, заступљене су и спаљене или неспаљене животињске кости, што на Илирском гробљу није случај.
Закључак
На територији Илирског гробља у Буковачком пољу сахрањене су 22 индивидуе. Идентификован је пол код шест покојника (3 мушког и 3 женског пола), док
је старост утврђена код 16 индивидуа (10 одраслих особа, 5 особа дечијег узраста,
и једно новорођенче). Скелетни остаци новорођенчета представљају куриозитет
за српску, али и светску литературу. Од патолошких промена на костима, само код
једне индивидуе су регистроване почетне дегенеративне промене пршљенских
тела. У погребним обичајима нису коришћене животиње, будући да у скелетном
материјалу њихови остаци нису идентификовани. Тела покојника у целини су излагана ватри, са меким ткивима, што говори у прилог већ наведеном закључку, да
се са телима покојника пре спаљивања није манипулисало у смислу декарнације.
Остаци спаљених индивидуа су пре полагања у урне механички уситњавани. Током појединих сахрана практиковано је спаљиване покојника заједно са накитом
или предметима од бронзе. Већина покојника је спаљена на температурама изнад
800°С. Није познато које је дрво коришћено током спаљивања, али је извесно да су
спалишта прављена на отвореном простору, што је омогућило довољне количине
кисеоника за подстицање горења и развијање овако високих температура.
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Градина старијег гвозденог доба Вито
из села Брезовице код Ваљева
The Early Iron Age hillfort Vito in the
village of Brezovica near Valjevo
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Апстракт: Локалитет Вито налази се на око 25 km западно од Ваљева у селу Брезовице.
Проспекцијом терена документовани су остаци добро очуване градине из старијег гвозденог доба. Бедем има неправилну издужену форму око простора укупне површине око 0,7 ha.
За основу бедема са једне стране увек је коришћена природна кречњачка стена и рађен је
техником сухозида без коришћења везивних материјала. Очуван је до 2 m висине. Подаци
који су прикупљени површинском проспекцијом јака су индиција за постојање добро очуване
фортификације из периода старијег гвозденог доба, какве се ретко срећу на простору Србије.
Kључне речи: западна Србија, ваљевски крај, Повлен, Брезовице, Вито, старије гвоздено
доба, градина, бедем.
Abstract: The site Vito is situated approximately 25 km west from Valjevo in the village of Brezovice.
Field survey revealed well preserved remains of Early Iron Age hillfort. The wall has irregular
elongated form thus enclosing the area of approximately 0,7 ha. The natural limestone rock was
entirely used for the wall foundations from one side, and the wall itself was made by the drywall
technique, without connective materials. It is preserved up to the 2 m height. The data collected by
field survey give strong indications for the existence of well-preserved fortification from Early Iron
Age, which are rarely encountered on the territory of Serbia.
Key words: western Serbia, Valjevo region, Povlen, Brezovice, Vito, Early Iron Age, hillfort, walls
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Планински врх Вито раније је у археолошким круговима био евидентиран
по случајним нумизматичким налазима из IV века, које је пронашао З. Новичић.
Тако је у документацији ваљевских установа заштите Вито забележен као мање
античко утврђење, а да претходно није извршена стручна провера ових података. Током археолошког
истраживања манастира Св. Архангела Михаила, званог Грачаница, 2011. године, екипа
која је радила на њеном
ископавању у више наврата је обилазила и
околину трагајући за
средњовековним
некрополама и другим
налазиштима, а посебно за фортификацијом
по којој река Грачаница
носи име (Радичевић, Сл. 1. Положај налазишта у односу на Ваљево
Булић и Арсић 2012: Fig. 1 The location of the site in relation to the town of Valjevo
93). Наиме, своје име
манастир дугује реци
Грачаници која протиче уз њега, а знало
се и да река своје име
дугује остацима некаквог града (Лома 2003:
24-26), али у време писања свог рада Лома
није имао информације
о фортификацији. На
неки начин, ово потврђује и Љ. Павловић
који каже да је Грача- Сл. 2. Основа граднне са назначеном положајем укопа 1 и 2
ница име брда, па је по Fig. 2 The hillfort ground with marked position of burrows 1 and 2
томе и крај назван, не
наводећи његов прецизан положај (Павловић 1907: 519). Рекогносцирањем аутора рада, на брду Вито у атару селу Брезовица утврђено је да се ради о каменом
утврђењу из старијег гвозденог доба, чиме су потврђене претпоставке о пореклу
имена реке.
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Локалитет се налази на око 25 km западно
од Ваљева, недалеко од
пута Ваљево-Бајина Башта (сл. 1).1 Археолошко налазиште налази
се на стеновитом врху
Вито који представља
северне обронке планине Повлен, на око 800
m н.в. У старијој литератури среће се назив
Витао, док сами мештани из непосредног окружења овај врх називају Витло, по витлу Сл. 3. Очувано спољно лице бедема
неке оближње воденице Fig. 3 The preserved outer side of the walls
(Ђурић 1995: 179), што
делује мало вероватно.
Узвишење има купаст
облик са заравњеним
врхом, а данас је простор налазишта обрастао
у слабу букову шуму и
шибље. На самом врху
формирана је заравњена увала окружена природним стенама које су
искоришћене за основу
бедема, настала процесом ерозије идентичним
као код вртача (сл. 2). И
поред тога што заузу- Сл. 4. Очувано спољно лице бедема
ма сам планински врх Fig. 4 The preserved outer side of the walls
простор је захваљујући
ували заштићен од ветра. Северна, западна и источна страна Вита под великим
су нагибом, што отежава приступ фортификацији. Приступ је донекле олакшан са
јужне стране где је најмања висинска разлика од пута до налазишта.
1

 центру села Поћута пут се одваја ка школи у Брезовицама, а на раскрсници код школе прати се десни
У
крак пута до засеока Маричићи где се десно скреће на стари пут који води до засеока Џавери и Поћуту. На
највишој коти пута до локалитета се може доћи кратким успоном дужине око 300 m.
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Бедем има неправилну издужену форму око простора укупне површине од око
0,7 ha, а за његову основу са једне стране увек је коришћена природна кречњачка
стена (сл. 2). Рађен је техником сухозида без коришћења везивних материјала и
његова ширина износи од 2,5 до 3 m. Спољно лице бедема рађено је вештим уклапањем крупнијих комада камена, што је
вероватно био случај и са унутрашњим
лицем, које је испуњено ситнијим комадима камена (сл. 3-5). Најбоље су очувани бедеми са северне и источне стране фортификације, висине од 1,5 до 2
m, док је југозападна страна данас најмање уочљива на терену. Осим констатованог моћног северног бедема, преко
целог локалитета, правцем И-З прелази
неправилна сувомеђина, састављена од
ломљеног камена покупљеног на лицу
места. По начину градње, дебљини,
очуваности и правцу пружања, она не
представља део самог локалитета и изграђена је знатно касније, вероватно,
као физичка граница између шумских
парцела.
Унутар зидина откривен је већи
број површинских налаза који указују
да је утврђење активно коришћено је- Сл. 5. Изглед круне бедема са северне стране
дан дужи период на крају бронзаног Fig. 5 The view from north of the wall upper crown
и почетком гвозденог доба. Налази су
прикупљени засецањем и чишћењем профила у два мања укопа пречника око 1 m
дубине око 0,9 m и 0,5 m затечена унутар фортификације. Један укоп био је лоциран на централном делу платоа, унутар природне увале, а други плићи укоп налази
се уз унутрашње лице бедема на југоистоку (сл. 2). Укупна дебљина културног
слоја износи од 0,7 до 1 m. Конфигурација унутрашњег простора и постојање бедема указују да је та зона потпуно очувана и да није оштећена ерозијом. Спорадични
антички налази у оба укопа били су откривени само у хумусном слоју дебљине
око 0,1 cm. Од 0,1 до 0,8 m релативне дубине откривена је велика количина праисторијске грнчарије и комада кућног лепа. Међу 150 налаза керамике доминирају
фрагмети благо коничних здела различитих нијанси од светлобраон црвене до тамнобраон боје печења са фасетираним ободима, као и делови коничних дубоких лонаца са орнаментима пластичних трака на врату и ободу (сл. 6 и 7). Бројни налази
фрагмената здела хронолошки опредељују локалитет у период Hа А1-2 (Bulatović
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2009: 102), док су антички налази концентрисани на једном малом простору око
природних отвора у стени и њих чине фрагменти тамносивих лоптастих лонаца, од
којих је један украшен урезаном цик-цак линијом. (сл. 8). Откривена је и брозана
монета Јулијана Апостате. По својим карактеристикама, античка керамика одговара налазима IV века
из утврђења Јеринин
град – Бранговић, али
присуство
античких
покретних налаза не
прате и архитектонски објекти или предградње. На основу затечене ситуације могло
би се закључити да је
утврђење са још увек
моћним бедемима из
праисторијске епохе у
касноантичком периоду
било још увек довољно Сл. 6. Налази фрагмената здела
сигурно упориште, које Fig. 6 Finds of pottery sherds
је краткорочно послужило као рефугијум.
На простору Србије регистроване су
бројне градине из гвозденог доба код којих
је бедем био рађен од
земље, земље и камена
са дрветом, али без зидања, више у форми грудобрана и оне обично
припадају хронолошки Сл. 7. Налази фрагментованог лонца
нешто млађим перио- Fig. 7 Finds of fragmented pot
дима (Стојић 1986: 6688). Код таквих праисторијских градина земља и камен формирају грудобран у
комбинацији са рововима и, вероватно, са дрвеним палисадама и препрекама. У
великим броју случајева, бедеми врло често блокирају приступ утврђењу са само
једне, најприступачније стране, док је на овом локалитету присутан непрекидан,
правилно озидан бедем израђен у техници сухозида који је сличнији градинама
гласиначке културе (Čović 1987: 576).
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Постојање моћног бедема и утврђеног насеља на брду Вито сугеришу на то да
је почетком гвозденог доба постојао јак економски и политички центар на подручју
западне Србије. Основа његове моћи вероватно је била економске природе која се,
по свој прилици, заснивала на експлоатацији и преради минералних сировина као
што су гвожђе сребро, бакар (бронза) и одбрани ових ресурса од околних заједница. У непоредној близини, почетком XX века, забележено је постојање и старих
рударских окана (Павловић 1907: 176), као и на аустроугарским топографским картама из 1910. године, али ови рударски радови до сада нису истраживани.
На присуство економски моћне заједнице упућује и налаз оштећене хумке из
бронзаног доба на локалитету Савинац, на око 3 km североисточно (Арсић 2004:
87). Налази грнчарије хронолошки у потпуности одговарају онима на Виту. Археолошким ископавањима откривена је камена конструкција полукружног облика,
димензија 11x3 m, која је вероватно припадала
праисторијском тумулу. Већи део конструкције је
однела река Сушица приликом једне од великих
поплава, вероватно 1944. године. Испод камене
конструкције откривене су 2 бронзане наруквице, торквес и пинцета, а већина керамичких налаза из старијег гвозденог доба по својим типолошким карактеристикама одговара босутској
култури, Калакача фази, који су за сада у ваљевском крају регистровани и на насељу у Петници
(Јевтић 1983: 19). Такође, у непосредној околини
забележено је још неколико локалитета са истоветним налазима (Арсић и Пецикоза 2012: 69), а
по свој прилици, ради се о мањим насељима на
падинама која су гравитирала ка овој градини,
али нажалост, скоро сва су оштећена ерозијом
земљишта. Оваква ситуација, за сада, чини пос- Сл. 8. Фрагмент локалне грнчарије
матрани локалитет јединственим на простору да- из IV века
Fig. 8 Fragment of local vessel from
нашње Србије. Чини се да у касној антици стање IV century
утврде није захтевало неке грађевинске интервенције за привремено коришћење током IV столећа, о чему сведоче налази новца.
Након ове краткорочне употребе, околно становништво вероватно је одабрало неке
друге погодније локације да изгради сигурна утврђења, а поједина из непосредне
околине Ваљева, позната су нам са рекогносцирања или археолошких истраживања (Јеж и Старовић 1994).
Подаци који су прикупљени површинском проспекцијом представљају јаку
индицију за постојање добро очуване фортификације из периода старијег гвозденог доба, какве се ретко срећу на нашем терену. Закључке добијене на основу ових
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скромних истраживања потребно је тестирати и потврдити мањим сондажним истраживањем, као и геомагнетном проспекцијом, а потом предузети све потребне
радње да се овај значајан археолошки локалитет очува и презентује јавности.
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Каснолатенска и раноримска
налазишта у крушевачком крају и
суседним областима
Sites from Late Latène and Early Roman period
in the Kruševac and neighbouring regions
Душан Рашковић, Народни музеј Крушевац
Гордана Чађеновић, Народни музеј Крушевац

Апстракт: Каснолатенски период у подручју Крушевца и околине потврђују налази керамике,
скупни налази металних предмета и појединачни налази типичних каснолатенских фибула.
Каснолатенска налазишта у Поморављу препознајемо и преко појединачних налаза римског
републиканског новца и новца хеленистичких градова. Истичу се налазишта „Бедем“ у селу
Маскаре, у крушевачком крају и налази у селу Рутевац, у Алексиначкој котлини.
Kључне речи: каснолатенска керамика, фибуле, римски републикански новац, новац
Дирахиона, „Бедем“-Маскаре, Praesidium Dasmini, Praesidium Pompei.
Abstract: Late Latène period is confirmed in the Kruševac area by pottery finds, group finds of metal
objects and isolated finds of typical Late Latène fibulae. Late Latène sites in the Pomoravlje region
we may also recognize by finds of coins of Roman Republic and hellenistic cities. As important should
be outlined the site of Bedem in the village of Maskare, in the Kruševac region, and the finds from the
village of Rutevac, in Aleksinac rift valley.
Key words: Late Latène pottery, Roman republican coins, coins of Dyrrhachion, Bedem-Maskare,
Praesidium Dasmini, Praesidium Pompei
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Крушевачки крај је подручје под којим подразумевамо Крушевачку котлину,
суседну Жупу Александровачку, као и источне падине Копаоника и северне обронке Великог Јастрепца. На самом истоку подручја је окружје „Саставака“, места
где се састају Јужна и Западна Морава, које формирају Велику Мораву. Надомак
„Саставака“ је и магистрална моравска комуникација (Милојевић 1951: 13). У овом
раду, због важности налазишта, дотаћи ћемо се и налазишта „Зиндан“-Пресидијум
Помпеји, који се налази у непосредном суседству, али изван крушевачког краја, у
Алексиначкој котлини. Алексиначки крај је један од кључних подручја за истраживање протоисторијске прошлости територија Републике Србије.
Према расположивим историјским и археолошким подацима, можемо почетак римског интереса за подручје Централне Србије сместити у половину II века
пре Христа, у време оснивања Провинције Македоније 148. године пре Христове
ере. У том историјском периоду, подручјем данашње Републике Србије, које се налазило у непосредном суседству нове римске провинције, доминира племе Скордиска. Након продора Скордиска у Македонију 119. године пре Христа, и пораза
и смрти римског претора Секста Помпеја, Рим предузима офензивне подухвата
против амбициозних суседа. Против Скордиска, 114. године пре Христа, ратује
Гај Порције Катон, 112. године, Марко Ливије Друз, 109. године Марко Минуције
Руф (Papazoglu 1969: 255-261). Током рата против Скордиска, који је водио римски легат Тит Дидије 104-101. године Римљани запоседају трачку територију. Тако
Скордисци своје следеће нападе могу да предузимају само преко свог територија,
на подручју данашње Србије, долином Јужне Мораве и даље вардарским правцем (Jovanović 1995: 143-153). Сламање Скордиска на територији јужно од Дунава
Апијан доводи у везу са походом Луција Сципиона Азијагена, који је 80-тих година
I века пре Христа, у рату против Скордиска. Негде 56. до 50. године пре Христа дакијски владар Боиребиста прелази Дунав и угрожава римске интересе на Балкану.
Северне просторе у суседсту Провинције Македоније тек ће умирити ратна дешавања након доласка на место проконзула Мекедоније Марка Луција Краса 29-28.
год. пре Христа (Вулић 1910: 78-100). Ипак 16. године пре Христа Скордисци са
Дентелетима упадају у Македонију (Вулић 1907: 31). Скордиске римски историчари помињу везано за ретијско-норичко и делматско-панонско ратовање, римског
легата, каснијег цара Тиберија, који је у рату 11. или 10. године пре Христа још
једном војнички поразио Скордиске (Šašel Коs 1975: 277-295)
Ових неколико података о историјским дешавањима у подручју централног
Балкана, с краја II и током I века пре Христа, показују да су Скордисци доминирали подручјем Србије јужно од Дунава, дакле и на нашем простору крушевачког
краја и околине. Историјски извори намећу претпоставку да су се Скордисци војнички наметнули домородачким заједницама у Централној Србији и у своју власт
укључили племена на територији данашње Србије, као што су Трибали и Мези,
Пикензи, Трикорњани, Тимахи и Целегери, отприлике у Централној Србији, док
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су на југу Дарданци (Сладић 2005: 221-220). Археолошки налази из тог времена, у
подручју окружја крушевачког краја, ипак нису тако бројни да би се могла дотаћи
та тема. Разлог томе наравно лежи у слабој истражености, односно изузетно ретким археолошким истраживањима у овом крају.
Један од најважнијих историјских
извора овог периода, јесу случајни налази римског републиканског новца.
Иако су налази спорадични, ипак указују на комуницирање, трговачке и друге везе између заједница у овом делу
Србије, односно Поморавља и Римљана, севера и југа Балкана, па и хеленистичких градова, под римском управом.
Контакти, међусобна трговина, али и
ратна привреда, имали су за последицу
и монетаризацију економије на територијим под управом Скордиска (Ујес
2003: 168).
На подручју Крушевачке котли- Сл. 1. Карта каснолатенских налазишта у
не међу ретким познатим налазиштим окружју Крушевца: 1) Крушевац-Лазарев
град, 2) Ћићина-Рутевац-Зиндан-Пресидиновца из времена почетка уплива римс- ум Помпеји, 3) Маскаре-Бедем, 4) Мачкоке државе у простор Централне Ср- вац-Гробљански поток, 5) Бољевац-Чукар,
бије, истиче се локалитет села Наупаре. 6) Град Сталаћ-Укоса, 7) Наупара-Гроће, 8)
Велики ветрен, 9) Почековина-Грабак, 10)
Наиме, у Народном музеју у Београду Град Сталаћ-Кула Тодора од Сталаћа, 11)
налазе се три примерка римских репу- Нови Брачин-Пресидиум Дасмини.
бликанских денара, ковања: M. Iunius Fig. 1 The map showin late La Tène period
sites in the vicinity of Kruševac: 1) KruševacD. Filius Silanus, датован у 145. годину Lazarev grad, 2) Ćićina-Rutevac-Zindanпре Христа, C. Calpurnis Piso L. F. Frugi, Presidium Pompeji, 3) Maskare-Bedem, 4)
датован у 67. годину пре Христа и L. Mačkovac-Grobljanski potok, 5) BoljevacValerius Acisculus, датован у 45. годину Čukar, 6) Grad Stalać-Ukosa, 7) NauparaGroće, 8) Veliki vetren, 9) Počekovina-Grabak,
пре Христа (Borić-Brešković, Popović 10) Grad Stalać-Kula Todora od Stalaća, 11)
2006: 165, 1183, 1565). Један примерак Novi Bračin-Presidium Dasmini.
ковања Аполоније, али из периода владавине Александра III Македонског,
пронађен такође у селу Наупаре, чува се у Народном музеју у Нишу (Јанковић-Михалџић 1984: 35). Претпостављамо да је место налаза овог новца локалитет “Гроће”,
смештено на издигнутом терену, речном платоу, недалеко од десне обале реке Расине (сл. 1, бр. 7). Локалитет је потврђен као антички, проспекцијом терене и налазима античке керамике и цигларског материјала. Међутим на основу датовања новца
из села Наупаре, није претерано очекивати да се овде налазило и насеље из касно135
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латенског периода. На
подручју села недалеко,
на западу од средњовековног
манастира,
уочавају се невисоки
тумули, висине до 1,5
м. Са подручја села
Наупаре потиче налаз
масивне гривне датовена у старије гвоздено
доба, конкретно IX век
пре Христа (Чађеновић
и Васић 2003: 299-204).
У истој зони подјастребачког краја, уз десну
обале Расине, у селу
Велики Купци пронађен
је торквес, од сребрне
тордиране жице, са луковичастим завршецима, којег можемо повезати са каснолатенским
периодом
(Рашковић
2003: 31-55). Планински терен Јастрепца је Т. I - Каснолатенска керамика, Народни музеј Крушевац, 1) Круи данас познат по злато- шевац-Лазарев град, 2) Град Сталаћ-Укоса, 3) Крушевац-Лазарев
град
носним рекама, што је Pl. I - Pottery from late La Tène period, National museum Kruševac,
до недавне прошлости 1) Kruševac-Lazarev grad, 2) Grad Stalać-Ukosa, 3) Kruševacбила једна од погод- Lazarev grad
ности за живот становништва које насељава овај део крушевачког краја. Упозорио бих на белешку проф.
Алесакндра Јовановића, која управо иде тим трагом: “Налази неколиког римског
републиканског новца у Наупари, указује на економски значај овог простора, где се
могао налазити трачки трг на шта упозорава суфикс-пара” (Јовановић 2007: 258).
Међу нама познатим налазиштима поменимо и налаз републиканског денара
са локалитета „Гробљански поток“, у селу Мачковац (Т. III/1), недалеко од Крушевца (сл. 1, бр. 4). Реч је о ковању M. Fouri M. F. Philius, датованом у 119. год. пре
Христа. Да на терен села Мачковац, односно на локалитет „Гробљански поток,
треба обратити пажњу говори и налаз ковања македонског краља Антигона Гоната
датованог у 227-239. год. пре Христа (Ујес и Рашковић 1996: 143). Такође треба
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истакнути и налаз тасоске тетрадрахме из Трстеника, датоване у период након 148.
године пре Христа (Борић-Брешковић 1995: 55) .
Крушевачки музеј поседује у својој збирци примере новца за које нема података о месту налаза. Тако се у нумизматичкој збирци налази један примерак ковања
Маронеје, датоване у II-I век пре Христа, један примерак ковања Амфиполиса, датован од 187. до 31. год. пре Христа и четири примерка ковања римске републике.
Реч је о ковањима Гнеја Лукреција Трија, датоване у 136. годину пре Христа, ковању
Гнеја Вибија Пансе из 48. године пре Христа, а два примерка потичу из покретне
ковнице Марка Антонија
из 32-31. године пре Христа (Ујес и Рашковић 1996:
143-144).
Међутим, нису само
налази новца сведочанства живота у крушевачкоj
околини у каснолатенском
периоду. Још је током археолошких ископавања локалитета „Лазарев град“ у
Крушевцу, дакле у самом
центру Крушевачке котлине, проведених током шездесетих година XX века
констатован археолошки
слој датован у каснолатенски период (сл. 1, бр. 1).
Пронађени су фрагменти
здела „S“ профилације,
сиве боје, израђених на
витлу и фрагменти грубих лонаца украшених
чешљастим инструментом
Т. II - Каснолатенска керамика, локалитет Грабак, село Почеи пехара са укосо поста- ковина, Народни музеј Крушевац
вљеним дршкама (Стојић и Pl. II - Pottery from late La Tène period, the site of Grabak, in the
Чађеновић 2006: 101-121) village of Počekovina, National museum Kruševac
(Т. I/1 и 3).
У ретким случајевима каснолатенски материјал налажен је и током рекогносцирања. Истиче се локалитет „Грабак“ у селу Почековина. Локалитет се налази
на левој обaли Западне Мораве, на положају који омеђују две Моравске притоке
Црнишавска река, источно и Јасиковачка река, на западном делу локалитета (сл. 1,
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бр. 9). Локалитет је смештен на високом моравском платоу и заштићен је од свих
моравских водостаја. Материјал који се може пронаћи на површини овог локалитета упућује да је реч о великом римском насељу, али такође се уочава и каснолатенска фаза у животу овог насеља о чему нам говоре одломци керамике (Т. II), али
и случајан налаз каснолатенске фибуле сачињене од бронзане жице, која се може
датовати у I век пре Христа и I век Христове ере (Т. IV/1). Фибула је оштећена у
делу почетка стопе и сачуван је до дужине 7,3 цм. Аналогије за ову фибулу налазимо у фибулама типа Горица II.а1, које се датују у крај I и почетак I века Христове ере (Demitz 1999: 107, T. 27/2-4) Налази каснолатенских фибула овог типа у
ширем окружју Крушевца, су ретки и углавном појединачни, али распростиру се
на читавом нашем простору и значајан су нам путоказ у трагању за оновременим
насељима. Налазимо их на још три локалитета у овом крају, као и на локалитету
римског Пресидијум Помпеји, у Алексиначкој котлини. Места налаза ових фибула
су локалитети каснолатенских насеља и утврђења-опидума, како оних низинских
као што је „Грабак“, тако оних висинских, као што је каснолатенски опидум „Чукар“ у селу Бољевац, на Јастрепцу.
Када говоримо о крушевачком крају у каснолатенском времену, не могу се заобићи два скупна налаза-оставе металних предмета. Наиме две оставе металних
предмета из каснолатенског периода потичу са ивица крушевачког краја. Археолошким круговима добро позната и детаљно публикована остава, са локалитета
Велики Ветрен (Stojić 2003: 1-136), највишег врха брда Јухор, пронађена је на северном крају крушевачког краја, који гравитира и доминира долином Велике Мореве (сл. 1, бр. 8). Остава каснолатенског метала, пронађена на локалитету „Чукар“
у селу Бољевац, на падинама Великог Јастребца, пронађена је на јужној ивици
крушевачког краја, који гравитира Алексиначком и Топличком крају (Карта, бр. 5).
Остава са „Чукара“, слично као у случају налаза са Великог ветрена, такође
је случајан налаз. Место налаза је локалитет градинског типа, доминирајући брдски положај на источним падинама Великог Јастрепца (Рашковић 2004: 185-186).
Реч је свакако о опидуму који је контролисао подјастребачки крај и прилазе из
околних речних долина (Рашковић и Трифуновић 2004: 69-82).1 Овај скупни налаз издвајамо због налаза каснолатенске фибуле у склопу оставе. Иначе репертоар
налаза у остави су карактеристични предмети као што су, мамуза, узенгија, дршке
котлова, копља, ножеви, трозупци, и други предмети (Стојић и Чађеновић 2006: 6469). Што се фибуле тиче, то је гвоздена фибула са тракасто проширеним предњим
делом лука. На жалост фибула није цела сачувана, недостаје стопа фибуле. Иако
је фибула оштећена ипак је јасно да је реч о типичној каснолатенској фибули која
припада групи фибула карактеристичних за I век пре Христа. Односно сматрамо
да фибула иде у ред фибула типа Neuheim (Zanier 2004: 66-68; Demetz 1999: 78-80).
Фибуле типа Neuheim sa проширеним луком, опредељују се у касни латен, што
1

Скупни налаз је Народном музеју Крушевац поклонио Р. Аксентијевић из села Каоник.
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одговара датовању и осталих карактеристичних предмета овог скупног
налаза. Међутим један налаз нас још
прецизније упућује на време живота
овог утврђења, реч је о налазу новца
који се налази у поседу лечилишта
Рибарска Бања.2 Примерак новца
је нађен на истом локалитету, иако
треба напоменути, не у склопу саме
оставе.
То је сребрни денар, промера
190 мм, тежине 3,9 грама, ковање
Марка Луцилија Руфа, са главом
Роме, на десно и натписом PV, на
аверсу и представом Викторије у
биги и натписом, RVF M LVCILI, на
реверсу (Рашковић 2009: 15). Новац
се датује у 101. годину пре Христа
(Crawford 1974: 324/1).
Мора се приметити да су материјални остаци са свих помињаних
каснолатенских локалитета тек површински налази, откупљени или
поклоњени Народном музеју Крушевац од стране налазача, или пак Т. III - Римки републикански новац, Народни Музеј Крушевац, 1) Мачковац-Гробљански поток,
прикупљени током проспекције те- 2) Нови Брачин-Пресидиум Дасмини, 3) Нови
рена. Тек ће суставна археолошка Брачин-Пресидиум Дасмини
ископавања локалитета „Бедем“ у Pl. III - Coins from the epoch of the Roman
Republic, National museum Kruševac, 1) Mačkovacселу Маскаре изнети на светло дана Grobljanski potok, 2) Novi Bračin-Presidium
јасне археолошки документоване ос- Dasmini, 3) Novi Bračin-Presidium Dasmini
татке једног каснолатенског насеља
на обали Западне Мораве, такорећи на самом саставу Морава (сл. 1, бр. 3).3 Нешто
касније, истраживања на локалитету „Укоса“ у селу Град Сталаћ, такође у зони
састава Морава такође ће дати јасне слојеве каснолатенског насеља (сл. 1, бр. 6).
Укоса је насеље градинског типа које се налази недалеко од средњовековне „Куле
Тодора од Сталаћа“, неколико стотина метара узводно у Сталаћкој клисури. Током
истраживања 2012. године, констатован је слој насеља из каснолатенског периода,
2

 алаз новца је установи Специјалне болнице Рибарска Бања, поклонио налазач Р. Аксентијевић из села
Н
Каоник.

3

Ископавања су у току, а њима руководи Марин Бугар, археолог Народног музеја Крушевац.
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са бројним налазима керамике израђене на витлу, као што су зделе сиво или тамно црвено печене, оштрије или блаже „S“ профилације, пехари коничног врата,
амфоре уског отвора, благо разгрнутог обода, лонци хоризонтално профилисаног
широког обода (Т. I/2).
Због своје стратешке важности зона „Саставака“, стециште трију Морава,
Јужне Мораве, Западне Мораве и Велике Мораве, логично никада није губила
своју важност, а нарочито у ратно време сукоба Скордиска и Римљана. Тако је на
локалитету „Кула Тодора од Сталаћа“ у Град Сталаћу, случајно приликом ширења
пута, пронађена каснолатенска фибула. Град Сталаћ је централно место „Саставака“, налази се недалеко „Бедема“, на супротној, левој обали Западне Мораве (сл. 1,
бр. 10). Локалитет је познат као налазиште са археолошким слојевима од енеолита
до развијеног средњег века, ипак истражен је само део средњовековног града уз
донжон кулу. Пронађена каснолатенска фибула је од броназане жице кружног пресека, дужине 3,7 cm (Т. IV/2). Фибулу датујемо у I век пре Христа, а аналогије су
истоветне као код примерка са „Грабака“ и налазимо их у фибулама типа Горица I
( Demetz 1999: 78-79).
Конфигурација терена имала је одлучујућу улогу у настанку насеља на „Бедему“, „Кули Тодора од Сталаћа“ и на „Укоси“. „Бедем“ је низинско утврђење које је
користило ток и рукавце Западне Мораве за организовање одбране, док су, “Кула
Тодора од Сталаћа“ и „Укоса“ утврђења градинског типа, смештена на изданцима
Мојсињских планина изнад тока Јужне Мораве (Рашковић 2009: 13).
Приликом вишегодишњих систематских ископавања „Бедема“, констатовано
је постојање већег каснолатенског насеља. Тако су, између осталог, током вишегодишњег ископавања, констатовани остаци келтске куће у којој су евидентирани бројни фрагменти типичне керамике израђене на витлу, као што су зделе „S“
профилације, лоптасте посуде благо наглашеног обода, амфоре разгрнутог обода
(Т. V), лоптасти лонци са хоризонтално профилисаним широким ободом и лоптасти лонци украшени пластичним тракама са отисцима врха прста, као и ручно израђене посуде у облику бачвастих лонаца украшених чешљастим инструментом
(Стојић и Чађеновић 2008: 170-173).
Каснолатенски слој на локалитету „Бедем“ у селу Маскаре поред остатака каснолатенске керамике истиче се и другима налазима каратеристичне материјалне
културе, међу којима су најважнији налази два примерка делова карактеристичних
латенских фибула (Т. VI/1 и 2). Фибуле припадају типу произашлом из средњолатенских узора. Реч је о фибулама издуженог облика са повијеном ногом која је била
повезана, односно на крају савијена, око лука кружног пресека. Реч је о две бронзане фибуле сачуване готово у идентичном стању, у оба случаја, са само сачуваним
луком фибуле, без сачуване главе са делимично сачуваном стопом. Фибуле би, иако
недостају основни елементи за опредељивање, иапак сматрамо да спадају у фибуле датовене у I век пре Христа (Božić 1993: 328). Аналогије налазимо у Срему, на
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локалитету Тромеђа-Пећинци где се једна фибула, аналогна нашим примерцима
датује у прву половину I века пре Христа (Јовановић 2009: 92, сл. 5). Једна од фибула са „Бедема“ (Т. VI/2), пронађена је у кампањи 2011. године, у отпадној јами,
у сектору III, у једанаестом откопном слоју. Поред комада кућног лепа, пепела и
каснолатенске керамике, пронађене је оштећена и неупотребљива фибула, која је
према контексту налаза, логично била одбачена у јаму.
Такође је у каснолатенском слоју на локалитету „Бедем“, у сонди
8, у четвртом откопном
слоју, пронађен је један
комад сребрног новца,
драхма хеленистичког
града Дирахиона, која
на аверсу има представу краве на десно, која
доји теле (Т. VI/3). На
аверсу је потписан магистрат Менискос, а
на реверсу Архипа, а
датује се у прву поло- Т. IV - Каснолатенске фибуле, 1) Почековина-Грабак, Народни
вину I века пре Христа музеј Крушевац, 2) Град Сталаћ-Кула Тодора од Сталаћа, Намузеј Крушевац, 3) Ћићина-Зиндан-Пресидиум Помпеји,
или баш у половину I родни
Завичајни музеј Алексинац, 4) Бољевац-Чукар, Народни музеј
века пре Христа (По- Крушевац
повић 1978: 10), и то Pl. IV - Fibulae from late La Tène period: 1) Počekovina-Grabak,
везано за прилив новца Narodni muzej Kruševac, 2) Grad Stalać-Kula Todora od Stalaća,
Narodni muzej Kruševac, 3) Ćićina-Zindan-Presidium Pompeji,
због подршке Скорди- Zavičajni muzej Aleksinac, 4) Boljevac-Čukar, Narodni muzej
ска Помпеју, у римском Kruševac
грађанском рату 49. године пре Христа (Ујес 2003: 168). Идентични примерци су констатовани у оставама из Пећинаца и Костолца и других остава у Срему и Подунављу (Поповић 1990:
5-18). Важно је поменити да је и на локалитету „Зиндан“-Пресидиум Помпеји у
селу Ћићина, о коме ће касније бити речи, такође пронађен истоветан примерак
ковања Дирахиона.
Додајмо томе да је недалеко „Бедема“, у селу Бошњане, још 1905. године пронађен луксузни бронзани бокал, делимично украшен сребрним детаљима (Поповић 1994: 274), израђен у хеленистичком маниру, који се такође може датовати у
хеленистички период II-I век пре Христове ере (Schreibeer 1894: 355-360). Један
овакав лусузан налаз, каквих је мало на просторима Србије, временски је у складу
са каснолатенском фазом насеља на „Бедему“. Овакав налаз схватамо као још један
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прилог нашој претпоставци о интензивним односима и комуницирању Скордиска
са богатим и развијеним југом. Датацију читаве те фазе живота на потезу надомак
„Саставака“, наравно да олакшава поменути налаз драхме Дирахиона.
Континуитет живота на овом стратешком положају раскршћа природних путева, који се провлаче речним долинама Централне Србије, доказује и један од налаза
датован у време након римских освајања. Наиме у сонди 10, у трећем откопном
слоју, на дубини 77 cm, у слоју са каснолатенском керамиком, пронађена је и римска емајлирана фибула (Т. VI/4), карактеристична за период I до III века Христове
ере (Бојовић 1983: 62). Овај налаз нам говори, оно што је и логично претпоставити,
да локално становништви није своју материјалну културу лако мењало, па није
необично у прво време римске доминације I-II век Христове ере очекивати традиционално домородачки начин живота у овом делу провинције Горње Мезије, где
дуго након успоставе римске доминације превладава каснолатенска материјална
култура. Не заборавимо на постојање некрополе са јасним елементима дачке културе, управо у том периоду, у I-II веку Христове ере, у суседном Параћину (Поповић 2003: 259-265).
Налази на „Бедему“, са случајнима налазом бокала из Бошњана, у непосредном суседству, усмеравају нас да се присетимо да у близини „Бедема“, па и Бошњана, пролази магистрална комуникација Поморавља, Виминацијум–Наис. Окружје
„Саставака“ се практично наслања на магистралну комуникацију што је и један од
сегмената важности овог простора. Тако крушевачки крај иако дотиче магистралну
комуникацију тек у малом сегменту овог пута у зони данашњих насеља Ћићевац
и Ражањ, ипак је у прометном смислу непосредо повезан с том комуникацијом,
како данас, тако и у времену о коме говоримо. Ту је била смештена једна од путних
станица забележена у римским итинерарима Пресидиум Дасмини. Смештај овог
античког насеља није условљен само правцем трасе моравског друма, већ је то и
природно стециште упоредничких праваца који се, пратећи логичне споредне правце коминицирања, овде стапају са магистралном комуникацијом.
Praesidium Dasmini, римско насеље које убицирамо у простор самог данашњег
насеља Нови Брачин, налази се на самом југу Велико моравске котлине, на ивици
плодне терасасте долине села Витошевац и Смиловац, где протиче Крчева река,
али где се спушта тзв. „бањски пут“, који преко села Јошаница, овај део Поморавља спаја са Сокобањском долином и Тимочком регијом (сл. 1, бр. 11). Налази два
примерка римског републиканског новца, нам као и у случају налаза из околине
Крушевца, говоре о животу у овом насељу у историјски преломним временима
II-I века пре Христа.4 Реч је о ковању Марка Фанија и Гнеја Мамилија Лиметана
(Crawford 1983: 275/1).
Сребрни денар ковање Марка Фанија (Fannius) датује се у 123. годину пре
Христа. Наш примерак је промера 18 mm, тежине 3,90 gr (T. III/2). На аверсу је
4

Налази новца су откупљени за Народни музеј Крушевац, у марту 2012. године.
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представа Роме, на десно, испод X. На реверсу је Викторија у квадриги и натписом
M FAN CF (Crawford 1974: 275/1).
Примерак сребрног денара ковање Мамилија Лиметана, датује се у 82. годину
пре Христа. Новац је промера 19,5 mm, тежине 4,1 gr (T. III/3). На аверсу је представа Меркура на десно, са крилатим шлемом и кадуцејем иза леђа. На реверсу је
Одисеј, на десно, са штапом, који приужа руку, према свом псу Аргосу, и натпис
који иде усправно, C MAMIL иза стајаће фигуре Одисеја и LIMETAN испред представе Одисеја (Crawford 1974: 362/1).
Сматрамо да римском
насељу Пресидиум Дасмини
слично као и суседном насељу
Пресидиум Помпеји, смештеном јужно у Алексиначкој
котлини, почетак треба да тражимо у првим временима коначне успоставе римске власти
у Централној Србији, али и да
има дубоке археолошке корене
и то не само у каснолатенском
периоду.
Према свему судећи, треба
очекивати, да се и у окружју
римског Пресидијум Помпеји,
„Зиндана“, у атару села Ћићина или Рутевац, налазио један
од каснолатенских централних насеља (сл. 1, бр. 2). Ово
насеље је сасвим сигурно столећима било средишње насеље
Алексиначке котлине, ако не
и много ширег краја. Појасеви типа Мраморац, пронађени
током копања темеља за цркву
Т. V - Маскаре-Бедем: Керамика, Народни музеј Крушесв. Марија, која се налази на вац
самом локалитету „Зиндан“, Pl. V - Maskare-Bedem: Pottery, National museum
један су од уверљивих доказа, Kruševac
за такву претпоставку (Стојић
2008: 87-94). Са простора овог налазишта километрима уз прастару магистралну
комуникацију, кроз Алексиначку котлину, потичу случајни, или да кажемо појединачни, налази каснолатенског порекла. Археолошка истраживања су изузетна
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реткост у овом делу Србије, али ипак постоје археолошкој јавности доступни налази који се чувају у Народном музеју у Нишу, у Завичајном музеју Алексинац и
код месног колекционара С. Ристића, тако да слика о насељу из каснолатенског
периода, има одређене материјалне темеље.
Приватна збирка Ристића је у том погледу најбогатија. Тако новац из времена римске републике, из збирке С. Ристића, припада ковањима I века пре Христа
(Рашковић 2007: 208-211).
Денар D. Iunius Silanusa датује се у 91. год пре Христа, промера 18 mm, тежине
3,75 gr (Рашковић, 2007, 211, сл. 1 и 1а). Nа аверсу је Рома са шлемом, на десно,
иза М. На реверсу Вiкторија у биги, на десно. Изнад XXX, испод у одсечку D
SILANVS L F/ROMA (Crawford 1974: 337-3).
Денар Q. Antonius Balbusa датује се у 83-82. године пре Христа, промера 19
mm, тежине 3,85 gr. На аверсу овенчана глава Јупитера, на десно, иза чије главе
стоји S C, испод B. На реверсу Викторија у квадриги, на десно. Q ANT BALB/PR
(Crawford 1974: 364-1b).
Денар Марка Антонија датује се у 32-31. године пре Христа, промера 18 mm,
тежине 3,55 gr. Овај новчић је доста излизан, али се ипак могу назрети основне
контуре аверсне и реверсне представе (Рашковић 2007: 211, сл. 4-2 и 2а). На аверсу
се назире представа галије на десно, натпиs јe нечитак. Нa реверсу се назиру представе легијског орла који стоји између два војничка стандарда. Такође се назире и
део натписа LEG XXII, што нам је довољно да одредимо о којем је тачно комаду
новца реч. (Crawford 1974: 544-38)
Сам локалитет „Зиндан“, римски Пресидијум Помпеји налази се у селу Ћићина, али у суседном селу северно од села Ћићина, у селу Рутевац, приликом копања
шахте домаћин Н. Вречић, је пронашао каснолатенску отпадну јаму.5 Јама је осим
одбачених костију, пепела и гари, садржавала и одломке керамике (Рашковић 2007:
206-209). Међу пронађеном керамиком велики је број делова здела „S“ профилације и лонаца бачвасте форме, украшених чешљастим инструментом. Необично је
што су зделе на дну имале рељефне представе укрштених линија, а две су имале
рељефно украшене дно и трбух у виду трака које се зракасто шире према отвору
и хоризонталних трака. Неке зделе су украшене глачаним тракама које формирају
шах поља или таласасте линије, док су друге украшене тамним сликањем у виду
хоризонталних и вертикалних линија које се додирују. Занимљиво је што поменуте
зделе јесу латенске форме али су су претежно мрке боје, а не сиве као што је то
карактеристично за зделе тог типа латенске продукције (Стојић, Чађеновић 2008:
170-173). Једна мања посуда има рељефне украсе који нису карактеристични за
Скордиске (Микуличић 1984: 74-76). Наиме неколико пронађених одломака припада типичном облику изведеном из мегарских чаша, карактеристичних управо за
5

 речић је налаз предао сумештанину С. Ристићу, који је о томе обавестио аутора овог чланка и тако спасао
В
сазнања о овом налазу.
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период II-I век пре Христа. (Поповић 1986: 106). Према доступним одломцима, у
делу јаме који је откривен, било је више таквих чаша (Т. VII). Наиме налаз садржи
само половину јаме, јер је домаћину Н. Вречићу који је копао шахт, требао само тај
део простора испред главног улаза у ограду домаћинства. Друга половина јаме је
остала недирута.6 Напоменимо да се међу
многим налазима у збирци Народног музеј
у Нишу, пореклом из круга налазишта који
гравитирају Пресидијуму Помпеји, истиче
налаз каснолатенског бронзаног мача, управо пореклом из Рутевца (Тодоровић, Симовић 1958-1959: 267).
Што се археолошког материјала тиче
изузетно је скромна збирка Завичајног музеја Алексинац. У збирци налазимо један
примерак бронзаног новца ковања Маронеје, пронађен на локалитету „Зиндан“.
Примерак је лоше очуван, али се ипак
распознаје карактеристичне представе,
глава Диониса и, претпостављамо стојећи
Дионис са грожђем. Такође у збирци у
Алексинцу, пореклом са „Зиндана“, налазимо једну каснолатенску фибулу. Фибула
је од бронзане жице, са правоугаоном стопом (Т. IV/3). Ову фибулу опредељујемо
такође, као и фибулe, са „Грабака“ и из
Град Сталаћа, у тип Горица I (Demetz 1999:
107).
VI - Налази са локалитета Бедем, село
Значајна је збирка фибула коју је саку- Т.
Маскаре- Народни музеј Крушевац: 1) Део
пио већ поменути колекционар С. Ристић, фибуле, 2) Део фибуле, 3) Новац Дирахииначе да поновимо мештанин који живи она, 4) Римска фибула
на самом локалитету у селу Рутевац. Та Pl. VI - Finds from the site of Bedem, village
of Maskare, National museum of Kruševac:
збирка садржава широк распон од каснола- 1) fibula fragment, 2) fibula fragment, 3) coin
тенских примерака до касноантичких фи- from Dyrrachion, 4) Roman fibula
була.7 Међу каснолатенским-раноримским
примерцима издвојамо фибулу које припадају кругу фибула које су сродне каснолатенском типу Neuheim фибула (Т. VIII/1). Фибула је готово цела сачувана са про6

Било би неопходно да нека од надлежних установа истражи преостали део каснолатенске јаме.

7

 бирка С. Ристића, присутна је у археолошкој стручној и научној литератури, односно била је тема више
З
археолошких радова и расправа.
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ширеним тракастим луком, са делимично одломљеном стопом фибуле (Ђорђевић,
Рашковић 2003-2004: 35). Аналогије за ову фибулу налазимо у каснолатенским
фибулама типа Neuheim II.1. (Demetz 1999: 91) и фибулама сродним типу фибула
Горица (Demetz 1999: 106-108).
Једна од фибула
из ове приватне збирке припада репертоару
раноримским фибула
(Т. VIII/2). Овај пут то
је фибула облика изведеног из раноримског типа ауген фибула
(Koščević 1980: 17-18).
Дакле слична археолошка констелација као
и у случају материјалних остатака на „Бедема“, нарочито ако уз налазе са „Бедема“ придо- Т. VII - Керамика из каснолатенске јаме, пронађене на имању Н.
дамо и налаз из Бошња- Вречића у Рутевцу
Pl. VII - Pottery from pit dating to La Tène period, discovered at
на. Налази на „Бедему“ property of N. Vrečić in Rutevac
последица
суставног
археолошког
ископавања, а налази са „Зиндана“, су тек случајни налази, међутим и они имају своју
улогу у склапању слике о каснолатенским налазиштима Поморавља. На оба ова
локалитета са каснолатенским траговима, дакле и „Бедем“ и Пресидијум Помпеји,
остаци нам намећу констатацију да је, домородачко становништво иако присиљено
прихватити римску власт, наставило живот у својим старим насељима, по својим
старим обичајима, подржавајући своју традиционалну материјалну културу, постепено прихватајући римску културу.
Овакви налази, најпре римског републиканског новца, па и појединачни налази каснолатенског порекла, уз историјске изворе, усмеравају нас да оснивање
римских насеља о којима је реч везујемо за сам почетак успоставе римске власти
у Поморављу, за поход легата Корнелија Лентула. Према добро познатим римским
изворима један од највећих успеха овог римског легата, било је је то, што је одбацио непријатеља далеко од леве обале Дунава, а што је за нас најинтересантније,
Лентул тада између осталих својих подухвата, подиже и више утврђења, пресидија.
Нека од тих подигнутих пресидија могла су бити смештена и у Поморављу. Наиме
насеља смештена на моравском друму нису била само пуке путне станице, већ и
раскрснице друмова, који су се на магистрални правац, спуштале упоредничким
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правцима исток-запад. Подручје на коме се налази Praesidium Dasmini, слично као
и Praesidium Pompeii, налазе се на стратешким тачкама, на размеђи два металогенетска подручја Копаоника и Источне Србије. Због таквог положаја и могућности
посредовања у размене добара из плодног Поморавља у рудничке области, па и
до самог лимеса на Дунацу, ми овде тражимо важне стратешке ослонце римске
власти у Централној Србији. Приликом одређивања времена Лентулусова похода
приклонити ћемо се мишљењима да је то
време 10-11. године Христове ере (Mocsy
1974: 34-35), односно кратко време након
завршетка делматско-панонског устанка,
на самом крају Августове владавине (Syme
1971: 40-60; Syme 1999: 193-217). Можемо
овде навести и претпоставку да је само
име једно од ова два насеља, добило у част
намесника провинције Македоније Секст
Помпеј, једног од многих римских легата
са тим именом, за кога између осталог знамо из податка да је за време свог намесниковања посетио црноморском изгнаника,
римског песника Овидија, дакле управо
у временском оквиру који одговара овој
претпоставци (в. Premerstein 1900: 193).
Намесници провинције Македонија су до Т. VIII - Фибуле из приватне збирка С.
успоставе провинције Мезије свакако има- Ристића, Ћићина-Зиндан-Пресидиум Помли под својом надзором читав Централни пеји: 1) Каснолатенска фибула, 2) Римска
фибула, блиска типу augen фибула
Балкан и имали су значајну улогу у рим- Pl. VIII - Fibulae from a private collection
ским балканским операцијама (Aichinger of S. Ristić, from Ćićin-Zindan-Praesidium
Pompeii: 1) Late La Tène fibula, 2) Roman
1979: 603-616).
Чак је и име другог насеља, Дасмини, fibula, close to the type of augen fibulae
такође лично име. Реч је о имену Дасманус
које је присутно код народа југозападне Паноније. Сетимо се да су народи са тог
терена имали значајну улогу и у делматско-панонском устанку од 6. до 9. године
Христове ере. Име насеља уствари значи, слично као у случају Пресидиум Помпеја, Дасманусов Пресидијум (Mocsy 1970: 93 ).
			
				
Закључак
Из горе наведених података о налазима и налазиштима из каснолатенског и
раноримског периода видљиво је да је од највеће важности за дешавања у прото147
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историјско време, време почетног наступања римске државе у област Поморавља,
био географски положај. Крушевачка регија се налази на средишњем делу Балканског полуострва, на важним комуникационим правцима који повезују, долинама
Велике Мораве и Јужне Мораве, Подунавље са егејском обалом, а долинама Јужне
Мораве и Нишаве и долином Западне Мораве, јадранску обалу са Подунављем и
обалом Црног мора.
Повољан геостратешки положај у самом централном делу Балкана, налази и
налазишта из каснолатенског периода, и из раноримског периода, упућују нас на
очекивања о постојања развијених богатих насеља, на месту где се састају главне
долине српског Поморавља. Међутим очекивања нису у складу са археолошким
истраживањима, јер само је незнатни број ових стратешких локалитета археолошки истражен. Археолошку грађу из ове регије углавном чине површински налази
или налази који су резултат несистематских рекогносцирања појединих локалитета. Ипак се може рећи да међу нама познатима каснолатенским насељима разликујемо равничарска насеља и насеља градинског типа. До сада констатована равничарска насеља налазе се на ивицама моравске долине, односно на моравским
речним терасама, где сe користи погодност живота уз реку, али на висинама заштићеним од високих водостаја. Насеља градинског типа, налазимо на доминантним
стратешким тачкама, погодним за контролу подручја и за лакшу одбрану.
Трагови који нам говоре о каснолатенским насељима, су углавном налази типичне каснолатенске керамике, карактеристични метални предмети, али и налази
новца. На подручју крушевачке котлине налазимо ковање Аполоније коване за време Александра III Македонског, римски републикански новац, такође и тасоску
тетрадрахму ковану иза 148. године пре Христа и ковање Амфиполиса. Налази
каснолатенске керамике потичу из самог Крушевца и са локалитета „Грабак“ у
Почековини, одакле потиче и налаз каснолатенске фибуле.
Подручјем Саставака Јужне Мораве и Западне Мораве доминирају каснолатенски локалитети „Бедем“ у селу Маскаре и „Укоса“ у Град Сталаћу. Са „Укосе“
потичу налази типичних керамичких остатака, док са „Бедема“ у селу Маскаре,
осим богатих керамичких остатка, потичу налази двеју каснолатенских фибула,
новац Дирахиона, и у каснолтаенском слоју пронађена је једна римска фибула. Недалеко „Бедема“ у селу Бошњане пронађен је лускузан олпе хеленистичког порекла. Под „Кулом Тодора од Сталаћа“ у Град Сталаћу налазимо још једну каснолатенску фибулу, а на такође суседном локалитету Пресидијум Дасмини пронађена
су два примерка ковања римске републике.
У подручју Алексиначке котлине пронађена је отпадна јама са каснолатенском керамико. Одатле потиче и налаз келтског мача и римски републкански новац,
такође и примерак ковања Маронеје и новац Дирахиона. Пронађене су и касноалтенске фибуле, али и раноримске фибуле, као што је, истичемо, примерак римске
ауген фибуле.
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Јасно је да Скордисци у време пред ширење римске државе, под својом влашћу држе област Поморавља. Скордисци су носиоци каснолатенске културе, последње културе тзв. праисторије. Међутим каснолатенска култура из Поморавља,
била је и под велики утицајем и прожимала се, са хеленистичком цивилизацијом
на југа Балкана. На посудама из Рутевца видљива је симбиоза мегарских пехара,
карактеристичних за хеленистичку културу III-I века пре Христа и типичних латенских здела „S“ профилације. Такође и налаз бронзаног олпе из Бошњана говори
о везама Поморавља са хеленистичким југом. Интезивне везе Скордиска са југом,
које уосталом помињу и историјски извори, потврђене су и бројним оставама новца хеленистичких градова Аполоније и Дирахиона, дуж Дунава и у Срему. Налази
новца у околини Крушевца и на локалитету „Зиндан“ у Алексиначкој котлини, уклапају се у такву слику повезаности севера и југа Балкана, посредством Скордиска.
Међутим трагом трговачких веза ишле су и римске легије. Судећи према историјским изворима Скордисци су коначно сломљени под притиском римских трупа
под вођством легата, каснијег цара, Тиберија. Међутим ако се осврнемо на налазе
републиканског новца, ми на нашем подручју налазимо ковања од 145. године пре
Христа, па све до ковања покретне ковнице Марка Антонија из 32-31. године пре
Христа, која је служила за потребе војске у грађанском рату. Слабљењем војне
моћи слаби и домородачка економија.
Након сламања војне моћи Скордиска, територијом централне Србије и Поморавља, најпре ће владати намесници Провинције Македоније, а касније новоосноване провинције Мезије. Романизација је текла по устаљеној римској схеми преко
регрутација римске војске и управе локалних заједница. Наравно да се начин живота мењао кроз дуготрајан процес. Показује то и налаз римске емајлиране римске
фибуле у слоју са карактеристичним остацима каснолатенског насеља на „Бедем“.
Пример је то прихватања римског начина живота, у заједници која, иако у римској
власти, још подржава касноалтенску традиционалну материјалну и духовну културу староседелаца.
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ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И
ИСТРАЖИВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РУДАРСКОГ
БАСЕНА „КОЛУБАРА“
RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AND INVESTIGATIONS
ON THE AREA OF THE COAL-MINE „KOLUBARA“
Мирјана Благојевић, Републички завод за заштиту споменика културе Београд

Апстракт: Експлоатацијом лигнита на површинским коповима Рударског басена „Колубара“ неповратно нестају добра чија су споменичка својства одређена њиховим културним,
историјским и националним значајем и као таква представљају део богатог наслеђа сконцентрисаног у долинама Колубаре и Саве. Слику истражености је делимично променио пројекат
„Заштитна археолошка истраживања на подручју рударског басена Колубара“, у оквиру
кога је у кратком временском року истражен већи број изузетно значајних праисторијских
локалитета, али и оних из каснијих епоха. Област око слива река Колубаре и Тамнаве, ограничених на подручје између Мораве и Дрине, представљала је простор разграничавања различитих култура, етничких група, провинција и држава. Како је ово подручје била веома повољна
животна средина која обилује плодним земљиштем, шумама и рудним богатством, уз умерену климу, омогућила је да се на овом простору прати континуитет живота од раног неолита
до данас.
Kључне речи: рударски басен, река Колубара, културно наслеђе, насеља, заштитна
археолошка ископавања.
Abstract: The exploitation of lignite on open coal mines „Kolubara“ numerous monuments disappear
irretrievably. These monuments have cultural, historical and national significance and represent part
of rich cultural heritage concentrated in the river valleys of Kolubara and Sava. Within the project
„Rescue archaeological research on the area of the coal mine Kolubara“ the picture of investigated
remains changed, and in a relatively short period large number of very important prehistoric and
historic sites was excavated. The region of the river valleys of Kolubara and Tamnava, surrounded
by Morava and Drina, represents the border area for numerous cultures, ethnic groups, provinces
and states. This was also the region with favourable life conditions, with rich fertile soil, forests and
mining richness, and, with moderate climate, enabled the continuity in living from the Early Neolithic
up to day.
Key words: coal basin, river Kolubara, cultural heritage, settlements, rescue archaeological
excavations
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Рударски басен „Колубара“ је највећи произвођач угља (лигнита) у Републици
Србији, са којег се добија више од педесет процената електричне енергије у земљи
(сл. 1 и 2). Експлоатацијом лигнита на површинским коповима неповратно нестају
добра чија су споменичка својства
одређена њиховим културним, историјским и националним значајем
и као таква представљају део богатог наслеђа у долинама Колубаре и
Саве.
Повољан географски положај и
клима условили су стварање првобитних насеља која су по правилу
формирана у долинама река, пределима богатим шумом, и погодним
тереном за развој земљорадње, лова
и риболова. Овакве карактеристике
терена уско су везане са генезом лежишта угља у великим угљеним басенима лигнита. Такав је случај и са
колубарским угљеним басеном, где
се континуитет живљења прати од
најстаријих праисторијских култура
до данашњих дана.
На територији рударског басена Колубара констатовано је 35
археолошких локалитета. Пројекат
«Заштитна археолошка ископавања
и истраживања на подручју Рударског басена Колубара» изводи се у Сл. 1. Прегледна карта са истраженим археолошконтинуитету од 1991. године. Радо- ким локалитетима на подручју површинских кове изводи Републички завод за заш- пова рударског басена Колубара, Лазаревац: 1 –
Ливаде, Каленић; 2 – Јаричиште 1, Мали Борак;
титу споменика културе Београд у 3 – Јаричиште 2, Мали Борак; 4 – Масинске њиве,
сарадњи са територијално надлеж- Мали Борак; 5 – Црквине, Мали Борак; 6 – Мананим Заводима за заштиту спомени- стирине, Скобаљ; 7 – Камаљ, Скобаљ; 8 – Црквине
- баре, Скобаљ и 9 – Хумка, Мали Борак
ка културе из Београда и Ваљева, Fig. 1 The map showing excavated archaeological
Археолошким институтом, Народ- sites on the area of open coal mine of Kolubara,
ним музејом из Ваљева и Музејом Lazarevac: 1 – Livade, Kalenić; 2 – Jaričište 1, Mali
Borak; 3 – Jaričište 2, Mali Borak; 4 – Masinske njive,
града Београда.
Mali Borak; 5 – Crkvine, Mali Borak; 6 – Manastirine,
Заштитна археолошка ископа- Skobalj; 7 – Kamalj, Skobalj; 8 – Crkvine - bare,
вања на подручју угроженом радом Skobalj and 9 – Humka, Mali Borak
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површинских копова Тамнава Источно и Западно поље започета су 1991. године.
На територији рударског басена Колубара истражено је 13 локалитета од почетка
заштитних радова (1991–2010) (сл. 1 и 2). Највећи број истражених локалитета налази се у атару села Мали Борак и Скобаљ који се налазе око 18 km североисточно

Сл. 2. Рударски басен Колубара, положај истражених археолошких локалитета на површинском копу Тамнава Западно поље, село Мали Борак
Fig. 2 Coal basin Kolubara, the position of excavated sites on the open mine Tamnava Zapadno Polje,
village of Mali Borak

од Лајковца, и 45 km југозападно од Београда, на стaром путу који спаја Лајковац
и Обреновац. Географски атар села се налази у Колубари на граници Шумадије и
Западне Србије. Пре појаве експлоатације угља простор је претежно насељавало
сеоско становништво које се бавило сточарством, воћарством и узгојем житарица.
Површински коп Тамнава источно поље

1. „Манастирине“, село Скобаљ (КО Лајковац) 1991.г
–VI миленијум п.н.е. до XVIII века насеље са дужим континуитетом живљења, од
раног неолита, преко бронзаног и гвозденог доба, до средњег века.
2. „Мађарско гробље“, село Цветовац (КО Лазаревац) 1994., 1995.г.
– средњовековна некропола датована у другу половину XVIII до почетка XX века
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3. „Црквине – баре”, село Скобаљ (КО Лајковац) 1994, 1995, 1998.г.
– остаци виле рустике, крај III - IV век
4. „Камаљ”, село Скобаљ (КО Лајковац) 1998 – 2000.г.
– крстаста грађевина-меморија са некрополом, крај III - IV век
5. „Горње Поље“, граница села Скобаљ и Цветовац (КО Лајковац и КО Вреоци)
2011.г (регулација реке Колубаре)
- остаци насеља из бронзаног и гвозденог доба, III – I миленијум п.н.е.

Површински коп Тамнава Западно поље

6. „Каленић – Ливаде”, село Каленић (КО Уб) 1996 – 1997.г.
– остаци већег стамбеног објекта из периода раног енеолита, IVмиленијум п.н.е.
7. „Каленић – Језеро”, село Каленић (КО Уб) 2003.г.
– остаци насеља из енеолита IVмиленијум п.н.е.
Делимично истражено, уништено радом површинског копа
8. „Црквине”, село Мали Борак (КО Лајковац) 2005 – 2006.г
– касно винчанско насеље, енеолит (IV миленијум п.н.е), и средњовековна некропола оквирно датована у период од XI – XIX века).
9. „Бележ”, село Мали Борак (КО Лајковац) 2006.г.
– остаци насеља из енеолита, IVмиленијум п.н.е.
10. „Масинске њиве“, село Мали Борак (КО Лајковац) 2006 – 2007.г.
- вишеслојно насеље (винчанска култура, V - IV миленијум п.н.е.), енеолит ( IV миленијум п.н.е.), бронзано доба (III миленијум п.н.е).
11.„Јаричиште 1“, село Мали Борак (КО Лајковац) 2006 – 2010.г
– вишеслојно насеље (Старчевачка и винчанска култура, VI –IV миленијум п.н.е.),
енеолит ( IV миленијум п.н.е.), бронзано доба (III миленијум п.н.е)..
12.„Јаричиште 2“, село Мали Борак (КО Лајковац) 2008.г.
- ковачница гвожђа на отвореном простору, IV век
13. „Хумка“, село Радљево (КО Уб) 2010.г.
– средњовековна некропола из периода XV – XVII век

Праисторијска насеља, Површински коп Тамнава Западно и Источно поље
Као први у низу угрожених локалитета површинском екслоатацијом, локалитет Манастирине, Скобаљ (1991. г.) (Јеж 1995; исти 1998) - насеље са дужим
континуитетом живљења, од раног неолита, преко бронзаног и гвозденог доба, до
средњег века (VI – II миленијум п.н.е.; XII и XIII век), иницирао је успостављање
континуираног спровођења одредаба Закона о заштити културни добара на подручју басена Колубара.
Локалитет је био лоциран на тромеђи села Мали Борак, Скобаљ и Цветовац.
Трагови културних слојева констатовани су на простору који се налазио на левој обали реке Колубаре (стари ток) која је својим меандрима оградила одређен
простор, полуострво, стога је читав крај назван Кључ. Стара црква и топоним
„Манастирине“ налазили су се на најудаљенијем делу Кључа где су вршена ар156
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хеолошка ископавања због експлоатације површинског копа Тамнава Источно
поље (сл. 4/1).
Овом локалитету је претила опасност од уништења (налазио се свега 300 m
од рударског багера). Током 1991. године у кратком временском року истражена је
површина од око 400 m2 што је био десети део целокупне површине локалитета.
Нажалост, и поред многобројних апела археолози нису успели да спрече тоталну
девастацију овог веома значајног локалитета на коме су документовани материјални остаци насеља од праисторије до средњег века.

Сл. 3. Локалитет Ливаде, село Каленић, основа куће и посуде нађене in situ
Fig. 3 The site of Livade, village of Kalenić, the ground plan o the house and in situ recovered vessels

Сондажна ископавања дала су већи број значајних налаза за разумевање развоја и континиутета живљења на овим просторима. Најзначајнији су налази грнчарије из периода раног неолита – старчевачке културе, настале у време почетка развоја седелачког, земљорадничког начина живота. Фрагменти ранонеолитске керамике одликују се веома израженом, специфичном и карактеристичном фактуром.
Начињени су од лоше печене земље, слабо пречишћене, са примесама органских
материја (плеве, зрневља житарица) и ситног зрневља песка. Спољне површине
су грубо обрађене, приглачане тако да се стиче утисак њихове невеште и површне
обраде. Најчешће форме су коничне зделе, а јављају се и мале лоптасте посуде
тањих зидова од боље пречишћене земље. Чест украс на посудама су брадавичасте
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дршке. Најприсутнија декоративна техника је коришћење различитих пластичних
апликација барботин или импресо (хоризонтално ребро, штипање прстима, утискивање ноктима, кружне ребрасте апликације).
На локалитету су пронађени остаци насеља од најстаријих периода развоја
седелачког начина живота (рана фаза старчевачке културе, VI миленијум п.н.е.),
преко млађих праисторијских култура (касна бронза и рани халштат) као и јасни
докази настањивања у периоду XII и XIII века. Пронађени трагови настањивања
ових простора у време средњег века, односно у време успостављања и уздизања
српске средњовековне државе представљају највреднији резултат ископавања на
локалитету Манастирине.
Локалитет Ливаде, село Каленић (КО Уб) – остаци већег стамбеног објекта из периода раног енеолита (бакарно доба), IVмиленијум п.н.е. (ископавања
1996/1997) (Благојевић 2005; Трбојевић 2005; Шарић 2005).
Локалитет се налазио на потесу Ливаде, југоисточно од села Каленић (општина Уб), односно источно од сеоског гробља. Био је лоциран на заравњеном платоу
благе падине десне обале реке Кладнице.
Археолошким ископавањима на површини од 150 х 300 m није констатовано насеље већ објекат који је био усамљена грађевина на ширем простору. Овај
грађевински објекат приближних димензија 11,5 х 8,5 m, односно површине око
97,75 m2, садржавао је у себи веродостојне целине материјалне културе тог времена затечене у доба рушења зграде у општем пожару. Рушење куће је било изненадно. Под од набијене земље био је покривен оригиналним судовима, јер су зидови пали на њих у тренутку рушења. Зидови су рађени од преплета и облепљени
глином (сл. 3).
Археолошки налази говоре о различитим активностима које су биле заступљене - млевење житарица, производња каменог и кременог оруђа као и производња
керамичког посуђа. На основу налаза археолошког материјала и анализа архитектонских остатака може се констатовати да је северни део куће имао стамбену, а
јужни део производну функцију. На простору који је захватао трем у југозападном
делу пронађена је већа количина кременог материјала који чине оруђе и оружје.
Анализе су показале да се ради о кремену локалног порекла и да је кућа вероватно
поседовала своју радионицу за свакодневне потребе као и за размену.
Најбројнији налаз чине керамички производи - посуђе разних облика и намена. На локалитету су пронађене 24 целе посуде, које је било могуће одмах реконструисати. По својој функцији у одајама, грнчарију можемо сврстати у следеће категорије: 1) посуде за сервирање хране и пића; 2) посуде за конзумацију; 3) посуде
за термичку обраду; 4) посуде за складиштење и транспорт (сл. 3/1-4).
Анализом керамичког материјала као и уже и шире географске средине, могуће је оцртати суседне везе локалитета Каленић - Ливаде са околним подручјима,
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и то: према источној Славонији, Срему, Посавини, средњем и доњем Подунављу,
централној и источној Србији, Подрињу, источној Босни, а шире према Трансданубији, источним подручјима Трансилваније, северозападној Бугарској, централном
и западном Балкану.

Сл. 4. Локалитети:1) Манастирине, село Скобаљ; 2) Јаричиште 1, село Мали Борак; 3) Црквине, село Мали Борак; 4) Масинске њиве, село Мали Борак
Fig. 4 Sites: 1) Manastirine, village of Skobalj; 2) Jaričište 1, village of Mali Borak; 3) Crkvine,
village of Mali Borak; 4) Masinske Njive, village of Mali Borak

Истражени објекат, кућа са целокупним керамичким материјалом датује се оквирно у крај V миленијума п.н.е. односно у прву половину IV миленијума п.н.е.
По први пут имамо целовиту грађевинску целину са свим елементима који могу да
пруже потпуну информацију о архитектури раног енеолита Западне Србије.
У југозападном делу локалитета Ливаде, на око 50 m удаљености од истраженог објекта откопана је јама (стамбени објекат) из периода раног неолита, старчевачка култура у чијој је унутрашњости нађено огњиште и велика количина фрагмената керамичких посуда за свакодневну употребу као и артефаката од окресаног и
глачаног камена.
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Локалитет Језеро, село Каленић (2003) – регистровани остаци енеолитског
насеља. Вршена су сондажна истраживања и том приликом су откопани остаци две
јаме и пећи. Локалитет је уништен радом рударског багера.
Од 2005. године на локалитетима Црквине, Масинске њиве и Јаричиште 1
(Мали Борак) извођена су истраживања великог обима која су због обима и значаја
попримила карактер систематских мултидисциплинарних истраживања. Резултат
истраживања су у целости истражена три праисторијска насеља и две средњовековне некрополе. Откривена су праисторијска насеља из периода неолита (старчевачка и винчанска култура) као и насеља која припадају културама бакарног и
бронзаног доба. Низ праисторијских насеља на вишим платоима побрђа изнад долине Колубаре и њених притока представљају важну линију непрекинутог културног кретања. Откривени налази представљају доказ присуства и почетка развоја
седелачког, земљорадничког начина живота на подручју средње Колубаре и Тамнаве (сл. 2).
Локалитет Црквине, Мали Борак (насеље, неолит, винчанска култура (IV
миленијум п.н.е); средњовековна некропола, оквирно датована у период од XI –
XIX века (Арсић, Милетић и Милетић 2011; Марић 2011; Трипковић 2011; Спасић 2011; Старовић 2011; Спасић, Вигњевић 2011; Нинчић 2011; Антоновић 2011;
Богосављевић-Петровић 2011; Блажић, Радмановић 2011; Трипковић et al. 2011;
Црнобрња 2011; Ропкић 2011).
Локалитет је био лоциран на заравњеном платоу, на завршетку побрђа чије се
стране благо спуштају ка северу и северозападу према Колубари и Кладници. Западним делом дуж греде настављао се на локалитет „Масинске њиве“ (производно
занатски центар бакарног доба – истраживања извршена 2006–2007.). Источним и
јужним делом локалитет се дуж греде протеже у правцу села Скобаља. У источном
делу локалитета налазила се средњовековна некропола, укопана у слој винчанског
насеља.
Радови су започети у пролеће 2005. године и трајали су до касне јесени, да би
потом били настављени и завршени 2006. године, што је условило промену динамике напредовања површинског копа Тамнава Источно поље, односно померање
рударског багера како би се омогућио несметан рад археолога.
Захваљујући изузетном разумевању и помоћи инвеститора, локалитет Црквине је, можемо слободно рећи, у целости истражен и документован. Остале су неистражене површине које су биле девастиране пољопривредним радовима или су
се налазиле под савременим објектима (сеоска домаћинства), односно нису биле у
поседу инвеститора.
Oстаци праисторијског насеља обухватали су велику површину са сложеном
хоризонталном стратиграфијом. Археолошки је истражено око 3000 m2. Документовано је 85 археолошких целина (остаци надземних стамбених објеката и јама),
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што сврстава овај локалитет у низ најквалитетније и најпотпуније истражених неолитских (енеолитских) насеља на тлу централног Балкана. Насеље на Црквинама
припада типу једнослојних локалитета позне винчанске културе са културно-хронолошки изузетно уједначеним материјалом, који се уз извесне регионалне специфичности уклапа у обрасце материјалне културе Винча Д2 периода у западној
Србији (сл. 4/3).
На локалитету Јаричиште 1 откривени су непокретни објекти и структуре јаме земунице, отпадне јаме, силоси, основе кућа, пећи за припремање хране и
печење керамичких посуда и јединствен налаз породичне сахране - три гроба од
којих је један двојни гроб (старија ииндивидуа женског пола и дете) и два дечија
гроба. 1 Током радова дефинисано је постојање три хоризонта насељавања – остаци
јама и стамбених објеката из периода неолита (старчевачка и винчанска култура),
раног и касног бакарног доба и раног бронзаног доба (сл. 4/2).
Материјал који индицира металуршке активности са овог локалитета је налаз
посуде за топљење која долази из јасног дефинисаног контекста (јама). На основу
керамичког материјала контекст налаза опредељен је у рану баденску културу, која
је оквирно датована у средину 4. миленијума п.н.е., односно у средњи енеолит на
нашем подручју. Резултати хемијских анализа указују да се овде ради о примарној
продукцији, тј. примарној екстракцији метала из руде и то полудрагог камена –
тиркиза. Ови резултати значајни су по томе што сам налаз представља уникатан и
редак примерак посуде за топљење на простору југоисточне Европе.
По свом значају, за развој историје металургије нарочито се истиче локалитет
Масинске њиве који је пружио поуздане податке о технологији топљења руде бакра
у примарној металургији овог метала. Откривен је комплекс намењен за производну дрвеног угља – ћумура, с посебно укопаним пећима. Откриће материјалне прераде ових првобитних металурга указало је на њихов сложен популациони састав.
У овој производњи учествовали су припадници енеолитских култура (бакарно
доба) из централног и западног Балкана, средњег Подунавља и истичног Приалпског простора. Таква међупопулациона сарадња остварена у првој половини 4 миленијума п.н.е, као потпуна новина у културној историји овог периода. Вредност
овог открића је утолико већа што представља прво могуће решење реконструкције
технологије примарне металургије и рудаства, засноване на документованим резултатима ископавања (сл. 4/4).

1

 оц.др Софија Стефановић, Филозофски факултет - Одељење за археологију. У сарадњи са стручњацима
Д
из лабораторије Универзитета у Оксфорду и Лабораторије за форензику медицинског факултета у Београду
др Софија Стефановић је извршила антрополошке анализе скелета двојног гроба (жена стара око 40 година
и дете старо 7-8 година) откривених на локалитету Јаричиште 1. На основу добијених апсолутних датума
скелети потичу из периода око 5640 п.н.е. (дете) односно 5600 п.н.е. (одрасла особа). Добијени датуми показују да покојници нису истовремено сахрањени али се не може искључити та могућност.
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Локалитети из периода римске доминације на простору
површинског копа Тамнава Источно поље
Локалитет Црквине – Баре, Скобаљ (1994, 1995, 1998.)2 - вила рустика, крај
III - IV век
Локалитет се налазио на подручју села Скобаљ, са његове источне стране, на
благој падини која се пружа од запада ка истоку, према стрмом речном кориту реке
Колубаре. Објекат, који је био пресечен асфалтним путем (пут за Лајковац), представља грађевину која је имала функцију виле (villa rustica) (сл. 5/1).
Грађевина димензија 40 х 35 m, састојала се од 8 просторија и централног
ходника дужине 28 m из кога се комуницирало у остале просторије. Централна
просторија величине 14 х 9 m имала је полукружну конху дубине 4,5 m. У једној
од главних просторија налазио се канал за грејање са системом хипокауста од кога
је сачувано 46 стубића неједнаке висине. Такође у западном делу где су биле мање
просторије, у једној се налазио добро очуван систем за грејање са каналом. На
основу налаза канала ван просторије објекта, у северном делу, претпоставља се да
је ту била пећ из које је загреван читав северни тракт објекта. Сви канали су били
повезани правцем север – југ, главни канал је ишао кроз централну просторију и
уз преградне зидове до централног ходника и даље се рачвао на исток и запад. У
западном делу објекта откопане су три мање просторије које на основу материјала
и начина градње представљју доградњу, односно другу фазу у формирању објекта,
а за потребе смештајног капацитета.
Објекат је зидан од камена и опеке везаних кречним малтером. На основу остатака опека предпоставља се да су горње зоне објекта зидане опекама. Како је
земљиште било доста влажно због подземних вода и већег броја извора у околини
објекта, посебно се водило рачуна о систему изолације објекта од влаге. Подови
су рађени од хидростатичког малтера са фином политуром по површини, на субструкцији од шљунка и слоја од комада опека и ситног камена у кречном малтеру.
Занимљиво је да је због конфигурације терена објекат грађен у каскадама. Једноставност у организацији простора виле вероватно је условљена пре свега несигурним временима у којима је настала као и измењеним друштвеним схватањима
начина живота у то време.
Поред налаза прозорског стакла, бронзаног новца и малог броја фрагмената
керамичких посуда, највећи број налаза односи се на фрагменте фреско малтера са
флоралним мотивима што нам говори да је унутрашњост објекта била осликана.
На основу резултата археолошких ископавања и покретног археолошког материјала време трајања виле у Скобаљу одређено је у крај III друга половина IV века.
Време настанка није могуће тачно утврдити али судећи према налазима могуће да
је ова вила подигнута у време почетка тетрархије.
2

Руководилац радова Зоран Симић, Завод за заштиту споменика културе града Београда.
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Локалитет Камаљ, Скобаљ (1998, 1999, 2000.)3 – крстаста грађевина - меморија са некрополом, крај III - IV век, остаци праисотријске јаме
Локалитет се налазио североисточно од центра села, потес Забран, на ивици
платоа изнад долине старог тока реке Колубаре, у непосредној близини истражене римске villaе rusticae (локалитет „Црквине – баре“). На заравњеном платоу, на
ивици шкарпе откопног поља, истражен је сакрални објекат са некрополом, који је
највероватније себи и породици подигао сам власник виле (сл. 5/2-4).

Сл. 5. Локалитети: 1) Црквине – баре; село Скобаљ; 2) Камаљ, село Скобаљ; 3) фибула, бронза
– Камаљ, 4) здела, стакло – Камаљ
Fig. 5 Sites: 1) Crkvine-Bare, village of Skobalj; 2) Kamalj, village of Skobalj; 3) bronze fibula –
Kamalj, 4) glass vessel – Kamalj

У централном делу локалитета уочено је правилно узвишење пречника око 50
m и висине око 2 m, што је навело на закључак да се можда ради о већем праисторијском тумулу. Обзиром да у исечцима нису регистровани археолошки налази на
основу којих се може потврдити постојање тумула, а да је у источном исечку констатован антички материјал, било је јасно да се овде не ради о праисторијском тумулу.
3

Руководилац радова др Војислав Трбуховић, Археолошки институт Београд.
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У проширењима узвишења у правцу истока, севера и југа, испод слоја са неправилним површинама од секундарно употребљеног грађевинског шута (највероватније део поплочања од секундарно употребљеног грађевинског шута са оближњег касноантичког објекта villae rusticae, локалитет Црквине, село Скобаљ,
око 500 m јужно од локалитета Камаљ) (Спасић 1992; иста 1995) истражено је
укупно 15 скелетних гробова са слободно укопаним покојницима. Ради се углавном о одраслим особама, сахрањеним на леђима са рукама положеним на стомаку или карлици. Кости су биле у веома трошном стању и углавном дислоциране.
Оријентација гробова је јз-си, односно з-и. У гробу бр. 11 код ногу покојника нађен
је један фрагментован мањи лонац, црне боје печења. Остали гробови су били без
прилога.
Североисточно од локалитета, на удаљености око 50 m од некрополе, радом
помоћне механизације на ископу канала за потребе одвода воде из копа, у профилу десне обале канала, нађено је неколико целих и фрагментованих опека. Након
рашчишћавања високог растиња и одбачене земље са профила канала утврђено је
да се ради о римском гробу са сводном конструкцијом од опека. Источни део гроба
је делимично оштећен радом механизације и корењем дрвећа. У одбаченој земљи
пронађена су два зуба, део кичменог пршљена и неколико фрагмената керамичке
посуде. Као прво откривени гроб на локалитету, овај је нумерисан под бројем 1.
У гробу су пронађена два фрагмента обода и трбуха мањег лоптастог лонца, сиве
боје, тањих зидова, песковите фактуре.
У зони између некрополе (на северу) и сакралног објекта (на југу) откривена
су још три касноантичка гроба без конструкција (гробови бр. 16, 17, 18).
Касноантички сакрални објекат-меморија – Јужно од некрополе, на око 70
m, археолошким ископавањима на површини од око 43 km2 истражен је антички
објекат са две правилне полукружне апсиде на западној и источној страни и три
правоугаоне просторије на северу (просторија 1), југу (просторија 3) као и у централном делу (просторија 2). Оријентација објекта је север-југ.
У североисточном делу локалитета, источно од регистроване некрополе, у
профилу шкарпе површинског копа, нађено је неколико комада римске опеке и
фрагмената керамике. Откривена је површина са четири правилно поређане римске опеке квадратног облика. На једној од опека, која је украшена благо урезаним
полукружним линијама, нађена је стаклена посуда лоптастог облика са пластичним
ребрима испод равног обода. Поред ње нађена је фрагментована гвоздена секира у
јако трошном стању. У непосредној близини нађене су две гривне од стаклене пасте, тамно зелене боје, украшене тордирањем и 34 перли од стаклене пасте зелене
боје, украшене вертикалним и хоризонталним урезима. Уз ову групу налаза нађен
је бронзани новац. Уз западни профил на дубини од 1 m нађен је мањи римски
крчаг од сиве каолинске глине. У северозападном делу сонде, у слоју светло мрке
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земље, нађена је фрагментована бронзана фибула са очуване три луковице, недостаје јој трн, мањи лонац од сиве каолинске глине и бронзани новац. На основу налаза правилно поређаних римских опека оријентације и-з, као и налаза покретног
археолошког материјала, који несумњиво представљају гробне прилоге, може се
са сигурношћу рећи да се ради о разрушеном касноантичном гробу (Г-19) где је
нејасно шта се десило са остацима покојника, с обзиром на то да није пронађен
остеолошки материјал. Овај гроб представља источну границу некрополе.
Време настанка сакралног објекта са некрополом није могуће тачно утврдити
али судећи према налазима време трајања можемо одредити у период крај III и
друга половина IV века.
Укопом гроба 19 оштећена је праисторијска јама, коју на основу налаза керамичког материјала можемо хронолошки определити у период касног енеолита, односно, раног бронзаног доба. Може се претпоставити да је овај делимично очуван
праисторијски објекат био полуземуница која је имала пећ у свом југоисточном
делу, а који је након напуштања објекта секундарно коришћен као отпадна јама.
Локалитет Јаричиште, Мали Борак (IV век – римска ковачница гвожђа на
отвореном простору). Откривени су укопи различитих форми и димензија испу
њених црном растреситом земљом са пуно гари и трагова сагоревања. У целинама
је откривен велики број фрагмената позноантичких керамичких посуда и гвозде
них предмета. На основу налаза бронзаних фибула локалитет се може датовати у
IV век. Судећи по интензивним траговима сагоревања дрвета и ћумура, налазима
гвоздене шљаке и недовршеним гвозденим предметима на овом месту се вероватно налазила ковачница гвожђа на отвореном простору.
Некрополе (IX - XIX век) – На подручју колубарског и тамнавског региона,
у зонама површинске експлоатације уништена су или измештена стара сеоска
гробља која потичу из XVII, XVIII и XIX века. Топографска имена: Селиште, Црквине, Манастирине, Зидине, Мађарско гробље, сведоци су у овом крају постојала
бројна насеља у средњем веку. Уз сеоска насеља осниване су и некрополе, које су
често „надживеле” само насеље и које често представљају основ од кога можемо
почети реконструисање минулих обичаја и живота. Карактеристично је да већина
средњовековних некропола у области Подрињско-колубарског региона данас у народу позната под именом Мађарско гробље.
Због експлоатације Површинског копа Тамнава источно поље у селу Цветовцу
било је угрожено старо српско гробље, у народу познато као „Мађарско гробље“
(друга половина XVII до почетка XX века) (Симић 1992; Симић и Благојевић
1995). Археолошким ископавањима у периоду од 1991. – 1995. године на некрополи је евидентирано 68 вертикалних надгробних споменика од којих је 23 са натписима, док су остали споменици украшени стилизованим представама људске
165

Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама

фигуре, крста, сунца, воде. Сви надгробни споменици су израђени од пешчара и
представљју репрезентативне примерке каменорезачке уметности на овим просторима. Запажа се да је група старијих надгробних споменика са некрополе (друга
половина 18. века) већих димензија у односу на споменике из млађих периода (19.
век). Укупно је истражен 301 гроб од којих је 95 имало прилоге (накит и украсни
делови одеће) (сл. 6/1).
Гробље је припадало
мањем насељу. Становници
су били ниског животног
стандарда. Популацију је
погађала врло висока смртност деце. На основу биоантрополошких резултата
може се претпоставити да
је део ове популације пресељен у неку другу област.
Сам назив Мађарско гробље
изгледа да је млађег датума и
потиче са краја XIX или почетка XX века. Ова група са
око стотину преосталих житеља могла је прећи Саву у
потрази за бољим условима
живота, што значи да је отишла у правцу севера. У старом крају је остало сећање,
израз – синоним за оне које
су отишли у Мађарску.
Сл. 6. Локалитети: 1) Мађарско гробље, село Цветовац; 2)
У оквиру заштитних Црквине, село Мали Борак - покретни налази са средњовеархеолошких ископавања и ковне некролопе; 3) Хумка, средњовековна некропола
истраживања на локалитету Fig. 6 Sites: 1) Mađarsko Groblje, village of Cvetovac; 2)
Crkvine, village of Mali Borak – portable finds from medieval
Црквине у селу Мали Борак, necropolis; 3) Humka, medieval necropolis
током кампање 2005–2006.
године, на побрђу изнад реке Колубаре истражени су остаци средњовековне некрополе (Ропкић 2011). Средњовековно гробље је било укопано у слој где се налазило неолитско насеље, на источном делу локалитета, око 800 m североисточно од
савременог сеоског гробља у селу Мали Борак. Укупно је истражено 297 гробова
од којих су неки имали надгробна обележја, на површини од око 800 m2. Начин
сахрањивања, релативно мали број налаза у гробовима, као и надгробна обележја
скромније израде указују да је на гробљу сахрањивно становништво из села у околини, у ширем временском распону од XI до XIX века (сл. 6/2).
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Према народном предању у багремовој шуми налазила се црква која је „потонула” заједно са народом у земљу. Од цркве је наводно остала часна трпеза која се
састојала од камене плоче постављене на римски надгробни споменик на коме је
јако лоше очуван, нечитљив натпис.4
Приликом првих рекогносцирања на локалитету су констатована 23 надгробна
обележја од којих су неки били видљиви, док је већина била обрасла вегетацијом.
Споменици положени на земљу израђени су од камена кречњака сиве боје и камена
пешчара жуте и сиве боје, плочасти су, грубо обрађени, без украса. Шест надгробника је на две воде, у десет случајева је у питању надгробна плоча, док се само
један надгробник може сврстати у тип сандука.
Поред надгробних споменика констатована су и четири надгобна обележја
рађена од римске опеке и камена облутка, као и крупних комада камена кречњака.
Обележја су била постављена преко хумке покојника одмах после сахране и нису
била видљива пре археолошких ископавања.Укупно је истражено 300 гробова.
Оријентација гробова запад-исток, са мањим или већим одступањем од правца севера. У западном, периферном делу некрополе, откривена су три гроба у којима су
сахрањени војници аустроугарске војске, највероватније после Колубарске битке,
једне од најзначајнијих и највећих битака између српске и аустроугарске војске у
Првом светском рату. На лобањама покојника нађене су бронзане апликације елипсоидног облика са латиничним натписом IFJ (Imperator Franz Josef).
На основу резултата археолошких истраживања и анализе покретног археолошког материјала, као и на основу делимичне антрополошке анализе, може се одредити карактер некрополе, али и насеља чија локација, за сада, није утврђена, јер
нису откривени материјални докази његовог присуства. Највероватније је имало
карактер сеоског насеља и развијало се током дужег временског периода.
Ово није усамљен случај некропола са надгробним споменицима у Колубарском крају. Према плану и програму Заштитних археолошких истраживања на РБ
Колубара за 2009. годину, а због премештања сеоског гробља у Малом Борку, током
2009. године извршено је евидентирање надгробних споменика који су старији од
1914. године, као и надгробних споменика из каснијег периода који су подигнути
над гробовима погинулих у ратним сукобима који су се током двадесетог века одиграли на овим просторима.5 Извршено комплетно снимање надгробних споменика
који датирају од средине XVIII века до друге половине XIX века. На основу анали4

 а овом месту су се одржавале литије 14. маја, на дан пророка Јеремије. Традиција одржавања литије заН
држала се и у току двогодишњег археолошког ископавања некрополе по чијем је завршетку часна трпеза
пренета у порту цркве св. Арханђела Михаила у селу Скобаљ.

5

 енад Лајбеншпергер, историчар уметности у Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд;
Н
Археолошка ископавања извршена су на основу претходних геофизичких испитивања, у централном делу
гробља где су регистровани најстатрији надгробни споменици. Утврђено је да нису очувани скелетни остаци покојника којима су припадали ови надгробни споменици. Највероватније су девастирани савременим
сахранама. Нису нађени покретни археолошки предмети. Сви надгробни споменици без стараоца пренети
су на сеоско гробље у Јабучју.
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за стања очуваности на појединим споменицима извршена конзервација. Укупно је
документовано 580 споменика.
Локалитет Хумка у селу Радљеву (КО УБ) представља потес, мање узвишење
(надморска висина 103,50 m) које се налази на западном делу копа, на самој граници са асфалтним путем (изнад некадашњег меандра реке Кладнице). Налази се
на заобљеној главици која подсећа на тумул, у подножју речне терасе изнад реке
Кладнице, на око 300 m ваздушне линије са десне стране (гледано од Радљева)
локалног пута који спаја село Радљево и Каленић.
Ради се о покојницима који су сахрањени без гробних обележја (споменика).
Положај и оријентација сахрањених покојника указују да се ради о хришћанима.
На основу малобројних налаза, гробље се оквирно датује у период XV – XVII век
(сл. 6/1).
Укупно истражена површина је око 500 m2. У оквиру сонди истражено је 44
релативно добро очуваних скелета у 42 гроба. Већи део скелета су одрасле особе, док мањи број чине деца различитих узраста. Оријентација покојника је И-З
уз минималне девијације. Сви покојници су сахрањени у опруженом положају, на
леђима, са рукама прекрштеним на грудима или стомаку. Нису очувани трагови
дрвених ковчега нити неке тканине од покрова или одеће. У једном гробу нађен је
бронзани прстен са издуженом главом која је рађена у техници искуцавања и представом пчеле или лептира, док је карика украшена косим зарезима. Такође су у једном гробу нађене гвоздене копче појаса и једна карика од гвожђа и бронзано дугме.
На фронту напредовања рударских багера није могуће сачувати in situ значајне
непокретне археолошке објекте или делове насеља већ је једина могућност извршити конзервацију и измештање на локације које неће бити угрожене експлоатацијом површинских копова и тиме трајно сачувати за будућа поколења.
Презентовање резултата истраживања стручној јавности одвија се кроз читав
низ активности које подразумевају заједничке консултације институција на пројекту, организовање научних скупова, публиковање часописа „Колубара“ (1–5) и научних и стручних монографија као и промоције и презентације резултата истраживања.
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The rescue archaeological research on
the site of Crkvine-Bare in Skobalj
Антонија Ропкић Ђорђевић, Београд

Апстракт: Један од ретких истражених античких локалитета на простору рударског басена Колубара је локалитет Црквине-Баре, лоциран у источном делу села Скобаљ, општина
Лајковац. Локалитет се налазио на падини која се спуштала од запада ка истоку ка стрмом
речном кориту Колубаре. Положај локалитета је погодовао изградњи објекта, јер се налазио
издигнут изнад плавних површина. Речна тераса је првобитно коришћена од стране неолитских земљорадника. Већ на почетку истраживања утврђено је да је антички објекат девастирао праисторијски слој, као и да је сам објекат добрим делом оштећен изградњом пута
Мали Борак-Лајковац, пруге Београд-Лајковац и дугогодишњим пољопривредним радовима.
Kључне речи: Антички објекат, Црквине-Баре, Колубара, неолит.
Abstract: One of the rare Roman period sites excavated on the area of the coal-mine Kolubara
is the site of Crkvine-Bare, located in the eastern part of the village of Skobalj, municipality of
Lajkovac. The site was situated on a slope, descending from west to east towards the steep river
bed of Kolubara. The position of the site was above the flooding area, and therefore convenient
for structure building. The river terrace was previously used by Neolithic agriculturalists. At the
beginning of excavations, it was noted that antique building destroyed the prehistoric layers, and the
building itself was later destroyed by construction of the road Mali Borak-Lajkovac, the railway road
Beograd-Lajkovac and by long period of agricultural activities.
Key words: Roman period building, Crkvine-Bare, Kolubara, Neolithic
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Локалитет Црквине-Баре налазио
се у селу Скобаљ, општина Лајковац,
на простору рударског басена „Колубара“, површински коп „Тамнава-Источно поље“. Координате локалитета
су х-7439.650 и у-4922.820. Налазио се
на благој падини која се од запада ка
истоку спуштала ка речном кориту Колубаре, на надморској висини од 94 до
97 m (сл.1). Средишњи део локалитета
пресечен је приликом изградње локалног пута Скобаљ-Лајковац и пруге Београд-Лајковац. 1
Сл. 1. Положај локалитета на карти
Заштитна археолошка ископавања Fig. 1 The position of the site on the map – detail
вршена су сукцесивно, у периоду од
1991. до 1999. године.2 Резултате сондажних истраживања вршених 1991. и 1994.
године публиковала је у монографијама Колубара 1 и 2 колегиница Драгана Спа-

Сл. 2. Темељни остаци виле рустике, снимак са запада (фотографија преузета из фото-документације Републичког завода за заштиту споменика културе)
Fig. 2 The foundation remains of the villa rustica, from west (photo from the archive of the Institute
for the protection of cultural monuments of the Republic of Serbia)
1

 окалитет су евидентирали др Војислав Трбуховић, научни саветник Археолошког института у Београду и
Л
М. Васиљевић, кустос-археолог Музеја у Шапцу

2

 уководиоци археолошких ископавања били су Часлав Јордовић, археолог Републичког завода за заштиту
Р
споменика културе и др Војислав Трбуховић, научни саветник Археолошког института у Београду.
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сић, тадашњи сарадник и члан археолошке екипе Републичког завода за заштиту
споменика културе.
Током заштитних археолошких ископавања откривени су и истражени те
мељни остаци објекта димензија 40 х 35 m, оријентисаног дужом страном у правцу
север-југ (цртеж 1). Објекат се састојао од 9 просторија и централног ходника дужине 28 m из кога се комуницирало у све остале просторије. Главни улаз налазио се

Цртеж 1. Основа објекта (цртеж преузет из техничке документације Републичког завода за
заштиту споменика културе)
Drawing 1 The basis of the structure (drawing from the archive of the Institute for the protection of
cultural monuments of the Republic of Serbia)

са источне стране. Северно од централног ходника, који је са унутрашње стране, на
дужинама од 5.5 и 11 m плитким пиластрима био подељен на три дела, налазила се
централна просторија величине 14 х 9 m. Просторија је на северној страни имала
полукружну конху дубине 4.5 m. Западно од централне просторије налазиле су се
две мање просторије димензија 2.5 х 9.5 m и 6 х 9.5 m. У северном делу објекта откривени су добро очувани канали за грејање са системом хипокауста. Главни канал
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је ишао кроз централну просторију и уз преградне зидове до централног ходника
и даље се рачвао на исток и запад. На основу налаза канала ван просторије објекта, у северном делу, претпоставља се да је ту била пећ из које је загреван северни
део објекта. Јужно од централног ходника првобитно су откривене две просторије
димензија 14.5 х 9 m. У источној просторији откривено је 46 стубића хипокауста.
Током ископавања, са западне стране хипокауста, констатован је темељни ров који
је ову просторију делио на два дела. Са источне стране хипокауста откривени су
остаци темељне зоне зида грађеног од камена, комада опеке и кречног малтера,
очуване дужине 3.42 m, чија функција није дефинисана. Ван основног габарита
објекта, на западној страни, налазиле су се три мање просторије, које на основу
материјала и начина градње представљју другу фазу у формирању објекта (сл.2).

Цртеж 2. Пресек 6-6, пресек објекта по оси север-југ; Пресек 7-7, пресек северног дела објекта
по оси запад-исток (цртеж преузет из техничке документације Републичког завода за заштиту
споменика културе)
Drawing 2 Cross-section 6-6, the cross-section of the building on the north-south axis; Cross-section
7-7, the cross-section of the northern part of the structure on the west-east axis (drawing from the
archive of the Institute for the protection of cultural monuments of the Republic of Serbia)

Објекат је зидан од камена и опеке везаних кречним малтером. На основу велике количине уломака опеке претпоставља се да су горње зоне објекта зидане
опекама. Приликом ископавања нађена је и велика количина уломака тегула којом
је покривен кров. Конфигурација терена условила је начин градње објекта, чији
је темељ је пратио пад терена од запада ка истоку. Разлика између нивоа подова у
просторијама износила је до 1.6 m (цртеж 2). Велика пажња је посвећена изолацији
објекта од влаге. Подови су рађени од хидростатичког малтера са фином политуром по површини, на субструкцији од шљунка и слоја од комада опека и ситног
камена у кречном малтеру. Одсуство шупљих опека (tubuli) упућује на закључак
да се загревање вршило помоћу зидне оплате од опека типа tegula mammata које су
налажене у шуту приликом ископавања.
У односу на величину локалитета и објекта, нађена је мала количина покретног археолошког материјала. Највећи број налаза односи се на фрагменте фреско
малтера, нађеним у северном делу објекта. На фрагментима је уочен полихромни
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слој, што може указати на две сликарске фазе и на реновирање фресака. Степен
очуваности не дозвољава реконструкцију мотива, али се може претпоставити да
је упитању флорални мотив. Различито обојена поља указују на вертикалну или/и
хоризонталну поделу зидова. Поља су била рашчлањена раздвојеним линија, односно једноставним оквирима од трака неједнаке дебљине и боје (Спасић 1995:
61). Нађена је мања количина фрагмената керамичких посуда. Доминира кухињска
керамика, углавном рађена од глине песковите фактуре, сиве и мркосиве боје печења. Издвајају се ретки примерци чија је површина превучена маслинастом глеђи,
неколико фрагмената посуде од каолинске глине са маслинастом глеђи и дршка
окер печене посуде са низом вертикално утиснутих вегетабилних печата (Спасић
1995: 62). Уз зидове у централној просторији нађени су фрагменти равног прозорског стакла, што указује на прозор на овом делу зида. Остале налазе чине: предмети од гвожђа (гвоздени клинови; фрагмент гвозденог предмета, можда ножа; две
гвоздене стрелице и фрагмент лука гвоздене фибуле); бронзани новац (најстарији
примерци припадају ковању у време Константина Великог, док најмлађи примерци
припадају ковањима Валентинијана I, Валенса и Грацијана); ситни предмети од
бронзе (апликације од танког бронзаног лима, бронзана оплата кружног облика,
фрагментовани плочасти оков за појас украшен утиснутим круговима који формирају слово Х, две фрагментоване бронзане наруквице кружног пресека, од којих је
једна са спољне стране ребрасто жљебљена); фрагмент наруквице од црне стаклене пасте кружног пресека.
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РИМСКИ СПОМЕНИЦИ ИЗ ИСТОЧНИХ
ДЕЛОВА ПРОВИНЦИЈЕ ДАЛМАЦИЈЕ И
ЈУЖНИХ ДЕЛОВА ДОЊЕ ПАНОНИЈЕ
ROMAN MONUMENTS FROM EASTERN PARTS OF THE
DALMATIA PROVINCE AND FROM SOUTHERN PARTS
OF THE PANNONIA INFERIOR PROVINCE
Гордана Д. Јеремић, Археолошки институт, Београд
Апстракт: Област северозападне Србије, омеђана рекама Дрином на западу, Савом на северу, Колубаром и Љигом на истоку и венцем Ваљевских планина на југу, у римско доба обухватала је источне делове провинције Далмације и јужне крајеве Доње Паноније. Реч је о
археолошки мало истраженој области. У више наврата у другој половини XX и почетком XXI
века систематски је рекогносцирана, када је регистрован велики број налазишта из римског
и касноримског доба, који указују на релативно густу насељеност области у свим епохама
римске доминације. У овим областима забележено је постојање око четрдесетак споменика,
израђених од камена или метала, међу којима је осамнаест са епиграфским садржајима. Из
ових натписа сазнајемо податке о топонимији, војсци, локалном становништву и култовима поштованим у области Северозападне Србије у римско доба. На основу ових споменика
могуће је, уз ограничења која са собом носе, говорити и о степену романизације и економскосоцијалној слици ових крајева у римско доба.
Kључне речи: северозападна Србија, Dalmatia, Pannonia Inferior, војска, религија,
становништво, вотивне аре, надгробни споменици, instrumentum.
Abstract: The region of the north-western Serbia, surrounded by river Drina on the west, Sava on
the north, Kolubara and Ljig on the east and the range of Valjevo mountains on the south, during
the Roman period encompassed eastern parts of the Dalmatia province and southern parts of the
Pannonia Inferior province. In archaeological terms, this area was little investigated. The systematic
field survey was conducted in several occasions in the second half of the XX and in the beginning
of the XXI century, and a large number of sites from Roman and Late Antique period were noted,
suggesting relatively densely populated area in these epochs. Also approximately forty monuments
were noted, made from stone or metal, and out of them eighteen with epigraphic content. From these
inscriptions we learnt the data about the army, local populations, as well as cults honoured in the
area of north-western Serbia in the Roman times. Based on the data from these monuments, we may,
with some limitations, discuss the level or Romanization and the socio-economic picture of this region in the Roman period.
Key words: north-western Serbia, Dalmatia, Pannonia Inferior, military, religion, population, votive
arae, funerary monuments, instrumentum
* Приложени текст настао је као резултат истраживања на пројекту Министарствa просвете и науке РС:
„Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије“ (бр. 177007).
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Област северозападне Србије ушла је рано у римску економско-војничку сферу захваљујући чињеници да се простирала на територији која је у раним фазама
римског освајања била у контакту са римском цивилизацијом. Територија обухвата
области источно од Дрине, јужно од Саве, западно од Колубаре и Љига, као и северно од Ваљевских планина (Арсић 2011: 195-197). У другој половини I века п.
н. е., односно између 32-27. године, области су постале део првинције Далмације
у Илирику, док су северне области ушле у састав провинције Паноније, а источне,
источно од реке Љиг, у оквире Мезије (Wilkes 1969: 46 sqq; Idem 1977: 736-739;
Mócsy 1974: 33-38).
Етничка слика ових области у време пред римско освајање била је хетерогена
(сл. 1). Домаће становништво чинили су представници илирских Аутаријата, делимично асимилованих са Трибалима (Papazoglu 1969: 48-50) и племе Панона, а

Сл. 1. Племена на Централном Балкану у преримско доба
Fig. 1 Tribes in the pre-Roman times in the Central Balkans
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потом и и досељавање Скордиска у области Посавине, Подунавља и Поморавља,
када је дошло до промене етничке слике у овим областима од III века с. е. (сл. 2),
нарочито након њиховог неславног похода 279. године на Делфе (Popović 1994:
13-21). Трагови материјалне културе предримског становништва у областима Подриња и Посавине забележени су на двадесет четири налазишта (Стојић и Церовић
2011: 53 и карта на стр. 54). Углавном је реч о случајним налазима, као и код ратнички келстских предмета (савијено копље и мач) из Богатића и Владимираца
(Гарашанин 1986: 102), који указују на пуну укљученост и повезаност ових крајева
са носиоцима ранолатенске културе (Стојић и Церовић 2011: 44).

Сл. 2. Племена на Централном Балкану после 279. године с. е.
Fig. 2 Tribes in the Central Balkans after 279 BC

Када је у питању античка топографија, територија северозападне Србије веома
је оскудна. Главни путни правци и већа насеља наведени су у итинерару из IV века
Tabula Peutingeriana (сл. 3). На овој мапи уцртани су путеви између Далмације,
Паноније и Мезије, а у делу који се односи на Северозападну Србију забележена су
само два насеља, између Сребрнице (Argentaria) и Сремске Митровице (Sirmium),
који вероватно указују на чињеницу да у овим областима није било значајнијих
урбаних центара. На Табули су убележене станице Ad Drinum – непознате удаљености од Аргентарија, и станица Gensis, удаљена од Ad Drinum-a петнаест и Сирмијума тридесет римских миља, што би значило да се станица Ад Дринум налази
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на удаљености четрдесет пет миља од Сирмијума и вероватно би могла да се идентификује са данашњом општином Лозница, односно Дрињачом, док би Генсис могао да се лоцира у области Јадранске Лешнице (Гарашанин 1986: 104). У античкој
хидрографији налазимо називе река ових области, поред познатих Drinus и Savus,
и Aqua Niger, која би могла да представља реку Тамнаву (словенски превод античког хидронима), поменуту у Јорданесовој „Гетици“ (Јord. Get. LII 268) (Mirković
1968: 119; Dušanić 1967: 78, note 83; Гарашанин 1986: 104).

Сл. 3. Појтингерова табула
Fig. 3 Tabula Peutingeriana

Епиграфски споменици донекле употпуњују слику о насељеним местима северозападне Србије. На вотивној ари из Јабучја, посвећеној Митри - Непобедивом Сунцу (кат. 8) из периода краја II или из III века, помиње се дедикант чија је
функција била - decurio municipii (Јовановић 1985: 60-61). С обзиром на то да на
споменику није наведено ког муниципијума, А. Јовановић је претпоставио да је у
питању најближе познато насеље – Сингидунум (Јовановић 1985: 61, нап. 17), за
који се поуздано зна да је у то време имало муниципални статус (Mirković 1976: no.
44, 47; CIL III: 10495, 10496 - Aquincum).
Новијим проучавањем археолошких трагова у Ушћу код Обреновца, на основу
неколико критеријума,1 дошло се до претпоставке да би ово велико насеље могло
да се идентификује као Municipium Spodent( ) (Crnobrnja 2011: 374, 385), познато са
надгробне стеле P. Aelius Dasius-а из Крушедола (Dušanić 1967: 70-71, notes 83-84,
T. II, 5; Crnobrnja 2011: 374).
Идентификацију римског насеља са већим бројем појединачних газдинстава
(villae rusticae), на удаљености око 7,5 km источно од Ушћа у селу Скела, извршио
је М. Лазић, који је претпоставио да се на овом месту могло налазити античко
насеље Iatumentianae из Доње Паноније, које је епиграфски посведочено као origo
ислуженог војника, чија је војничка диплома, издата између 192-206. године случајно нађена у Скели – локалитет Врови (кат. 14) (Лазић 2006: 324-325 и нап. 5).2
1

 ритеријуми које је А. Н. Црнобрња у идентификацији археолошких остатака у Ушћу са насељем познатим
К
из cursus honorum извесног P. Aelius Dasius-a на споменику из Крушедола су следећи: постојање насеља од
краја латенског периода до IV, односно VI века н. е. на важној раскрсници путева, велика цивилна агломерација 70-120 ha са каменим утврђењем 150 x 150 m за смештај кохорте или ауксилије, као и мањи број вила
рустика које гравитирају ка насељу и утврђењу. В. Црнобрња 2007: 274; Црнобрња 2011: 374-385.

2

Датовање дипломе у период између 192. и 206. године, в. Mirković 2000: 290.
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Војска
Због малог обима истраживања у области северозападне Србије недостају
епиграфски подаци о размештају војних јединица на овим просторима. Присуство
припадника војних јединица посведочено је
само на два споменика, вотивној ари из Ушћа
код Обреновца (кат. 5), где се помиње један
veteranus који носи царско име Септимија Севера (прва трећина III века) (Црнобрња 2007:
273) и на војничкој дипломи из околине овог
места – из Скеле (кат. 14), где се помиње ислужени прост војник (ex gregale) Priscinus Prisci
f(ilius) Priscus из Јатументијане у Доњој Панонији, који је остварио римско грађанско право
за себе и своја два сина – Priscus-a и Aprilus-a,
вероватно у време између 192. и 206. године (Eck 2000: 275; Mirković 2000: 288; Лазић
2006: 323).
Материјални трагови, у облику налаза
делова војничке опреме и остатака архитектуре камених утврђења, подизаних на овим
просторима углавном у периоду II-IV, као и
касније, до VI века, претежно са задатком заштите рудних и пограничних области који су
често били на мети латрона, регистровани су
у овим областима, али нису довољно познати,
због непубликованог материјала и недовољне
истражености војне инфраструктуре (Васић
Кат. 2. Жртвеник, Узовница
Cat. 2 Ara, Uzovnica
1985: 137-141; Арсић 2012).
Божанства
Божанства, поштована у овим крајевима, судећи према епиграфским сведочанствима, били су Јупитер, Јунона, Силван, Либер Патер, Аполон, Митра, Мани
и генији колегија, односно божанства римског пантеона, локална романизована,
источњачка и струковна божанства.
У Ситарицама је, у секундарном положају, пронађена ара од локалног пешчара
(кат. 1), која је посвећена Аполону Гангарском (Apollini Gangarensis) (Лома 1995:
173; AE 1994: 1341). Епитет Gangarensis је до сада непознат уз ово божанство. Ис181
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траживачи су претпоставили да би могао да представља придев настао од топонима Гангре у јужној Пафлагонији, или, мање вероватно, од Гангаре, места на обали
Каспијског језера у краљевини Албена ван граница Римског царства (Лома 1995:
174), мада постоји могућност
да је у питању дијахрони
епитет настао од Γάνγριος-а,
припадника илирског племена Ардијеја, посведоченог на
вотивној плочи у Додони у V
веку п. н. е. (Ibid.: 176).
Поштовање Јупитера посведочено је на више налазишта у северозападној Србији. Највише се налази на територији Обреновца, одакле
потичу три дедикације овом
божанству, од чега су две вотивне аре и једна керамичка
патера (кат. 5, 7 и 18). У УшћуКат. 5. Жртвеник, Звечка
Cat. 5 Ara, Zvečka
Бељин (Градуштина) пронађена је ара у секундарном положају (кат. 5), која је вероватно потицала са простора цивилног насеља развијеног
у близини мање фортификације (Црнобрња 2007: 271). На жртвенику из Бељина,
Јупитер је највероватније представљен у заједници са Силваном, као божанствима
шума и земљорадње, чија се заједница среће на натписима у Панонији (Ферјанчић
и Пелцер 2006: 31).
Жртвеници подигнути у част Јупитера нађени су узидани у темеље основне
школе у Бачевцима, међутим о њиховом епиграфском садржају нема података
(Васиљевић 1985: 50; Арсић 2011: 198). Ара посвећена Јупитеру из ГрачаницеЦрквина (кат. 6) налазила се у рушевинама средњовековне цркве (Васиљевић
1985: 52; Ферјанчић и Пелцер 2006: 30-31). На овој ари Јупитер поред епитета
Optimus Maximus носи и назив Fulgurator или Fulminalis, који указује на његову
функцију божанства неба, громова и муња (Ферјанчић и Пелцер 2006: 27-29).
Власник сребрне патере из Беле Реке код Шапца (кат. 15), Флавије Марцел
(Flavius Marcellus), ову луксузну посуду посветио је Јунони, која носи епитет
Iuno Exsuperantissima и чија се израда опредељује у време Комода, у осму или
девету деценију II века (Поповић и Борић-Брешковић 1994: 28; Античко сребро:
283, кат. 193). Посвета Јунони указује да је посуда вероватно била намењена
њеном култу у оквиру каквог кућног ларарија (Поповић и Борић-Брешковић
1994: 28).
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У два случаја забележене су посвете генијима рудничких колегија (collegium
salutare), на арама из Узовнице код Љубовије (кат. 2, 3). Колегији су највероватније
припадали домавијском дистрикту, који је представљао једну од најзначајнијих
рудничких области у провинцији Далмацији (Dušanić 1977: 66; Исти 1980: 23, нап.
101). Из Селенца код Љубовије потиче посвета генију Либера Патера (кат. 4). Либер је старо италско божанство вегетације изједначено са Дионисом, који је уједно
био био божанство обнављања живота, плодности и плодова земље, укључујући и
минерале (Dušanić 2010: 672).
Римско веровање у култ душе након смрти, односно у богове Мане (Rémy and Јospin
1998: 85) јавља се у области северозападне Србије од почетка II века, како је судити на основу
натписа из Петнице и Горње Буковице код Љубовије (кат. 9, 11-12) (Којић 1965: 227; Вулић
1933: 50, бр. 159), као и до средине III века, што
је документовано налазом стеле из Јабучја код
Лајковца (кат. 10) (Јовановић 1985: 63).
Са јачањем оријенталних култова, нарочито током III века, у северозападној Србији
је регистровано поштовање бога Митре - Непобедивог Сунца. Ара је откривена у Јабучју,
а подигао ју је један од водећих градских чиновника неименованог муниципијума (кат. 8).
Осим епиграфских сведочанстава, постоје
и ликовни прикази божанстава који су поштовани у овим областима. Ту је на првом месту
представа Атиса, вероватно типа funerarius,
нађеног у секундарном положају на средњовековној и турској некрополи у Горњој Буковици код Љубовије, која је поменута у неколико
чланака (Вулић 1909: 179; Исти 1931: 88; АрКат. 6. Жртвеник, Грачаница
сић 2011: 201-202).
Cat. 6 Ara, Gračanica
Становништво
O именима становника и њиховој старосној структури сазнајемо понешто из
натписа на надгробним споменицима и вотивним арама. Из северозападне Србије,
из литературе или са терена познато је oсамнаест споменика са натписима, међу
којима су на тринаест забележена имена 35 особа, од којих су 28 мушка, а седам
су имена жена.
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На надгробним споменицима или арама ретко су забележена имена у tria
nomina. До сада је позната само једна надгробна стела из Горње Буковице (кат. 11),
где се помињу типично римска имена у овој формули, Caius Tessius Marcellinus и
Caius Tessius Paternus, који представљају две генерације Тесија у овим областима
(Којић 1965: 227).
У највећем броју случајева, код имена
становника ових области јављају се царски гентилицији, у по једном случају Flavii (Flavius
Marcellinus) (кат. 15), Iulii (Iulius Lutatius/
Latinus?) (кат. 8), Ulpii (Ulpia Bidna) (кат. 11)
и Severi (Septimius Severus) (кат. 5), у два случаја Aelii (Aelius Plinius, Aelius Mar(---)) (кат.
9). Највећи број становника носи гентилициј
Aurelii. До сада су познати примери са четири
споменика, где се помињу тринаест мушкараца и две жене (кат. 1, 9, 10 и 11). Мушка
имена из гентилног рода Aurеlii јављају се са
следећим когноменима: Bri(---), Capito, Carus,
Crispus, Crispinus, Germanus, Ham(---), M(--), Proculus, Rusticus, Ver(---) и Aurelius (---),
док су код жена заступљене Certa, Victorina и
Vitelina.
Дедиканти аре Јупитеру Фулгуратору или
Фулминалу (кат. 5) су Гај Патриције и Паула,
његова супруга или кћерка. Гај Патриције не
носи царски гентилициј и вероватно је у пиКат. 7. Жртвеник, Ушће
тању досељеник из Италије или неке од западCat. 7 Ara, Ušće
ноцарских провинција, с обзиром на то да се
гентилициј Patricius често среће на натписима
у галским и шпанским провинцијама (Ферјанчић и Пелцер 2006: 29). Осим Гаја
Патриција, имена са dua nomina се јављају још у четири случаја (кат. 4, 12, 14 и 15):
Celeus Cresianus, Flavius Marcellus, Papinius Primigenius и Priscinus Priscus. Такође
се имена у облику cognomina јављају релативно ретко, забележена су четири имена
на три споменика (кат. 7, 13 и 14): Aprilis, Code, Priscus и Tertullinus.
Женска имена регистрована су на четири споменика, од којих су три надгробна, а само је један вотивни. Од седам жена, четири носе царске гентилиције, како
смо претходно поменули (Ulpii, Aurelii – кат. 10, 11 и 13), док се код три особе
јављају само облици њихових когномина: Paula, Proclina и Ursacia (кат. 6 и 13).
Paullus, чији је женски облик имена Paula, често се јавља међу именима у Далмацији (Ibid.: 29), Proclina je типично римско име, док је порекло имена Ursacia
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од ursus – медвед, име које асоцира на снагу и
мајчинску бригу.
О старосној структури становништва ових
области мало се зна, јер је број надгробних
споменика веома мали - свега пет. На њима је
могуће читати године старости и време смрти
у случајевима осам особа. Најдубљу старост
је, према овим подацима, доживео Aurelius
Rusticus са својих 75 година (кат. 13). У тренутку подизања споменика Aurelius Proculus
је имао 60 (кат. 13), док је римски досељеник
C. Tessius Marcelinus доживео свега 22 године (кат. 11). Код женске популације (кат. 10 и
Кат. 11. Стела, Горња Буковица
13), Aurelia Victorina је преминула кад је имаCat. 11 Stela, Gornja Bukovica
ла више од 50 година, Ursacia са навршених
40, Aurelia Certa са 30, док је Aurelia Vitelina
преминула у младом узрасту, у тренутку смрти могла је да има између 5 и 9 година, док је
дужина живота Proclina-e за сада непозната,
јер је споменик на месту где се помињу године
њеног живота оштећен (кат. 13).
На основу ових, иако малобројних, података, добили смо драгоцена сведочанства о
античкој топографији, религији, војсци и именима становника ових области. Иако оскудни,
указују да су области северозападне Србије,
насељене домородачким племенима претежно
келтског и панонског порекла, рано ступила
у процес романизације. Поред домородачког
Кат. 12. Стела, Горња Буковица
становништва, приметно је и присуство страCat. 12 Stela, Gornja Bukovica
наца, како са Истока, тако и из Италије.
Имена становника, очувана на епиграфским споменицима, указују на романизацију још од краја I века, која је свој врхунац доживела у време династије Антонина током II, и касније, у првој половини III
века. Релативно малобројни споменици касноантичког периода (кат. 13, 18) указују
на постепену христијанизацију области, уз паралелно поштовање старих римских
култова. Новијим, будућим истраживањима области северозападне Србије, могла
би да се употпуни слика о овим пограничним областима, како у смислу градитељске инфраструктуре, тако и у погледу степена развоја економике, друштвених процеса, као и уметничких и занатских домета, који су нам до данас остали непознати.
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Каталог налаза
Кат. 1. Жртвеник од локалног пешчара, очуван са профилисаним горњим делом, са
представом акротерија на уговима и петолисном розетом између њих. Споменик је оштећен
у доњем делу. Димензије очуваног дела су 20- 28 x 29 x 18 cm. Слова су висине 5 cm. Нађен
је у месту Ситарице-Кик (Чот), у једној јарузи испод брда на коме су се налазили остаци
архитектуре из касне антике.
Објављено: AE 1994: 1341; Лома 1995: 173-179, фото.
Apollini / Gangare(n)s(i) / Aurel(ius) Capi/to v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Датовање: III век
Кат. 2. Жртвеник од светлосивкастог камена, делимично оштећеног горњег дела. Натпис у три реда. Нађен у Узовници, данас у дворишту средње школе у Љубовији.
Објављено: AE 1904: 22, no. 94; Vulić1904: 12, Nr. 13 (цртеж); ILJug 1468.
Genio / coll(egii) / salutari
Датовање: II-III век
Кат. 3. Жртвеник од кречњака, са натписом у два реда. Нађен
је у секундарном положају,
узидан у шталу М. Пановића,
земљорадника из Узовнице, где је
претходно донет са средњовековне некрополе Мраморје. Тренутно се налази у дворишту средње
школе у Љубовији.
Објављено: Вулић 1931:
88, бр. 203 (према туђем саопштењу); ILJug 1469.
Genius / salutar(is)
Датовање: II-III век

Кат. 13. Стела, Кржава
Cat. 13 Stela, Kržava

Кат. 4. Ара пронађена у Селенцу код Љубовије.
Објављено: CIL III: 8365.
Genio / Liberi / Patris / Papini[us] / Primig[en]/ius sa[cr(avit)?]
Датовање: II-III век
Кат. 5. Жртвеник израђен од пешчара, димензија 63 x 42 x 41 cm, оштећен на горњој
и доњој стани. Текст је у четири реда, висине слова 4,4-5,7 cm. Пронађен је на имању М.
Милошевића из села Звечке, који је споменик допремио са простора воћњака из Ушћа код
Обреновца. Налази се у Музеју града Београда, инв. НМ 10552.
Објављено: Црнобрња 2007: 272-273, сл. 1, Т. 1, 1 (фото).
I(ovi) O(ptimo) [M(aximo)] / IVS LA[ ? ] / Sept(imius) Sev(e)/rus vet(eranus)
Датовање: прва трећина III века (Црнобрња)
Кат. 6. Жртвеник од кречњака, димензија 92 x 40 x 28,5 cm, са проширеним горњим делом украшеним осмолисном розетом на фронталној страни, док је на задњој страни забата
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представа грожђа. Латински текст у осам редова, просечне висине слова 4-5 cm. Споменик
је нађен на локалитету Црквина у Грачаници, у рушевинама старе цркве, пренет у порту
цркве у Грачаници. Од 1975. године налази се у Народном музеју у Шапцу (инв. А 303).
Објављено: Ферјанчић, Пелцер 2006: 27-29, сл. 1-2 (фото).
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Ful(guratori или -minali) / K. Patricius / et Paula pro /
incolumita/5te sua suoru/mque pridie / Nonas Septem/bres.
Датовање: III век (Ферјанчић, Пелцер)
Кат. 7. Жртвеник од кречњака, димензија 90 x 37 x 30 cm, са проширеним горњим
делом украшеним акротеријама. Латински текст у четири реда, просечне висине слова 5
cm. Нађен је на локалитету Градуштина у Бељину-Ушће, у секундарној употреби у дому
породице Црвенковић. Од 1981. године налази се у Народном музеју у Шапцу (инв. А 464).
Објављено: Ферјанчић, Пелцер 2006: 30-31, сл. 3
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / [S]il(vano?) Ter/tullin/[u]s v(otum) p(osuit) l(ibens) m(erito)
Датовање: II-III век
Кат. 8. Вотивна ара од крупнозрног пешчара,
делимично оштећена, димензија 83 x 49 x 28 cm,
са натписним пољем димензија 41 x 39 cm. Нађена
је 1979. године у Јабучју на десној обали Колубаре
приликом вађења шљунка, на локалитету Зовљак,
који је у античко доба највероватније обухватао
простор некрополе (Арсић 2011: 202).
Објављено: Јовановић 1985: 60.
Sol[i] Invic(to) / Myt(h)rae / Iul(ius) Lut/[at]ius
(или Latinus?) d(ecurio) m(unicipii) v(otum) p(osuit)
l(ibens) m(erito)
Датовање: крај II-III век
Кат. 9. Надгробна стела, израђена од светломрко-окер пешчара, фрагментована, димензија
35 x 35 x 15 cm. Очуван део нише са рељефом,
међупољем, левом ивицом са орнаментом од витица лозе. Од рељефа у ниши остао очуван приказ
десне шаке, као и крај вертикалне траке од тунике,
која се спушта са рамена. Стелу је нашао сеоски
учитељ основне школе Петници пре 1970. године
у шумарку код улаза у Горњу Петничку пећину.
Стела је била пренета у Основну школу „Владика
Николај“ (бивша школа „Миша Дудић“) у Ваљеву.
Објављено: Stanković 1994: 49-50, sl. 3.
D(is) M(anibus) / Ae(lio) Plin[io? ---] / Aur(elio)
Bri [ ---] / Aur(elio ) Ham[---] / Ael(io) Mar[---] /
Aur(elio) Ver[---] / Aur[---].
Датовање: II-III век

Кат. 14. Војничка диплома, Скела
Cat. 14 Military diploma, Skela

Кат. 10. Надгробни призматични ципус, димензија 153 x 71 x 59 cm, са натписним
пољем 132 x 50 cm, делимично оштећен у доњем делу. Слова су висине 8 cm. Нађен је зајед-
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но са вотивном аром и сребрним посуђем у Јабучју код Лајковца, на локалитету Зовљак, у
оквиру некрополе типа аrea maceria cincta.
Објављено: Јовановић 1985: 63, сл. 1 (фото).
D(is) M(anibus) / Aurel(ia) Certa vixit / an(nos)
XXX Aurel(ius) Cris/pus v(ir) e(gregius) coniugi /
pientissim(a)e be/ne merit(a)e et sibi / vivus posuit
/ et Aurelii Cr[is]pi/nus et Germa[nus] / et Caro
sapien[tis]simi fili(i) eorum superviventi / et Aur(elius)
M[-- Cris]/pus et [---]/ Aur(elia) Vitelina /vixit an(nos)
V/ [---.
Датовање: III век
Кат. 11. Надгробна плоча од белог мермера, местимично оштећена, димензија 1,6 x 0,87 x
0,54 m. Натписно поље се налази у удубљеном и
профилисаном пољу. На левој бочној страни Атис
прекрштених ногу, држи штап. Оденут је у припасани кратки хитон, а на глави носи фригијску капу.
Споменик је нађен у селу Горњa Буковицa - заселак
Грабовица, поред пута, на имању М. Алексића.
Објављено: Вулић 1933: 50, бр. 159; Којић
1965: 227; ILJug 1467.
D(is) M(anibus) / C(aio) T[essio] Mar/cell[in]o
p[---] / [--- vixit] an(nos) XXII[---] / C(aio) Tes(sio)
Paterno / [---]co[---]iov / [vix(it)] ann(os) VIII /
Ulp(ia) Ma[rci f(ilia)?] Bi/dna(?) filio [---]t / marito
/ pientissimis.
Датовање: време Антонина (II век)

Кат. 15. Патера, Бела Река
Cat. 15 Patera, Bela Reka

Кат. 12. Надгробни споменик од белог мермера у облику коцке. Натпис се налази у
удубљеном профилисаном пољу. На бочној страни представа Атиса са прекрштеним ногама. Споменик је нађен у селу Горњој Буковици - заселак Грабовица, на имању Б. Окановића.
Објављено: Вулић 1931: 88, бр. 202; ILJug 1470.
D(is) M(anibus) / Celeo / Cresiano / ANISVI / VERMABI / ---]dano / ---]vareto / pien(t)
issimis
Датовање: II-III век
Кат. 13. Надгробна стела од кречњака, делимично оштећена, реконструисаних димензија 120 x 75 x 26 cm. На горњем делу споменика делом очувана рељефна представа са
мушком фигуром на десној страни и ногарима стола на левој. Нађена је 1956. године у
Кржави код Крупња, данас у Народном музеју у Шапцу.
Објављено: Mirković 1971: 91-95, 2 Figs.
Ste[?] s viator qui S[---]SOLISID[---] / Aurelius P(r)oculus annorum [L]X vi(v)us posuit
/ ed (!) dicit sit memoria sibi et suis parentibus e[t coni]/ugi su(a)e Ursaci(a)e viventi qu(a)e
(h)abet annos XL /5 Aurelius pater Rust(i)cus [vi]xit annos LXXV / et Aurelia mater Victorinna
vixit annos L[--] / Ursacia dixit fr(ater) Code precor magister add[e] / ed(!) [meam?] matrem
Proclina(m) vivente(m) annoru/m X[--] / in se[pulc]ri sumus (a)eternam sede(m) quiescimus / 10
CODD[---] et CP favemus
Датовање: IV век
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Instrumentum
Кат. 14. Војничка диплома израђена од бронзе, од које је нађена само једна половина
(tabella II) са латинским текстом на обе стране. Димензије дипломе су 19-19,2 x 14,9-15 x
0,225 cm. За израду дипломе је искоришћена бронзана плоча која је претходно носила угравиран текст. Слова старијег текста су 2,5 cm, а млађег 0,5 cm висине. Диплома је нађена у
Скели-Врови код Обреновца.
Објављено: Мirković 2000: 286-288; Eck 2000: 276; Лазић 2006: 322-323.
Старији текст (Eck 2000: 276):
legat[o prae praetore] / Imp. Caesa[ris Nervae Traiani] / Aug. G[ermanici Dacici] /
provinc[iae ---]
Tabella II intus (Мirković 2000: 288):
А(nte) d(iem) VII Idus Sept(embres) / Euphrata et Romano co(n)s(ulibus) / ex gregale /
Priscino Prisci f(ilio) Prisco ex Pan(nonia) / infer(iore) Iatumentianis /et Prisco f(ilio) eius et
Aprili f(ilio) eius. / Descriptum et recognitum es tabula aerea /qu(a)e fixa est Rom(a)e in muro
post templum /divi Aug(usti) ad Minervam.
Tabella II extrinsecus (Mirković 2000: 288):
L(ucii) Pulli(i) Marcionis / C(ai) Publici(i) Luperci / M(arci) Iuni(i) Pii / Ti(berii) Claudi(i)
Iuliani / Ti(berii) Claudi(i) Cassandri/ L(ucii) Pulli(i) Benigni / Ti(berii) Iuli(i) Dativi
Датовање: 192-206. године
Кат. 15. Патера од сребра са таушираним златним натписом, коничног облика, са дном
украшеним са три урезана концентрична круга са тачком у средини. Испод обода и при дну
трбуха урезане су три паралелне линије. Хоризонтална дршка на споју са ободом проширена, док је крај завршен у облику рибљег репа. Пречник отвора патере је 11,1 cm, пречника
дна 6,8 cm, висина 7,2 cm, док су димензије дршке 8,3 x 11,3 cm. Предмет је нађен заједно
са сребрним и златним предметима 1936. године на локалитету Црквине-Бела Река код Богатића.
Објављено: Античко сребро: 283, кат.193; Поповић 1994: 13, кат. 1.
У најужем кругу на дну суда налази се курзивни натпис:
Fl(avius) Marcel(l)us
На горњој површини дршке налази се златом тауширани натпис:
Iun(oni) Exsup(erantissimae)
Датовање: девета деценија II века (Поповић 1994)
Кат. 16. Патера од сребра, плићег коничног
реципијента и хоризонтално постављене дршке.
Крајеви дршке, на споју са ободом, украшени са
по два стилизована птичја протома на обе стране.
Горњи део дршке украшен је пластичним бршљаКат. 16. Патера, околина Ваљева
новим листом и две гранчице са три пупољка. Крај
Cat. 16 Patera, surrounding of Valjevo
дршке украшен јајастим мотивом. На доњој површини налази се пунциран натпис. Димензије патере су: пречник отвора 14,7 cm, пречник
дна 7,5 cm, дужина 24,6 cm и висина 4,3 cm. Предмет је нађен у околини Ваљева. Данас се
чува у Народном музеју у Београду (инв. бр. 835/II).
Објављено: CIL III: 6330; Античко сребро: 281, кат. 189.
V(otum) l(ibens) p(osuit) T() p(ondo) II S -α: VI
Датовање: почетак II века
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Кат. 17. Патера од сребра, идентичне форме и орнамента као претходна. На доњој површини налази се сличан пунциран натпис. Димензије патере су: пречник отвора 14,7 cm,
пречник дна 7,5 cm, дужина 24,6 cm и висина 4,3 cm. Пронађена у околини Ваљева, као кат.
16. Предмет се чува у Народном музеју у Београду (инв. бр. 836/II).
Објављено: CIL III: 6330; Античко сребро: 281, кат. 190.
V(otum) l(ibens) p(osuit) T() p(ondo) II S =, VI
Датовање: почетак II века
Кат. 18. Фрагмент дршке керамичке патере,
изађене од црвено печене, пречишћене глине, превучене наранџасто-окер глазуром, димензија 10 x 3
cm. Висина слова је 1,5 cm. Патера је нађена приликом систематских рекогносцирања у Ушћу код
Обреновца, на простору воћњака, одакле потиче и
Кат. 17. Патера, околина Ваљева
споменик кат. 5.
Cat. 17 Patera, surrounding of Valjevo
Објављено: Црнобрња 2007: 273, Т. 1, 2 (фото).
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Датовање: прва половина IV века (Црнобрња 2007)

Библиографија
АЕ – L’Année épigraphique
Античко сребро = Античко сребро у Србији, прир. Ивана Поповић, Београд. 1994.
Арсић, Р. 2011. Просторни контекст налаза римских вотивних и надгробних споменика у
северозападној Србији, Зборник Народног музеја (Београд) 20-1: 195-208.
Арсић, Р. 2012. Функција римске војне инфраструктуре на простору Северозападне Србије, Гласник САД 27: 61-82.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
Црнобрња, А. 2007. Два епиграфска споменика из Ушћа код Обреновца, Гласник САД 23:
271-278.
Crnobrnja A. 2011. Roman settlement at Ušće near Obrenovac – Municipium Spodent (?), Зброник Народног музеја (Београд) 20-1: 373-388.
Dušanić, S. 1967. Bassianae and its territory, Archaeologia Iugoslavica VIII: 67-82.
Dušanić, S. 1977. Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia
Superior. In: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. II, 6. Principat, Hrsg. H. Temporini,
Berlin-New York, 52-94.
Душанић, С. 1980. Организација римског рударства у Норику, Панонији, Далмацији и
Горњој Мезији, Историјски гласник 1-2: 7-55.
Dušanić, S. 2010. The minersʼ cults in Illyricum, In: Selected Essays in Roman History and
Epigraphy. Belgrade, 670-683.
Eck, W. 2000. Bronzeinschriften von Ehrendenkmälern aus Rom. Zu dem neuen Militärdiplom
von der unteren Sava, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 133: 275-282.
Ферјанчић, С. и Пелцер, О. 2006. Две дедикације Јупитеру из Народног музеја у Шапцу,
Museum. Годишњак Народног музеја у Шапцу 7: 25-33.

190

Г. Јеремић

Римски споменици из источних делова провинције Далмације...

Гарашанин, М. 1986. Крупањ и Рађевина у праисторијско и римско доба. У: Рађевина у
прошлости, ур. Д. Бојанић. Београд, 57-109.
ILJug = A. Šašel–J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et
MCMLX repertae et editae sunt, Ljubljana 1963; Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter
annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt, Ljubljana 1978; Inscriptiones Latinae quae
in Iugoslavia inter annos et inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt, Ljubljana
1986.
Jовановић, А. 1985. Налази из римског периода у ваљевском крају, Истраживања II. Саопштења са 6. скупа археолога Србије, Ваљево, 6-8. мај 1984: 58-65.
Којић, С. 1965. Један прилог проучавању религије Илира у римско доба, Старинар н. с.
13-14: 223-230.
Лазић, М. 2006. Римска војничка диполома из Скеле код Обреновца, Гласник САД 22: 321331.
Лома, С. 1995. Аполонова ара са тромеђе Далмације, Паноније и Мезије, Старинар н. с.
45-46: 173-179.
Мirković, M. 1968. Die Ostgoten in Pannonien nach dem Jahre 455, Зборник Филозофског
факултета 10-1: 119 -???.
Mirković, M. 1971. Eine frühchristliche Inschrift aus dem Umgebung von Krupanj, Archaeologia
Iugoslavica IX: 91-95.
Mirković, M. 1976. Singidunum et son territoire, In: Inscriptions de la Mésie Supérieure I.
Beograd, 23-92.
Mirković, M. 2000. Euphrata et Romano consulibus auf einem neuen Militärdiplom von der
unteren Sava, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 133: 286-290.
Mócsy, A. 1974. Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the
Roman Empire, London.
Papazoglu, F. 1969. Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba. Tribali, Autarijati, Dardanci,
Skordisci i Mezi, Sarajevo.
Поповић, И. и Борић-Брешковић, Б. 1994. Остава из Беле Реке, Београд.
Popović, P. 1994. The territories of Scordisci, Старинар н. с. 43-44: 13-21.
Stanković, J. 1994. Nekropola kasnorimskog horizonta u Petnici, Petničke sveske 38/III: 42-56.
Стојић, М. и Церовић, М. 2011. Шабац. Културна стратиграфија праисторијских локалитета у Подрињу, Београд-Шабац.
Васић, М. 1985. Мачва и Подриње у римско доба, Гласник САД 2: 124-141.
Васиљевић, М. 1985. Антички период, У: Азбуковица. Земља, људи и живот, ур. Павле
Васић. Љубовија, 43-52.
Vulić, N. 1904. Antike Denkmäler in Serbien, Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen
Institutes. Beiblatt VII: 1-12.
Вулић, Н. 1909. Антички споменици у Србији, Споменик СКА XLVII, други разред, књ.
40: 109-191.
Вулић, Н. 1931. Антички споменици у нашој земљи, Споменик СКА LXXI, други разред,
књ. 55: 1-259.
Вулић, Н. 1933. Антички споменици у нашој земљи, Споменик СКА LXXV, други разред,
књ. 58: 1-92.
Wilkes, J.J. 1969. Dalmatia. History of the Provinces of the Roman Empire, Volume 1, London.

191

Резултати археолошког истраживања
виле рустике у Клењу
The results of archaeological investigation
of villa rustica in Klenje
Гордана Ковић, Народни музеј Шабац

Апстракт: На локалитету Авлије у селу Клењу, општина Богатић Народни музеј у Шапцу
реализовао је ископавања од 2007- 2011. године. Том приликом откривени су темељни остаци виле рустике и две отпадне јаме богате материјалом. Анализом керамичког материјала
установљено је да припада III- IV веку, што и вилу опредељује у исти временски оквир.
Kључне речи: западна Србија, Богатић, Клење, сондажно истраживање, римски период,
III- IV век, архитектура.
Abstract: On the site Avlije in the village of Klenje, municipality Bogatić, the National museum in
Šabac conducted excavations in the period from 2007 to 2011. The excavations revealed foundations
of a villa rustica and two rubbish pits filled with archaeological material. The analysis of pottery
places it into III- IV century, and the villa rustica may be dated into the same period.
Key words: Western Serbia, Bogatić, Klenje, sondage excavations, Roman period, III- IV century,
architecture
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Локалитет Авлије, налази се 3 km удаљен од центра села ка северу, са десне
стране споредног пута Клење – Глоговац (сл. 1). Са северне стране оивичен је шумарком, са јужне и западне сеоским путем, а са источне се простиру суседне њиве.
На северозападу самог локалитета налази се далековод, а на југу телефонски стуб.
Површина локалитета износи 2,5 ha и лежи на терасним седиментима, што је карактеристика целе Мачве, сем њеног најсевернијег дела. Налазиште је забележено приликом рекогносцирања 2005. године.
Један од власника је током пољопривредних радова често налазио римски новац, а
уломака керамике има у знатној концентрацији на површини локалитета. Археолошко
истраживање локалитета Авлије започето је
2007. а завршено је 2011. године.
У току прве кампање истражено је укупно пет сонди, три су димензија (6x4 m), а
две су димензија (18x2 m). Укупна истражена површина износи 144 m². Осим у сонди 2
где jе копано до дубине од 1,5 m, у осталим
сондама стерилни слој је на дубини од око
0,7- 0,9 m. У сонди 1 (6x4 m) уочен је у осноСл. 1.
Fig. 1
ви другог откопног слоја укоп правоугаоног
облика (1,7 m дужине и 1,06 m ширине) који
jе дефинисан као јама. Налазила се уз јужни
профил сонде, садржала је знатну количину
згуре и понеки комад керамике. Овде је откривен фрагментован пехар, црвено печен,
танких зидова. Сонда 2 (6x4 m) постављена
је на 14 m удаљености од сонде 1 ка истоку.
Овде је у основи трећег откопног слоја уочен укоп тамно браон боје, који је захватао
скоро половину сонде и залазио у северни и
зпадни профил. Констатовано је да се ради о
отпадној јами. Културни слој дебљине 1,5 m
належе на шљунак измешан са земљом формирајући чврсту когломерацију која се није
могла разбити. Највећи део покретног материјала потиче из ове јаме, у којој доминирају уломци керамике, животињске кости,
нешто метала, фрагментована опека и шут.
Јако велика концентрација материјала укаСл. 2.
Fig. 2
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зује на интезиван живот на овом простору. Сонда 3 заузела је положај паралелан
сонди 2, четири метра удаљена ка северу. Истражена је са три откопна слоја, врло
сиромашна налазима, без назнака икаквог објекта.
На суседној парцели, постављен је пробни ров (18x2 m) ширином целе њиве,
на месту где су површински налази указивали на могућност постојања архитектуре. Ров (означен као сонда 4) удаљен је од сонде 2 осам метара на исток. Због своје
велике димензије и ради лакше документације подељен је
на девет квадрата. У другом
откопном слоју, појавили су се
остаци темеља, објекта који је
с обзиром да се налази врло
плитко, радом механизације и
других фактора скоро уништен. Залазио је у јужни профил сонде, а да би се испратио
правац пружања, постављена
је сонда 5 (18x 2 m) паралелна
сонди 4, удаљена 4 m ка југу.
Сл. 3.
У сонди 5 поред остатака
Fig. 3
темеља појављује се у квадрату 6 канал, озидан опекама и облуцима омалтерисан
хидростатичким малтером по
дну, дужине 1,8 m, укупне ширине 0,88 m, а ширина његове
унутрашњости је 0,5 m. Завршавао се проширењем дужине око 1 m испуњеном гарежи. Претпостављамо да је реч
о хипокаусту. С обзиром да
су темељни остаци врло плитко и да су дивљи архолози
овде орали на дубини око 0,7
m, није изнненађење што не
Сл. 4.
постоје други елементи који
Fig. 4
би потврдили ову претпоставку.
У другој и трећој кампањи истраживања, 2009. и 2010. године, постављене су
три сонде димензија (18x4 m). Означене су као сонде 1, 2 и 3 и свака је подељена на
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четири сегмента. Сонда 1 је заузела простор између сонде четири и пет (прва кампања истраживања), сонда 2 је постављена јужно од сонде 5, а сонда 3 иза сонде 2.
Откривени темељни остаци потврдили су претпоставку да се ради о вили рустици.
Реч је о темељним остацима грађеним од ломљеног камена и облутака, а као везивно ткиво користио се кречни малтер. Ширина темеља је 0,60-0,80 m а висина
0,45 m. Темељи нису били дубље фундирани, а очувани су у висини једног или
два реда камена. То нас наводи на помисао да је конструкција зидова била од трошног
материјала, међутим, остаци
имбрицеса, уломака тегула
и опеке указују на постојање
чврсте конструкције зидова.
Према казивању мештана,
овде је било доста крупних комада камена који је вероватно
развучен, јер су камен и опека
као грађевински материјали у
Мачви дефицитарна роба.
У четвртој, последњој
кампањи истраживања 2011.
године, постављене су три
сонде. Сонда 4 димензија
Сл. 5.
(18x4 m) постављена је иза
Fig. 5
сонде 3. Сегмент 1 сонде 4
проширен је ка западу, јер су
остаци темеља виле залазили у западни профил сонде и
праћењем простирања архитектонских остатака добијена
је једна просторија димензија
(7 x 6,8 m) која се завршавала
у западном профилу сонде 3,
сегмента 1.
Сонда 1 постављена на
суседној њиви, димензија
(6 x4 m) заправо је наставак
сонде 2 из прве кампање истраживања, када је откривена
археолошка целина означена
Сл. 6.
Fig. 6
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као отпадна јама. Због недостатка финансијских средстава јама тада није истражена у потпуности него је то учињено сада. Она је неправилног кружног облика пречника око 4 m, укопана до дубине од 1,5 m и испуњена са тамнобраон растреситом
земљом изузетно богата материјалом.

Сл. 7.
Fig. 7

У сонди 2 димензија (6 x4 m) постављеној уз јужни профил сонде 1, откривена
је археолошка целина означена као отпадна јама 2 овалног облика, пречника око
2,5 m и дубине око 1 m. Испуњена је тамнобраон растреситом земљом са фрагментима керамике, животињских костију, клинова.
Покретни налази
Највише покретног материјала откривено је у двема археолошким целинама
окарактерисаним као отпадне јаме. Доминирају керамика и коштани предмети.
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Од металних налаза пронађена су два гвоздена ножа, једна бронзана игла за
шивење одлично очувана, један крак маказа, медицински инструмент сонда (сл.
2) и три новчића, од којих је један Константина Великог, а друга два су нечитки.
Поред металног и керамичког материјала откривени су фрагменти равног стакла,
као и фрагменти бојеног малтера.
Анализом керамике1 установљена је разноврсност посуда, од здела, тањира,
цедиљки и поклопаца до питоса и лонаца (сл. 3-6). Највећи део посуда рађен је од
потпуно или делимично пречишћене земље, док је мањи део посуда од непречишћене. Већина посуда је рађена на витлу, а мањи број ручно. Посуде су добро печене
и већина их има добро очувану глазуру, што је одлика квалитетније керамике. Орнаментика се састоји од урезаних таласастих линија или
паралелних уреза гушће или
ређе концентрисаних. Међу
керамичким материјалом издвајамо два типа цедиљки
који се ретко налазе у провинцијској употреби, фрагменте
тера сигилате и мортаријума.
Фрагменти тера сигилате су
малих димензија и није могуће установити порекло, као
ни тип посуде. Фрагменти цедиљки са квадратним рупама
малих димензија припадају
типу 4 према типологији Олге
Брукнер и датују се у II- III
век (Brukner 1981: 41). Други
тип има кружне ситне отворе
и датује се у I-II век. Припада
типу 5 и има купасто дно и S
Сл. 8.
Fig. 8
дршку.
Закључак
Основа виле рустике у Клењу (сл. 7) је правоугаоног облика димензија (22x20
m). Са западне стране имала је две апсидалне просторије и једну правоугаону
1

 нализу керамике са прве кампање истраживања, урадили полазници Истраживачке станице Петница на
А
челу са Владимиром Пецикозом .
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просторију димензија (7x6,8 m), вероватно за скалдиштење хране, а која је могла
имати посебан улаз. Претпостављамо постојање чврсте конструкције зидова, на
шта указују остаци ломљене опеке, имбрицеса и уломака тегула. Вероватно је реч о
бондрук градњи, са испуњењем од фрагметоване опеке. Фрагменти равног стакла
указују на застакљеност прозора, а фрагменти бојеног малтера на декорацију зидова виле. Анализа керамичког материјала показала је да посуђе употребљавано у
вили хронолошки припада III-IV веку, као и новчић Константина Великог. Из тога
произилази да је и вила настала у III веку и да је трајала кроз IV век.
Локалитет Авлије припадао је територијално провинцији Доњој Панонији са
средиштем у Сирмијуму. Знамо да су у околини Сирмијума постојала пољопривредна имања (виле рустике) која су вишак својих производа дистрибуирали у
град, снабдевајући градско становништво. Власници ових вила били су римски
ветерани или чланови римског нобилитета.
Вила у Клењу због своје лошије градње и керамике солидног квалитета, била
је вероватно власништво скромнијег члана римског нобилитета. Фрагменти мортаријума, посуда које се везују за римски начин исхране, као и фрагменти цедиљки
које се не јављају често у провинцијској употреби, потврђују ову претпоставку.
Не знамо како је вила страдала. На керамичком материјалу из отпадне јаме 1
има трагова секундарног горења, што указује на могућност да је вила уништена у
пожару. С обзиром да је IV век време сталних упада варвара, вероватно је порушена осамдесетих година четвртог века, када су Квади и Сармати харали овим делом
Балканског полуострва.
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ВОТИВНИ РЕЉЕФ ИЗ УШЋА КОД
ОБРЕНОВЦА – РАЗМАТРАЊА О КУЛТУ
СЕРАПИСА НА ТЛУ СРБИЈЕ
THE VOTIVE RELEIF FROM UŠĆE NEAR OBRENOVAC – SOME
CONSIDERATIONS ON THE CULT OF SERAPIS ON THE SERBIAN
TERRITORY
Адам Н. Црнобрња, Музеј града Београда
Бојана Б. Племић*, Београд

Апстракт: У раду је указано на случајни налаз керамичког вотивног рељефа са представом
Сераписовог лика, нађеног у зони некрополе II-III века на локалитету Ушће код Обреновца. Уз
иконографску анализу плочице, пажња је поклоњена и ширем разматрању Сераписовог култа
у римским провинцијама на чијим се границама поменути локалитет налазио. Такође, кроз
преглед налаза који директно указују на насељавање ветерана током владавине династије
Севера у насељу на Ушћу и његовој околини, уједно и периоду највеће експанзије Сераписовог
култа, указано је на могућност да је поседник овог вотивног рељефа могао потицати из
војних кругова. Сходно месту налаза али и облику самог предмета, закључено је да се његова
евентуална намена може повезати са фунерарним контекстом односно Сераписовом улогом
у загробном животу.
Kључне речи: Серапис, култ, римски период, династија Севера, фунерарни контекст, Pannonia Inferior.
Abstract: In this paper is presented one stray find of a ceramic votive relief with representation of
Serapis, found in the area of the necropolis from II-III century on the site of Ušće near Obrenovac.
Apart from the iconographic analysis of the plate, the spread of the cult of Serapis in the Roman
provinces was considered. Furthermore, the analysis of finds directly suggesting that veterans were
settled in the site of Ušće and its vicinity, especially during the reign of the Severan dynasty (which is
at the same time the period of the greatest expansion of the cult of Serapis), also raises possibility that
the owner of this votive relief might have originated from military circles. Judging from the finding
place, but also taking into consideration the very shape of this object, it may be deduced that its
probable function was connected with funerary context, i. e., with the role of Serapis in the afterlife.
Key words: Serapis, cult, Roman period, Severan dynasty, funerary context, Pannonia Inferior
*

 езултати ових истраживања проистекли су и из рада на реализацији научноистраживачког пројекта
Р
Романизација, урбанизација и трансформација урбаних центара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлу Србије (eв. бр. 177007), Министарства просвете и науке Републике
Србије.
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Вотивна плочица са ликом Сераписа, о којој ће овде бити речи, случајни је
налаз са локалитета Ушће код Обреновца, и путем откупа је 2006. године приспела
у Музеј града Београда.1
Плочица је израђена од добро пречишћене керамике, највероватније из калупа, у димензијама 94 x 76 x 33 mm, и оштећена је у доњем левом делу (сл. 1). На
њој доминира централна представа фланкирана нејасним предметима, смештена
у неку врсту плитке нише. Ниша је уоквирена једноставно орнаментисаним профилом у виду спиралне траке. У центру
је представљена мушка глава, правилних
црта лица, наглашених очију и широког,
јаког носа. Коса и брада су обрађене са
посебном пажњом, са изразито таласастим праменовима односно коврџама. На
глави је приказан калатос, док је симбол полумесеца хоризонтално положен
изнад њега. Са бочних страна, глава је
фланкирана са два нејасна предмета. Са
лева, у читавој висини главе, протеже се
купаста форма, обрађена плитким паралелним урезима која је, у композиционом
смислу, прилично нехајно уклопљена. Са
десне стране, у много лошијем стању
очуваности, назире се горњи део некакве
форме са лунуластим завршетком.
С обзиром на то да споредне представе није могуће прецизно идентификовати, за конкретну анализу овде нам
Сл. 1. Вотивна плочица са ликом
мора послужити централни приказ. Лик
Сераписа
из Ушћа код Обреновца
старијег мушкарца са дужом брадом у
Fig. 1 The votive plate with the figural repreоснови је иконографије неколико богова, sentation of Serapis from Ušće near Obrenovac
који заједничко порекло имају у представи Зевса. То се посебно односи на хеленистичке приказе врховног божанства које
карактерише идеализована физиономија, са прецизно и до детаља обрађеном косом и брадом, наглашених увојака (Burn 2005: 151). Од грчких божанстава овоме
иконографском кругу припада Асклепије, а затим и оријентални богови попут Сераписа или Јупитера Долихена. Међутим, иако у основи истоветног лика, прикази
ових богова се ипак разликују захваљујући препознатљивим атрибутима. У овом
случају представу недвосмислено опредељује мотив калатоса. У иконографском
1

 њига уласка Музеја града Београда бр. 4663. Плочицу која припада категорији тзв. случајних површинК
ских налаза, пронашао је Милан Милошевић, пасионирани проучавалац историје и старина обреновачког
краја, који је у више наврата сарађивао са Музејом града Београда.
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смислу, калатос је одлика женских божанстава као симбол плодности и изобиља,
али он чини неизоставни део ликовног приказа једног од поменутих мушких божанстава – Сераписа (Gavela 1956: 42–51; Burn 2005: 151–152, fig. 88). Уколико
томе придодамо и полумесец изнад њега, највероватније као симбол Изиде, његове
сестре и жене, можемо сматрати да се у случају рељефа из Ушћа код Обреновца,
ради о предмету који је припадао следбенику управо Сераписовог култа. Са друге
стране, иако је већ напоменуто да се због оштећења не могу са сигурношћу идентификовати представе које
окружују главу божанства, у њима можемо
наслутити још два мотива
ликовног репертоара овог
култа: са десна, завршна
лунуласта форма асоцира
на део кљешта која припадају шкорпиону (Deonna
1959: 63; Hinnells 1975:
299), док се са лева можда
налази рог изобиља.2
Будући да је плочица
пронађена ван примарног
контекста, тешко је претпоставити коју је намену
она имала. Због тога ћемо
нешто већу пажњу овом
приликом поклонити самом римском насељу на
Сл. 2. Положај Ушћа (municipium Spodent...) у
односу на друге римске градове у окружењу
Ушћу, као и микролокаFig. 2 The location of Ušće (municipium Spodent...) in
цији на којој је предмет
relation to other Roman towns in the region
пронађен.
Римско насеље на Ушћу код Обреновца налази се на десној обали Саве, и припадало је провинцији Доњој Панонији, а налазило се на средокраћи путева између
оближњих већих центара: Сирмијума, Басијана и Сингидунума (сл. 2).3 На локалитету Ушће рекогносцирањем су евидентирани површински налази на површини од
приближно 70 hа. Она је омеђена са севера Савом a са запада речицом Вукодраж,
док је са истока и југа окружена отокама поменуте реке, пружајући се од ушћа
Вукодража у Саву, даље на исток и југ, уз пут ка Сингидунуму (сл. 3/II, IV, V). На
овом простору налазило се велико насеље са некрополом које је чинило једин2

Детаљно o Сераписовој иконографији види код: Clerk et Leclant 1994.

3

О римском насељу на Ушћу и до сада публикованим налазима видети код: Crnobrnja 2011.
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ствену целину са војним утврђењем на левој обали Вукодража (данашњи Бељин)
и објектима западно од њега (сл. 3/I, III). Разматрањем расположивих података у
литератури је већ изнето добро поткрепљено мишљење да је ово насеље заправо било municipium Spodent[…] (Crnobrnja 2011): судећи по материјалу, живот на
њему постоји у континуитету од позног латена до VI века; римско насеље је, са
припадајућим некрополама, заузимало изузетно велику површину (од 70 до 120 hа)
и највеће је римско насеље у северозападној Србији; утврђење за које се поуздано
може рећи да је настало крајем III века, било је са друге стране речице Вукодраж и,
барем у периоду IV–VI века, истовремено са насељем; насеље се налазило на два
битна пута – јужном копненом путу од Сирмијума ка Сингидунуму и на обали прометне водене комуникације – реке Саве (сл. 2); ка овом насељу гравитирао је већи
број мањих насеља, од којих за једно знамо и римски назив (Iatvmentiana); позиција
римског насеља на Ушћу у потпуности одговара оној за коју је С. Душанић претпоставио да би на њој требало да се налази муниципијум Spodent( ) – у близини
Басијана, јужно од њих (Dušanić 1967: 70–71, n. 83–84).
Вотивна плочица са ликом Сераписа пронађена је у делу локалитета на коме
се налазила некропола II–III века, у непосредној близини места на коме је пронађен и жртвеник посвећен Јупитеру (сл. 3/6) и на коме је претпостављено могуће
постојање сакралног објекта (Црнобрња 2007: 275). Стилске карактеристике приказа Сераписа указују на период Севера, oдносно прве половине III века као време
њеног настанка и употребе.
Иконографски елементи, који су присутни на предметима Сераписовог култа, преузети из хеленистичке уметности, показатељ су синкретистичког карактера
божанства насталог у Египту током владавине Птоломеја I, као религијског исказа
заједничког живота грчке и египатске културе у Александрији. Серапис је формиран сједињавањем два египатска божанства, Озириса, бога подземља, и Аписа, светог бика. У погледу култних функција, објединио је карактеристике више грчких
богова, почев од Зевса, Хелиоса, Хада, Диониса и Асклепија, покривши врло шаренолик спектар функција: представљао је врховно божанство и бога сунца, али и
господара подземног света и загробног живота, а затим и природе, плодности и исцелитељства. Са друге стране, његов женски паредар – Изида, била је персонификација божанског престола, заштитница брака, мајчинства, вегетације и медицине.
Захваљујући овако широким култним компетенцијама, овај божански пар је владао
земаљским али и питањима подземља, те је захваљујући свом универзалном карактеру стекао широку популарност у Римском царству (Takács 1995).
Римљани су у додир са египатским религиозним елементима дошли веома
рано, још током III века п.н.е, путем политичких контаката са краљевином Птоломеја, Селеукида и Антигонида. Првенствено су војници и трговци утицали на
културну размену, те је тако култ Сераписа и Изиде доспео најпре у Кампању
а затим и у Рим. Средином I века п.н.е. Египат је постао економска потпора ра204
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товима исцрпљеном Риму, што је додатно ојачало и религиозне утицаје. Култ је
доживео значајну експанзију захваљујући снажној подршци коју је уживао међу
одређеним императорима. Тако је Хадријан Серапису дао улогу службеног бога
Римског царства што је обележено подизањем велелепног Серапеума у његовој
вили у Тибуру, а у истом периоду је подигнуто и велико светилиште Серапису и
Изиди у Луксору (Stefanović 2011: 14–15). Слична традиција се наставила током
III века, а међу владарима
се издваја Каракала који
је посебно протежирао
Сераписа у официјелном римском пантеону
(Petrović 2000: 263).
По
успостављању
римске власти у европским провинцијама, култ
се брзо проширио на та
подручја,
првенствено
због прилива оријенталаца који су били у редовима трговаца, војника и административне
управе (Zotović 1969:
62; Ferjančić 2002: 156).
У подунавским провинцијама је најпре током II
Сл. 3. План налаза на Ушћу и Бељину: I - утврђење на левој
века Изидин култ стекао
обали Вукодража, Бељин; II - простор са површинским налапопуларност, ширећи се
зима на Ушћу; III - простор са површинским налазима западиз правца Аквилеје, где
но од утврђења, Бељин; IV - гробови I-III века; V - локација
се налазило њено велико римског насеља на некадашњем Ворбису; 1 - зидана гробница
(рекогносцирање); 2 - зидане гробнице (геоелектрика); 3 светилиште у коме је позидане гробнице (ископавања 2009); 4 - зидана гробница (исштована као заштитница
копавања 1967); 5 - место ископавања 1967; 6 - место налаза
помораца. Један од разжртвеника посвећеног Јупитеру и вотивне плочице са ликом
Сераписа. (преузето из Crnobrnja 2011: fig. 4)
лога за то вероватно лежи
Fig. 3 The plan of finds from Ušće and Beljin: I – the fortification
у чињеници да је полаon the left bank of Vukodraž, Beljin; II – area with surface finds
зиште легија за освајања
at Ušće; III – the area with surface finds to the west from fortification, Beljin; IV – graves dating to I-III century; V – the locaтериторија
поменутих
tion
of the Roman settlement on a former Vorbis; 1 - constructed
провинција, а првенствеtomb (field survey); 2 - constructed tombs (geo-electric data);
но Паноније, био управо
3 - constructed tombs (excavated in 2009); 4 – constructed tomb
тај град (Zotović 1969:
(excavated in 1967); 5 – the location of excavations in 1967; 6
– the finding place of an alter dedicated to Jupiter and the votive
62). Одатле је продирао
plate with the representation of Serapis (taken from Crnobrnja
2011, fig. 4)
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њен религиозни утицај који је резултовао подизањем богињиних светилишта Изеја, у већим центрима попут Саварије, Поетовија и Сисције. Међутим, почетком
III века, Изидин примат потиснуо је њен божански супруг Серапис, захваљујући
протекцији коју је уживао међу династијом Севера када му је и подигнут велики
храм на Квириналу (Birley 2002: 35 и даље). Ова појава се одразила посебно у
фунерарној уметности, јер тада долази до преображаја круништа стела у монументална круништа на плинти са Сераписовим ликом окруженим лављим главама, као
украсом гробница.4
Постојање оваквих круништа забележено је и у блиским подручјима у односу
на локалитет Ушће, односно место налаза плочице са ликом Сераписа о којој овде
говоримо. Ради се о стелама, углавном очуваним у горњем делу на којима се налази представа лавова са овнујским главама под шапама, док је између лик брадатог старца са калатосом на глави. Према познатом материјалу најближе аналогије
оваквих споменика подручју Ушћа, везују се за Сирмијум. Два таква круништа
нађена су управо на некрополама Сирмијума, док једно потиче са потеза Паланка
– Сремска Митровица, а једно из Басијана (Dautova – Ruševljan 1983: 41, Т. 5/ 1–4).
Такође, више фрагментованих стела из Мурсе доводи се у везу са иконографијом
Сераписовог круга (Pinterović 1978: 136–137).
У погледу осталог археолошког материјала који на нашој територији сведочи
постојање Сераписовог култа, ради се о мањем броју споменика (Radišić 2008).
Тој групи припадају два жртвеника са посветама овом божанству из околине Пећи
(Gavela 1956: 44), односно један из Комина, који је посветио римски витез (Вулић
1941–1948: 130, бр. 287), као и један из Чачка, чији је дедикант био заповедник
кохорте II Delmatarum (Ферјанчић, Јеремић и Гојгић 2008: 24–25), те споменик са
натписом на грчком језику откривен на територији Скупа (Dragojević-Josifovska
1982: 59). Ови натписи упућују нас на поштовање Сераписовог култа међу вишим
друштвеним и војним круговима, што је и доликовало богу кога су званично протежирали римски императори. Међутим, од њих је далеко значајнији споменик,
мермерна глава божанства у натприродној величини из Равне код Књажевца. Иако
је пронађена у групи са другим скултпурама, сходно њеним размерама постоји
могућност да је она представљала доминантну фигуру, односно да је била поста4

 теле са забатним и равним лављим круништима датују се оквирно у период од I–III века и јављају се у веС
ликом броју на територији провинције Паноније (Pinterović 1978: 136–137; Dautova-Ruševljan 1983: 41–42),
мада се тај мотив јавља и на тлу Горње Мезије (Вулић 1941–1948: 13, бр. 28, 146, бр. 315; Dušanić 1976:
142, no. 129). Иако их велики број истраживача генерално доводи у везу са Сераписовим култом, склонији
смо мишљењу заснованом на почетној хипотези Петра Селема да је мотив лављих глава које доминирају
над овном, оригинално пореклом из метроачке иконографије, а да је у доба синкретизма захваљујући Сераписовој популарности, дошло до укрштања са мотивима његове иконографије (Више о том проблему види
код: Selem 1980: 47–56; Gregl i Migotti 2000: 151–154; Nikoloska i Burmaz 2008: 215–218). Том мишљењу
у прилог говори и чињеница да се лавови који доминирају над овном, јављају у комбинацији и са другим
средишњим мотивом као што је женска глава, ерос, делфин, пас или жртвеник (Dautova-Ruševljan 1983: T.
6/1–7). Сходно свему наведеном, у овом раду ћемо размотрити само примере који се директно иконографски везују за божанство о коме расправљамо.
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вљена у цели светилишта посвећеног Серапису или евентуално неком сродном
оријенталном богу попут Јупитера Долихена.5
Остале налазе овог култа чини ситни покретни материјал у који спада неколико примерака накита, затим једна аплика, пар жижака и новац. Представе Сераписа
забележене су на златном накиту: на геми односно камеји два прстена (Popović
1989: 17; 1992: 28), као и на једној златној минђуши која се чува у Народном музеју
у Београду (Поповић 1996: 77, бр. 56). Бронзана аплика нађена у близини Костолца, датована у II или III век, моделована је у облику Сераписа обученог у хитон, са
карактеристичним калатосом на глави (Popović 1969: 35).
Новац чини најбројнију групу налаза са ликовним приказима Сераписа нађених на нашим просторима. Међутим, та врста налаза првенствено указује на периоде у којима је божанство било посебно уважавано од стране царева, тј. када је
наглашаван његов официјелни карактер.6
Уз осврт на предмете Сераписовог култа, важно је напоменути да у већини
случајева не располажемо прецизним сазнањима у вези са околностима налаза.
Нешто јаснија слика позната је само у случају круништа са лављим главама и Сераписом, као једне форме монументалних надгробних споменика, односно налаза
фунерарног карактера. У погледу накита или бронзане аплике, нису позната тачна места или контексти у којима су пронађени. Са друге стране, налази жижака
пружају нам нешто више података. Жишци у облику стопала везују се за Сераписа као преносиоца порука у загробни свет (Крунић 2005: 153). У Сингидунуму
и Виминацијуму је нађено неколико оваквих примерака али су само за два познате околности налаза. Један од њих потиче из зоне некрополе у Сингидунуму
(ibid.: 150), док је други, такође из Сингидунума, нађен у јами у оквиру стамбене
зоне (ibid.). Интересантно је да на њима нема трагова горења, што указује на то
да они нису били употребљени у загробном ритусу, те да су вероватније купљени
као гробни прилози од стране породице или пријатеља (ibid.: 155). Имајући то у
виду могуће је претпоставити да су овакви и слични налази посебно наглашавали
једну од функција Сераписовог култа, односно његову повезаност са загробним
животом. Томе у прилог говори представа Сераписа и Изиде на диску жишка који
5

 вај споменик је први публиковао Никола Вулић, идентификујући главу као Сераписову, док је таква квалиО
фикација преузета и у каснијој литератури (Вулић 1941–1948: 92, бр. 198; Zotović 1966: 104, no. 49; Tomović
1992: 96, no. 106). Међутим, постоји и другачије мишљење, које је доводи је у везу са фрагментом скулптуре
бика, највероватније дела представе Јупитера Долихена, повезујући је са овим божанством и постојањем
неког сакралног простора њему посвећеног у Равни (Јовановић 2007: 184–185). Сходно томе да је на глави
представљен калатос, као препознатљиви елемент Сераписове иконографије, ми смо ипак склонији првобитној идентификацији овог налаза.

6

 рво ковање са представом Сераписа било је за време Хадријана у Александријској ковници (RIC II: no.
П
452), док се највеће присуство овога божанства бележи на новцима Комода (RIC III: no. 261, 601, 605) и
Каракале, код кога је присутан на готово свим номиналима (RIC IV-1: no. 193, 194, 208, 244, 263, 280, 289,
290, 291, 497, 502, 561). На новцу каснијих владара Серапис се спорадично појављује: Гордијан III (RIC IV3: no. 30), Галијен (RIC V/I: no. 19, 600), Клаудије Готски (RIC V-1: no. 201, 202), Постум (RIC V-2: no. 282,
329), али и на једном медаљону Јулијана Апостате (RIC VIII: no. 493).
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је пронађен у гробу од опеке, северно од Градске тврђаве у Нишу (Јоvanović 2006:
30), као и на територијално удаљеном примеру жишка са северног Понта (Žuravlev
2007: 217, 219, fig. 10), такође гробном налазу.
Кроз претходно изнете податке, могли смо увидети да у мањем броју случајева када уопште и располажемо подацима о околностима налаза, можемо говорити
само о онима везаним за сепулкрални миље. Сматрамо да је таквог карактера било
и окружење плочице са Сераписовим ликом из Ушћа код Обреновца, о чему је било
говора у почетном делу рада. Међутим, сличан закључак се везује и за подручја
ширег оквира од оних које смо овом приликом разматрали. Наиме, у једној од новијих студија посвећених Сераписовим представама на гемама и накиту у античком свету уопште, обрађено је чак 1218 објеката. За већину није познат контекст
налаза, док онда када је познат, процентуално за свега 20% налаза, преовладава
управо фунерарни контекст (Veymers 2009).
Сходно овим подацима, иако досадашња истраживања сличних Сераписових
налаза нису још увек на задовољавајућем нивоу, можемо закључити да је ово синкретистичко божанство свакако имало важну улогу у сепулкралном култу. Иницијално је ова особина настала сажимањем са карактеристикама Озириса и Хада,
али се временом захваљујући специфичним римским веровањима везаним за загробни живот, прилагодила новим потребама.
У складу са тим размотрићемо и питање култне функције плочице из Ушћа.
Познато је да међу гробним налазима римског доба преовладавају предмети другог
типа: најчешће се ту ради о покојниковом накиту или оружју, као и конкретној опреми везаној за погребни ритус, првенствено керамичким посудама и жишцима. Вотивне плочице ретко се налазе у репертоару гробног мобилијара, судећи по томе да
се њихови налази углавном везују за контекст светилишта или мањих кућних олтара.
Ови нас подаци наводе на даља размишљања о примени наше плочице, односно о могућности да је она имала неку врсту улоге попут тзв. tabellae defixionum?
Ове таблице, најчешће израђене од олова, служиле су првенствено да би се анатемисала одређена особа или су пак полагане у гробове са циљем да покојник
пренесе поруку силама подземља. На њима је углавном исписана одговарајућа
магијска формула, док ређе имају и ликовне представе. Међутим, на римским некрополама нашег подручја оне се не јављају тако често (Глумац и Ферјанчић 2011:
231). Због тога је још значајнији податак да је једна керамичка tabella defixionum,
димензија сличних нашем вотивном рељефу, нађена у гробу из IV века у Прогару,
локалитету који се налазио у истој провинцији неких 15-ак километара низводно
са друге обале Саве (Barišić 1970). Иако се овај налаз не може довести у директну
везу са Сераписовом плочицом, поставља се питање да ли је могло бити речи
о сличној култној пракси, без конкретне везе са функцијом tabellaе defixionum,
али са истом наменом преносиоца поруке или посредника између света живих и
подземља?
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На интересантне закључке упућује нас још једна чињеница. Плочица из Ушћа,
посматрано из профила, има карактеристичан облик, тачније извесна задебљања
указују да је она прављена тако да буде постављена у специфичном положају,
односно да уз помоћ неког ослонца стоји на вертикалној подлози (сл. 4, доле).7
Имајући то у виду, овакав облик није првобитно био намењен простору гроба, већ
пре неког кућног олтара или је пак као заветни дар био постављен у евентуалном
светилишту на Ушћу. Са друге стране, могло је доћи до накнадног измештања плочице из поменутих окружења у фунерарни контекст. Међутим, у погледу сакралног
окружења плочице, сматрамо да је ипак
мање вероватно да је верник свој вотивни залог преместио из храма у гроб, показавши тако да не поштује свети простор, који припада небеско – божанској
сфери, мешајући га са светом мртвих
и подземних сила. Одатле следи да је у
овом случају неко веома близак покојнику, у складу са властитим уверењем
или следећи жељу самог покојника,
могао изместити плочицу из стамбеног
контекста у фунерарни, са намером да
истакне или чак у потпуности измени
функцију култног предмета, односно
самог божанства.
На крају, поставља се и питање
ко је могао бити поседник ове плочице? Као што смо и напоменули, продор
источних култова најчешће се везује за
Сл. 4. Вотивна плочица са ликом Сераписа,
покрете војске, а експанзија Сераписнимци из различитих углова
совог култа за доба династије Севера,
Fig. 4 The votive plate with the representation
док је Септимије Север био један од
of Serapis, from different angles
његових ватрених посвећеника (Birley
2002). Управо из периода Севера, у који на основу стилских карактеристика можемо определити и нашу вотивну плочицу, потиче више налаза са Ушћа и његове
околине који указују на очигледно повећано присуство војске која је и била главни носилац Сераписовог култа. Већ поменути жртвеник са ушћа Јупитеру је посветио ветеран Септимија Севера (Црнобрња 2007), неколико километара западно
од Ушћа (municipiuma Spodent...) у селу Скела (римској Iatumentiana-и) пронађена
7

 блик плочице, односно заобљени део њеног горњег десног угла (сл. 4, горе), као и равна десна страна (сл.
О
4, десно), дозвољавају претпоставку да се овде можда ради о половини рељефне представе, односно да је
мушка глава имала свој женски пандан, као део интегралног приказа божанског пара Сераписа и Изиде.
Међутим, сходно стању очуваности налаза, то није могуће са сигурношћу тврдити.
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је војничка диплома ветерана који је службу завршио око 200. године (Mirković
2000; Лазић 2006), а на прилив војника из источних делова царства указује и знатан број налаза новца Никеје на самом Ушћу и околним локалитетима (Црнобрња
2011а). Септимије Север је у великом обиму давао и грађанска права перегрином
станoвништву Паноније (Ферјанчић 2002: 235), док из времена династије Севера
потиче и већи број натписа са тла Паноније и Горње Мезије (Mócsy 1974: 230).
Налаз вотивне плочице са Сераписовим ликом додатно скреће пажњу на то да је
и у западној Србији у периоду династије Севера дошло до приметних промена
у структури становништва и заступљености култова, узрокованих највероватније
знатнијим присуством војника и ветерана, као и повећаним протоком добара и новца. Иако је незахвално износити било какве закључке на основу овако оскудних
података, ипак би смо се усудили да претпоставимо да је и поседник наше вотивне
плочице са Сераписовим ликом потицао из војничких кругова.
У том случају, власник нашег вотивног рељефа је могао поштовати Сераписа
као официјелно врховно божанство, признато од стране императора. Измештањем
плочице у фунерарни контекст, настављајући исказ религиозне оданости, таквим
гестом он је нагласио одређену Сераписову функцију, са вером у његову компетенцију и у загробном животу. Оваква уверења, како смо имали прилике да видимо судећи по учесталости појављивања предмета његовог култа у фунераном контексту,
изгледа да нису била неуобичајена. Имајући у виду природу овог божанства, највероватније да се није радило о намери да се осигура преношење одређене поруке
у свет подземља, већ о потреби да се обезбеди сигуран пут покојникове душе ка
свету умрлих.
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Нови резултати истраживања у
близини Пријепоља - заштитна
археолошка истраживања
локалитета Градина-Чадиње

New results of research in the vicinity of Prijepolje
– archaeological rescue excavations on the site
Gradina-Čadinje
Дејан M. Булић, Историјски институт, Београд
Марија Алексић Чеврљаковић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево
Апстракт: Заштитна археолошка истраживања на Градини код Пријепоља обављена су
после девастације локалитета изазване изградњом базне станице мобилне телефоније.
Рекогносцирањем терена у прошлости Градина је описана као вишеслојан локалитет са
покретним налазима из старијег гвозденог доба и касне антике, док се употреба током
средњовековне епохе претпостављала. Истраживањима су откривени остаци објекта кога
на основу дебљине зидова не можемо дефинисати као фортификацијски објекат. Посебну
карактеристику чини готово одсуство покретног археолошког материјала, што уједно отежава прецизно датовање и одређивање намене граћевине. Начин градње и малобројни уломци
керамике оквирно датују локалитет у период касне антике док близина рудника упућује да је
објекат могао бити повезан са њиховим радом и функционисањем.
Kључне речи: Градина, девастација, халштат, касна антика, Коловрат, Чадиње, рударење,
опека.
Abstract: Archaeological rescue excavations on the site Gradina near Prijepolje were carried out
after the destruction of the site by building the base station for mobile telephony. Previous field
survey described Gradina as multi-layered site with portable artefacts from Early Iron Age and Late
Antiquity, while the use of the site during the medieval times was only in the realm of hypothesis.
These excavations discovered the remains of an object, which, after the wall thickness, may be defined
as a fortification structure. The archaeological material is almost completely absent, which makes
the precise dating and function attribution very difficult. The method of building and rare pottery
fragments suggest this site may be placed into the Late Antique period, and the presence of a mine in
vicinity suggest that this building may have been related to mining activities.
Key words: Gradina, destruction, Hallstatt, Late Antique, Kolovrat, Čadinje, mining, bricks

Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама

Локалитет Градина - Чадиње (к. 779.87 m) смештен је 2 km југозападно од
Пријепоља и представља доминантну позицију која омогућава лаку контролу долине Лима (сл. 1). До Градине се данас најлакше стиже из насеља Коловрата, преко
благе падине Чадиња, мада постоји и стрма пешачка стаза од Партизанске болнице
у Пријепољу до ТВ релеја.
Археолошка ископавања била су условљена
подизањем радио базне
станице мобилне телефоније чијом изградњом
је, без претходно прибављених услова заштите
археолошког налазишта,
дошло до драстичне девастације локалитета (сл.
2).1 У непосредној близини, источно од РБС VIP-a
налазе се објекти РТС-а
и локалне телевизије, поСл. 1. Поглед на локалитет са југа
стављени ранијих година,
Fig. 1 View on the site from the south
који су такође девастирали део локалитета, а што
је већ приликом првих рекогносцирања констатовано.2 Такође, пут који иде јужном
ивицом платоа, и вероватно прати стару трасу, додатно је проширена изградњом
нове станице.
Простор на коме се налази објекат је обрастао „младом “ шумом, осим у делу
где је шума прокрчена грађевинским радовима VIP-a. Са северне и јужне стране
локалитета на стрмим падинама је, густо шумско растиње, док растиња нема на
1

 авод за заштиту споменика културе Краљево примио је захтев од предузећа Kodar inžinjering ради издавања
З
услова за подизање базне станице Vip mobile, након што је базна станица већ била постављена и девастиран
локалитет. Радовима на изградњи базне станице на локалитету Градина оштећена су или потпуно покидана
зидна платна на неколико места. На највишем врху постављен је решеткасти антенски стуб висине 12 m, на
масивној армирано-бетонској стопи дим. 6 х5 m, заштићеној жичаном оградом. Плато на коме је постављен
предајник сада је заравњен, али је за потребе учвршћивања антене копано у дубину неколико метара, чиме
су сви остаци објекта на површини коју захвата бетонска стопа уништени. Ископани материјал (малтер,
камена и земља), исечено дрвеће, те грађевински отпад насут је са северне стране стуба проширујући на тај
начин горњи плато и мењајући првобитни амбијента. Oдлагањем шута са северне стране онемогућено је
да се дефинише северозападни део локалитета. Његова дебљина није прецизно утврђена, осим уз северну
ивицу, где је максималана и износи 2-3 m. На 12 m југоисточно од антенског стуба изграђена је још једна бетонска платформа димензија 7 x 3,5 m. Две бетонске платформе су повезане покривен бетонским каналом,
ширине око 0,75 m, кроз који воде каблови.

2

 ео локалитета који је најистуренији према истоку девастиран је током седамдесетих и осамдесетих година
Д
изградњом ТВ предајника, и касније подизањем базне станице за Телеком (Баковић 1993: 94).
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Сл. 2. Ситуациони план
Fig. 2 Situation plan

источном делу, где стеновита подлога чини истурени врх. У затеченим условима
стручна екипа је требала да констатује ареал локалитета, димензије и врсту видљивог објекта, установи стратиграфију и сагледа степен оштећења локалитета.3
Градина изнад Коловрата у литератури се помиње као вишеслојан локалитет.
Све до археолошких ископавања главни подаци, потичу са рекогносцирања М. Баковића, тада археолога Музеја у Пријепољу, који део локалитета на западу дефинише као кулу кружне основе, висине од 5-6 m, пречника око 8 m. У саставу шута,
осим камена, уочио је и доста уломака опеке (Баковић 1993: 94). Такав опис готово
да у потпуности одговара делу локалитета на коме је подигнута базна станица и
који је смештен на северозападу платоа. На основу анализе покретног археолошког материјала и присуства керамике типа turban dish, пронађеног приликом рекогносцирања, установљено је коришћење Градине током старије фазе гвозденог
доба-халштата, а само утврђење је датовано у период касне антике, на основу већег
броја фрагмената опека већег формата. У разговору са мештанима дошли смо до
податка да су на простору Градине, као важном стратешком положају, Италијани
током Другог светског рата држали положаје и да су изградили објекат-касарну
на падини испод релеја, чији су остаци и данас видљиви. Д. Спасић, очигледно
преузимајући податке од Баковића наводи исту величину утврђења на Градини,
3

 периоду од 04.08. до 13.08. 2009. године изведена су заштитна археолошка ископавања лок. Градина-ЧаУ
диње. Носилац истраживања био је Завод за заштиту споменика културе Краљево, а стручни тим чинили
су Дејан Булић, археолог Историјског института – Београд и Горан Јокић, академски сликар из Београда
задужен за израду техничке документације.
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али продужава период употребе
утврђења до у средњи век, без опипљивих доказа за такву тврдњу.
Он повезује утврђење са радом
средњовековних рудника сребра у
Чадињу и са постојањем средњовековне некрополе у Коловрату,
док је недостатак покретног археолошког материјала покушао
да објасни „феноменом обрнуте
стратиграфије“ (Спасић 2002: 8485).
Основа објекта утврђена је
површинским „праћењем“ делимично уочених траса зидова.
Тамо где се западни зид објекта
није могао више „пратити“, отворена је сонда 2 ради откривања његовог правца пружања.
Обликом сонда 2 је прилагођена
правцу пружања рова, којим је
зид праћен и бетонској основи
антене, која се косо пружа у односу на ископ. Услед грађевинских
радова на постављању станице,
након којих су са северне стране
остале велике наслаге грађевинског шута, унутар сонде (рел. дубини од 1 m) констатовати су остаци лучне партија западног зида
објекта.
Стратиграфска слика локалитета добијена је након ископавања
у две сонде (сонда 1 и 3). Сонда
1 (дим. 3 х 1,8 m) прислоњена је
дужом страном уз унутрашње
лице јужног зида oбјекта (сл. 4).
Испод хумуса је слој шута, који
се састоји од камењa различите
величине и дробљеног малтера.
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Сл. 3. Површински налази
Fig. 3 Surface finds

Сл. 4. Сонда 1, северни профил, основа и јужног
зида Објекта (северни изглед)
Fig. 4 Trench 1, northern profile, the ground plan and
the south wall of the structure (northern view)
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Од покретног археолошког материјала пронађена је већа количина опека у горњој
зони слоја, неколико уломака животињских костију и неколико фрагмената грнчарије праисторијске провенијенције (сл. 11/1). На рел. дубини 1-1,08 m мерено од
круне зида, констатован je малтерни под над којим је слој светло мрке земље са
мањим зонама гара местимично. У слоју је пронађен један гвоздени клин и известан број уломака животињских костију (сл. 11/2-3). Пронађене опеке су наранџасте
или светло-црвене боје, дебљине
4,5-5 cm, често благо деформисане и увек грубе (необрађене) доње
површине. Из већег броја опека
издвојене су две основне величине. Уз поменуту дебљину један
тип би биле опеке димензија: 29
x 27~28 cm и друге, нешто веће
којима је једна позната димензија
износила 33 cm (сл. 5).
У сонди 3 (дим. 2х1,5 m) две
стране ископа (јужну и источну)
чине преградни зидови откривеног објекта (сл. 6). Након уклањања хумуса, копано је у слоју
тамно-мрке земље, са траговима
Сл. 5. Опекe
Fig. 5 Bricks and tegulae
горења. Испоставило се да је дијагонално, кроз сонду био прокопан
укоп за постављање громобрана,
који је покидао источни преградни зид. На релативној дубини од
0,60 m малтерни под належе дирекно на живу стену (сл. 7). Осим
животињских костију није било
других покретних археолошких
налаза.
Откривени објекат на локалитету Градина приближних је дим.
29 х 17 m, зидова дебљине 0,7 m
(сл. 8 и 9). Зидан је од ломљеног
камена сложеног у грубе редове, а
као везиво је послужио беличасти
кречни малтер са ситним каменом
Сл. 6. Сонда 3
као агрегатом. Приближно правоFig. 6 Trench 3
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угаони облик грађевине ремети западни зид својим испустом и лучном изведеним
северним делом. Делимично уочене партије зидова указују на бројне преградње.
У средишњем делу сонде 1 уочен је зазидани улаз ширине 1,06 m (сл. 10). Улаз
се од остатка зида разликује опусом зидања, које је овде изведено педантније са
правилнијим комадима ломљеног камена и уз обилну употребу малтера. Под објекта чинио је жућкасти малтер нанет директно на живу стену. Дебљина малтерног
слоја износи 18-20 cm. Једино је,
уз зазидани улаз, под делимично
формиран од набоја, где се услед
излагања ватри јављају и површине црвено запечене земље.
Остаје нејасна улога пронађених
опека у објекту, јер на сачуваним
партијама зидова њихова употреба није констатована. Најпре су
коришћене за израду лукова над
вратима или прозорима, мада
употреба као либажног слоја у
горњим деловима зидова или пак
као кровног венца није искључена. Одсуство имбрекса, уз ретке
фрагменте тегула, указује да су
могле бити и део кровног покривача, али ову могућност ипак искључујемо јер би се у том случају
нашле на поду грађевине, након
страдања објекта. Слој паљевине
Сл. 7. Сонда 3, северни профил и основа
над подом, указивао би на дрвени
Fig. 7 Trench 3, northern profile and the ground plan
кровни покривач.
Са северне стране базне станице РТС, констатовани су такође остаци зида
(дебљине 0,73 m), који је према западу био пресечен бетонским анкером, док се
према истоку пружао ка истуреним стеновитим врховима. Испоставило се да се
на овај зид надовезивао још један зид под правим углом (у правцу базне станице).
Дебљина зидова, коришћено везиво и начин зидања указују на истовременост са
истраженим објектом.
Упркос већој грађевинској интервенцији и изведеним археолошким истраживањима, пронађен је неуобичајено мали број покретног археолошког материјала.
Готово потпуно одсуство грнчарије, скромни налази животињских костију, те готово непостојање културног слоја указује на временски кратку употребу објекта.
Овакав утисак не мења ни грађевинска интервенција на јужном зиду зиду објекта,
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Сл. 8. Предложена реконструкција Објекта
Fig. 8 The suggested reconstruction of the Object

219

Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама

када је претпостављамо, један од улаза зазидан. Могуће је да његова примарна
намена није становање. У осталом чудан облик западног зида указивао би на специфичну намену. Начин зидања објекта, само од ломљеног камена, одсуство било
какве камене пластике и скромни малтерни подови не упућују на луксуз. Такође,
нису пронађени трагови цистерни за воду, те није познато ондашње снадбевање
водом.4
Необично је да се на градинским
позицијама, а као такав локалитет је и
ушао у литературу, налазе објекти који
због дебљине зидова не могу имати
фортификацијску улогу, док претпоставка о евентуалном постојању бедема
у оквиру којих се нашао истраживани
објекат није нашла потврду на терену.
Ипак извесне аналогије, према положају и дебљини зидова, пронашли смо
на територији данашње Босне, односно
некадашње провинције Далмације.
На основу скромних података
најблискија је Кара-Арманова Градина
у Грковићима код Босанског Грахова.
Реч је о праисториској градини и римској утврди (димензија око 24 х 20 m),
односно остацима зидова правоугаоне
грађевине (Arheološki leksikon Bosne i
Hercegovine 2: 164). Слична ситуација
Сл. 9. Северни део локалитета
је на Великој Градини - Горња МљечаFig. 9 Northern part of the site
ница код Босанске Дубице, где су на вишој страни уског платоа (око 150 х 5-10
m) доминантног брега истражени остаци римске грађевине (Arheološki leksikon
Bosne i Hercegovine 2: 39) Аналогија се према положају, али не и начину градње
може пронаћи и код Градине, Мали Ограђеник-Доњи Ограђеник, Читлук, где се на
благо заравњеном врху унутар сухозидом ограђеног простора праисторијске градине наишло на рушевине римске зграде изведене од четвртастих блокова камена
везаних кламфама (Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine 3: 39).
Ретки налази грнчарије, указују на касну антику или рановизантијску епоху,
од чега је карактеристичан само један глеђосани уломак лонца (сл. 11/3-5). Унутар
4

 анас су позната два извора у непосредној околини локалитета. Један извор се налази северно у подножју
Д
локалитета, испод једне брезе и други ближи, на прилазој северозападној страни. По речима Р. Пајовића,
власника дела парцеле на којој се локалитет налази некада је постојало више извора, али су мештани одвели
воду до својих имања на нижим позицијама.
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овог хронолошког оквира није могуће прецизније датовање због познате чињенице
трајања касноантичких форми посуда и током рановизантијског времена. Вероватно су ретки, уломци керамике локални продукт, што би било у складу са већ
изнетом тврдњом да је керамика пронађена на простору античке некрополе произвођена у Коловрату или његовој најближој околини (Цермановић-Кузмановић
1992: 150).
Због недостатка покретних археолошких налаза, временски и функционално
остаје недефинисан, делимично откривени сухозид у југоисточном делу објекта, сачуван у 4 метра дужине и који је приближно паралелан са северним зидом објекта.
Градина Чадиње се може посматрати у односу на локалитет у Коловрату и
чињеницу да се у његовој непосредној околини вековима експлоатисала среброносна руда. О
изгледу и величини насеља на Коловрату не постоје сигурни подаци. Претпоставља се да се насеље
налазило на левој обали Сељашничке реке, код њеног ушћа у Лим,
на простору савременог приградског насеља (Зотовић 1975: 182;
Поповић 2002: 11). Изградњом
Сл. 10. Сонда 1, зазидани улаз у објекту
Fig. 10 Trench 1, closed entrance in the Object
текстилне фабрике «Љубиша Милорадовић» постало је јасно да је
локалитет Дворине у Коловрату значајна античка некропола. Сумирајући резултате археолошких истраживања на локалитету Дворине у Коловрату, А. Цермановић-Кузмановић констатује да се најстарија, римска некропола налазила на малом
платоу, на благој падини према дворишту текстилне фабрике, док је касноанатичка
некропола, са засведеним гробницама, лоцирана на падини испод римске некрополе. Остаје отворено питање рановизантијских и средњовековних налаза, али
по свему судећи цркве-базилике су биле смештене на најнижем делу, на простору
текстилне фабрике и њеног дворишта, те су већим делом уништене (ЦермановићКузмановић 2001: 163-164).
Насеље у Коловрату свој економски процват доживљава у ІІІ веку што, се тумачи развојем рударства у Чадињу. На постојање рудника у Чадињу указао је М.
Зотовић који поред више рударских јама -»сврдњева» наводи случајне налазе из
1965. године када је пронађено и више комада рударског алата, остаци шљаке и
једне веће пећи за ливење гвоздене руде (Зотовић 1975: 183). Посредно, о руднику
сребра у Чадињу сведочи посвета богу Силвану (Kubitschek 1928, 37) и један натпис посвећен богињи Дијани, која се сматра, између осталог, и богињом сребра, а
посвету је могао приложити руднички прокуратор (Mirković 1975: 105-106).
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Подељена су мишљења каквог је статуса било насеље у Коловрату. У прошлости се насеље сагледавало као центар рударског дистрикта југоисточне Далмације,
али није сигурно да ли је насеље имало муниципални статус (Mirković 1975: 105106). Релативна близинa насеља у Коминима (Municipium S....) код Пљеваља не
искључује могућност да се у Коловрату могло налазити још једно
насеље са рангом мунуципија, тим
пре што су ово две географски издвојене целине. Најновији радови
сагледавају насеље у Коловрату
као vici док једино насеље урбаног карактера и средиште рударског дистрикта виде у Коминима
(Dušanić 2003: 254-255). Претпоставља се да је експлоатација рудника код Чадиња настављена и у
средњем веку, а уговори дубровачких трговаца о куповини олова у
Пријепољу и Бродареву у ХV веку
тумаче се као потврда активности
ових рудника (Николић 1989: 185).
У истом контексту посматрани су
и случајно пронађени примерци
средњовековног накита из Коловрата, који су могли бити израђени од овде експлотисане руде, док
би назив Коловрат, могао бити изСл. 11. Археолошки налази
мењени назив за средњовековну
Fig. 11 Archaeological finds
топионицу или коло (Томовић
1997: 97).
У току антике област око Пријепоља се налазила у источном делу провинције
Далмације, али после Диоклецијанових и Константинових административних реформи, овај простор је чинио део провинције Превалис.
Након немирних времена Јустинијан је покушао да подизањем утврђења учврсти позиције Царства у унутрашњости Балкана. Прокопије не наводи градове
у Превалису, али се сматра да је део утврђења наведен у Дарданији смештен и у
суседној области долине Лима (Mirković 1996: 68). О постојању насеља током рановизантијског периода сведоче ранохришћанске засведене гробнице, откривене
на рубу платоа изнад Дворина (Цермановић-Кузмановић 2001: 159-164). У том периоду подигнута је и ранохришћанска базилика, чији су остаци, изузев фрагмената
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две парапетне плоче, заувек уништени изградњом
фабрике
(НиколајевићСтојковић 1976: 202-204).
О постојању организоване управе на овим
подручјима у периоду
ране Византије сведочи
натпис епископа Стефана
из Избичња, откривен на
сеоском гробљу, и натпис
из Падежа, засеока Дренове, пронађен приликом
истраживања средњовеСл. 12. Поглед са локалитета на рудник
Fig. 12 View from the site to the mine
ковне цркве (Николајевић
1976: 203-208; Вуловић
1980: 7-26). Према натпису епископ Стефан, изградио је за владавине Јустинијана,
и обновио епископску резиденцију и поменуте пратеће објекте. М. Мирковић је
претпопставила да је епископ могао изградити и обновити објекте унутар неке
утврђене виле или палате, негде у атару села Избичањ или у његовој непосредној
околини (Мирковић 1978: 6). М. Поповић је пак, на основу досадашње истражености шире територије Пријепоља, указао да је Коловрат једина позната локација
на којој постоји могућност да се налазило веће насеље урбаног карактера, те да су
поменути натписи као сполије пренети на пронађене локације (Поповић 2002: 24).
М. Мирковић је покушала да претпостави под којим се именом у Прокопијевом
спису De aedificiis крије насеље код Коловрата и закључује да би то могао бити
Пτωχεῖον (Mirković 1996: 71).
Имајући на уму све изнето, на основу пронађеног археолошког материјала,
није могуће прецизно датовати локалитет. Остаје нам, за сада, само да претпоставимо да је пронађени објекат био у функцији оближњег рудника, али његову ближу
намену не можемо утврдити. Пронађена грнчарија праисторијске провенијенције
није се могла повезати са неким архитектонским остацима, али јасно указује на коришћење овог места током старијег гвозденог доба (сл. 3). Ретки уломци керамике
указују на касноантичко време подизања пронађеног објекта. Ослонимо ли се на
досадашња археолошка сазнања о висинским утврђењима, може се рећи да простор Србије не познаје овакав објекат у време ране Византије. Искључивањем фортификационе улоге откривеног објекта намеће се његова веза са античким рудником који се налазио у непосредној близини, свега око 200-тинак метара ваздушном
линијом (сл. 12). Први датум могућег престанка коришћења објекта је почетак V
века када су Готи, крстарили Балканом пре одласка у Италију. Нешто касније, 457.
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су продрли у Нови Епир и опљачкали Драч, а већ 478. су се населили у Новом
Епиру и упадали у Превалис (Ковачевић 1967: 251-256). Претпостављена употреба
локалитета током средњовековне епохе је археолошким истраживањем искључена,
али су откривени трагови коришћења овог положаја током Другог светског рата од
стране италијанске војске.
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Археолошко истраживање утврђења
Јеринин град – Бранговић код Ваљева
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Archaeological research of the fortress
Jerinin Grad – Brangović near Valjevo in 2011
Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе Ваљево

Апстракт: Године 2011. истражено је укупно око 200m2. Сондом која је означена бројем 4, у
потпуности је истражена кула 4 и део западног бедема. Унутар куле документована је сложена стратиграфија важна за датовање настанка утврђења и дефинисање фаза живота
у њему Утврђење је подигнуто вероватно средином III века. У непрестаном континуитету
са 2 разарања живи до краја VI или почетком VII века. До поновне обнове живота дошло је
око X века.
Kључне речи: западна Србија, река Градац, ваљевски крај, утврђење, кула, црква, позна
антика, рановизантијски период.
Abstract: In the year of 2011 a total area of 200m2 was covered by research. The tower no. 4 and part
of the western wall were completely investigated by the trench labelled no. 4. In the interior of the
tower a complex stratigraphic sequence was documented, important for precise dating of the origin
of the fortress and defining the different phases of occupation in it. The fortress is most likely built
in the mid- III century. It lived continuously, with two episodes of destruction, until the end of VI or
early VII century. It was re-occupied in the X century.
Key words: western Serbia, river Gradac, Valjevo region, fortress, tower, church, Late Antique,
Early Byzantine period
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Увод
Једно од најбоље сачуваних античких утврђених градова западне Србије налази се 7 km југозападно од Ваљева, у селу Бранговић у кањону реке Градац (сл.
1). Ова водом најбогатија саставница Колубаре, усекла је правцем југ – север клисурасто–кањонску долину дужине 23 km. У геолошкој грађи терена, изразито
доминирају кречњачке стене уз местимичне појаве вулканоседиментних стена.
Дубина клисуре у односу на ниво површи у које је усечена, износи просечно 150
– 200 m, а највећа је у узводном делу између села Бачаваца и Горње Лесковице и
између села Бранговића
и Лелића, где износи
преко 300 m. На овом
месту смештено је и
утврђење Јеринин град.
На појединим секторима долине, низводно
од саставка Буковачке
реке и Забаве, затим код
утврђења и нешто низводно од њега, долинско дно реке Градац је
проширено до стотинак
метара, а стране клисуре су стрме и често
Сл. 1. Положај утврђења у односу на Ваљево
вертикално одсечене,
Fig. 1 The position of the fortress related to the town of Valjevo
представљене кречњачким литицама (Ковачевић 1982: 22).
Археолошки остаци обухватају западне обронке брда Браниг, које је са три
стране окружено кањоном реке Градац (сл. 2). Народно предање је настанак града
везало за проклету Јерину (Павловић 1907: 567; Караџић 1852: 80). Највиша тачка утврђења налази се на 441 m, а најнижа на 268 m надморске висине. Западни
бедем издигнут је око 40 m изнад речног тока. Основа утврђења је неправилног
вишеугаоног облика, максималне дужине око 320 m и ширине око 220 m. Рушевине су данас у потпуности обрасле слабом шумом и ниским растињем. Утврђење
је судећи по видљивим остацима било опасано зидом од ломљеног и притесаног
камена и кречног малтера ширине око 2 m. Бедем је очуван у висини од 1,5 до 2 m,
али је већим делом затрпан ерозионим наносом и културним слојевима. На једном
истуреном кречњачком вису, где се налази природни усек између две стене, подигнута је кула 1, док је највиша кота брда Браниг око 90 m изнад ове куле, на 550 m
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висине. Од куле 1 бедем се приближно правцем исток – запад пружа ка реци, где
се на око 40 m изнад тока налази још једна правоугаона кула. Од ње бедем скоро
под правим углом скреће ка југу пружајући се у дужини од око 240 m, до следеће
куле која се налази на југозападном углу утврђења и на ивици окомите литице која
чини јужну границу фортификације. Простор са најмањим нагибом терена погодан
за подизање објеката налази се уз западни бедем и обухвата површину од око 1,5
ha. На појединим местма видљиви су трагови објеката прислоњених уз бедем, или
у унутрашњости утврђења.
По свој прилици сви објекти
су јако добро сачувани захваљујући урушавању и ерозији, тако да су код већине
зидови сачувани до висине
од 2 m.
У периоду пре почетка
археолошког
ископавања
овог локалитета о Јеринином граду написан је велики
број чланака и публикација.
Детаљан преглед историјата
истраживања и публикованих радова о утврђењу приказан је у оквиру чланка о
првим археолошким ископавањима (Мркобрад и Арсић
2004: 79-82). Овом приликом треба додати и поменути две публикације Б. Јаневског који је поред детаљних
описа површинских остака
и трагова у непосредној околини покушао да успостави
и везу са оскудним антич- Сл. 2. Основа утврђења са назначеном зоном истраживања
Fig. 2 The ground plan of the fortress with marked
ким и каснијим историјским
excavation zone
изворима (Јаневски 1997 и
2002.)
У новембру 2003. године, Завод за заштиту споменика културе Ваљево у сарадњи са Д. Мркобрадом је извршио заштитна истраживања на површини од око
300 m2. Том приликом, потпуно је истражена кула 1 која се налазила на највишој
коти утврђења. Њена улога је била осматрање кањона ка југу и одбрана прилаза
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тврђави са горње источне стране (Мркобрад и Арсић 2004: 87). Кула је била делимично уништена дивљим ископавањима. На простору уз западни бедем откривена
је црква – једнобродна грађевина димензија 13 х 9 m, а њени зидови од притесаног
камена и малтера сачувани су до висине од 2 m. У олтарској апсиди цркве откривено је камено седиште за епископа и свештенике (синтронос), док је у унутрашњости цркве откривен малтерни под, код кога је олтарски простор у односу на
брод цркве био издигнут за око 20 cm. Поред тога, у апсиди су остали видљиви
отисци часне трпезе постављене на четири стубића. Унутрашњи зидови цркве су у
потпуности били омалтерисани, изузетно квалитетним малтером који се углавном
сачувао до наших дана, док је само простор изнад апсиде био засведен тесаницима
сиге. Црква је подигнута приликом обнове утврђења крајем V или почетком VI
века, а срушена је прилком аварске опсаде крајем VI и почетком VII века, када су
настрадали и други објекти (Мркобрад и Арсић 2004: 93-95).

Сл. 3. Положај сонде 4 у односу на цркву
Fig. 3 The position of the trench 4 related to the church

За 2011. годину било је предвиђено ископавање простора о северно и западно
од цркве, како би се ослободили спољни зидови цркве и препремили за конзервацију.1 Истовремнено се очекивало да је због западног бедема стратиграфија на
овом делу локалитета много боље очувана него на његовим вишим деловима.
1

 истраживањима су учествовали: Владимир Пецикоза археолог, Истраживачка станица Петница, Милан
У
Веселиновић конзерватор Народни музеј Ваљево, Невена Павловић, Никола Јевтић студенти археологије
из Ваљева и аутор.
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Истражено је укупно око 200 m2 сондом која је означена бројем 4, димензија
12 х 12 m са два мања проширења дуж бедема. Сонду 4 од сонде 3 којом је истражен већи део цркве, одваја контролни профил. Остављање овог профила било је
неопходно и због спречавања урушавања западног зида и подзида цркве. Простор
сонде подељен је на квадрате 2 х 2 m (сл. 3). Како се ради о рушевини куле која је
имао форму хумке на терену под великим нагибом, сонда је истражена по наизменичним сегментима, као би се документовала стратиграфска ситуација у унутар објекта. Максимална дебљина културних слојева унутар куле и са унутрашње
стране бедема износи око 2,4 m.
Стратиграфија
У унутарашњости куле 4 захваљујући очуваним зидовима регистрована је
сложена стратиграфска слика која је само једним мањим делом била оштећена
ерозијом (сл. 4). Ситуација је за нијансу једноставнија на простору између унутрашњег лица бедема и цркве. Унутар куле 4 регистрована је следећа стратиграфска
слика (сл. 4):
1.
2.

 теновита подлога са тамноцрвеним скелетоидним земљиштем, са спорадичС
ним налазима грнчарије гвозденог доба.
Слој светлобраон земље са ситном дробином и спорадичним комадима стеана
и зонама гарежи дебљине око 10 cm, садржи мањи број римске провинцијалне
грнчарије и животињске кости.

Сл. 4. Профил у кули 4
Fig. 4 The profile within the tower 4
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

 лој тамнобраон растресите земље са, ситном и средње величине каменом
С
дробином оштрих ивица, дебљине 20-40 cm. Археолошких налазе чине ситнији фрагменти керамике, метални клинови, животињске кости и 1 бронзана
монета ковнице Виминацијум из XII године локалне ере (сл. 4).
Слој тамносиво-сиве земље са великом количином гарежи браон боје дебљине
око 30 cm, и ситном каменом дробином. Оквирно се може датовати у крај IV
век.
Слој светлосиве растресите земље са доста здробљеног малтера и каменом
дробином већих димензија промера око 30 cm. Дебљина слоја износи 40 до 60
cm. Представља фазу урушавања објекта, или слој нивелације пре постављања
малтерног пода. У њему је откровен мањи број покретних налаза углавном керамике и костију.
Малтерни под светлобраон-жуте боје са тампоном од хидрауличног малтера
дебљине 15 cm. Очуван је у североисточној половини куле, а на остатку површине уништен је ерозијом. На поду је видљива једна фаза обнове са премазом
дебљине 2 до 3 cm. Између двс слоја малтера откривен је мањи број ситнијих
налаза грнчарије.
Слој тамносиве растресите земље са ситном спорадичном дробином и већом
количином гарежи дебљине око 25 cm. Садржи велики број налаза који се може
датовати у распон од краја V до почетка VI века.
Слој светлобраон-жуте песковите земље дебљине око 10 до 15 cm, слој обнове
куле.
Слој тамнобраон земље са каменом дробином.
Слој растресите хумусне тамнобраон земље са крупном каменом дробином и
малтером.

Кула и бедем
Истражена
кула
има неправилну четвороугаону основу димензија 8,4 х 6,55 х 7,05 х
5,52 m. Постављена је
на стеновитој основи
са нагибом од 19º према
западу (сл. 5). Унутрашње димензије куле су
4,11 х 3,55 х 3,32 х 3,29
m. Као источни зид искоришћен је бедем кроз
који саграђен отвор ширине 1,2 m. Судећи према урушеним тесаници230

Сл. 5. Основа куле 4 и истраженог бедема
Fig. 5 The ground plan of the tower 4 and excavated
part of the walls
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ма сиге откривеним у
пролазу и са унутрашње
стране бедема јасно је
да је улаз у кулу био
засведен. Ширина зидова је неуједначена, а
најшири је западни зид
куле 2,16 m, северни је
ширине 1,38 m, колико
је приближно широк и
јужни, док је зид према истоку широк 1,6 m.
Јужни зид је са спољне
стране девастиран до
Сл. 6. Кула 4 снимак
стеновите подлоге тако
Fig. 6 Tower 4
да није могуће утврдити
прецизне димензије, а вероватно је имао исту ширину као и северни зид. Висина је
најбоље очувана са источне и северне стране и то до 2,2 m, док је највише оштећен
са јужне, где висина уз спољну ивицу износи од 0,3 до 0,5 m. Захваљујући кишној
ерозији очувани зидови контурама прате круне зида нагибом терена ка западу (сл.
5). На основу откривених налаза подизање куле може се датовати у средну III века,
док је крајем V и почетком VI века у кули направљен малтерни под дебљине око
30 cm на коме је видљива једна фаза обнове. Пре тога, на истом месту постојао
је вероватно дрвени под кроз који је отпад упадао у међупростор, испуњавајући
простор од стене до дрвеног пода.
Простор између куле и стеновите литице на југу затворен је тањим и лоше
очуваним зидом ширине 1,3 m. Очувана је само основа зида на стени од једног до
или два реда зиданог ломљеног камена висине 20 cm (сл. 5). Ширина истраженог
дела бедема северно од куле износи у просеку 2,3 m углавном је постављен преко
живе стене (сл. 5 и 6), а зидан је од ломљеног камена и кречног малтера. За лице
зида у зонама испод 1,5 m коришћени су велики комади стена димензија од 0,5 до
1,5 m м који су вешто уклопљени у лице зида (сл. 7). Изнад ове зоне коришћен је

Сл. 7. Изглед унутрашњег лица бедема и улаза у кулу
Fig. 7 The view of the inner side of the fortification walls with the tower entrance
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камен мањих димензија, од 20 до 30 cm. У горњој коти најстаријег слоја са унутрашње стране бедема откривени су трагови угљенисаних греда које су изгореле и
пожару и пале на земљану подлогу. Остаци су стајали управно на бедем на међусобном растојању од 1,2 m. Вероватно се ради о деловима шетне стазе која је изгорела у пожару крајем IV, или почетком V века. Судећи по траговима на грнчарији
температура је прелазила 1200º C. Бедем је са унутрашње стране очуване висине
од 1,5 до 1,9 m.
Покретни налази
У свим слојевима доминирају налази фрагментоване грнчарије и животињских костију. Укупно је откривено 1796 фрагмената грнчарије, 6135 комада
животињских костију, 26 комада стакла, 24 металних предмета и 50 комада шљаке.
Изненађујуће је мали број металних налаза па и металних клинова, којих скоро да
нема, а откривене су само две бронзане монете. Поменута средња бронза Виминацијума из 252. године откривена је у најстаријим слојевима унутар куле, једна
нечитка монета IV века и једна испред улаза у кулу.

Сл. 8. Налaзи грнчарије
Fig. 8 Pottery finds

Сл. 9. Налaзи грнчарије
Fig. 9 Pottery finds
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У
слојевима III и IV века доминирају лонци сферичне
форме са споља закошеним и задебљаним
ободом, са унутрашње
стране ужљебљеним.
Дно је равно и сужено,
углавном сиве боје печења. У овом слоју приСл. 10. Налaз керамичке посуде са фрагментом грчког натписа
лично су бројни и лонFig. 10 Pottery find with fragmented inscription in Greek
ци рађени руком, скоро
вертикалног обода, ненаглашеног врата и благо задобљеног трбуха, тамнобраон или црне боје печења и
песковите фактуре (сл. 8). Чести су украси на рамену у виду јендоструке урезане
таласасте линије, или снопови неправилних уреза. Поред лонаца, бројни су налази биконичних здела и тањира од добро пречишћене глине, сиве боје печења код
којих је површина обрађена глачањем. У истом слоју откривени су и фрагменти
већих траоница са разгрнутинм лучним и на доле савијеним ободом у који је усечен изливник, црвено-браон боје печења су, са набаченим песком на унутрашњој
страни (сл. 9). Најзначајнији налаз из овог слоја представља део мање керамичке
посуде са фрагментом грчког натписа (сл. 10): -ς ΦΥΛ- У слојевима друге половине V и из VI века доминирају лонци косо разгрнутог и ужљебљеног обода, нагла-

Сл. 11. Налaзи грнчарије
Fig. 11 Pottery finds
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шеног врата, лоптастог трбуха и равног дна, тањих зидова. У горњем делу трбуха
украшени су плитким, широким жљебовима. Рађени су од црно печене земље песковите фактуре (сл. 11). Поједини лонци су са косо разгрнутим ободом и са више
или мање наглашеним жљебом са унутрашње стране обода, а врат им је слабо наглашен, имају лоптасти трбух, танких су зидова, песковите фактуре, црне, сиве или
браон боје печења. Површина им може бити необрађена или украшена урезаним
хоризонталним паралелним линијама или плитким жљебовима. У овим слојевима
откривен је већи број делова глеђосаних посуда тамнозелене боје украшених урезаним хоризонталним и цик-цак линијама (сл. 11).
Закључак
Малобројни налази праисторијске грнчарије указују да је простор утврђења
био у насељен током гвозденог доба. За сада није могуће било шта рећи о карактеру насеља у то време, нити о прецизнијем датовању. Изгледа да су налази на
простор куле доспели са неке више коте услед ерозије. У време подизања фортификације терен је био стеновит са танким слојем растресите црвено браон земље
(скелетоидно земљиште) што показује да је овде успевало само ниско растиње,
трава и грмље. Комплетно утврђење подигнуто је вероватно средином III века и
у непрестаном континуитету са два разарања живи до краја VI или почетка VII
века. До поновне обнове живота дошло је вероватно око X века, када је наново
нивелисан под у кулама. Налази из овог периода још увек су малобројни. Велики
број покретних налаза показују равномерно наслојавање кроз све периоде. До VI
века слој земље са унутрашње стране бедема издигао се скоро 1 m, углавном услед
одлагања отпада.
Прва тумачења функције фортификације изнета на основу скромних површинских налаза и видљивих остатака бедема кретала су се углавном у оквирима претпоставке да је утврђење служило као прибежиште. Интензитет живота показује да
се не ради о прибежишту, већ фортификацији другог типа која укључује вероватно
мању војну посаду, али и цивилно насеље. Велики број прикупљених комада гвоздене шљаке указује на топионичке или ковачке активности у IV веку. О статусу
овог локалитета током римског царства, ране византије и раног средњег века и економској улози, још увек се не могу изводити закључци због мале површине истраженог простора. Изгледа да је првобитна функција вероватно повезана са путном
комуникацијом која на овом месту пролазила кроз кањон Граца, спајајућу долину
Колубаре са Подрињем и Ужичком котлином. Остаци пута још увек су видљиви на
неким местима у кањону. На њих су први скренули пажњу Г. Шкриванић и М. Исаиловић описујући га као средњовековну комуникацију која спаја Ужичку котлину
са долином Колубаре (Шкриванић 1974: 110-114; Исаиловић 1989: 138), а Б. Ја234

Р. Арсић

Археолошко истраживање утврђења Јеринин град – Бранговић код Ваљева...

невски (2002: 35) је у својој публикацији описао и лоцирао значајне материјалне
остатке ове комуникације у кањону реке Градац. Уколико следимо логику бројних
материјалних остатака на овој комуникацији, сам пут је могао имати много већи
значај него што то изгледа на први поглед. Дуж овог пута постоји сасвим сигурно
још неколико фортификација (Јеринин град - Таор, Парамун и Злоступ), у којима
су могле бити смештене посаде за заштиту путника и транспорта. Ова утврђења се
за сада не могу прецизно датовати. Утврђење у Бранговићу саграђено је на месту
које је због литица кањона било наповољније за заседе и пљачке (Арсић 2010: 160).
Присуство неколико фортификација и већег броја пољопривриврених имања у непосредној околини указују да је на ширем простору данашњег града Ваљева у касној антици постојало мање урбано насеље и економски центар области ка којем је
водила ова путна комуникација (Арсић 2007: 56).
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Нова истраживања средњовековних
налазишта на Руднику
The latest research of medieval sites
on the Rudnik mountain
Дејан Радичевић, Одељење за археологију, Филозофски факултет у Београду
Ана Цицовић, Музеј рудничко таковског краја, Горњи Милановац

Апстракт: Током последње четири године на Руднику се изводе археолошка истраживања.
Сондажно су ископавана три локалитета недалеко од центра истоимене варошице, на
којима су очекивани остаци средњовековних цркава. На локалитету Маџарско брдо то је и
потврђено, на локалитету Дрење –Стационар ситуација није сасвим разјашњена, док је на
локалитету Дрење – Имање Никића откривен објекат профаног карактера. Истраживања
показују да се између изворишта Златарице и јужних падина Мале Кеље налазе остаци већег
насеља XIV–XV века, што тај простор чини веома занимљивим при разматрању проблематике убикације трга и вароши средњовековног Рудника.
Kључне речи: Рудник, Дрење – Стационар, Дрење – Имање Никића, Маџарско брдо, црква,
насеље, позни средњи век.
Abstract: In the region of Rudnik mountain the archaeological research is being carried out for the
past four years. Sondages were excavated on three sites in the vicinity of the centre of the village of
Rudnik, and the discovery of the remains of medieval churches was expected. On the site Madžarsko
Brdo these remains were confirmed, on the site Drenje–Stacionar the situation is still not clear, and
on the site Drenje–Imanje Nikića one profane building was found. These researches demonstrated
that in the area between the spring of Zlatarica and southern slopes of Mala Kelja are remains of
larger settlement from XIV–XV century, which makes this region very interesting for the problems of
ubication of the market-place and the settlement of the medieval Rudnik.
Key words: Rudnik, Drenje–Stacionar, Drenje–Imanje Nikića, Madžarsko Brdo, church, settlement,
late medieval epoch

Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама

Историјат археолошких истраживања на планини Рудник почиње 1865. године, кратким боравком др Јанка Шафарика, библиотекара и чувара Народног музеја
у Београду. Шафарик је на пут у тадашњи руднички округ кренуо ради истраживања и ископавања старина. Извештај о резултатима његовог археолошког путовања, објављен тек после Другог светског рата, представља изузетно сведочанство
о почецима археологије на овим просторима (Шафарик 1941–48: 257–264). Непосредни повод за посету Руднику било је откриће плоче са натписом о обнови
храма Мајке Земље, извршене за владавине цара Септимија Севера (193–211). Том
приликом су на месту налаза плоче, у Старом Рудничишту на падинама Великог
Штурца, обављена прва позната археолошка ископавања у Србији (Милинковић
1985: 74–80).
Након првих Шафарикових
истраживања,
археологији је требало пуно времена да се
укључи у проучавање
ове планине. Неоправдано занемарен Рудник остаје на маргини, потпуно
у нескладу са значајем
који је имао у прошлости.
Изузимајући аматерска
ископавања која је 1930.
године, у потрази за гробом деспота Ђурђа БранСл. 1. Положај локалитета Дрење – Стационар (1),
ковића (1427–1456), на
Дрење – Имање Никића (2) и Маџарско брдо (3)
Fig. 1 The position of the site Drenje–Stacionar (1),
локалитету Црквине код
Drenje–Imanje Nikića (2) and Madžarsko Brdo (3)
Ђуревца у Мајдану, предузео фотограф Благоје
Ђорђевић, других радова није било (Мано–Зиси 1930: 137–139). Тек током девете
деценије прошлог века изгледало је да истраживања могу попримити систематски
карактер, али су остала кратког даха. Научно-истраживачки пројекат „Археолошка
истраживања старог рударства на Руднику у праисторији, антици и средњем веку“
реализован је од стране Археолошког института у Београду, у сарадњи са Народним музејом у Чачку, Народним музејом у Краљеву и Заводом за заштиту споменика културе у Краљеву. Рекогносцирања су започета 1980. године, да би потом
од 1986. до 1989. прерасла у сондажна испитивања. Ископавани су објекти старог
рударства и металургије на локалитетима Трновите лазине, Сенаковића ливаде и у
долини Јасенице, затим утврђења Острвица и Градови, као и рушевине џамије на
локалитету Миса (Јовановић и Мркобрад 1986: 77–82; Јовановић, Минић и Мрко238
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брад 1987: 47–55; Минић 1988: 227–233; Јовановић, Минић и Мркобрад 1989: 33–
41; Мркобрад и Богосављевић 1988: 37–56; Јовановић, Минић и Мркобрад 1990:
44–54). Приближно истих година, у организацији Завода за заштиту споменика
културе у Крагујевцу, започета су и истраживања средњовековних споменика на
подручје села Мајдан, где је ископавано утврђење на локалитету Градина и остаци цркава у Красојевцима, Јазинама и Јанковићима (Мадас 1985: 197–199; Мадас
1988: 205–218).
Мада су овим радовима археолошка сазнања значајно допуњена, и даље је остало јасно да Рудник крије бројне трагове прошлости, који су остали неистражени.
Због тога су, након паузе од две деценије, истраживања обновљена 2009. године.1
Намера је била да се са рекогносцирањима и сондажним ископавањима започене у варошици Рудник и најближој околини, а да се потом радови прошире се на
целу планину (Радичевић, Ђорђевић и Цицовић 2009: 7-20; Радичевић, Ђорђевић
и Ђорђевић 2011: 7-20).
Сондажно су ископавана три локалитета
недалеко од центра варошице: локалитети Стационар и Имање Никића на
потесу Дрење и локалитет Маџарско брдо (или
Маџарско гробље) у подножју Мале Кеље (сл.1).
Сва три локалитета налазе се на врховима падина
које варошицу затварају
са јужне и западне стране
Сл. 2. Поглед на истраживане локалитете са западних
(сл. 2). Ради се о простору
падина Прлинског виса
на коме до сада нису врFig. 2 The view on the sites from western slopes of Prlinski vis
шена археолошка ископавања, мада о њему говори
већина старијих истраживача Рудника, слажући се да се на тим падинама високог
размеђа између Прлинског Виса и Ракића гроба, налазило велико средњовековно
насеље (Шафарик 1941–48: 261–262; Мишковић 1872: 221; Радојевић 1971: 11–12).
Од трагова видљивих на површини, данас је преостала само рушевина цркве на локалитету Црквина. Археолошки је неистражена, а према архитектонско-стилским
одликама може се определити у XIV или прву половину XV века (Станић 1971:
13–25).
1

 адови се изводе под руководством потписаних, у организацији Музеја рудничко-таковског краја из Горњег
Р
Милановца, у сарадњи са Одељењем за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Финансирани су од стране Министарстава културе Републике Србије и СО Горњи Милановац.
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Локалитет Дрење –Стационар
Прве податке који се могу повезати са потесом Дрење, забележио је још Ј.
Шафарик 1865. године. По њему се на четврт сата хода од зграде рудничке капетаније према југу, до куће Петра Чивовића, налазе „развалине старе христијанске
српске вароши Рудник, цветајуће у време царства и још под деспотима дома Бранковића“ (Шафарик 1941–48: 261-262). На том месту су се уочавали зидови „многи
повећи зданија и кућа, а особито једне цркве, која је тако срушена да су њени зидови земљом покривени“ и „само две до три стопе над површином земље узвишени
стоје, а око њих има врло много камена од зидова.“ Оријентација здања, величина
зидова, а особито околина са многим гробовима покривеним великим плочама од
кречног камена, који су сви исти правац имали, навели су Шафарика на закључак
да је то била православна црква, чији су зидови имали дебљину скоро једног хвата.
Ширина цркве је износила 15 корака, а дужина 30 корака. Гробова је могло бити до
60, са плочама од 5 до 6 стопа дужине и две и по до 3 стопе ширине.
Према сазнањима М. Радојевића, једног од каснијих истраживача Рудника, између куће Младена Чивовића и зграде Стационара, постојала је велика православна црква, дугачка 21 m и широка 11 m, са олтарском апсидом на истоку (Радојевић
1971: 9). Он бележи да су темељи те цркве „недавно раскопани и поништени“. Са
истог локалитета камен је иначе разношен у великој мери и са њим су читаве њиве
ограђиване, а уграђиван је и у многе сеоске куће.
С намером да се Шафарикове и Радојевићеве тврдње археолошки провере, ископавања су 2009. године започета управо у непосредној близини зграде бившег
Стационара, а сада рудничког Дома здравља. Северозападно од зграде шири се зараван приближних димензија 45 х 40 m, са североисточне стране оивичена улицом,
а са југозапада оштријим падом терена. Са овог места пружа се изванредан поглед
на падине Рудника окренуте долинама Јасенице и Деспотовице. Старији мештани
памте хумкасти брежуљак који је некада на овом месту био знатно израженији и
који је заравњен у време изградње Стационара и планирања терена за околни парк.2
На почетку радова сондиран је простор парка североисточно од зграде (сонда
1/09), а потом су ископавања настављена на парцели Младена Чивовића, између
парка и суседног имања породице Гајић. Постојање некрополе потврђено је на читавом платоу, док се њено ширење поуздано може пратити и на суседним парцелама, па и са друге стране улице. На истраженој површини од око 145 m2 до сада је
издвојено 27 гробова.3 Сахрањивање је обављано у обичним ракама, без гробних
2

 одатак о интервенцијама скоријег датума на локалитету потврдила су и ископавања. Општи је утисак у
П
свим сондама да је у једном моменту дошло до уклањања горњег слоја земље и знатног спуштања нивоа
терена.

3

 умерисани су само гробови који су истражени у целини, а скелетни материјал подигнут из земље.
Н
Број делимично истражених гробова је већи, а да је укупни број сахрањених покојника на истраженим
површинама био знатно већи показује и велика количина дислоцираних костију.
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конструкција. Потврђена је употреба већих надгробних плоча, од обичних, готово
аморфних надгробника израђених од пешчара, до квалитетно обрађених мермерних примерака. Истраживања указују да се ради о великој некрополи са густим
сахрањивањем у више нивоа, али њен хронолошки оквир није сасвим поуздано
установљен. На основу налаза новца у једном од гробова, као и у слоју између
гробова, може се закључити да је сахрањивање на овом месту обављано у XV веку,
док поузданије одговоре на питања када је започето и до када је трајало, могу пружити само будућа истраживања.
На централном делу
платоа до сада су делимично откривене темељи
једне веће грађевине, за
коју се, према стратиграфским запажањима,
може закључити да је
претходили
некрополи
(сл. 3). Ради се о објекту издужене основе, подужном осом приближно
оријентисаном по правцу
североисток-југозапад,
чија је унутрашњост, на
овом степену истражености, измерена у дужини од 23,5 m. Унутрашња
Сл. 3. Дрење – Стационар, ситуациони план
ширина у западном делу
Fig. 3 Drenje–Stacionar, situation plan
грађевине износи 11,5 m,
док се на источној страни сужава на 7,5 m, будући да је и на јужном и северном
зиду (сонде 3/09 и 1/11), констатовано да се у целој дужини не пружају праволинијски, већ да се под приближно правим углом „ломе“, а потом настављају у
правцу североистока. Након ископавања у 2011. претпостављено је да би се на
том месту могао налазити зид који је делио објекат на ужи источни и шири западни део (Радичевић и Цицовић 2012). Међутим, то је демантово наставак радова у
2012. Показало се да се претпостављени „почетак преградног зида“ откривен у
сонди 1/11, заправо не наставља у целој ширини објекта, већ се завршава у виду
„пиластра“избаченог око 0,50 m.
Сви зидови откривани су већ на релативној дубини 0,15–0,20 m, испод танког површинског хумуса и слоја кога чине измешана мрка земља и шут са малтером и каменом. Очувани су само у темељној зони, начињеној од ломљеног камена
средње величине, који је слаган у неправилне редове и везан кречним малтером.
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Ширина темеља износи 1,20-1,40 m, а горња површина му је прилично равна, што
се по свој прилици може довести у везу са машинским нивелисањем терена у време изградње Стационара. Темељ је укопан у слој компактне светломрке земље, за
који се, на основу досадашњих истраживања, може закључити да је археолошки
стерилан. На оним позицијама где је темељ откопан у целини, констатована је очуваност од 0,70 м до 1 m и дно на релативним дубинама 1,05–1,25 m.
Уз источни део велике грађевине, са њене северне стране, налазила се мања
просторија унутрашњих димензија 5,5 х 3,25 m, дужим странама паралелна са
подужном осом објекта. На почетку радова, претпостављено је да би темељи откривени у сондама 2/09, 3/09 и 4/09 могли припадати различитим објектима (Радичевић, Ђорђевић и Цицовић 2009: 7-20), што је касније са проширењем ископа
исправљено. Спој источног зида просторије и северног зида објекта уништен је рецентним укопом, тако да га није било могуће сагледати. На другој страни, на споју
западног зида северне просторије уочава се да је грађен истовремено са северним
зидом велике грађевине који се пружа даље у правцу запада, а да је угао који они
формирају прислоњен уз угао који праве источни део северног зида грађевине и
почетак преградног зида у сонди 1/11. За сада остаје нејасно да ли се ради о различитим фазама градње или о посебним захватима у оквиру истог градитељског
подухвата. Остаје отворено и питање да ли се северно од ове просторије налази
још једна просторија, што се не може искључити будући да у сонди 5/09 није јасно да ли се ради о спољном углу или се источни зид просторије наставља даље у
правцу севера.
Генерално узевши, ситуација на локалитету остаје неразјашњена и чека наставак ископавања. У истраживања се кренуло с очекивањима да се открију остаци
цркве, што до сада није потврђено. Ни за један од откривених зидова не можемо
рећи да припада цркви, али још увек нећемо ни сасвим одбацити ту могућност. У
том смислу веома су занимљиви и налази фрагмената живописа, који су, мада веома ситни и у малом броју, проналажени у сондама 3/09 и 5/09. Када је реч о првобитној функцији овог објекта, досадашња истраживања пре указују на његову профану намену. Прихватљивом се чини могућност да би се могло радити о објекту
јавног карактера од значаја за живот средњовековног Рудника. За његово датовање
од великог су значаја бројни налази новца. Наиме, приликом истраживања северне просторије, у културном слоју који одговара времену живота у објекту, нађена
су 23 српска и угарска новчића. Опредељени примерци српског новца приписани
су цару Душану (1345–1 355) и цару Урошу (1355–1371), док угарски новци припадају ковањима краљева Карла Роберта (1301–1342), Лудовика I (1342–1382) и
Жигмунда Луксембуршког (1387–1437).
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Локалитет Дрење – Имање Никића
Локалитет се налази се око 150 m северно од локалитета Дрење – Стационар, иза економских објеката у домаћинству Драгише Никића (сл. 1 и 2). Са њим
се могу повезати подаци Ј. Шафарика према којима се мало подаље од рушевина
цркве код куће Чивовића, нарочито према западу и северу, налазе многе развалине
кућа обрасле вегетацијом (Шафарик 1941-48: 261-262). Према белешкама М. Радојевића, стара варош се од велике цркве на Рудничишту простирала на све стране,
нарочито према истоку и северу, где су се дуго држале старе зидине иза куће Светислава Никића (Радојевић 1971: 11-12). Код старијих мештана Рудника до данас
се сачувало предање да је на том пошумљеном платоу изнад изворишта Златарице
некада постојала црква.
На основу конфигурације терена пре почетка ископавања, било је
јасно да се ради о остацима бар једне веће грађевине, дужим странама
приближно оријентисане
по правцу исток–запад.
Да би се установило о
каквом се објекту ради,
као и његова очуваност и
хронологија, током кампање у 2010. години обављено је пробно сондирање, а потом су радови
настављени и у наредне
две године (Радичевић,
Сл. 4. Дрење – Имање Никића, ситуациони план
Ђорђевић и Ђорђевић
Fig. 4 Drenje–Imanje Nikića, situation plan
2011: 7-20; Радичевић и
Цицовић 2012).
Ископавања су показала да рушевина не потиче од цркве, већ од врло добро
грађеног и у приличној мери очуваног профаног објекту, чије димензије износе око
13,5 х 9 m (сл. 4). У два ископа, укупне површине 27 m2, до сада су истражени делови унутрашњег простора уз југоисточни и северозападни угао. Очувани зидови,
као и дебеле наслаге шута од обрушених делова, указују да се ради грађевини која
је првобитно имала и спрат. Зидови су откривани су веома плитко, непосредно испод хумусног покривача. Ширина им износи око 0,75 m, а очувани су различито, од
1,40 m колика је очуваност на југоисточном углу, до висине од 2,50 m на североза243
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падном углу објекта (сл. 5). Утемељени су без укопавања, непосредно испод нивоа
пода, директно на стени која представља природну подлогу на локалитету. Зидани су ломљеним каменом слаганим у неправилне редове, везаним кречним малтером. Приликом зидања
спорадично је коришћена
и опека. Очувани остаци малтера указују да је
објекат био омалтерисан
и споља и изнутра. Под
је такође био од кречног
малтера, који је наливен
на подлогу од ситног
шљунка. На откривеним
деловима јужног, западног и северног зида, на
висинама од 1,40 до 1,60
m мерено од нивоа пода,
откривене су делимично
очуване нише димензија
Сл. 5. Дрење – Имање Никића, северозападни угао објекта
0,40 х 0,40 m или 0,50 х Fig. 5 Drenje–Imanje Nikića, north-western corner of the building
0,45 m, дубоке око 0,30 m.
На источном крају грађевине налазио се ужи и избачени приступни део који
се састојао од два улаза раздвојена зиданим ступцем димензија 1,20 х 0,80 m, очуваним у висини од 1,60 m. Јужни улаз је откривен у пуној ширини која је износила
2 m. Блокови тесане сиге нађени у шуту унутар пролаза сведоче да је својевремено
био лучно засвођен.
Стратиграфска слика у истраженим деловима објекта прилично је једноставна. Испод слоја површинског хумуса налазио се слој интензивног шута са крупнијим комадима ломљеног камена без трагова обраде, али и тесаницима пешчара и
сиге, као и уломцима зидних и кровних опека. Након уклањања шута, на релативним дубинама од 1,30 m на западном и 1,50 m на источном крају објекта, ископаван
је слој мрке земље прошаран грумењем малтера. Дебљина овог слоја износила је
0,30-0,40 m; налегао је на малтерни под, а карактерисали су га налази грнчарије и
животињских костију. Непосредно на поду спорадично је констатовано грумење
гарежи, као и запечена земља, али о њиховом присуству се, на овом степену истражености, не може рећи ништа одређеније. На нивоу пода такође је нађено више
уломака керамичких посуда, кухињских и глеђосаних, као и фрагментоване животињске кости.
Посебну групу покретних налаза који сведоче о некада богатој унутрашњој
декорацији објекта, па и његовом репрезентативном карактеру, представљају фраг244
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менти живописа. Налажени су у шуту за који се може претпоставити да у највећој
мери потиче од обрушених спратних зидова. На истраженим површинама различито су заступљени - у ископу уз северозападни угао објекта готово да их није било,
док су веома бројни уз југоисточни
угао и улазни део. Већином су тако
малих димензија да се, без детаљне
анализе која предстоји, о сликаним
мотивима слабо шта може рећи.
Изузетке представљају фрагменти
очуван на две стране надвратника
нађеног унутар јужног улаза на исСл. 6. Дрење – Имање Никића, надвратник
украшен живописом
точној страни (сл. 6) или фрагмент
Fig. 6 Drenje–Imanje Nikića, transom decorated
који показује како је био украшен
with wall painting
прозор на јужном зиду, недалеко од
југоисточног зида објекта (сл. 7).
Питање каква је била првобитна намена овог објекта остаје отворено и одговор на њега могу пружити само будућа истраживања. На
основу покретних налаза, углавном
уломака грнчарије, оквирно се може
приписати раздобљу XIV–XV века
Нађена грнчарија одговара оној која
се ископава на локалитету Дрење –
Стационар, на основу чега се може
Сл. 7. Дрење – Имање Никића, фрагмент
закључити да објекти припадају исживописа in situ
Fig. 7 Drenje–Imanje Nikića, fragment of a
том времену.
wall painting in situ

Локалитет Маџарско брдо (Маџарско гробље)
Локалитет се налази у подножју Мале Кеље, узвишења северозападно од центра варошице, са десне стране пута који води према Белановици (сл. 1 и 2). На јужној падини овог брега М. Радојевић је открио остатке мале цркве, са апсидом окренутом према истоку (Радојевић 1971: 12–13). Постојање цркве потврђено је већ
пробним ископавањима у 2009. години, а током наредне две кампање у целини је
истражена њена унутрашњост. Ради се о једноброднoj цркви која је зидана ломљеним каменом и кречним малтером (сл. 7). Данас се налази на самој ивици старог
камрнолома, чијим радом је уништен највећи део олтарског простора. Унутрашње
димензије брода износе 6,50 x 3,70 m. На положај улаза по средини западног зида
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указује очувани камени праг. Ширина северног зида зида је 0,75 m, а сачуван је у
висини од 1–1,5 m, док је јужни зид у прилично растресеном стању, што је последица честог минирања у непосредној близини, па је његова ширина око 1 м, а висина 0,50–0,80 m. На источни крај северног зида наставља се полукружна апсида,
очувана у дужини од 1,5 m, највише очуван до висине од 0,8 m.

Сл. 8. Маџарско брдо, основа цркве
Fig. 8 Madžarsko Brdo, the ground plan of the church

Бројни фрагменти живописа налажени у шуту, сведоче да је унутрашњост
цркве била осликана. У шуту су налажени и комади тесане сиге, уломци опеке и тегула, као и гвоздени клинови. Испод шута је констатован танак слој сиво-жућкасте
земље са гарежи и пепелом, који је налегао непосредно на здравицу, растресити
песковито-сигасти слој, природну подлогу насталу од распаднуте стена. Слој са
гарежи и пепела карактеришу уломци грнчарије који се оквирно могу приписати
раздобљу позног средњег века.
Западни део цркве коришћен је за сахрањивање. Откривено је шест гробних
места у којима је сахрањено најмање осам особа. Осим дечијег скелета откривеног
у гробу бр. 6, остали скелети припадали су одраслим особама. Сахране су обављане у ракама укопаним у распаднуту стену, делимично ограђеним ломаљеним каменом средње величине. Гробна места у југозападном углу цркве обележена су са три
мермерне плоче и једном плочом израђеном од пешчара (сл. 8). Све плоче карактерише веома добра обрада спољних површина. Од гробних налаза који се могу довести у везу са сахрањенима, на лобањи покојника у гробу бр. 2 нађени су делови
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тканине проткане златном срмом, изнад кука
покојника у гробу бр. 4
оловна апликација (?), а
у гроб бр. 5 прстен који
припада тзв. прстењу за
одапињање лука.
Затечена ситуација
наводи на закључак да се
ради о грађанима Рудника који су унутар цркве
сахрањени по ктиторском
праву. По свој прилици
око цркве је формирана
већа некропола, али се о
Сл. 9. Маџарско брдо, унутрашњост цркве
њој, без нових истражиса надгробним плочама
вања, не може рећи ништа
Fig. 9 Madžarsko Brdo, the interior of the church
with grave monuments
одређеније.
Постојање
старинског гробља испод
Кеље забележио је још Ј. Мишковић давне 1872. године (Мишковић 1872: 256). По
мишљењу М. Радојевића, то гробље је припадало старој вароши на Рудничишту
(Радојевић 1971: 12-13). На једној надгробној плочи, уочио је представу крста са
проширеним доњим крајем, за коју наводи да потпуно одговара скици једног од
споменика са гробља код Црквине на Рудничишту, коју је још Шафарик нацртао
приликом свог боравка на Руднику.
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Локалитет Хумка, средњовековна
некропола у селу Радљево, на траси
ПК Тамнава Западно поље
The site Humka, medieval necropolis in
the village of Radljevo, in the region of
open coal mine Tamnava Zapadno polje
Неда Мирковић-Марић, Београд

Апстракт: Током заштитних археолошких истраживања на предвиђеној траси ширења
површинског копа Тамнава - Западно поље, током 2010. године истражен је локалитет Хумка у атару села Радљево, средњовековна некропола датована у крај XIV и прву половину XV
века. Ископана су 44 скелета у 42 гроба. Оријентација покојника је исток-запад уз девијације.
Покојници су слободно укопани, сахрањени у опруженом положају, на леђима, са рукама
прекрштеним на грудима или стомаку. У два гроба детектовани су скелети два покојника од
којих је старије сахрањени очигледно дислоциран за потребе каснијег покопа. Гробни инвентар, присутан у свега неколико гробова, пружио је могуће хронолошко одређење некрополе у
крај XIV и прву половину XV века. Не може се са сигурношћу рећи када је почело сахрањивање
нити када је оно прекинуто, али релативно мали број сахрањених индивидуа указује на сразмерно кратак период коришћења некрополе. Одговарајуће насеље није констатовано.
Kључне речи: РБ Колубара, Радљево, Хумка, заштитна археолошка ископавања,
средњовековна некропола.
Abstract: During rescue archaeological research on the route designed for expanding the open
coal mine Tamnava – Zapadno polje, during 2010. the site Humka, in the village of Radljevo, was
excavated. This site was a medieval necropolis, dated into late XIV and the first half of XV century.
A total number of 44 skeletons in 42 graves were excavated. The individuals were oriented in the
east-west direction with deviations. They were simply buried into the ground, in a stretched position,
on their back, with arms crossed on chest or stomach. In two graves were noted the remains of two
skeletons, where the elder one was dislocated during the later burial. Grave inventory, present only
in few graves, enabled the chronological determination of the necropolis in the late XIV and the first
half of the XV century. The beginning of use of this cemetery, nor its end, cannot be determined with
certainty, but relatively low number of burials suggests it was in use for relatively short period. The
corresponding settlement was not discovered.
Key words: coal mine Kolubara, Radljevo, Humka, rescue archaeological excavations, medieval
necropolis
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Пројекат Заштитна археолошка ископавања и истраживања на подручју Рударског басена Колубара који спроводи Републички завод за заштиту споменика
културе Београд, у сарадњи са територијално надлежним Заводима за заштиту
споменика културе из Београда и Ваљева, Археолошким институтом САНУ, Народним музејом из Ваљева и Музејом града Београда, траје већ двадесет
година и у оквиру њега
истражено је тринаест, а
евидентирано неколико
десетина археолошких
налазишта и велики број
објеката народног градитељства.
Током заштитних археолошких истраживања
на предвиђеној траси ширења површинског копа
Сл. 1. Положај локалитета Хумка у селу Радљеву у односу на
Тамнава - Западно поље,
површински коп Тамнава-Западно поље
током 2010. године истраFig. 1 The position of the site Humka, in the village of Radljevo,
жен је локалитет Хумка у
in relation to open coal mine Tamnava-Zapadno polje
атару села Радљево (сл.
1). Археолошка ископавања су почела јуна 2010. године и током наредних неколико месеци, закључно са септембром исте године, истражена је средњовековна
некропола, датована у крај XIV и почетак XV века.1
Потес представља мање узвишење (надморска висина 103.50) на западном
делу површинског копа Тамнава Западно поље, на самој граници са асфалтним
локалним путем (изнад некадашњег меандра реке Кладнице). Локалитет се налази
на заобљеној главици која подсећа на тумул, на око 300 m ваздушне линије са десне
стране (гледано од Радљева) локалног пута који спаја селa Радљево и Каленић, у
појасу простирања старе речне терасе која се издиже над савременом речном долином и алувијалном равни Тамнаве и њене притоке Кладнице (Благојевић 2011:
61). Обухвата катастарску парцелу 1052, KO Уб и налази се на некадашњем имању
Милутина Илића (сл. 2).
Информације добијене од староседелаца села Радљева да су на узвишењу
приликом грађевинских радова наишли на људске кости, условиле су да се с пролећа 2010. године изврши површинска проспекција терена. Том приликом нису
констатована површинска обележја гробља, односно, није затечен ни један над1

 уководилац ископавања била је Мирјана Благојевић, археолог саветник Републичког завода за заштиту
Р
споменика културе Београд, којој се захваљујем на могућности да презентујем овај рад.
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гробни споменик или стећак који би указивали на сахрањивање, a није уочено
ни присуство површинског покретног археолошког материјала који би указао на
постојање културног слоја на самој локацији или њеној непосредној близини (Благојевић 2011: 61).

Сл. 2. Изглед локалитета Хумка, Радљево у току ископавања
Fig. 2 The view of the site Humka, Radljevo, during excavations

Сл. 3. Локалитет Хумка, Радљево, ситуациони план средњовековне некрополе
Fig. 3 The site Humka, Radljevo, situation plan of the medieval necropolis

Ископано је 12 сонди, а укупна истражена површина је 500 m². У оквиру сонди откривена су 44 скелета у 42 гроба (Благојевић 2011: 62) (сл. 3). По геолошком
извештају проф. др С. Кнежевића и проф. др Н. Васића, гробови су углавном уко-
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пани у глиновито-алевритске, а делом и у песковито-шљунковите седименте старе
терасе и њима су и затрпане.2
Највећи број гробова налазио се на северо-источној страни узвишења. У северо-западном делу констатовани су остаци грађевинских објеката домаћинства породице Илић, који пробијају ниво укопа гробова. Могуће да је изградња овог објекта пореметила слојеве у овом делу некрополе, а кости су извађене и похрањене на
другом месту. Дечији гроб 42 налази се удаљен од осталих гробова у подножју и на
крајњем источном делу брда.
Оријентација покојника је запад-исток уз
девијације. Покојници су
слободно укопани, у редовима који не теку увек
правилно, а код појединих гробова где је то било
могуће, констатоване су и
гробне раке правоугаоног облика. Сахрањени
у опруженом положају,
на леђима, са рукама
Сл. 4. Локалитет Хумка, Радљево, гроб 13
прекрштеним на грудима
Fig. 4 The site Humka, Radljevo, grave 13
или стомаку или једна на
грудима друга на стомаку, или једна на стомаку или грудима, а друга уз тело или
положеним уз тело у неколико случајева мале деце.
Одрасле индивидуе укопаване су до дубине 50-80 cm, ретко плиће, док су деца
по правилу веома плитко, 25-35 cm испод површине. Највећи број дечијих гробова
налазио се у југоисточном делу некрополе.
Поједини гробови девастирани су грађевинским или пољопривредним радовима и корењем вегетације (гроб 8). У гробовима 25 и 38 детектовани су скелети
два покојника од којих је старије сахрањени очигледно дислоциран за потребе каснијег укопа.
Гробље вероватно није дуго коришћено. Нису сачувани трагови камених или
дрвених конструкција нити клинова који прате сахрану у дрвеним сандуцима.
Могуће да су гробови имали надгробна обележја. Такође, нису очувани трагови
тканине од покрова или одеће, осим дела уплетеног влакна који је пролазио кроз
стаклену перлу из гроба 25.
Налази у гробовима припадају личној својини покојника која им је остављена и након смрти. Инвентар, присутан у свега неколико гробова, пружио
2

 еолошки извештај о локалитету урадили су проф. др. С. Кнежевић и проф др Н. Васић са Рударско-геолошГ
ког факултета Универзитета у Београду
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је могуће хронолошко одређење некрополе у крај XIV и прву половину XV
века.3
У гробу 13 мушке особе старости око 40 година нађен је бронзани
прстен израђен у техници ливења,
са правоугаоном главом таласастих
ивица и пластичним ребрима на раменима. Глава је украшена урезаним мотивом, можда се ради о представи пчеле (сл. 4).
Аналогије налазимо у прстењу
типа 8 са Новог Брда, у који спада
прстење ниске главе, истакнутог,
степенасто или ребрасто профилисаног рамена и профилисане карике, а различито обликоване главе
украшене урезаним геометријским,
биљним орнаментима или хералдичким ознакама. Карике су украшене у горњем делу и у врху према глави или на целој површини,
такође орнаментима геометријског
или флоралног карактера. Ливени
Сл. 5. Локалитет Хумка, Радљево, гроб 5
су у бронзи, ређе у сребру (Зечевић
Fig. 5 The site Humka, Radljevo, grave 5
2006: 101).
Аналогије за облик прстена налазимо и у групи прстења из Ландола (Цуњак
1989-1990: сл. 19), као и на примерцима из музеја у Јагодини датованим у XIV-XV
век (Крстић 1997: T IV, 6, кat. 46, 339).
У гробу број 5 у ком је сахрањена мушка одрасла особа старости око 30 година
нађени су гвоздена копча појаса, гајка за појас и карика (сл. 5).
Гвоздена копча састоји се од пређице правоугаоног облика и делом сачуваног
издуженог окова. Аналогије налазимо на средњовековној некрополи Калуђерске
ливаде код Јакова, у гробу 32. Ауторка наводи да аналогије на осталим некрополама нису нађене (Јанковић 2003: 83, 84, сл. 7).
Око врата покојнице, младе девојке из гроба 25, која је сахрањена након померања раније похрањеног детета старости око 12 година, нађена је стаклена кружна
перла, а у истом гробу нађен је и прстен са кружном плочастом главом (сл. 6).
Појава бројних гробних прилога у гробовима младих жена обично је објашњавана
3

 алази су тренутно на конзервацији, тако да ће њихов детаљан опис и атрибуција уследити у неком од
Н
следећих бројева часописа Колубара.
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украшавањем девојке као за свадбу (Marjanović Vujović 1980: 68). Уз кости скелета
ове особе, као и у још два гроба на некрополи нађене су и животињске кости, што
би могло да указује да су у гроб положени комади меса за телесне потребе покојника (Зечевић 1982: 21).
Д. Милошевић прстење са кружном плочастом главом из Средњовековне
збирке Народног музеја у Београду датује у XII-XIII, односно XIV и XV век (Милошевић 1990: 57-147).
У
гробу
мушке
одрасле особе 50-их година живота, број 29, приликом уклањања костију
скелета, испод прстију
леве руке пронађен је
угарски новац од сребра
прекривен патином, пречника 1.4 cm (сл. 7). Искован је крајем XIV века, у
време Марије Анжујске
Сл. 6. Локалитет Хумка, Радљево, гроб 25
(1382-1385) (Réthy 1958:
Fig. 6 The site Humka, Radljevo, grave 25
XXVIII, 116). Полагање
новца у гроб имало је различито значење, уколико је стављан у уста, веровало се
да спречава душу да се врати у тело. Новцем стављеним у џепове, у ковчег или
бацаним у раку, покојник је требало да плати место становања на другом свету,
мостарину или превоз (Зечевић 1982: 55).
Од осталог покретног археолошког материјала нађено је неколико атипичних
фрагмената грнчарије рађене на витлу.
У гробу број 1, у којем је сахрањена мушка особа од 30 година, код чланака
ногу нађена је гвоздена алка. Ова појава може да се објасни ритуалима везивања
и спутавања покојника познатим међу погребним радњама Срба, ради спречавања
мртвог да оживи, а пореклом из страха од вампира (Зечевић 1982: 8). Иста ситуација односи се на покојника из гроба 37 који има укрштене ноге у висини колена
(сл. 8).
По завршетку ископавања у циљу провере археолошке ситуације ископана су
четири рова. У њима није констатован ни један гроб. У северозападном делу хумке
у рову број 4 констатовано је да је већ на дубини од 20 cm избија жути песак фине
гранулације.
Занимљиво је да се у западном делу квадрата 2, сонде 1, види расед слојева
(сл. 9). Ради се о клизању слојева услед нарушене стабилности, што представља
честу појаву уз алувијалне системе (извештај проф. др С. Кнежевића и проф. др
Н. Васића).
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Археолошка ископавања на локалитету Хумка су у целости извршена и простор је предат инвеститору на даље коришћење.
Toком 2011. године извршена је антрополошка анализа скелетних остатака,4
која је обухватила свих 42 гроба и 44 покојника. На некрополи су присутни скелетни остаци индивидуа свих узраста, од којих је највише умрло у периоду између
пете и шесте деценије живота. Скелетни материјал је углавном добро очуван.
Највише је сахрањених мушкараца (укупно 20), затим деце (16), и
жена (8). Једну трећину некрополе
чине дечије индивидуе. Приметна
је висока смртност деце, од којих
је најмлађе новорођенче (гроб 35).
Највећа смртност деце припада узрасту од 4 године (гробови 21, 31,
42) и 12 година (гробови 4, 18, 25/1)
а затим од 7 година (гробови 38, 32).
Преостали гробови припадају деци
узраста 9 месеци (гроб 34), 1 године
(гроб 33), 2 године (гроб 6), 5 година
(гроб 8), 9 година (гроб 10), 10 година (гроб 39) и 15-18 година (гроб
25/2). Два гроба припадају особама
умрлим у раним двадесетим годинама (гроб 38/2, око 20 година и гроб
3, 21-22 године). Низ гробова припада особама умрлим током четврте
деценије (гробови 1, 2, 5, 13, 16, 17,
26, 30, 40), док је највећи број индиСл. 7. Локалитет Хумка, Радљево, гроб 29
видуа умро током пете и шесте деFig. 7 The site Humka, Radljevo, grave 29
ценије живота (гробови 7, 9, 11, 12,
14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 36, 37, 41). Најстарија умрла особа је била женског
пола, а имала је преко 60 година (гроб 38/1).
Услед добре очуваности скелетног материјала, било је могуће извршити метричке анализе, чиме су добијене вредности за просечни телесни раст мушкараца
(174,4 cm) и жена (160,6 cm).
Највећи број палеопатолошких промена на дечијим скелетима, као и код
неколицине одраслих, потиче од извесних недостатака у исхрани. Код дечијих
скелета су пре свега присутни трагови cribra orbitaliae, денталне хипоплазије и
4

 oком 2011. године извршена је антрополошка анализа скелетних остатака. Анализу су извршиле студентT
киње археологије Ружица Арсенијевић и Мила Перић, под руководством проф. др Софије Стефановић, чији
je извештај у овом делу рада и коришћен.
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рахитиса, а код одраслих, поред денталне хипоплазије, неколико случајева поротичне хиперостозе. Код старијих особа је нарочито чест мањи или већи степен
остеоартритиса. Такође, хигијена зуба ове популације је била изразито лоша, на
шта указују болести зуба. У односу
на број индивидуа, уочене повреде
нису бројне, што сведочи о релативно мирном животу ове популације.
Присутне су две зарасле повреде ребра (гроб 30, око 40 година; гроб 37,
55-60 година) и један тежак прелом
средине левог фемура (гроб 20, око
60 година).
У средњем веку област Колубаре била је у саставу Угарске државе, са повременим успостављањем
српске власти од 1282. до 1319.
године и од половине XIV века
до пада Деспотовине (Томашевић
1992: 40). Живот у области Колубаре у средњем веку био је жив, о
томе сведоче насеља констатована у
атару села Скобаљ (локалитети Манастирине, датован у XII-XIII век и
Горње поље) и неколико некропола: на обали Лукавице и Црквине у
Сл. 8. Локалитет Хумка, Радљево, гроб 37
Малом Борку. У подацима са рекогFig. 8 The site Humka, Radljevo, grave 37
носцирања се спомиње и локалитет
Старо село у Цветовцу (Трбуховић
1995: 19-25).
Не може се са сигурношћу рећи
када је почело сахрањивање на некрополи локалитета Хумка у Радљеву, нити када је оно прекинуто, али
релативно мали број сахрањених
индивидуа указује на кратак период
коришћења некрополе. На основу
антрополошке анализе мушкарци
и жене ове популације су углавном
Сл. 9. Локалитет Хумка, сонда 1, северни профил,
обављали интензивније физичке
расед геолошких слојева
активности, вероватно су се бавили
Fig. 9 The site Humka, trench 1, northern profile,
cleavage of geological layers
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пољопривредом, на шта указују изражени припоји мишића. Гробни дарови сведоче
о степену христијанизације одређених слојева средњовековног друштва и много се
учесталије јављају на некрополама удаљеним од црквених средишта (Поповић и
Поповић 1999: 651).
Одговарајуће насеље није констатовано. Неки од примера показују да средњовековна насеља обично нису далеко од некропола (Minić 1978: 111). Обично су
била уз воду или на терасама изнад реке да би се спречило плављење, а положај
насеља одређен је близином воде и комуникације која је обично ишла уз воду, као
и постојањем тла погодног за земљорадњу и сточарство (Minić 1978: 109).
Популација сахрањена на гробљу у Радљеву припадала је словенском сеоском
становништву које је живело у близини, вероватно у засеоку истог насеља чији су
становници сахрањивани и на гробљу у Црквинама у Малом Борку које је удаљено
само 3 km (Благојевић, Арсић 2008: 16-19).
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