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АРХЕОЛОГИЈА И РУДАРСТВО





Кра јем 2008. го ди не Про стор ни план под руч ја екс-
пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на, стра те-
шки до ку мент, по стао  је пу но ва жан (Слу жбе ни гла сник 
бр. 122/2008). Њи ме су утвр ђе не осно ве ор га ни за ци је, 
ко ри шће ња, уре ђе ња и за шти те под руч ја екс пло а та ци-
је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на (екс пло а та ци о но 
под руч је 134 km2), чи ме су ство ре ни усло ви за ра ци-
о нал ну екс пло а та ци ју ле жи шта лиг ни та на де ло ви ма 
те ри то ри ја оп шти на Обре но вац, Ла за ре вац, Лај ко вац 
и Уб. Под руч је Про стор ног пла на за хва та до бар део 
сли ва ре ке Ко лу ба ре. Из ме ђу Ва љев ских пла ни на и 
Руд ни ка на ју гу, Шу ма диј ских пла ни на на ис то ку и 
Вла ши ћа и Це ра на за па ду, на ла зи се ни жи те рен са 
број ним во до то ци ма ко ји на па ја ју Ко лу ба ру. Нај ни-
жи део сли ва је ши ро ко отво рен ка се ве ру и спа ја се 
са до лин ским дном Са ве. 

На том про сто ру из два ја се не ко ли ко нај круп ни јих 
је ди ни ца ре ље фа: Ва љев ске пла ни не и Руд ник, се вер на 
под го ри на ових пла ни на, ма ње или ви ше изо ло ва на 
или у ни зо ве по ре ђа на уз ви ше ња и рто ви ко ји се ди жу 
с под го ри не и у њу усе че не две ве ће де пре си је – ко лу-
бар ски ба се ни.

У ге о тек тон ској осно ви те ре на у сли ву Ко лу ба ре 
из два јаjу се две це ли не. Ста ри ји те рен је са ста вљен 
од па ле о зој ских и ме зо зој ских сте на с ма њим или ве-
ћим еруп тив ним ма са ма и пред ста вља ју га по ме ну те 
пла ни не. Мла ђи, нео ге ни се ди мен ти, ста ло же ни су и 
очу ва ни на ро чи то у ко лу бар ским ба се ни ма, али ле же 
и пре ко ста ри јих сте на око тих ба се на и по по је ди-
ним из дво је ним ко тли на ма. Раз ли чит са став нео ге них 
се ди ме на та уз тек тон ске по кре те, ра се да ње и из ли ве 
еруп тив них ма са усло вио је фор ми ра ње ми не рал них 

си ро ви на у ко лу бар ским ба се ни ма и на њи хо вом обо-
ду. По себ но се ис ти че угље ни слој ко ји за хва та по вр-
ши ну од 600 km2 чи ја се де бљи на сло је ва кре ће од не-
ко ли ко ме та ра на за па ду до пре ко 20 m  на ис то ку.

Отво ре ност ка се ве ру усло ви ла је ути ца је степ ско-
кон ти нен тал не кли ме у ни жим де ло ви ма под руч ја, 
бли же Са ви, док у ви шем де лу сли ва пре о вла ђу ју од-
ли ке уме ре но кон ти нен тал не кли ме.

Урав ње ни ре љеф у ба се ну Ко лу ба ре, под ло га од 
нео ге них се ди ме на та, кли мат ски усло ви, ре ла тив но 
бо гат ство во дом и ве ге та ци ја до ве ли су до фор ми ра ња 
плод ног пе до ло шког по кри ва ча, што је по го до ва ло 
раз во ју ви ше ми ле ни јум ског на ста њи ва ња на овим 
про сто ри ма. Ово под руч је да нас је озна че но као из-
ра зи то по љо при вред ни крај. 

Про из вод њу угља (лиг ни та) у Ру дар ском ба се ну 
„Ко лу ба ра“ у пе ри о ду до 2020. го ди не обе ле жи ће 
про бле ми про у зро ко ва ни ви ше го ди шњим за сто јем 
не са мо раз во ја по вр шин ске екс пло а та ци је већ и по-
треб ног ра да на про јек то ва њу и из во ђе њу нео п ход них 
ис тра жних ра до ва без чи јих је ре зул та та не мо гу ће ква-
ли тет но про јек то ва ње. Раз вој по вр шин ске екс пло а та-
ци је у пред сто је ћем пе ри о ду би ће мно го сло же ни ји 
и те жи не го до са да по што се при бли жа ва за вр ше так 
екс пло а та ци је на ве ли ком по вр шин ском ко пу (По-
ље Д), а ни су ство ре ни усло ви да се бла го вре ме но 
отво ре и оспо со бе за си гур ну про из вод њу за мен ски 
ка па ци те ти (По ље Е, Ра дље во и Ју жно по ље). Усло ви 
екс пло а та ци је на По љу Д и Там на ва – Ис точ но по ље 
би ли су мно го по год ни ји и не у по ре ди во лак ши не го 
на они ма ко је тре ба отво ри ти и оспо со би ти за ви со ку 
и ста бил ну про из вод њу угља. Ду би на за ле га ња и мор-

УДК   771 . 554 : 622 . 333 . 015 (497 . 11) 
903 / 904 : 351 . 853 (497 . 11)

МиланСтојаковић

Модернорударствоиархеологија

Апстракт: По вр шин ска екс пло а та ци ја угља ме ња по сто је ћи при род ни, дру штве ни, еко ном-
ски и ур ба ни стич ки кон текст про сто ра где се оба вља екс пло а та ци ја угља, ути че на ди на ми ку 
еви ден ти ра ња и от кри ва ња кул тур них до ба ра као и на из во ђе ње за штит них ар хе о ло шких и 
ет но ло шких ис тра жи ва ња. За шти та кул тур них до ба ра на под руч ју Ру дар ског ба се на „Ко лу ба-
ра“ ди рект но за ви си од на пре до ва ња ра до ва по вр шин ских ко по ва.

Кључнеречи: по вр шин ска екс пло а та ци ја, лиг нит, ме та лич не ру де
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фо ло ги је угљо но сне се ри је, нео п ход ност се лек тив ног 
ра да у мно го ве ћим раз ме ра ма не го до са да, по тре ба 
да се по сто је ћа от коп на опре ма ре ви та ли за ци јом и 
мо дер ни за ци јом оспо со би за рад на но вим ко по ви ма, 
мно го обим ни ја и сло же ни ја од бра на од под зем них 
во да, по тре ба из ме шта ња ин фра струк тур них обје ка та 
и реч них то ко ва (Ко лу ба ре, Пе шта на), ве ћа гу сти на 
на се ље но сти, ка шње ње у про јек то ва њу и на бав ци до-
дат не опре ме, са мо су нај ва жни ји еле мен ти про бле-
ма ти ке ко ја се мо ра успе шно ре ша ва ти. 

Ру дар ски ба сен „Ко лу ба ра“ има ре ал не мо гућ но сти 
за раз вој ин ду стриј ског ту ри зма због че га је по че ла 
при пре ма про це не ту ри стич ког по тен ци ја ла тог нај ве-
ћег угље но ко па у Ср би ји. На осно ву спро ве де не ан ке те 
по ка за ло се да је та иде ја одр жи ва. 

Све на ве де не ак тив но сти у до са да шњем као и на-
ред ном пе ри о ду ду го роч но угро жа ва ју бо га ту и сло-
је ви ту пре све га ар хе о ло шку и спо ме нич ку ба шти ну, 
ко ја пред ста вља струк тур ни еле мент но ве ма три це 
на се ља у мо де лу ра се ља ва ња, од но сно ре кон струк-
ци је и ре ви та ли за ци је под руч ја по за вр шет ку ру дар-
ских ра до ва. Го ди на ма се сма тра ло да је те ри то ри ја 
ко ја ге о граф ски об у хва та ко лу бар ски угље ни ба сен 
про стор без зна чај них кул тур них до ба ра. Ка да је реч 
о ве ли ким ро тор ним ба ге ри ма, чи ји су преч ни ци 
рад них точ ко ва 10–12 m, а ка па ци те ти се ме ре ми-
ли о ни ма ку би ка и то на, те шко је у от ко па ној зе мљи 
про на ћи ар хе о ло шки ма те ри јал, по го то ву пра и сто-
риј ски. Ма те ри јал ни до ка зи бур не и ду ге исто ри је 
на овом под руч ју ис ка за ни су ар те фак ти ма ци ви-
ли за ци ја европ ских и бал кан ских на ро да у ра спо ну 
од 6.000 го ди на. За хва љу ју ћи по год ним при род ним, 
вод ним и ко му ни ка ци о ним усло ви ма раз ли чи те кул-
ту ре су на се ља ва ле ово под руч је, а о та да шњем на-
чи ну жи во та све до че број ни тра го ви, не ки ви дљи ви 
на по вр ши ни, а не ки мно го ви ше у ар хе о ло шким 
сло је ви ма ве ко ви ма за тр па ним.

Пре крет ни ца је би ла 1990. го ди не, ка да је по вр-
шин ски коп Там на ва–Ис точ но по ље сво јим ра до ви ма 
до шао до јед не ма ње се о ске цр кве у се лу Ско баљ ко-
ја је мо ра ла би ти из ме ште на. Спе ци фич ност ова квих 
за штит них ис тра жи ва ња огле да се у то ме што се она 
од ви ја ју не по сред но ис пред ве ли ких ро тор них ба ге ра. 
Због то га и по сао ар хе о ло га, ет но ло га, ан тро по ло га и 
дру гих стру ка ко је уче ству ју у за штит ним ра до ви ма 
мо ра би ти при ла го ђен усло ви ма бр зог на пре до ва ња 
ру дар ских ра до ва. С дру ге стра не, ди на ми ка и про бле-
ма ти ка ре ша ва ња имо вин ских од но са ис пред фрон та 
ра до ва ар хе о ло зи ма оста вља ре ла тив но узак по јас, од-
но сно вре мен ски рок у ком се ра до ви мо ра ју за вр ши-
ти. До са да ни је би ло за у ста вља ња ру дар ских ра до ва 
због по тре бе за шти те по је ди них ло ка ци ја, али је би ло 
про ме на тех но ло ги је и по ви ше ме се ци.

Дру га спе ци фич ност ових ис тра жи ва ња је у то ме 
што ово ни су кла сич на за штит на ис ко па ва ња ко ја не-
ма ју про стор но и вре мен ско огра ни че ње. Сви ра до ви 
мо ра ју се за вр ши ти у ши ро ком про сто ру од не ко ли ко 
де се ти на хек та ра за ма ње од го ди ну да на. Ме ђу тим, 
и по ред свих про бле ма ис ко па ва ња су се не сме та но 

од ви ја ла. Та ко је би ло по след њих осам на ест го ди на, 
па и у вре ме нај ве ћих кри за и ра то ва. Од но си из ме ђу 
ин ве сти то ра, РБ „Ко лу ба ра“, и Ре пу блич ког за во да 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре то ком вре ме на су се 
ме ња ли. 

Пр вих три де се так го ди на по вр шин ске екс пло а та-
ци је угља за штит них ис ко па ва ња ни је би ло, а он да су 
ра до ви из не на да по че ли. Ка ко су ис ко па ва ња из го ди-
не у го ди ну на пре до ва ла, та ко су по стa ја ла део ру дар-
ске сва ко дне ви це па су ушла и у ру дар ске пла но ве и 
про јек те. Да на шња са рад ња из ме ђу ар хе о ло га и ру да ра 
вр ло је до бра. И ка да се ја ви не ки ма ли про блем, као 
по сле ди ца ве ли ке ди на ми ке ра до ва с обе стра не, од го-
вор ност за оства ре ње пла но ва ре ша ва све про бле ме. 

Ду го го ди шња ис ко па ва ња, из ло жбе, пре зен та ци-
је и пу бли ка ци је од но сно мо но гра фи је по бу ди ли су 
зна ти же љу код ве ли ког бро ја љу ди из ово га кра ја. 
Они су се пи та ли шта ар хе о ло зи, ет но ло зи и не ки не-
по зна ти љу ди са ин стру мен ти ма ра де на њи хо вим от-
коп ним по љи ма.  Али ка да су се по ја ви ле пр ве књи ге, 
пре зен та ци је и из ло жбе у ко ји ма су уче ство ва ли и 
њи хо ви мла ди су гра ђа ни, ства ри су се про ме ни ле. 
На ар хе о ло ге ко је сре ћу сва ки дан рад ни ци ко па и 
ме шта ни ви ше ни су гле да ли као на још јед ну пре-
пре ку у свом вр ло те шком по слу већ као на озбиљ не 
љу де се би рав не. 

Обим на ис ко па ва ња лиг нит ског сло ја, под усло вом 
да се ре ког но сци ра њи ма и ар хе о ло шким ис тра жи ва-
њи ма да од го ва ра ју ће ме сто у ди на ми ци от кри ва ња и 
ра да на ко по ви ма, не мо ра ју би ти ви ђе на као угро жа-
ва ју ћа ак тив ност већ као иза зов на при ли ка да и са мо 
от ко па ва ње ин те грал но бу де ор га ни зо ва но као ар хе-
о ло шко и спо ме нич ко ис тра жи ва ње. Та кав при ступ 
про бле му спо ме нич ке ба шти не ство ри ће мо гућ ност 
но вих ис тра жи ва ња ко ја ће још ви ше обо га ти ти спо-
зна ју о исто ри ји, иден ти те ту и кул ту ри жи вље ња на-
ро да овог под руч ја.

Ма да су на пр ви по глед мо дер но ру дар ство и ар-
хе о ло ги ја две вр ло раз ли чи те де лат но сти, ипак да нас 
има мо ви ше за јед нич ких те ма. Ово ме су прет хо ди ли 
обим ни и зна чај ни на ла зи ко ји по ти чу од нај ра ни јих 
се де лач ких кул ту ра Евро пе па до да на шњих обје ка та 
у ко ји ма љу ди жи ве. Иза ових зна чај них на ла за, ко ји 
су сва ка ко у из ве сној ме ри увек спе ци фич ни, до ла-
зи и низ пи та ња. Од го во ри на не ка пи та ња за ла зе и 
у ру дар ство. 

Пр во пи та ње на ко је је за јед нич ки дат од го вор је-
сте да ли по сто ји не ка ве за из ме ђу на стан ка угља и жи-
во та пр вих Евро пља на баш ов де? Да ли су они мо гли 
да ко ри сте угаљ за не што? Сле де ће озбиљ но пи та ње 
про из  ла зи из чи та ве ин ду стри је или не чег слич ног 
што је у ве зи с про на ла ском за то вре ме не ве ро ват ног 
бро ја пе ћи. Ме ђу број ним пи та њи ма ко ја из ви ру из 
ова квих на ла за има и оних ве за них за ру дар ство од-
но сно ге о ло ги ју. С об зи ром на то да су про на ђе ни ме-
тал и ње го ви пра ти о ци (згу ра), по ста вља се ло гич но 
пи та ње да ли су пе ћи ко ри шће не за до би ја ње др ве ног 
угља, ћу му ра, ко ји је нео п хо дан за то пље ње ме та ла. 
У овој при чи не до ста је са мо ру да ме та ла. У бли жој 
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око ли ни не ма маг мат ских сте на ни ти би ло ка квих 
по ја ва ме та ла. Ме ђу тим, је дан на лаз на во ди на да љи 
ко рак у том прав цу. Про на ђен је оп си ди јан, вул кан-
ско ста кло за ко је је утвр ђе но да по ти че са Кар па та. 
Пра и сто риј ски свет се кре тао и тр го вао на знат но 
ши рем про сто ру не го што се на по чет ку ми сли ло. То 
зна чи да се и по ја ве ме та ла мо гу узе ти у раз ма тра ње 
на окол ним про сто ри ма уда ље ним и до сто ти нак ки-
ло ме та ра. Зна се да се у том кру гу ја вља ју ме та лич не 
ру де на ви ше ме ста у за пад ној Ср би ји. Са мо што су 
за по тре бе тих дав на шњих љу ди би ле до вољ не ко ли-

чи не ко је се ме ре ки ло гра ми ма, док се да нас то ме ри 
сто ти на ма хи ља да то на. 

Због то га се за њих та да ин те ре сант не ко ли чи не 
ру де, да нас бе зна чај не, рет ко по ми њу и еви ден ти ра-
ју. Ва ља ло би де таљ но ис тра жи ти све по ја ве ме та ла 
у ме та ло гент ним зе мља ма за пад не Ср би је, јер би се 
та ко до шло до ши рих мо гућ но сти скла па ња ар хе о-
ме та лур шког мо за и ка тог вре ме на. Упо ре до с тим за-
дат ком из ве сно је да ће се ин тен зив на ар хе о ло шка 
ис ко па ва ња на ста ви ти и да ће све ре зул ти ра ти на-
прет ком на у ке.

Milan Stojaković

Modernminingandarcheology

Keywords: su rf ace m ining, li gn ite, m etal ores

The extraction of coal (lignite) at the Mining Basin 
Kolubara affects environmental, social, economic and 
urban context of the strip-mining site, as well as the dy-
namics of recording and discovering cultural goods and 
conducting protective archeological and ethnological re-
search. The dynamics of the work and the process of the 
protection of cultural goods in the geographical area of 
the Mining Basin Kolubara directly depend on the prog-
ress of the operation of the surface mines.

The flattened relief of Kolubara basins, the bed of 
neogene sediments, the climate, as well as the relative 
abundance of water and vegetation contributed to the 
formation of a fertile pedologic cover. It also made pos-
sible millennia-long habitation in these parts. At present, 
the area is predominantly agricultural. 

Some of the most pressing problems which need to be 
addressed in the area of the Kolubara basin include the 
need to bring into serviceable state through rehabilita-
tion and modernization the existing equipment so that it 
can be used in new pits; much more comprehensive and 
complex defense against underground waters; the need 
for relocating infrastructural objects and watercourses 

(the Kolubara, the Peštan); dense population, as well as 
the delays in the design and purchase of additional equip-
ment.

Sizeable excavations of the lignite stratum need not 
necessarily present a risk, but rather a challenging oppor-
tunity for archeological and monument exploration. Such 
approach to the issue of monument legacy allows for new 
research augmenting our knowledge of history, identity 
and culture of living of the people in this area.

Although, at first sight, modern mining and archeol-
ogy are two very different fields of practice, at present 
we share a certain number of concerns. This is the result 
of extensive, significant finds dating back to the earliest 
inhabitant cultures of Europe, to the modern structures 
in which people live today. Considering the fact that ar-
cheological finds also comprise metals and its accompa-
niments (slag) a logical question presents itself whether 
furnaces were used for producing charcoal, which is nec-
essary for smelting metals. The appearance of metal in the 
surrounding areas up to a hundred kilometers away also 
needs investigation. Metal ores are known to appear at 
several sites in Western Serbia within that circle.
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Ве ли ки енер гет ски ги гант, Ру дар ски ба сен „Ко лу-
ба ра“, по нос на шег вре ме на, из ра стао из на ших сва-
ко днев них по тре ба, мо гао је сво јим про ши ри ва њем 
и уве ћа њем да пот пу но уни шти ма те ри јал не остат ке 
ста рих кул ту ра ко је су ми ле ни ју ми ма на ста ја ле и раз-
ви ја ле се на овом тлу. То су нај ста ри је пра и сто риј ске 
кул ту ре, еко ном ски, кул тур ни и гра ди тељ ски по ду хва-
ти рим ске ци ви ли за ци је, ра на сред њо ве ков на на се ља 
и све до чан ства о ви со ким кул тур ним до ме ти ма срп ске 
сред њо ве ков не др жа ве. Ру дар ски ба сен „Ко лу ба ра“ 
бри гом о кул тур ним до бри ма и за шти том на те ри то ри-
ји угље ног ба се на учи нио је да еки па слу жбе за шти те 
спо ме нич ког на сле ђа на овом про сто ру до би је дра го-
це ног са рад ни ка.

Ра дом по вр шин ских ко по ва до са да је об у хва ће на 
по вр ши на од 14.000 ha, а у пла ну је отва ра ње но вих 
по вр шин ских ко по ва, као и про ши ри ва ње по сто је ћих. 
Ти ме ће би ти об у хва ће но још око 6.000 ha. Ја сно је 
да ће на ово ли ком про сто ру из ве стан број спо ме ни ка 
кул ту ре би ти уни штен. 

По вр шин ска екс пло а та ци ја угља у Ко лу бар ском 
ба се ну по че ла је 1950. го ди не и раз ви ја ла се упо ре до 
са слу жбом за шти те кул тур них до ба ра. Ре пу блич ки 
за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре осно ван је 1947. 
го ди не. Пр вих го ди на ра да слу жба за шти те спо ме ни ка 
ба ви ла се углав ном са на ци јом ште те на ста ле на спо-
ме ни ци ма од из у зет ног зна ча ја за вре ме ра та, те не 
чу ди да су из ве сна кул тур на до бра би ла за не ма ре на, а 

не ка уни ште на или оште ће на. Ду го се сма тра ло да не-
ма по тре бе за за шти том кул тур них до ба ра на под руч ју 
По ду на вља, По са ви не, По мо ра вља, од но сно за пад не 
Ср би је, за то што је овај крај био ван свих глав них ко-
му ни ка ци ја то ком раз ли чи тих епо ха и са мим тим не-
за ни мљив за ис тра жи ва че. 

У про те клих осам на ест го ди на, у пе ри о ду од 1991. до 
2008. го ди не, на чу ва њу и ис тра жи ва њу кул тур них до ба-
ра на про сто ру ба се на „Ко лу ба ра“ ура ђе но је мно го, али 
оста ло је још до ста то га што тре ба да се ура ди. По шту ју-
ћи ди на ми ку ра до ва там нав ских по вр шин ских ко по ва, 
ра до ви, пре све га ар хе о ло шка ис ко па ва ња, углав ном 
су из во ђе ни на про сто ру по вр шин ских ко по ва Там на-
ва–Ис точ но по ље и Там на ва–За пад но по ље.

О до број са рад њи са ин ве сти то ри ма и њи хо вој бри-
зи о очу ва њу спо ме нич ког на сле ђа све до че ре зул та ти 
ра до ва ко ји ни су би ли пред ви ђе ни го ди шњим про гра-
ми ма у окви ру угро же них под руч ја. За хва љу ју ћи са-
зна њи ма о спо ме нич ком бо гат ству овог кра ја и упор-
ном ин си сти ра њу др Во ји сла ва Тр бу хо ви ћа, ар хе о ло га 
Ар хе о ло шког ин сти ту та, Ре пу блич ки за вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре је у са рад њи с Ар хе о ло шким ин-
сти ту том и за во ди ма из Бе о гра да и Ва ље ва от по чео 
за јед нич ку ак ци ју за очу ва ње ма те ри јал них оста та ка 
на про сто ру ко ји је угро жен ра дом ве ли ких ру дар ских 
ба ге ра. Овај те рен ни је био угро жен са мо ра дом ба ге ра 
већ и свим дру гим гра ђе вин ским ра до ви ма ко ји пра те 
отва ра ње по вр шин ских ко по ва.  

ЧаславЈордовић

Осамнаестгодинасарадњеслужбе
заштитекултурнихдобара
иРударскогбасена„Kолубара“

Апстракт: Текст пред ста вља осврт на осам на е сто го ди шњу ак тив ност слу жбе за шти те и пре глед 
ис тра жи ва ња на про сто ру угро же ном ра дом по вр шин ских ко по ва Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра“. 
На гла шен је зна чај до бре са рад ње ин ве сти то ра са слу жбом за шти те кул тур них до ба ра ко ја се 
оства ру је обо стра ним ан га жо ва њем свих струк ту ра ка ко се не би уни шти ла кул тур на ба шти на 
под руч ја ко лу бар ског угље ног ба се на. 

Кључнеречи: ин ве сти ци о ни ра до ви, за штит на ис ко па ва ња, ар хе о ло шки ло ка ли те ти
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Пра те ћи ре зул та те ду го го ди шњих ар хе о ло шких 
ис тра жи ва ња, а у окви ру сво јих за кон ских оба ве за, 
ин ве сти тор обез бе ђу је све усло ве за не сме тан рад 
ар хе о ло шке еки пе, што под ра зу ме ва пла ни ра ње ди-
на ми ке ра да по вр шин ског ко па ка ко би ар хе о ло зи 
има ли до вољ но вре ме на за ис тра жи ва ња, рад ну сна-
гу, по моћ ну ме ха ни за ци ју за ис коп и од во же ње зе мље 
с ло ка ли те та. Пот пу на са рад ња свих струк ту ра ба се на 
„Ко лу ба ра“ са ар хе о ло зи ма да ла је из ван ред не ре-
зул та те.  Ра до ви се од ви ја ју на ве ли ким по вр ши на ма 
си сте мат ским ис ко пом. 

За шти та спо ме ни ка кул ту ре на Ис точ ном по љу 
још ни је при ве де на кра ју, јер су ис тра жи ва ња, због 
про ме не ди на ми ке ра да, об у ста вље на у оче ки ва њу 
да ба ге ри са за пад ног ко па бу ду пре ба че ни на пре о-
ста лу по вр ши ну Ис точ ног по ља, чи ме ће би ти за о-

кру же ни по сло ви на там нав ским по вр шин ским ко-
по ви ма. По за вр шет ку ових ра до ва слу жби за шти те 
спо ме ни ка кул ту ре сле де за штит на ис тра жи ва ња на 
но вом ко пу – у се лу Ра дље ву, где је пла ни ран по че так 
ра до ва до кра ја 2009. го ди не, као и по че так ра до ва 
у Вре о ци ма. 

За шти та спо ме ни ка кул ту ре на угро же ном под-
руч ју Ко лу бар ског угље ног ба се на од ве ли ког је зна-
ча ја за овај ре ги он јер се по ка за ло да је не по треб но 
био за не ма рен и да се на овом про сто ру на ла зе дра-
го це на ар хе о ло шка на ла зи шта. От ка ко су за штит на 
ис ко па ва ња до сти гла ка рак тер си сте мат ских ра до ва, 
от кри вен је чи тав низ зна чај них ло ка ли те та ко ји ће, 
ка да се за вр ше ис тра жи ва ња, ра све тли ти мно ге не-
по зна ни це у ар хе о ло ги ји за пад не Ср би је и исто ри ји 
Ко лу бар ског и Там нав ског ре ги о на.

ČaslavJordović

Eighteenyearsofcooperationbetween
theservicefortheprotectionofcultural
goodsandtheMiningBasinKolubara

Keywords: capital works, protective excavations, archeological sites

An energy giant, the Mining Basin Kolubara, due to its 
spread and enlargement, came to present a threat of com-
plete destruction of material remains of ancient cultures 
which came into existence and developed in these parts 
through the millennia. They include the oldest prehistor-
ic cultures, economic, cultural and building monuments 
of the Roman civilization, early medieval settlements and 
testimonials of high cultural achievements of medieval 
Serbian state. Surface pits now cover an area of 14 000 
ha; however, new pits are about to be opened and the old 
ones are to be extended. This will cover another 6 000 ha. 
It is clear that a certain number of cultural monuments 
will be destroyed in such a large area.

In the last eighteen years, in the period between 
1991 and 2008, much was done in terms of maintain-
ing and exploring cultural goods in the area of the basin 
Kolubara. Respecting the dynamics of operation of Tam-

nava strip-mines, work, primarily archeological excava-
tions were mostly conducted in the area of surface pits 
Tamnava-Istočno Polje and Tamnava-Zapadno Polje. 
Close cooperation between the Mining Basin Koluba-
ra and the archeologists yielded extraordinary results. 
Work is conducted in large areas through systematic 
excavations.

The protection of monuments of culture in the en-
dangered territory of the Kolubara coal basin is of pri-
mary importance for the region which has been neglected 
before despite the fact that it abounds in valuable ar-
cheological sites. Since protective excavations became 
systematic in character, a number of significant locali-
ties have been discovered which, once they have been 
explored, are expected to shed new light on many puzzles 
in the archeology of western Serbia and the histories of 
Kolubara and Tamnava regions.



Ру дар ски ба сен „Ко лу ба ра“ је нај ве ћи про из во ђач 
угља (лиг ни та) у Ре пу бли ци Ср би ји, ода кле се до би-
ја ви ше од пе де сет про це на та елек трич не енер ги је у 
зе мљи. На ла зи се у сред њем то ку ре ке Ко лу ба ре, на 
те ри то ри ји Под рињ ско-ко лу бар ског и Бе о град ског 
ре ги о на на по вр ши ни од око 600 km2. Об у хва та те-
ри то ри ју че ти ри оп шти не: Ла за ре вац, Лај ко вац, Уб, 
Обре но вац и сли во ве Ко лу ба ре, Клад ни це, Там на-
ве, Ту ри је и Пе шта на. Екс пло а та ци јом лиг ни та на 
по вр шин ским ко по ви ма не по врат но не ста ју до бра 
чи ја су спо ме нич ка свој ства од ре ђе на њи хо вим кул-
тур ним, исто риј ским и на ци о нал ним зна ча јем и као 
та ква пред ста вља ју део бо га тог на сле ђа у до ли на ма 
Ко лу ба ре и Са ве. 

Пре ма нај но ви јим по да ци ма слу жбе за шти те кул-
тур них до ба ра, на под руч ју Ко лу бар ског ба се на на-
ла зи се 86 не по крет них кул тур них до ба ра и до ба ра 
ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти ту. Она су по вр сти кла-
си фи ко ва на у че ти ри гру пе: ар хе о ло шка на ла зи шта; 
са крал ни спо ме ни ци; спо ме ни ци на род ног гра ди-
тељ ства и исто риј ски спо ме ни ци. Нај ве ћи број (35) 
чи не ар хе о ло шка на ла зи шта сме ште на по чи та вој те-
ри то ри ји оп шти на ко је су об у хва ће не Про стор ним 
пла ном екс пло а та ци је, по том објек ти на род ног гра-
ди тељ ства (19) и спо ме ни ци са крал не ар хи тек ту ре 
(17), гру пи са ни по на се ље ним ме сти ма. Оста ло (15) 
су гро бља, јав ни и про фа ни објек ти. При ме на За ко на 
о кул тур ним до бри ма не по сред на је у до ме ну ко ји 

се од но си на за шти ту не по крет них кул тур них до ба-
ра и по сред на, јер чи ни оба ве зни основ при из ра ди 
про стор них пла но ва ко ји об у хва та ју под руч ја с не-
по крет ним кул тур ним до бри ма.

У окви ру гра ни ца Про стор ног пла на под руч ја екс-
пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на утвр ђе не 
су че ти ри зо не за шти те. Ме то до ло ги ја утвр ђи ва ња ме-
ра за шти те под ра зу ме ва сте пе но ва ње ре жи ма за шти те 
пре ма зна ча ју и кон цен тра ци ји са чу ва ног на сле ђа.

Ме ре тех нич ке за шти те не по крет них кул тур них 
до ба ра мо гу се из да ти на осно ву ре зул та та прет ход-
них ис тра жи ва ња и рас по ло жи ве гра ђе. Ме ра ма за-
шти те по треб но је об у хва ти ти и про стор кон такт не 
зо не, не по сред но ван основ не гра ни це за шти те, као 
и про стор не по сред но ве зан за ур ба не про це се и то-
ко ве у од ре ђе ној зо ни.

Пр ва и дру га зо на за шти те под ра зу ме ва ју де ло ве 
про сто ра ко ји су у ра ни јем по ступ ку већ утвр ђе ни за 
не по крет на кул тур на до бра или су под прет ход ном 
за шти том (по сту пак утвр ђи ва ња је у при пре ми или 
у то ку). Од ред ба ма Про стор ног пла на по треб но је 
спро во ди ти ме ре за шти те ових про сто ра и у скла-
ду с њи ма ус по ста ви ти струч ну са рад њу при ли ком 
из ра де пла но ва ни жег ре да. Ове зо не под ра зу ме ва ју 
нај стро жи ре жим и оба ве зу из ра де про гра ма и пла-
на за шти те од ре ђе них про сто ра на ко ји ма се на ла зе 
не по крет на кул тур на до бра. Пред ла же се про грам-
ско об је ди ња ва ње ак ци ја из до ме на за шти те, об но ве 

МирјанаБлагојевић

Заштитакултурнихдобараугрожених
рударскимрадовимабасена„Kолубара“

Апстракт: На те ри то ри ји Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра“ кон ста то ва но је 35 ар хе о ло шких ло ка ли-
те та. Ис тра же но је де вет на ла зи шта од по чет ка за штит них ра до ва (1990–2008). Од 2005. го ди не 
на ло ка ли те ти ма Цр кви не, Ма син ске њи ве и Ја ри чи ште 1 из во ђе на су ис тра жи ва ња ве ли ког 
оби ма, ко ји ма су от кри ве на пра и сто риј ска на се ља стар че вач ке, вин чан ске и кул ту ре ба кар ног 
до ба. Низ пра и сто риј ских на се ља на ви шим пла то и ма по бр ђа из над до ли не Ко лу ба ре и ње них 
при то ка пред ста вља ју ва жну ли ни ју не пре ки ну тог кул тур ног кре та ња. Ре зул тат ис тра жи ва ња 
су у це ло сти ис тра же на три пра и сто риј ска на се ља и јед на сред њо ве ков на не кро по ла. 

Кључнеречи: за пад на Ср би ја, Ко лу ба ра, кул тур на до бра, ар хе о ло ги ја, за штит на ис тра жи ва ња
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и уре ђе ња про сто ра, а по том ме то до ло шко план ско 
осми шља ва ње ак тив но сти ко је во де ре а ли за ци ји по-
је ди нач них про је ка та.

Ме ре за шти те пр ве и дру ге зо не за шти те је су:
–  оба ве за оба вља ња ар хе о ло шких ис ко па ва ња пре из-

во ђе ња зе мља них ра до ва
–  оба ве за оба вља ња си сте мат ских ис тра жи ва ња свих 

кул тур них до ба ра и до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну 
за шти ту

–  чу ва ње са крал них спо ме ни ка in si tu, про гра мом за-
шти те де фи ни са ти ре кон струк ци ју, уре ђе ње и об но-
ву функ ци је спо ме ни ка

–  спо ме ни ци на род ног гра ди тељ ства – дис ло ка ци ја, 
ре кон струк ци ја и ре ви та ли за ци ја у окви ру ам би јен-
тал не це ли не  – ет но парк

–  се о ска гро бља и зна ме ни та ме ста – иден ти фи ко ва ње 
се о ских гро ба ља; (уко ли ко су се о ска гро бља из ван 
функ ци је са хра њи ва ња) чу ва ње у ви ду ме мо ри јал не, 
пар ков ске уре ђе не по вр ши не, нај вред ни ја гроб на 
обе леж ја пре зен то ва ти по себ но.

АРХЕОЛОШКАНАЛАЗИШТА

Због ве ли ког бро ја до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход-
ну за шти ту, а ни су ис тра же на, као и због нео спор ног 
ути ца ја ра до ва ко је пред ви ђа екс пло а та ци ја лиг ни та 
на њих и њи хо ву око ли ну, по себ но ка да су у пи та њу 
ар хе о ло шка на ла зи шта, по треб но је фи нан си ра ти из-
ра ду про гра ма и про јек та за шти те кул тур них до ба ра. 
Из ра да про гра ма усло вље на је прет ход ним ис тра жи ва-
њи ма, по сле че га би би ло мо гу ће да се утвр де по треб не 
ме ре за шти те не по крет них кул тур них до ба ра у скла ду 
са За ко ном о кул тур ним до бри ма.

Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња на про сто ру по вр шин-
ских ко по ва има ју ка рак тер за штит них ин тер вен ци-
ја при ли ком из во ђе ња зе мља них и дру гих ра до ва. 
Ис тра жи ва ње ар хе о ло шких ло ка ли те та из во ди се 
у за ви сно сти од на пре до ва ња ра до ва по вр шин ских 
ко по ва, а не по хро но ло шком од но сно исто риј ском 
рас по ре ду.

Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња мо ра ју би ти об у хва ће на 
по себ ним про гра ми ма на ро чи то на под руч ју екс пло-
а та ци је по вр шин ских ко по ва и мо ра ју се спро во ди ти 
кон ти ну и ра но. То под ра зу ме ва да је по ред по вр шин-
ске про спек ци је те ре на (ре ког но сци ра ње) нео п ход на 
при ме на са вре ме них мул ти ди сци пли нар них ме то да 
ис тра жи ва ња – ге о ра дар, ге о е лек три ка, ла сер ско ме-
ре ње, авио-сни ма ње и дру га. Ове ме то де омо гу ћа ва ју 
ефи ка сни је де фи ни са ње ар хе о ло шке си ту а ци је на те-
ре ну и ти ме скра ћу ју вре ме ис тра жи ва ња. На про сто-
ри ма ко ји су угро же ни ра до ви ма по вр шин ских ко по ва 
ну жна су ин тен зив на за штит на ар хе о ло шка ис ко па-
ва ња ра ди бла го вре ме ног от кри ва ња ар хе о ло шких 
на ла за. Та ко ђе, по треб но је обез бе ди ти усло ве да не 
би до шло до оште ће ња објек та и пред ме та при ли ком 
ра да ру дар ске ме ха ни за ци је.

На ро чи то ука зу је мо на оба ве зе ин ве сти то ра при ли-
ком ре а ли за ци је ин фра струк тур не мре же (са о бра ћај, 
во до вод, ка на ли за ци ја, елек три фи ка ци ја, те ле ко му ни-

ка ци ја, га со вод и др.), а то су фи нан си ра ње ар хе о ло-
шке об ра де те ре на, над зор, про ме ну ди на ми ке ра до ва 
и из ме не у про јек ти ма не по сред но пре и у то ку ра до ва. 
С об зи ром на спе ци фич ност ове гру пе кул тур них до-
ба ра и на не ис тра же ност про сто ра ва жни су стал ни 
над зор ар хе о ло га при ли ком из во ђе ња зе мља них ра-
до ва и, по по тре би, ин тер вен ци је.

Про гра ми ма за шти те пред ви ђе но је да се шти те 
све че ти ри ка те го ри је кул тур них до ба ра. За са да је 
си гур но да ће ар хе о ло шки ло ка ли те ти би ти де таљ но 
ис пи та ни и да ар хе о ло шка ис ко па ва ња пра те ди на ми-
ку на пре до ва ња по вр шин ских ко по ва на на чин ко ји не 
до во ди у пи та ње чу ва ње ових ло ка ли те та ни ти угро-
жа ва на пре до ва ње ко по ва.

САКРАЛНИСПОМЕНИЦИ

Са крал не спо ме ни ке нео п ход но је чу ва ти in si tu, а 
про гра мом за шти те по треб но је да се де фи ни шу де таљ-
не ме ре за шти те, ре ви та ли за ци је и уре ђе ња.

Хро но ло шки, са крал ни спо ме ни ци ко ји ула зе у 
оквир Про стор ног пла на Ко лу бар ског лиг нит ског 
ба се на при па да ју бо га том на сле ђу Но вог ве ка. Иако 
нај број ни ји, спо ме ни ци овог пе ри о да у по ре ђе њу са 
остат ком са крал ног фон да нај ма ње су ис тра же ни, што 
је ре зул ти ра ло не до стат ком по треб не до ку мен та ци је. 
Из о ста нак те рен ских ис тра жи ва ња, као и по ме ну ти 
про бле ми са до ку мен та ци јом оне мо гу ћа ва ју ком-
пле тан увид ка ко у број са крал них спо ме ни ка та ко 
и у њи хо ве исто риј ско-умет нич ке вред но сти, што су 
основ ни кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње усло ва чу ва ња, 
одр жа ва ња и ко ри шће ње не по крет них кул тур них до-
ба ра и ме ра за шти те.

СПОМЕНИЦИНАРОДНОГГРАДИТЕЉСТВА

По ред ар хе о ло шких на ла зи шта, ова вр ста кул тур-
них до ба ра је нај за сту пље ни ја на под руч ју екс пло а та-
ци је Ру дар ског ба се на. Као и код оста лих ка те го ри ја 
и ов де је нај ве ћи про блем то што су не до вољ но ис-
тра же ни, као и не у са гла ше ност са по тре ба ма ко по ва. 
На пре до ва њем ко по ва не ста ју чи та ва се ла, са мим тим 
и објек ти на род ног гра ди тељ ства ко ји су за шти ће ни 
или ужи ва ју прет ход ну за шти ту. Ови објек ти за слу жу-
ју по себ ну па жњу за то што пред ста вља ју до стиг ну ћа у 
раз во ју на род ног не и мар ства у Ср би ји и омо гу ћа ва ју 
ана ли зу исто риј ског раз во ја са мог на се ља.

Ела бо ра том за фор ми ра ње ет но пар ка ко ји је ура-
ђен у Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре де фи ни са ни су про блем дис ло ци ра ња обје ка та и 
њи хо ва да ља на ме на. Ве ли ке су мо гућ но сти да убу ду-
ће ови објек ти не бу ду жр тво ва ни већ да ин ве сти тор 
за јед но са струч ња ци ма слу жбе за шти те од ре ди ло-
ка ци ју за њи хо во из ме шта ње. Та ко би ова кви објек ти 
мо гли да и да ље функ ци о ни шу као цен трал не тач ке 
иден ти те та ме ста у новом ур ба ном пеј за жу под руч ја 
по вр шин ских ко по ва.

Тре ба ло би да по ста не прак са да се из у зет но вред ни 
објек ти ко ји се на ла зе у зо ни по вр шин ске екс пло а та-
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ци је пре не су на но ву ло ка ци ју, а да се објек ти и ам-
би јен тал не це ли не од ма њег зна ча ја об но ве у но вим 
на се љи ма или ет но пар ку. Уз оба ве зу фи нан си ра ња 
ре кон струк ци је и ре ви та ли за ци је обје ка та и уз усло-
ве о чу ва њу, одр жа ва њу и ко ри шће њу, тре ба ре ши ти 
про блем од го ва ра ју ће на ме не и да љег ко ри шће ња ре-
кон стру и са них обје ка та ове ка те го ри је.

Код чу ва ња на сле ђе них не по крет но сти у се о ским 
на се љи ма, став за шти те је да се не уни шта ва ју по сто-
је ћи про сто ри, улич на мре жа, по је ди нач ни вред ни ар-
хи тек тон ски објек ти, већ да се, пре ма по тре би, оба ви 
њи хо ва ре ви та ли за ци ја, чи ме би се ство ри ли усло ви за 
њи хов трај ни оп ста нак у бу ду ћем план ском на се љу.

СЕОСКАГРОБЉА

У зо на ма по вр шин ске екс пло а та ци је уни ште на су 
или из ме ште на ста ра се о ска гро бља ко ја по ти чу из 
XVII, XVI II и XIX ве ка, тзв. Ма ђар ска гро бља.

У окви ру спро во ђе ња за шти те, уко ли ко су из ван 
функ ци је са хра њи ва ња, се о ска гро бља се чу ва ју као 
ме мо ри јал не, пар ков ски уре ђе не по вр ши не. Нај вред-
ни ја гроб на обе леж ја се пре зен ту ју по себ но.

Због не до вољ не ис тра же но сти ове ка те го ри је кул-
тур них до ба ра, по треб но је оба ви ти иден ти фи ка ци ју 
се о ских гро ба ља, од но сно гроб на обе леж ја у ста рим 
де ло ви ма гро ба ља у функ ци ји.

Тре ћа и че твр та зо на за шти те об у хва та ју не ис тра-
же но под руч је екс пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског 
ба се на. Основ ни прин цип и пра ви ло у ра ду на за шти ти 
не по крет них кул тур них до ба ра је сте да се вред но ва ње 
на сле ђа за сни ва на ис тра же но сти це ли не или по је-
ди нач них обје ка та. Да би се од ре ди ле пре ци зне ме ре 
за шти те и сте пе но ва ли ре жи ми за шти те, нео п ход но је 
оба ви ти ре ког но сци ра ња, прет ход на ис тра жи ва ња и 
ва ло ри за ци ју про сто ра. На осно ву до би је них ре зул та-
та утвр ди ле би се вред но сти не по крет них кул тур них 
до ба ра и од го ва ра ју ћи објек тив ни кри те ри ју ми.

У окви ру гра ни ца Про стор ног пла на под руч ја екс-
пло а та ци је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на пи та ње 
ва ло ри за ци је не сме се одва ја ти од по тре бе за ис тра жи-
ва њем по је ди них те ма. То би тре ба ло да бу де је дан од 
кон цеп ту ал них про грам ских ста во ва пла на ве за них за 
усме ре ња и при о ри те те у ра ду на од ре ђе ним де ло ви ма 
про сто ра. Кон ти ну и ра на ва ло ри за ци ја је при ступ сва-
ком про бле му као по себ ном, на да том или до ступ ном 
ни воу ис тра же но сти.

Ме ре за шти те: си сте мат ско ре ког но сци ра ње и ва-
ло ри за ци ја про сто ра.

СТУДИЈАУТВРЂИВАЊА
ЕКОЛОШКОГУТИЦАЈА

Европ ска аген ци ја за ре кон струк ци ју и раз вој од 
2001. го ди не ини ци ра ла је из ра ду сту ди је за по тре бе 
јав них пред у зе ћа ко ја се ба ве екс пло а та ци јом угља, а у 
ци љу по бољ ша ња уну тра шње ор га ни за ци је ком па ни-
ја, ефек тив но сти ра да и сма ње ња тро шко ва. У окви ру 
сту ди је, у по гла вљу „Ути цај жи вот не сре ди не на спо-

ме ни ке кул ту ре и ме ре убла жа ва ња“, де таљ но је пред-
ста вљен ути цај ру дар ских ра до ва на от кри ва ње но вих 
ар хе о ло шких на ла зи шта, од но сно ак ти ви ра ње ар хе о-
ло шких ис ко па ва ња на ре ги стро ва ним ло ка ли те ти ма 
(Мак си мо вић 2005: 133–139). Сту ди јом су об ра ђе ни 
про бле ми за шти те обје ка та на род ног гра ди тељ ства, 
спо ме ни ка кул ту ре као и ста рих гро ба ља на прав цу 
на пре до ва ња по вр шин ских ко по ва. У пред ло же ном 
про јек ту пред ста вље ни су иден ти фи ка ци о ни ути ца ји 
на вред но сти жи вот не сре ди не с пред ло зи ма убла жа-
ва ња и ак тив но сти ма у ци љу за шти те кул тур ног на-
сле ђа – ре ло ка ци ја тра ди ци о нал них ку ћа, гро ба ља и 
из град ња ет но пар ка.

Ова сту ди ја по ка зу је ка ко тре ба при ћи ана ли зи за-
шти те кул тур ног на сле ђа на про сто ру ко ји је на уда ру 
ру дар ских ак тив но сти с пре по ру ком да се про грам за-
шти те од ви ја у кон ти ну и те ту са пу ном по др шком свих 
струк ту ра. У окви ру по себ них по гла вља ко ја се ба ве 
кри тич ним пи та њи ма за по вр шин ски коп Там на ва–
За пад но по ље, про јек тант ски тим с по себ ном па жњом 
кон ста ту је да су у зо ни руд ни ка ре ги стро ва ни ма те ри-
јал ни оста ци ста ро сти до 7000. го ди не пре н. е. 

Ука зу ју ћи на чи ње ни цу да су не ка ар хе о ло шка на-
ла зи шта уоче на или от кри ве на за хва том ру дар ских 
ра до ва, а мно га су не бри гом и уни ште на, на гла ша ва се 
да је по себ но ва жно обра ти ти па жњу при ли ком при-
прем них ра до ва, као и да се при ли ком пла ни ра ња и 
уса гла ша ва ња ра до ва ис тра жи ва чи ма омо гу ћи до вољ-
но вре ме на за си сте мат ска ис ко па ва ња и за шти ту ло-
ка ли те та и на ла за. 

ГЕОЛОШКИИКУЛТУРНИКОНТИНУИТЕТ

Не га ти ван аспект по вр шин ске екс пло а та ци је угља 
је да де ва сти ра ју зна чај ну по вр ши ну зе мљи шта, од-
но сно по пра ви лу за хва та ју ур ба на на се ља или ва жне 
по љо при вред не ре јо не. Ово пра ви ло је ве за но за ге-
не зу угље ва ко ји на ста ју на обо ду во де них по вр ши на 
па је кон фи гу ра ци ја сло ја хо ри зон тал на и обич но у 
де пре си ји упра во на ме сти ма по год ним за жи вот љу ди 
(Сто ја ко вић 2005: 141–146). У про це су се ди мен та ци је 
ма те ри ја ла из над сло ја лиг ни та (муљ, кварц ни шљу-
нак и пе сак) на про сто ру по вр шин ских ко по ва био 
је део ба се на где се по ред шљун ка и пе ска та ло жи ла 
и гли на услед ма ње бр зи не те ку ће во де. У сло ју ових 
квар тар них гли на (ко је се ства ра ју и да нас) на ла зе се 
ма те ри јал ни оста ци људ ских за јед ни ца на ста лих пре 
ви ше ми ле ни ју ма. 

Под руч је ко је за хва та сли во ве Ко лу ба ре и Там на ве 
пред ста вља ло је спо ред не ко му ни ка ци је, од но сно мре-
жу пу те ва ство ре них из ме ђу Мо ра ве и Дри не, али је 
већ кра јем нео ли та по ста ло јед на од ве о ма зна чај них 
пе ри фер них зо на из ме ђу цен трал ног и за пад ног Бал-
ка на (Јо ва но вић 2005: 11–16). До ли не ових ре ка би ле 
су из у зет но по вољ не за на ста њи ва ње у свим епо ха ма 
сход но при род ним усло ви ма. Глав на уто чи шта по ста-
ју упра во ови пре де ли – лов но бо га та, за сто чар ство 
и руд ну екс пло а та ци ју ве о ма по год на сре ди на (Тр бу-
хо вић 1998: 19–26). 
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За пад на Ср би ја као ло кал но под руч је вин чан ске 
кул ту ре по ста ла је по зна та на осно ву ис пи та них гра-
ди на ко је ука зу ју на мла ђу фа зу вин чан ске гру пе. Рас-
по ред на се ља по диг ну тих на ви шим пла то и ма по бр ђа 
из над до ли не Ко лу ба ре и ње них при то ка опре де љу је је 
као ва жну ли ни ју ра зних кре та ња. На ла зи оп си ди ја на 
као им пор то ва не си ро ви не упу ћу ју на за кљу чак да је 
под руч је Ко лу ба ре има ло зна чај ну по сред нич ку уло гу 
у раз ме ни до ба ра из ме ђу По ду на вља и По мо ра вља као 
и цен трал не и ис точ не Бо сне.

ЗАШТИТНААРХЕОЛОШКАИСКОПАВАЊА

Про је кат за штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња из-
во ди се у кон ти ну и те ту од 1990. го ди не. За хва љу ју ћи 
до број са рад њи ин ве сти то ра и ар хе о ло га у про те клих 
де сет го ди на, ови су ра до ви пре ва зи шли ка рак тер за-
штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња (сл. 1). По шту ју ћи 
од ред бе За ко на о кул тур ним до бри ма, РБ „Ко лу ба ра“ 
на осно ву уса гла ше них про гра ма и ди на ми ке ра до ва 

обез бе ђу је ре дов на сред ства за фи нан си ра ње ар хе о-
ло шких ис тра жи ва ња  ло ка ли те та угро же них ра дом 
по вр шин ских ко по ва.1 

По след њих го ди на ис тра жи ва ња се оба вља ју не по-
сред но ис пред ро тор них ба ге ра. Ова кав рад је омо гу-
ћен пре све га чи ње ни цом да је упра ва руд ни ка че сто 
при мо ра на да ме ња ди на ми ку ра да ка ко би се оста ви ло 
до вољ но вре ме на за ис ко па ва ња. С дру ге стра не, са ма 
ар хе о ло шка ис тра жи ва ња из ла зе из окви ра стан дард-
них про це ду ра убр за ва ју ћи ра до ве до гра ни це при хва-
тљи вог. То је упра во слу чај с ло ка ли те ти ма Цр кви-
не и Ма син ске њи ве ко ји су ис тра жи ва ни то ком две 
кам па ње бу квал но ис пред рад ног точ ка ба ге ра чи ји 
је преч ник 10 m.

У пе ри о ду од 2005. до 2009. го ди не из ве де на су 
за штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња ко ја су због оби-
ма и зна ча ја по при ми ла ка рак тер си сте мат ских мул-
ти ди сци пли нар них ис тра жи ва ња (сл. 2). Ра до ви се 
из во де од ра ног про ле ћа до ка сне је се ни. От ко па не 
по вр ши не ме ре се у хек та ри ма, ис тра жу је се де таљ-

1   Ра до ве из во ди Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у са рад њи са те ри то ри јал но над ле жним за во ди ма за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре из Бе о гра да и Ва ље ва као и На род ним му зе јом из Ва ље ва, Ар хе о ло шким ин сти ту том и Му зе јом гра да Бе о гра да. 
За по тре бе ар хе о ло шких ра до ва ин ве сти тор обез бе ђу је рад ну сна гу за ис коп зе мље и пра ње по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла, 
алат, по моћ ну ме ха ни за ци ју, услу ге ге о дет ске слу жбе, као и обје кат за рад ар хе о ло шке еки пе на об ра ди на ла за и до ку мен та ци је.

Сл. 1. Истовремени радови археолога и рудара Рударског басена „Колубара“

Fig. 1 Parallel work by archeologists and the miners from the Mining Basin Kolubara
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но, сва ки на лаз се до ку мен ту је (тех нич ко сни ма ње, 
ис цр та ва ње, фо то гра фи са ње), а по том се оба вља чи-
тав низ ана ли за узо ра ка раз ли чи те вр сте ма те ри ја ла. 
Вре ме за ис тра жи ва ње је огра ни че но, бу ду ћи да је реч 
о ло ка ли те ти ма ко ји су ди рект но угро же ни ра дом 
ру дар ских ба ге ра. Сто га је од из у зет ног зна ча ја да 
на те ре ну ра ди ве ли ка струч на еки па и до во љан број 
рад ни ка за ис коп зе мље. Од 2005. го ди не за штит ним 
ис тра жи ва њи ма ба ви се еки па до 15 до 20 ар хе о ло га 
и сту де на та уз уче шће ве ли ког бро ја на уч них и струч-
них екс пе ра та.2

Ду го го ди шњим ра дом на за штит ним ис тра жи ва њи-
ма фор ми ра не су ме то до ло ги ја и ди на ми ка ра да ко је 
пру жа ју мо гућ ност да се ар хе о ло шки ло ка ли те ти бр зо 
и ефи ка сно го то во у пот пу но сти ис тра же, а да бр зи на 
ра до ва не угро зи ква ли тет тех нич ке до ку мен та ци је. 
До бром са рад њом са упра вом ко по ва по стиг ну то је да 
се са ис тра жи ва њем ар хе о ло шких ло ка ли те та от поч не 
бар две го ди не пре по чет ка екс пло а та ци је, што да је 

до вољ но вре ме на ар хе о ло шкој еки пи да си сте мат ски 
ис тра жи про стор.

На про сто ру пред ви ђе ном за ру дар ске ра до ве 
струч ни тим ар хе о ло га ру ко во ди се основ ним ци ље-
ви ма ис тра жи ва ња ко ји су де фи ни са ни не ко ли ким 
ак тив но сти ма. Пре све га на ве ли ким по вр ши на ма 
не де струк тив ним ме то да ма – да љин ском де тек ци-
јом (ге о маг нет ном ме то дом) по треб но је утвр ди ти 
по ло жај, ве ли чи ну и број не по крет них обје ка та.3 На 
осно ву ре зул та та ге о фи зич ких ис тра жи ва ња, си сте-
мом тест сон ди утвр ђу је се стра ти гра фи ја ло ка ли те та, 
а по том си сте мом ар хе о ло шких сон ди и ши ро ких ис-
ко па ис тра жу је што ве ћи број не по крет них обје ка та; 
де фи ни ше пре ци зна гра ни ца ло ка ли те та, за тим вр ста, 
функ ци ја ло ка ли те та, кул тур на и хро но ло шка при-
пад ност и ње гов зна чај као и вре ме на стан ка и тра ја-
ња по је ди нач них обје ка та од но сно це лог на се ља, што 
под ра зу ме ва де фи ни са ње ве ли чи не и зна чај обје ка та, 
ма те ри ја ле, на чин град ње и функ ци ју. 

Сл. 2. Презентација археолошких радова на тамнавским површинским коповима у периоду од 1990. до 2006. године

Fig. 2 Presentation of archeological work on Tamnava surface pits in the period from 1990 to 2006

2   Кон сул тан ти овог про јек та су ака де мик др Бо ри слав Јо ва но вић, др Дра га на Ан то но вић, ви ши на уч ни са рад ник Ар хе о ло шког 
ин сти ту та из Бе о гра да, мр Ве ра Бо го са вље вић-Пе тро вић, ви ши ку стос На род ног му зе ја у Бе о гра ду и Ча слав Јор до вић, ар хе о-
лог са вет ник. Не дав но је ус по ста вље на са рад ња Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре са Од бо ром за ар хе о ло ги ју 
Ср би је Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти на че лу са ака де ми ком др Ни ко лом Та си ћем.

3   Цен тар за но ве тех но ло ги је Ви ми на ци јум из Бе о гра да – еки па Вла ди мир и Је ле на Ми ле тић са са рад ни ци ма.
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На фрон ту на пре до ва ња ру дар ских ба ге ра ни је мо-
гу ће са чу ва ти in si tu зна чај не не по крет не ар хе о ло шке 
објек те или де ло ве на се ља, већ је је ди на мо гућ ност 
оба ви ти кон зер ва ци ју и из ме шта ње на ло ка ци је ко-
је не ће би ти угро же не екс пло а та ци јом по вр шин ских 
ко по ва и ти ме их трај но са чу ва ти за бу ду ћа по ко ле ња. 
На кон те рен ског ра да је дан од ци ље ва струч ног ти ма 
је да се што пре ци зни је оба ве мор фо ло шке, ти по ло-
шке, функ ци о нал не, физичко-хе миј ске ана ли зе и кон-
тек сту ал не ана ли зе ар те фа ка та.

Пре зен то ва ње ре зул та та ис тра жи ва ња струч ној 
јав но сти од ви ја се чи та вим ни зом ак тив но сти ко је 
под ра зу ме ва ју за јед нич ке кон сул та ци је ин сти ту ци ја 
на про јек ту, ор га ни зо ва ње на уч них ску по ва, пу бли-
ко ва ње ча со пи са Ко лу ба ра и на уч них и струч них мо-
но гра фи ја као и про мо ци је и пре зен та ци је ре зул та та 
ис тра жи ва ња.

НЕОЛИТСКОНАСЕЉЕ–ЦРКВИНЕ

На ста вља ју ћи прак су пу бли ко ва ња гра ђе и син те-
тич ких ра до ва о ис тра же ним ар хе о ло шким ло ка ли-
те ти ма на под руч ју угро же ном ра дом по вр шин ских 
ко по ва Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра“, у овом бро ју 
ча со пи са при ка за ни су ре зул та ти за штит них ар хе о-
ло шких ис ко па ва ња и ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту 
Цр кви не у се лу Ма ли  Бо рак.4 

Про те клих де се так го ди на, прет ход ним упо зо ре-
њи ма и пред ло же ним про гра ми ма ра до ва Ре пу блич-
ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, скре ну та је 
па жња ру ко вод ству ба се на „Ко лу ба ра“ на зна чај ло-
ка ли те та Цр кви не5 у се лу Ма ли Бо рак, али и дру гих 
ло ка ли те та као и на по тре бу за ви ше го ди шњим си-
сте мат ским ис ко па ва њи ма на про сто ру по вр шин ских 
ко по ва Там на ва–Ис точ но по ље и Там на ва–За пад но 
по ље. Ме ђу тим, тек ка да је кра јем 2004. го ди не из вр-
ше на екс про при ја ци ја пар це ла на ко ји ма се на ла зио 
ло ка ли тет, ин ве сти тор је био у мо гућ но сти да осло бо-
ди по вр ши не за ар хе о ло шка ис ко па ва ња. Ра до ви су 
за по че ти у про ле ће 2005. и тра ја ли су до ка сне је се ни, 
да би по том би ли на ста вље ни и за вр ше ни 2006. го ди-
не, што је усло ви ло про ме ну ди на ми ке на пре до ва ња 
по вр шин ског ко па Там на ва–Ис точ но по ље, од но сно 
по ме ра ње ру дар ског ба ге ра ка ко би се омо гу ћио не-
сме тан рад ар хе о ло га.

Ло ка ли тет је био ло ци ран на за рав ње ном пла тоу, 
на за вр шет ку по бр ђа чи је се стра не бла го спу шта ју ка 
се ве ру и се ве ро за па ду пре ма Ко лу ба ри и Клад ни ци.6 
За пад ним де лом дуж гре де на ста вљао се на ло ка ли тет 
Ма син ске њи ве (про из вод но-за нат ски цен тар ба кар-
ног до ба – ис тра жи ва ња из вр ше на 2006–2007). Ис точ-

ним и ју жним де лом ло ка ли тет се дуж гре де про те же 
у прав цу се ла Ско ба ља. У ис точ ном де лу ло ка ли те та 
на ла зи ла се сред њо ве ков на не кро по ла, уко па на у слој 
вин чан ског на се ља.

Oстаци пра и сто риј ског на се ља об у хва та ли су ве ли ку 
по вр ши ну са сло же ном хо ри зон тал ном стра ти гра фи-
јом. Ар хе о ло шки је ис тра же но око 3.000 m2. До ку мен-
то ва но је 85 ар хе о ло шких це ли на (оста ци стам бе них 
обје ка та и ја ма), што свр ста ва овај ло ка ли тет у низ нај-
ква ли тет ни је и нај пот пу ни је ис тра же них нео лит ских 
(ене о лит ских) на се ља на тлу цен трал ног Бал ка на.

За хва љу ју ћи из у зет ном раз у ме ва њу и по мо ћи ин-
ве сти то ра, ло ка ли тет Цр кви не је у це ло сти ис тра жен 
и до ку мен то ван. Оста ле су не ис тра же не по вр ши не 
ко је су би ле де ва сти ра не по љо при вред ним ра до ви-
ма или су се на ла зи ле под са вре ме ним објек ти ма 
(се о ска до ма ћин ства), од но сно ни су би ле у по се ду 
ин ве сти то ра. 

ЦИЉЕВИПРОЈЕКТА

Тра ја ње Про јек та „За штит на ар хе о ло шка ис ко па-
ва ња на под руч ју угро же ном ра дом Ру дар ског ба се на 
„Ко лу ба ра“ усло вље но је ви ше де це ниј ском екс пло а-
та ци јом лиг ни та у окви ру по вр шин ских ко по ва ба се-
на. За штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња ко ја се вр ше на 
про сто ру екс пло а та ци је лиг ни та Ру дар ског ба се на „Ко-
лу ба ра“ од из у зет ног су зна ча ја за срп ску ар хе о ло ги ју. 
Ис тра же ни ло ка ли те ти на ко ји ма су от кри ве ни оста ци 
пра и сто риј ских на се ља пред ста вља ју до каз по сто ја ња 
и по чет ка раз во ја се де лач ког, зе мљо рад нич ког на чи на 
жи во та на под руч ју сред ње Ко лу ба ре и Там на ве. 

Ду го го ди шња ис ко па ва ња во ђе на у зо ни екс пло а-
та ци је ко по ва Там на ва–Ис точ но по ље и Там на ва–За-
пад но по ље пре ра сла су у си сте мат ске ра до ве ко ји 
по ре зул та ти ма и оби му пред ста вља ју зна ча јан на-
пре дак у ме то до ло ги ји ар хе о ло шких ис тра жи ва ња. 
Овај ре зул тат је уто ли ко ви дљи ви ји јер је оства рен 
у огра ни че ном вре ме ну ис ко па ва ња, ускла ђе ног ди-
на ми ком екс пло а та ци је днев них ко по ва, из и ску ју ћи 
ар хе о ло шке ра до ве без об зи ра на вре мен ске усло ве 
или до ба го ди не.

С об зи ром на то да се ра ди о ду го роч ном про јек ту 
са ви со ким на уч ним ре зул та ти ма ука за ла се по тре ба 
за са рад њом са Од бо ром за ар хе о ло ги ју Ср би је Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти. Са рад ња ви ше ин сти-
ту ци ја на Про јек ту од ви ја ла би се чи та вим ни зом ак-
тив но сти ко је под ра зу ме ва ју за јед нич ке кон сул та ци је, 
ор га ни зо ва ње на уч них ску по ва, пу бли ко ва ње ча со пи-
са Ко лу ба ра и на уч них и струч них мо но гра фи ја као и 
про мо ци је и пре зен та ци је ре зул та та ис тра жи ва ња.

4   Ауто ри су чла но ви ар хе о ло шког ти ма на про јек ту и ак тив но су уче ство ва ли на ис ко па ва њи ма то ком две кам па ње на овом 
ло ка ли те ту. 

5   Ло ка ли тет је ре ги стро ван до пун ским ре ког но сци ра њем у пе ри о ду од 1980. до 1989. го ди не.

6   Р. Ар сић, Ј. Ми ле тић, В. Ми ле тић, За штит на ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту Цр кви не, Ма ли Бо рак, у овој све сци.
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The Mining Basin Kolubara  is the largest manufac-
turer of coal (lignite) in the Republic of Serbia account-
ing for over fifty percent of electric power production in 
the country. According to the latest data by the Institute 
for the Protection of Cultural Monuments in the territory 
of Kolubara basin lie 86 immovable cultural goods and 
previously protected goods. They fall into one of four 
groups: archeological sites, sacral monuments, monu-
ments of folk architecture and historical monuments. 
The largest number (35) are archeological sites scat-
tered across the territories of municipalities covered by 
the Spatial Plan of Exploitation Area; they are followed 
by folk architecture monuments (19) and monuments 
of sacral architecture (17), grouped together across 
settlements. The remaining 15 are cemeteries, public 
and profane objects.

Within the area covered by the Spatial Plan of Exploi-
tation Area of the Kolubara lignite basin four protection 
areas were established. The first and the second zone of 
protection cover parts of areas which in earlier proce-
dures were pronounced to be immovable cultural goods, 
or which were previously put under protection. These 
areas are under the strictest regime including the obliga-
tion to develop a plan and a program of protection for 
specified areas in which immovable cultural goods lie.

Archeological exploration in the area of surface pits 
has the character of protective interventions undertaken 
parallel with earth and other works. The investigation 
of the archeological site is conducted depending on the 
course of surface mining operations, and not according 
to chronological, that is, historical sequence. Archeo-
logical explorations need to be covered with special pro-
grams, especially in the area of strip-mining operations; 
they also need to be conducted continuously. This means 
that in addition to reconnaissance other contemporary 
multidisciplinary investigation methods need to be ap-
plied, such as geo-radar, geo-electrics, laser measuring, 
aerial photography and other. 

Sacral monuments need to be maintained in situ; 
protection programs need to detail protective mea-
sures, as well as those for rehabilitation and regulation. 
Chronologically, sacral monuments which fall within the 
Spatial Plan of the Kolubara Lignite Basin belong to the 
rich legacy of the New age. Although they are the most 
numerous, as compared to the rest of the sacral fund, the 
monuments from this period are the least studied, which 
resulted in the lack of necessary documentation.

With the spread of mining pits whole villages disap-
pear, and with them the folk building construction ob-
jects which are either under protection or enjoy prior pro-
tected status. These structures call for special attention 
as they present the achievement in the development of 
folk construction in Serbia and allow for the analysis of 
the historical development of the settlement itself. The 
elaborate written in the Institute for the Protection of 
Cultural Monuments specifies problems connected with 
the dislocation of objects and their further purpose. There 
is a chance that these objects shall not fall as victims in 
the future - the investor, together with the experts from 
the service, is supposed to determine the location for their 
displacement.

In the areas of surface exploitation old village grave-
yards dating from XVII, XVIII and XIX centuries, the so 
called hungarian graveyards, were either destroyed or 
displaced. Under the protection scheme, if they no longer 
serve as burial places, village graveyards are preserved as 
memorial areas, landscaped as parks. The most valuable 
grave markings are presented separately.

The fourth and the fifth zone of protection cover the 
uninvestigated part of the Kolubara lignite basin. The 
main rule in the work on the protection of immovable 
cultural goods is that evaluation of the legacy rests on 
the extent to which the whole or separate objects have 
been investigated. In order to specify protective measures 
and grade protection regimes, it is necessary to conduct 
reconnaissance, preliminary survey and valorization of 
the area. The results would form the basis for determining 
the value of immovable cultural goods and appropriate 
objective criteria. 

In 2001 the European Agency for Reconstruction and 
Development initiated the development of the study for 
the needs of public enterprises in coal industry, with the 
aim to improve the internal organization and the effec-
tiveness of the companies, and to bring down the costs. 
The chapter in the study Environmental Impact on the 
Cultural Monuments and Measures for its Alleviation 
detail the effects of mining operations on the discovery 
of new archeological sites as well as on the reactivation 
of archeological excavations in registered locations. The 
study deals with the question of the protection of folk 
building construction structures, cultural monuments 
as well as ancient graveyards along the direction of the 
spread of surface pits. The project proposed presents the 
impact of the identification on the environment together 
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with the proposals for alleviation, as well as the activi-
ties for the protection of cultural legacy – relocation of 
traditional houses, graveyards and the construction of 
an ethno-park. 

The project of rescue archeological excavations has 
been conducted in continuity since 1990. Archeological 
research breaks the boundaries of standard procedures 
by speeding up the work to the limits of what is accept-
able. Work is performed from early spring to late autumn. 
Areas uncovered are measured in hectares; research is 
conducted thoroughly and every find is documented 
(technical processing, drawing, photographing), all fol-
lowed by a series of analyses of samples of various kinds of 
materials. Time for investigation is limited since the sites 

are under immediate threat from mining excavators. This 
is the reason why it is essential that a large expert team 
should work in the field, as well as a sufficient number 
of voluntary workers digging up the earth. From 2005, a 
team made up of 15 to 20 archeologists, together with stu-
dents and a significant number of scientists and experts 
has been doing protective work.

Presentation of the results of the investigation to the 
expert public is affected through a series of activities com-
prising consultation between institutions working on the 
project, scientific gatherings, publishing the journal Kol-
ubara, as well as scientific and professional monographs 
and promotion and presentation of the findings of the 
investigation. 
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Слив ре ке Kолубаре об у хва та ве ћи део се ве ро за пад-
не Ср би је, по вр ши не око 3000 km2. Се вер ну гра ни цу 
пред ста вља ре ка Са ва, а ју жну ве нац Ва љев ских пла-
ни на. Са за пад не стра не гра ни чи се с  раз во ђем Ја дра 
и Са ве. Ис точ на гра ни ца про сти ре се дуж по бр ђа Шу-
ма ди је. Овај део се ве ро за пад не Ср би је је, пре ма бро ју 
ре ги стро ва них ло ка ли те та, те ри то ри ја са ма ло из ве де-
них ар хе о ло шких ис ко па ва ња и да љин ских де тек ци ја 
ар хе о ло шких на ла зи шта (сл. 1). До де ве де се тих го ди на 
XX ве ка број истражeних на ла зи шта био је ве о ма ма ли. 
Са мим тим ис тра же них ло ка ли те та из пе ри о да пра и-
сто ри је и ан ти ке го то во да ни је ни би ло, а за кључ ци у 
струч ним ди ску си ја ма до но ше ни су ма хом на осно ву 
по вр шин ских и слу чај них на ла за. Ова ква си ту а ци ја 
од ра зи ла се у ар хе о ло шкој ли те ра ту ри број ним не до-
у ми ца ма, на га ђа њи ма и зна ко ви ма пи та ња ве за ним 
за про стор се ве ро за пад не Ср би је. 

До да нас су оста ли за ма гље ни мно ги про це си ко ји 
су се од ви ја ли на овом про сто ру у пе ри о ду од па ле о-
ли та до ан ти ке. Због осо бе ног ге о граф ског по ло жа ја и 
мор фо ло шких ка рак те ри сти ка област је че сто пред ста-
вља ла про стор раз гра ни ча ва ња раз ли чи тих кул ту ра, ет-
нич ких гру па, про вин ци ја и др жа ва. Глав на осо бе ност 
ис тра жи вач ког ра да на овом те ре ну је сте ду го го ди шњи 
ан га жман ма ло број них ар хе о ло га са скром ним фи нан-

сиј ским сред стви ма, та ко да су ис тра жи ва ња за ви си ла 
од ен ту зи ја зма ових љу ди.  Не до ста так ин ве сти ци ја за 
обим ни ја ис ко па ва ња у ве ли кој ме ри је на док на ђен ен-
ту зи ја змом за ре ког но сци ра ња те ре на и еви ден ти ра ње 
ар хе о ло шких ло ка ли те та. Од по чет ка ше зде се тих до 
кра ја осам де се тих го ди на XX ве ка за бе ле жен је зна ча-
јан број ло ка ли те та из свих пе ри о да. У истом пе ри о ду 
на овом про сто ру до шло је до на глог ши ре ња град ских 
и се о ских на се ља и ко му ни ка ци ја. Број ни ин ве сти ци о-
ни ра до ви озбиљ но су оште ти ли или уни шти ли ве ли ки 
број ло ка ли те та, та ко да су за па жа ња на ста ла при ли-
ком ових ре ког но сци ра ња дра го це на за ар хе о ло ги ју. 
Сли ку ис тра же но сти де ли мич но је про ме нио про је кат 
за штит них ис тра жи ва ња Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра“, 
у окви ру ко га је у крат ком вре мен ском ро ку ис тра жен 
ве ћи број нео лит ских  и пра и сто риј ских ло ка ли те та. 

ИСТРАЖЕНОСТПРОСТОРА

Нај пот пу ни је ин фор ма ци је до би је не су ар хе о ло-
шким ис ко па ва њи ма по је ди них ло ка ли те та. У сли ву 
ре ке Ко лу ба ре у ве ћем оби му су ис тра же на са мо 4 на-
ла зи шта. Сон да жна ис ко па ва ња спро ве де на су на 6 ло-
ка ли те та, што чи ни ве о ма ма ли про це нат од укуп ног 
бро ја нео лит ских на ла зи шта. 

УДК  903 . 4 " 634 " (497 . 11)

РадивојеАрсић

Насељавинчанскекултуре
усливурекеKолубаре

Апстракт: Рад се ба ви ана ли зом по ло жа ја ло ка ли те та Цр кви не и дру гих вин чан ских на се ља Ко-
лу ба ре у од но су на ге о граф ски по ло жај, ква ли тет зе мљи шта, ве ге та ци ју и хи дро ло ги ју те ре на. 
Циљ ра да је да утвр ди еко ном ске, ко му ни ка циј ске и дру штве не мо ти ве за по ди за ње на се ља на 
за рав ње ним пла то и ма дру гих реч них те ра са ре ке Ко лу ба ре и ве ћих при то ка. Ана ли за се за сни-
ва на по да ци ма о по ло жа ју  50 вин чан ских на се ља у сли ву Ко лу ба ре и по ре ђе њу са су сед ним 
обла сти ма Mачве и Шу ма ди је. На се ља се увек на ла зе на под зо лу и па ра под зо лу ко ји су у вре ме 
нео ли та не у по тре бљи ви за зе мљо рад њу, али су на се ља по пра ви лу  на иви ца ма плав них алу ви-
јал них рав ни ко је пру жа ју мно го ви ше мо гућ но сти за уз гој жи та ри ца. У исто вре ме у за ле ђи ма 
на се ља про сти ра ле су се шу ме ко је ну де оби ље дру гих ре сур са.

Кључнеречи: се ве ро за пад на Ср би ја, Ко лу ба ра, Под го ри на, вин чан ска кул ту ра, на се ље, зе-
мљи ште
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У про те клих два де сет пет го ди на ис тра же ни су сле-
де ћи ло ка ли те ти:

На се ље ис пред ма ле пе ћи не Пет ни ца ис тра жи ва но 
је у  пе ри о ду од 1981. до 1999. Ра до ви ма ко ји пред-
ста вља ју нај о бим ни ја ис тра жи ва ња у гор њој Ко лу ба-
ри ру ко во ди ли су Влај ко Ђо кић, Жељ ко Јеж и Ан дреј 
Ста ро вић (Јеж, Ста ро вић 1996).

Слој вин чан ске кул ту ре је от кри вен и то ком ис-
ко па ва ња Ша ли тре не пе ћи не ко ји ма је у пе ри о ду од 
1985. до 2001. ру ко во дио Ж. Јеж, док је на кон то га ис-
тра жи ва ња пре у зе ла Бо ја на Ми ха и ло вић.

Ма ња сон да жна ис тра жи ва ња оба вио је Ж. Јеж на ло-
ка ли те ту Ка ме но лом у Не при ча ви (Јеж 1988: 51), док је 
1992. А. Ста ро вић из вр шио ма ња сон да жна ис тра жи ва-
ња гра дин ског ло ка ли те та Ана те ма, се ло Ба ли но вић.

При ли ком за штит них ра до ва на по вр шин ском ко-
пу „Ко лу ба ра“ ис тра же на су три ло ка ли те та са оста ци-
ма вин чан ске кул ту ре (Бла го је вић, Ар сић 2008).

Сон да жна ис тра жи ва ња на про сто ру оп шти не 
Обре но вац оба вље на су на ло ка ли те ту Но во се ло, 
Ђу ри ћа ви но гра ди (То до ро вић 1967, 1969). У но ви је 
вре ме сон ди ран је и ге о фи зич ким ме то дом сни мљен 
ло ка ли тет Цр кви не у Сту бли на ма.

Све оста ли по да ци ве за ни за вин чан ске ло ка ли те те 
при ку пље ни су ре ког но сци ра њи ма те ре на у ши ро ком 
вре мен ском ра спо ну. 

Пр ва ве ли ка то по граф ска ис тра жи ва ња на овом 
те ре ну, као и у дру гим де ло ви ма Ср би је, оба вио је Фе-
ликс Ка ниц (1892), ко ји у сво јим ра до ви ма по ми ње 
из ве стан број пра и сто риј ских ло ка ли те та. Ве ли ки број 
праисторијских ло ка ли те та по ми ње се у де ли ма Ми ла на 
Ми ли ће ви ћа (Ми ли ће вић 1876) и ан тро по ге о граф ским 
ра до ви ма Љу бо ми ра Па вло ви ћа (Па вло вић 1989). Пр во 
озбиљ ни је ре ког но сци ра ње оба ви ли су ис тра жи ва чи Ар-
хе о ло шког ин сти ту та на кон Дру гог свет ског ра та. Ре зул-

та ти ових ис тра жи ва ња об ја вље ни су у окви ру по себ них 
из да ња 1951. и 1956. го ди не, Ар хе о ло шка на ла зи шта и 
спо ме ни ци За пад не Ср би је и Шу ма ди је.

Ве ли ки до при нос еви ден ти ра њу и по зна ва њу ар хе-
о ло шких на ла зи шта на про сто ру Там на ве пру жи ли су 
Ми ли во је Ва си ље вић и Во ји слав Тр бу хо вић. Они су 
ви ше де це ниј ским ра дом си сте мат ски ре ког но сци ра ли 
ве ћи део се ве ро за пад не Ср би је. Ре зул та ти ових ис тра-
жи ва ња углав ном су пу бли ко ва ни у струч ним ча со пи-
си ма и пред ста вља ју од лич ну осно ву за да ља ис тра жи-
ва ња (Ва си ље вић 1996). По ква ли те ту при ку пље них 
ин фор ма ци ја из два ја ју се си сте мат ска ре ког но сци ра ња 
Там на ве из 1989. го ди не. Ис тра жи ва ња је оба ви ла Ис-
тра жи вач ка ста ни ца Пет ни ца  (Ста ро вић 1989).

Зна ча јан до при нос по зна ва њу то по гра фи је ло ка ли-
те та ва љев ског кра ја пру жи ли су по ла зни ци се ми на ра 
ар хе о ло ги је у Ис тра жи вач кој ста ни ци Пет ни ца ко ји 
су оба ви ли ве ли ки број ре ког но сци ра ња на про сто ру 
Под го ри не, а њи хо ви ра до ви су об ја вље ни у Пет нич-
ким све ска ма 1993–2006.

У но ви је вре ме пу бли ко ва на су два ра да ко ји се ба-
ве то по гра фи јом ло ка ли те та у ва љев ском кра ју. Јеж и 
Ста ро вић су об ја ви ли све ар хе о ло шке ло ка ли те те из 
Ко лу бар ског окру га (Јеж, Ста ро вић 1994).

Пре глед то по гра фи је пра и сто риј ских ло ка ли те та 
у гор њем то ку Там на ве пру жио је Зо ра н Жи ва но вић 
(2008). Нај ком плет ни је по дат ке о ло ка ли те ти ма оп-
шти не Обре но вац пу бли ко вао је Адам Цр но бр ња (Цр-
но бр ња 2005, 2007).

МЕТОДЕИМАТЕРИЈАЛИ

Ду го го ди шњим ре ког но сци ра њи ма те ре на за бе-
ле же но је 50 ар хе о ло шких ло ка ли те та ко ји су да то ва-
ни у пе ри од од по чет ка до кра ја вин чан ске кул ту ре. 

Сл. 1. Кар та цен трал не 
Ср би је, са по ло жа јем 
сли ва ре ке Ко лу ба ре

Fig. 1. Map of the central 
Serbia with the position 
of the Kolubara river basin
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Ис ко па ва ња раз ли чи тог оби ма спро ве де на су на 10 
ло ка ли те та. Ба за по да та ка вин чан ских ар хе о ло шких 
ло ка ли те та фор ми ра на је на осно ву пу бли ко ва них 
из ве шта ја, теренскe до ку мен та ци је са ис ко па ва ња и 
ре ког но сци ра ња из раз ли чи тих уста но ва: За вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ва ље во, Ис тра жи вач ка 
ста ни ца Пет ни ца, На род ни му зеј Ва ље во, За ви чај ни 
му зеј Ло зни ца, Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре Бе о град. Са чи ње на је ана ли за по ло жа-
ја ло ка ли те та Цр кви не и дру гих вин чан ских на се ља 
Ко лу ба ре у од но су на ге о граф ски по ло жај, ква ли тет 
зе мљи шта, ве ге та ци ју и хи дро ло ги ју те ре на. 

Циљ ра да је да утвр ди еко ном ске, ко му ни ка циј ске и 
дру штве не мо ти ве за по ди за ње на се ља на за рав ње ним 
пла то и ма дру гих реч них те ра са ре ке Ко лу ба ре и ве ћих 
при то ка. Ана ли за се за сни ва на по да ци ма о по ло жа ју 
50 вин чан ских на се ља у сли ву ре ке Ко лу ба ре и по ре-
ђе њу са су сед ним обла сти ма Mачве и Шу ма ди је.

ГЕОМОРФОЛОГИЈАПРОСТОРА

Ре љеф ре ги о на се ве ро за пад не Ср би је пред ста вља 
део пре ла зне зо не ко ја по ве зу је Ди нар ске пла ни не на 
ју гу и дно Па нон ског ба се на на се ве ру. Од укуп не по-
вр ши не овог про сто ра 20% те ри то ри је ре ги о на је ни же 
од 100 m, а око 85% је ни же од 500 m. Са мо 0,5% ре ги-
о на је ви ше од 1.000 m (Ко ва че вић 1982: 8).

У ви син ском по гле ду из два ја ју се три це ли не, и то: 
–  ни ска По са ви на ис точ но од Шап ца и рав ни чар ски 

те ре ни у сли ву Ко лу ба ре
–  По бр ђе,  По са во там на ва, Под го ри на, бре жуљ ка ста 

Ко лу ба ра и Там на ва и Ка чер
–  ви си ја у ко ју убра ја мо Под рин ско-ва љев ске пла-

ни не. 
Ни зи јом су об у хва ће не рав ни це при бли жно до 

120 m ви си не. Те ре ни од 120 до 200 m при кљу че ни су 
по бр ђу јер су нај че шће за та ла са ни и рас про стра ње-
ни го то во по це лом ре ги о ну где се сме њу ју са ви шим 
об ли ци ма ре ље фа, што оне мо гу ћа ва њи хо во ја сно 
из два ја ње.

Ис точ но од Ма чве, из ме ђу Шап ца и до њег то ка 
Ко лу ба ре, про те же се уска ни зи ја по ред Са ве ви со ка 
из ме ђу 80 и 100 m. На њу се пре ма ју гу на до ве зу ју еро-
зив на про ши ре ња Ду ма че, До бра ве и Ву ко дра жа.

Рав ни чар ско и ни зиј ско зе мљи ште у ис точ ном де лу 
ре ги о на про сти ре се у ви ду уских тра ка око Ко лу ба ре 
и до њих то ко ва Там на ве, Уба и Клад ни це до пи ру ћи 
при бли жно до изо хип се од 120 m.

По бр ђе за хва та бли зу 60% те ри то ри је ре ги о на. 
Про сти ре се из ме ђу Дри не на за па ду и Ко лу ба ре на 
ис то ку, и Ма чве и ни ске По са ви не на се ве ру и пла ни на 
на ју гу. Основ но обе леж је овог ре ље фа су за та ла са не 
по вр ши ис пре се ца не до ли на ма мно го број них во до то-
ко ва. Круп ни је цр те ре ље фа на ста ле су тек тон ским пу-
тем као Ва љев ска и Љи шка ко тли на, До њо ко лу бар ски 
ба сен. Упра во за та ла са ност и ис пре се ца ност те ре на 
во до то ко ви ма те че сто ве ли ки на ги би те ре на чи не овај 
про стор не по год ним за раз вој коп не них ко му ни ка ци-
ја све до ин ду стриј ског до ба. Че сто се и да нас сти че 

ути сак да се ра ди о вр ло па сив ним кра је ви ма иако се 
на ла зи на над мор ској ви си ни ис под 500 m. Та ко су 
ра дом ре ка и де ну да ци јом на ста ле про стра не по вр ши 
(за рав ни) чак и на пла нин ском ју гу и те ре ни ма ко ји 
ни су би ли об у хва ће ни Па нон ским је зе ром. Те ра се су 
све ни же иду ћи од ју га пре ма се ве ру где се спу шта ју 
и на 110 m над мор ске ви си не (око Ду ма че, До бра ве, 
Ву ко дра жа и Там на ве). У њих су ре ке на кнад но усе кле 
сво је ду бље или пли ће до ли не.

Пла ни не ре ги о на пред ста вља ју на ста вак руд них 
пла ни на ис точ не Бо сне. На ју го за па ду по ред Дри не 
пру жа ју се Под рин ске пла ни не ко је се про те жу од 
Гу че ва на се ве ро за па ду, пре ко Бо ра ње, Ја год ње и Со-
кол ске пла ни не до Бо би је на ју го и сто ку. На њих се на-
ста вља ве нац Ва љев ских пла ни на ко ји чи не Ме двед-
ник, Ја бла ник, По влен, Ма љен и Су во бор. Пру жа ју се 
ди нар ски (смер се ве ро за пад–ју го и сток) са из у зет ком 
Ма ље на и Су во бо ра ко ји скре ћу на ис ток. Овај пла-
нин ски ве нац је дуг 110 km. Из ди жу се са по вр ши ви-
со ких 600 m. 

ХИДРОГРАФИЈА

Ко лу ба ра је нај и сточ ни ја ве ћа при то ка Са ве. Ду га 
је 86 km. На ста је од Об ни це и Ја бла ни це ко је се са ста ју 
код Ва ље ва. Са Об ни цом јој ду жи на из но си 106 km. 
Об ни ца из ви ре на Ме двед ни ку, а Ја бла ни ца на Ја бла-
ни ку. Обе са став ни це има ју ве ли ке па до ве и кли су ра-
сте до ли не. Ко лу ба ра про ти че кроз Ва љев ску ко тли ну 
у ко јој је из гра ди ла про стра ну алу ви јал ну ра ван. На 
овом де лу то ка ве ће су јој де сне при то ке Гра дац  и Риб-
ни ца и ле ва Ра бас. По сле то ка кроз Сло вач ку су те ску у 
ко јој при ма де сну при то ку То пли цу, Ко лу ба ра ула зи у 
про стра ни До њо ко лу бар ски ба сен. Алу ви јал на ра ван 
је низ вод но све ши ра. Код Ја буч ја до сти же ши ри ну од 
2,5 km. На овом де лу то ка ве ћа јој је де сна при то ка Љиг 
са Ка че ром, а од ле вих Клад ни ца и Там на ва са Убом. 
Там на ва је нај ве ћа при то ка Ко лу ба ре. Ду га је 66 km. 
Из ви ре на Вла ши ћу. У По са во там на ви ре ка има не зна-
тан пад. Ка ко јој при то ке до но се ве ће ко ли чи не во де 
и на но са, по вре ме но се из ли ва и пла ви до лин ско дно 
у ко ме је усе кла ма ње ме ан дре.

ЗЕМЉИШТЕ

У По са ви ни и де лу Там на ве рас про стра ње но је не-
ко ли ко ти по ва зе мљи шта. Нај ви ше су рас про стра ње-
ни гај ња ча, де гра ди ра на цр ни ца и ми не рал но бар ско 
зе мљи ште, а ма ње по вр ши не пре кри ва ју смо ни ца, 
па ра под зол, цр ни ца и дру ги ти по ви тла. Нај плод ни-
је су цр ни це, пра ве и де гра ди ра не, за тим смо ни це и 
гај ња че. Оста ли ни зиј ски кра је ви у ре ги о ну углав ном 
су пре кри ве ни плод ним алу ви јал ним зе мљи штем (Та-
на си је вић 1966). У пра и сто риј ско и ан тич ко вре ме 
ова зе мљи шта су мо гла да ва ти нај ви ше при но са без 
при ме не по себ них агро тех нич ких ме ра. 

На бре жуљ ка стим те ре ни ма ре ги о на пре о вла ђу јe 
псеудоглеј (па ра под зо ли), и то по себ но у Поцерини и 
По са во там на ви, на ис точ ном обо ду Ко лу бар ског ба-
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се на, ме сти мич но у Под го ри ни и Ја дру и на дру гим 
ме сти ма. Ово је нај ра спро стра ње ни ји тип зе мљи шта у 
ре ги о ну. Углав ном је фор ми ран на нео ге ним гли на ма. 
Овај тип тла за др жа ва во ду на не про пу стљи вом де лу 
про фи ла, све тли је је бо је, а про из вод на вред ност му је 
углав ном ни ска (Та на си је вић, Па ви ће вић 1966: 233). 
Ви ше те ре не пре кри ва па ра под зо ла сто ске ле то ид но 
зе мљи ште ко је је на ро чи то рас про стра ње но из ме ђу Ва-
ље ва, Уба, Ко це ље ве и Осе чи не, за тим на Це ру, Ивер ку, 
Вла ши ћу. По год ни је је за га је ње во ћа и за шум ску ве ге-
та ци ју не го за ра тар ске кул ту ре (pro tić 2005: 299).

Ова зе мљи шта су у про шло сти има ла ма лу уло гу 
у уз го ју ра тар ских кул ту ра, та ко да и пра и сто риј ска и 
ан тич ка на се ља ко ја се на њи ма на ла зе за у зи ма ју про-
стор на гра ни ци из ме ђу ових зе мљи шта и алу ви јал них 
рав ни, где је усме ре на зе мљо рад ња. Из гле да да је овај 
про стор са па ра под зо лом у вре ме пра и сто ри је био под 
шум ским пре кри ва чем, ма да ову прет по став ку тре ба 
по твр ди ти од го ва ра ју ћим ис тра жи ва њи ма. У брд ско-
пла нин ским пре де ли ма, на шкриљ ци ма, креч ња ци ма, 
до ло ми ти ма, пе шча ри ма, маг мат ским и дру гим сте-
на ма обра зо ва ни су ра зни ти по ви сме ђих зе мљи шта. 
Плод ност им је раз ли чи та, али по сма тра на у це ли ни 
ни је ве ли ка. Ова зе мљи шта су пред о дре ђе на за шум-
ску и трав ну ве ге та ци ју (ли ва де и па шња ке).

На мно гим пла нин ским стра на ма, обе шу мље ним 
и ого ле лим, по себ но оним од ме ких, во до др жљи вих 
сте на, раз ви ла су се еро зив на зе мљи шта, па не ки од 
тих те ре на спа да ју у еро зи јом нај у гро же ни је у Ср би ји. 
Во да од но си рас тре сит по вр шин ски слој зе мљи шта и 
обра зу је во до де ри не и ја ру ге.  По не где је еро зив ни 
про цес то ли ко од ма као да је рас тре сит пе до ло шки по-
кри вач ски нут све до ма тич них сте на. Ого ле ла ка ме-
ни та под ло га мо же се ви де ти и на ни жим те ре ни ма са 
бла жим на ги би ма. Еро зи јом су де гра ди ра не и знат не 
об ра ди ве по вр ши не па и мно ге под шум ском и трав-
ном ве ге та ци јом. Еро зи је ко ји ма је из ло жен ве ли ки 
број те ре на у се ве ро за пад ној Ср би ји мо гле су уни шти-
ти ве ли ки број ар хе о ло шких ло ка ли те та ко ји се на ла зе 
на ова квим те ре ни ма, по себ но на иви ца ма бре жу ља ка 
или са мој па ди ни, и на тај на чин бит но из ме ни ти ар-
хе о ло шку сли ку овог про сто ра.

БИЉНИСВЕТ

Шу ме су до кра ја ХVIII ве ка пре кри ва ле нај ве ћи 
део ре ги о на као и мно ге дру ге кра је ве Ср би је. На ра-
сле по тре бе за об ра ди вим по вр ши на ма и др ве том за-
до во ља ва не су кр че њем шу ме. Од укуп не по вр ши не 
ре ги о на шу ме об у хва та ју 22,5%. У ње го вим се вер ним 
и се ве ро и сточ ним ни зиј ским де ло ви ма под шу мом је 
око 10% те ри то ри је, док је у ју жним и ју го за пад ним 
око 35%. У ре ги о ну пре о вла ђу ју ли сто пад не шу ме ко-
је су пре ма над мор ској ви си ни зо нал но рас по ре ђе не. 
Али, због раз ли чи тих при род них усло ва, са став шум-
ских за јед ни ца се знат но раз ли ку је и на ис тој над мор-
ској ви си ни.

На нај ни жем, вла жном, пла вље ном зе мљи шту по ред 
Са ве, Дри не и Ко лу ба ре и њи хо вих при то ка обра зо ва не 

су шу ме вр ба (бе ла, кр та и си ва вр ба) и шу ме то по ла (бе-
ла и цр на то по ла). У Ма чви и По са ви ни, на зе мљи шту 
где се во да за др жа ва, ра сту пољ ски ја сен и бе ли брест, 
а на су вљим те ре ни ма храст лу жњак и граб.

На ве ћим ви си на ма шу ме су раз ли чи тог са ста ва. 
До 600 m ви си не, на ки се лим, плит ким, ске ле то ид ним 
зе мљи шти ма обра зо ва ним на кри ста ла стим шкриљ-
ци ма, пе шча ри ма и слич ним сте на ма, на ла зе се шу ме 
це ра и сла ду на. Оне су че сто про ре ђе не и по пра ви лу 
за у зи ма ју при стој не стра не. На слич ним те ре ни ма на 
ви си ни од 600 до 900 m су сре ћу се шу ме хра ста кит ња-
ка. На бо љим зе мљи шти ма ра сте и цер, а ре ђе и цр ни 
ја сен (Ко ва че вић 1982: 12).

У по ја су хра сто вих шу ма, али и из над њих до нај ве-
ћих ви си на, ја вља ју се бу ко ве шу ме. По пра ви лу за у зи-
ма ју осој не и сла би је осун ча не те ре не с вла жни јом и 
ду бљом под ло гом. У не ким ме шо ви тим ли сто пад ним 
шу ма ма по ред бу кве ра сту и бе ли и цр ни граб, бе ли 
ја сен, ли па, ја вор и дру го др ве ће. Ни зиј ска бу ква се 
сре ће и на 200 m над мор ске ви си не, а на ве ћим ви си-
на ма, где је ма ње то пло те и кра ћи ве ге та ци о ни пе ри-
од, ра сте брд ска бу ква. Са мо ни кле шу ме бо ра и је ле 
на ла зе се са мо на Ма ље ну. На оста лим пла ни на ма, па 
и оним нај ни жим, че ти на ри су за са ђе ни на знат ним 
по вр ши на ма.

ПОЛОЖАЈВИНЧАНСКИХНАСЕЉА

У сли ву ре ке Ко лу ба ре от кри ве но је укуп но 50 
вин чан ских ло ка ли те та, са из у зет ком де сне оба ле од 
Ла за рев ца до Обре нов ца. Ве ћи на је де фи ни са на као 
на се ља раз ли чи тог ти па. Је ди но се у слу ча ју Ша ли тре-
не пе ћи не ра ди о ста ни шту уну тар пе ћин ског објек та. 
Нај ве ћи број ло ка ли те та за у зи ма по ло жај на ви со кој 
дру гој реч ној те ра си из над реч них до ли на и алу ви-
јал них рав ни. На се ља су по ста вље на на са мим пла-
то и ма те ра са или па ди на ма ко је се бла го спу шта ју ка 
во де ним по вр ши на ма. По чет ком хо ло це на обо ди ових 
те ра са пред ста вља ли су реч не оба ле  (сл. 2).  Ве ћи на 
на се ља, као и у Цр кви на ма, би ла је пот пу на без бед на 
од из ли ва ња ре ка због ве ли ке  вер ти кал не уда ље но сти 
од реч ног то ка из ме ђу 10 и 20 m. Упра во су  нај број ни ја 
на се ља, укуп но 41, уз диг ну та до 30 m из над да на шњег 
ни воа во де них по вр ши на. Оста так се на ла зи на не што 
ве ћој вер ти кал ној уда ље но сти од 40 до 120 m, а реч 
је о гра дин ским на се љи ма или на се љи ма у брд ским 
пре де ли ма (сл. 3). 

Од укуп ног бро ја ло ка ли те та 12 их ле жи не по сред-
но уз ве ће реч не то ко ве као што су Ко лу ба ра и Там на-
ва, док се 14 ло ка ли те та на ла зе по ред ма њих реч них 
то ко ва,  њи хо вих при то ка (Уб, Риб ни ца, Клад ни ца), 
али та ко да су окре ну ти ка њи хо вом ушћу у ве ће ре ке. 
Оста ли ло ка ли те ти се на ла зе у бли зи ни ма њих при то-
ка ових ре ка, док је дан број, углав ном са мо гра дин ских 
на се ља ни је ве зан ди рект но за реч не то ко ве, укуп но 
4, али по сто је ма њи из во ри пи ја ће во де у око ли ни од 
око 100 m (сл. 4). 

Ве ћи на на се ља по диг ну та је у по ја су до 220 m над-
мор ске ви си не, укуп но 40. Ве ли чи на на се ља ра сте са 
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ни жом над мор ском ви си ном и по тен ци ја лом зе мље 
за зе мљо рад њу у бли зи ни са мог на се ља, та ко да се нај-
про стра ни ја на се ља на ла зе у до њем то ку Ко лу ба ре на 
ма њим боч ним при то ка ма. Ве ро ват но је да су се ова 
на се ља про сти ра ла на иви ци та да шњих ба ра и мо чва-
ра око реч них то ко ва. Укуп но 23 ло ка ли те та се на ла зе 
на над мор ској ви си ни до 120 m, у По са ви ни и до њем 
то ку Ко лу баре с при то ка ма, а још 21 до над мор ске 
ви си не од око 220 m у ма њим при то ка ма Ко лу ба ре и 
гор њем то ку Там на ве и Уба, што по ка зу је да су ве за ни 
за реч не до ли не и ко тли не око ре ка (сл. 1 и 5). 

Ве ли чи на на се ља кре ће се од 0,4  до 10 ha. То 
је по да так ко ји тре ба узе ти с ре зер вом по што на 
ве ли ком бро ју на ла зи шта по вр ши на ни је ме ре на 
пре ци зно. На се ља ма ња од 0,5 ha пре о вла ђу ју на 
ве ћим над мор ским ви си на ма и при ма њим реч ним 
то ко ви ма у брд ским де ло ви ма Под го ри не, Там на ве 
у гор њем то ку. По вр ши на ових ло ка ли те та не пре-
ла зи 1 ha, ма да се у ве ћи ни слу ча је ва ра ди о знат но 
ма њој по вр ши ни. Ло ка ли те ти из над 1,5 ha си ту и-
ра ни су пре те жно у до њем то ку Ко лу ба ре, Там на ве 
и Уба, на обо ди ма ве ли ких реч них до ли на. Ло ка ли-
те ти по вр ши не ис под јед ног хек та ра сме ште ни су 
не да ле ко од из во ра по то ка и ушћа по то ка у ма ње 
реч не то ко ве (сл. 5). 

Оста ли ло ка ли те ти на ла зе се у по ја су из над 220 m, 
где од 9 на се ља 6 при па да на се љи ма гра дин ског ти па 
ко ја су по диг ну та на вр хо ви ма бр да и пла ни на. Углав-
ном се ра ди о на се љи ма, пе ћи на ма на ма њим реч ним 
то ко ви ма у брд ским пре де ли ма Под го ри не и Там на-
ве. На ла зи вин чан ске кул ту ре на нај ве ћој над мор ској 
ви си ни от кри ве ни су на вр ху Ве леж (750 m). Сва гра-
дин ска на се ља на осно ву до ступ ног ма те ри ја ла мо гу 
се да то ва ти у за вр шну фа зу вин чан ске кул ту ре. Бу ду ћи 
да се ма ло ис тра жи ва ло, ни је при ку пље но до вољ но ма-
те ри јал них до ка за за ис пи ти ва ње еко но ми је и тра ја ња 
ових на се ља. Ка ко је еви дент но да у бли зи ни не ма ве-
ћих по вр ши на по год них за уз гој жи та ри ца, ве ро ват но 
је да су пре ма свом по ло жа ју ова на се ља има ла ви ше 
пре ди спо зи ци ја за сто чар ство и са ку пља ње ми не рал-
них си ро ви на.

С об зи ром на ма ли број сон да жних ис тра жи ва ња, 
по дат ке о да то ва њу ло ка ли те та тре ба узе ти с ре зер-
вом. Нај ве ћи број на се ља се на осно ву по вр шин ских 
на ла за мо же да то ва ти у Вин ча Д фа зу. Исто та ко, ве-
ро ват но је да ве ли ки број ре ги стро ва них ло ка ли те-
та пред ста вља ју јед но слој на и дво слој на на се ља. То 
упу ћу је на хо ри зон тал но по ме ра ње ста нов ни штва 
дуж реч них до ли на. Сло же на стра ти гра фи ја је еви-
ден ти ра на је ди но на ло ка ли те ту у Пет ни ци, као на 
сло је ви ма ста ри јих фа за вин чан ске кул ту ре, док је 
по чет на фа за вин чан ске кул ту ре за бе ле же на је ди но 
на ло ка ли те ти ма Ма син ске њи ве и Ја ри чи ште ма да 
још ни је пот пу но раз ја шњен њи хов ка рак тер јер не-
ма оста та ка ар хи тек ту ре, а на ла зи по ти чу углав ном 
из ја ма с дру гим кул тур ним са др жа јем (Бла го је вић, 
Ар сић 2008: 213).

Ве ћи на на се ља као и ло ка ли тет у Цр кви на ма на-
ста ли су на псе у до глеј ним (па ра под зол ним) зе мљи-
шти ма, од но сно на ме сти ма где се она гра ни че са 
алу ви јал ним рав ни ма (сл. 6 и 7). Тре ба ре ћи да су ова 
зе мљи шта све до по чет ка при ме не са вре ме них агри-
кул тур них ме ра као што су ду бо ко ора ње и упо тре ба 
ми не рал них ђу бри ва има ла сла бу по љо при вред ну 
вред ност и ви со ку ки се лост, а у вре ме вин чан ске 
кул ту ре још увек су би ла у фа зи фор ми ра ња. Па жња 
вин чан ских зе мљо рад ни ка је би ла усме ре на на пе-
ско ви ту зе мљу у алу ви о ни ма ве ли ких ре ка као и на 
дру га ви со ко про и звод на зе мљи шта рит ске цр ни це и 
чер но зем у до њој Ко лу ба ри и По са ви ни. Зе мљи шта 
ко ја се стал но об на вља ју пла вље њем због ви со ког 
са др жа ја пе ска ла ко се об ра ђу ју уз ми ни мал ну при-
ме ну ме ли о ра ци је. 

ЗАКЉУЧАК

Ана ли за по ка зу је да је на про сто ру Ко лу ба ре до-
ми нан тан по ло жај вин чан ских на се ља на дру гој ви-
со кој те ра си  ре ке Ко лу ба ре и ње них при то ка, те да 
су по зи ци је на се ља би ра не с об зи ром на еко ном ске 
и ко му ни ка циј ске раз ло ге. На се ља се увек на ла зе на 
псе у до гле ју (под зо лу и па ра под зо лу) из у зев 5 ло ка-

Сл. 4. Гра фи кон од но са 
вр сте во де не 
по вр ши не 
и по вр ши не на се ља

Fig. 4. Graph of the 
relation of 
water-covered area 
and the area 
of the settlement
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ли те та у око ли ни Обре нов ца ко ји су из истих раз ло-
га по диг ну ти на бар ском зе мљи шту на за шти ће ним 
гре да ма (сл. 7). Псе у до глеј на зе мљи шта су у вре ме 
нео ли та не у по тре бљи ва за зе мљо рад њу, али се на се ља 
по пра ви лу  на ла зе на иви ца ма плав них алу ви јал них 
рав ни ко је пру жа ју мно го ви ше мо гућ но сти за уз гој 
жи та ри ца, та ко да сва ве ли ка на се ља у до њем то ку 
Ко лу ба ре, Там на ве и Уба, као и у По са ви ни, има ју 
пре ди спо зи ци је за зе мљо рад њу. У за ле ђи ма на се ља 
про сти ра ле су се шу ме ко је ну де оби ље дру гих ре сур са 
(др во, пло до ви, ди вљач). Ова кав по ло жај омо гу ћа вао 
је ра зно вр сне об ли ке еко но ми је у окру же њу са мог на-
се ља, преч ни ка 2,5 до 5 km. Са мим тим ова зо на је код 
ве ћи не на се ља ис под 200 m над мор ске ви си не ско ро 
рав но мер но по де ље на на по љо при вред ну и шум ску 

по ло ви ну. Зе мљо рад ња, сто чар ство и ри бо лов  мо гли 
су се од ви ја ти у зо ни алу ви о на, уз гој сто ке, са ку пља-
ње и лов на не што не плод ни јем зе мљи шту у за ле ђу 
на се ља. Ве ћи на на се ља, из у зев оних у гор њем то ку 
Ко лу ба ре с при то ка ма, гор њем то ку Там на ве и Уба, 
од ли ку је се ти ме што из у зев реч них ко ри та не ма ју у 
не по сред ном окру же њу ве ћа ле жи шта ми не рал них 
си ро ви на. Осим то га, сви ве ћи ло ка ли те ти на ла зе се 
по ред реч них то ко ва на ко ји ма је био мо гућ тран спорт 
чам ци ма као нај бр жи и нај е фи ка сни ји об лик ко му ни-
ка ци је, што је за са да те шко ар хе о ло шки по твр ди ти. 
Је ди ни ло ка ли те ти где су по све до че ни са ку пља ње и 
об ра да ми не рал них си ро ви на је су Вре о ци у се лу Сту-
бо и Ша ли тре на пе ћи на. На ло ка ли те ту Вре о ци ре ги-
стро ван је ве ли ки број по лу фа бри ка та ро жна ца, док 

Сл. 5. Гра фи кон 
од но са  по вр ши не 
на се ља у од но су на 
над мор ску ви си ну

Fig. 5. Graph of relation 
of the area 
of settlements 
and height above 
sea level

Сл. 6. По ло жај нео лит-
ских ло ка ли те та 
Цр кви не, Ја ри чи ште 1 
и Ма син ске њи ве 
у од но су на вр сту 
зе мљи шта

Fig. 6. The situation of 
Neolith sites of Crkvine, 
Jaričište 1 and 
Masinske Njive 
in relation to the 
type of soil
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са ма Ша ли тре на пе ћи на ле жи у ка њо ну Риб ни це са 
број ним на ла зи шти ма ове си ро ви не. 

Да кле, ста нов ни ци ма ве ћи не вин чан ских на се ља 
би ло је бит но да по ло жај на се ља ис пу ња ва ви ше пред-
у сло ва, али је из гле да при мар ни фак тор би ло зе мљи-
ште за зе мљо рад њу. По тре бу за об ра ди вом рит ском 
зе мљом у алу ви о ни ма по ка зу је и  из у зет но ве ли ки 
број на се ља, пре ко 150 ре ги стро ва них у Ма чви на по-
вр ши ни од око 150 km2 (Ва си ље вић 1996). Сва та на-

се ља по зи ци о ни ра на су на та да уза ним гре да ма из над 
мо чва ра или не знат но из диг ну тим де ло ви ма те ре на, 
док ма ње број на на се ља у По це ри ни с па ра под зол ним 
по кри ва чем има ју иден тич не по ло жа је као на се ља у 
Ко лу ба ри и Под го ри ни.

За па жа ње да је је дан од глав них мо ти ва би ла плод-
на и плав на зе мља у рав ни ца ма ис под на се ља пот-
кре пљу је и чи ње ни ца да се то ком ан ти ке за по ди за-
ње вилâ ру сти ка ко ри сте иден тич не по зи ци је. Та ко 

Сл. 7. Кар та вин чан ских 
ло ка ли те та у сли ву 
Kолубаре 
у од но су на прoизводни 
по тен ци јал зе мљи шта

Fig. 7. Map of Vinča sites 
in the Kolubara basin 
in relation to the production 
potential of the soil
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бр. локалитет место општина површинауhа

  1 Пет ни ца Пет ни ца Ва ље во 0,5

  2 Ша ли тре на пе ћи на Бре жђе Ми о ни ца 0,01

  3 Осте њак Ја буч је Лај ко вац 0,5

  4 Цр кви на Ма ли Бо рак Лај ко вац 2

  5 Ја ри чи ште Ма ли Бо рак Лај ко вац 1

  6 По по ви ћа има ње Бр гу ле Уб 10

  7 Кр че ви не Сви ле у ва Ко це ље ва 1

  8 Ушће Ушће Уб 2

  9 Ани ште Ка ли но вац Уб 6

10 Нур ча 2 Звеч ка Обре но вац 0,5

11 Ша ре на че сма Сту бли не Обре но вац 1,5

12 Цр кви на-Грч ки крај Сту бли не Обре но вац 10

13 Или ћа бр до Чу чу ге Уб 2

14 Ди ви нац Ко жу ар Уб 1,5

15 Бе ља но ва ча Сла ти на Уб 0,3

16 Лу ка Тр лић Уб 2

17 Лу би не Гво зде но вић Уб 2

18 Вро ви не Вр хо ви не Уб 2

19 Сло вац Гво зде но вић Уб 2

20  Ада Та ко во Уб 2

21 Тур ске њи ве Ву ко на Уб 1

22 Осте њак Вра го ча ни ца Ва ље во 1

23 Ана те ма Ба ли но вић Ва ље во 0,5

24 Ве леж Ста ве Ва ље во 0,5

25 До ња Гра бо ви ца До ња Гра бо ви ца Ва ље во 1

26 Пар лог Го рић Ва ље во 2

27 Ве те ри нар ска ста ни ца Ва ље во Ва ље во 1

28 Се ли ште Де гу рић Ва ље во 1

29 Ду бље Ра бас Ва ље во 1

30 Вре о ци Сту бо Ва ље во 2

31 Ов ча ге Ра ка ри Ми о ни ца 1

32 Гра ди на Го лу бац Ми о ни ца 0,5

33 Ка ме но лом Не при ча ва Лај ко вац 1

34 Ма син ске њи ве Ма ли Бо рак Лај ко вац 2

35 Ру жи ћи Гор ње Цр ни ље во Осе чи на 0,5

36 Во ће Бре сни ца Ко це ље ва 1

37 Цве то вац Го ло че ло Ко це ље ва 1

38 Ђу ри чи но бр до До ње Цр ни ље во Ко це ље ва 1

39 Шу ме Зу кве Ко це ље ва 1

40 Ораш је Ко це ље ва Ко це ље ва 1

41 Пу ре ти ћи Сви ле у ва Ко це ље ва 1

42 Ба рич 2 Су бо ти ца Ко це ље ва 2

43 По по ви ћа има ње Бр гу ле Уб 1

44 Ку ће ри не 2 Сви ле у ва Ко це ље ва 1

45 Tри хра ста Звеч ка Обре но вац 2

46 Го ла ба ра Ске ла Обре но вац 1,5

47 Оба ла Са ве Ске ла Обре но вац 1,5

48 Но во се ло Сту бли не Обре но вац 1,5

49 Ђу ри ћа ви но гра ди Гра бо вац Обре но вац 1,5

50 Си ми ћа бр до Ву ки ће ви ца Обре но вац 8

Списаклокалитетавинчанскекултуре(карта1и7)
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БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА/BI BLI O GRAPhY

у се ве ро за пад ној Ср би ји по сто ји из бор исто вет них 
по зи ци ја по ка рак те ри сти ка ма и пре кла па ње ове две 
вр сте ло ка ли те та, или се они на ла зе у не по сред ној 
бли зи ни, до 3 km ме ђу соб не уда ље но сти. Ово про-
ис ти че из по тре бе да се рим ске ви ле подижу по ред 
глав них пут них ко му ни ка ци ја, ко је пра те из диг ну те 
реч не те ра се, као и из њи хо вог из ра зи то аграр ног ка-
рак те ра и иден тич них по тре ба у зе мљо рад њи као код 
нео лит ских на се ља (Ар сић 2008).

Ве ли ки број ма њих на се ља на ла зио се уз уске 
реч не до ли не ко је су омо гу ћа ва ле огра ни чен обим 
зе мљо рад ње та ко да је еко но ми ја ових мо жда са мо 

се зон ских на се ља би ла окре ну та пре те жно ло ву, сто-
чар ству и са ку пља њу пло до ва. Ве ћи на њих на ста ла је 
и раз ви ла се тек пред крај вин чан ске кул ту ре. Чи ни 
се да је до екс пан зи је вин чан ског жи вља на про сто ру 
Ко лу ба ре до шло у по зни јим фа за ма ове кул ту ре, као 
ре зул тат де мо граф ског ра ста или по тра ге за но вим 
ре сур си ма, пре све га за об ра ди вом зе мљом. Пре ма 
рас по ло жи вим ин фор ма ци ја ма са ре ког но сци ра ња, 
из гле да да су стал на на се ља из ста ри јих фа за вин чан-
ске кул ту ре би ла по себ но ма ло број на, та ко да екс пан-
зи ја ста нов ни штва до ла зи из По са ви не и до њег то ка 
Ко лу ба ре и Там на ве.
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the Kolubara river catchment basin covers most part 
of the northwest Serbia of about 300 km2. the north
ern boundary presents the river Sava and the southern 
the range of valjevo Mountains. in the west it borders 
on the watershed area of the Jadar and the Sava. the 
eastern border runs along the high land of šumadija. By 
the number of registered sites this part of northwestern 
Serbia features relatively few completed archeological 
excavations and remotely detected archeological sites. 
Several years of reconnaissance of the terrain uncovered 
50 archeological sites dated to the period from the begin
ning to the end of the vinča culture. excavations of dif
fering scopes were completed in 10 sites. the database 
of vinča archeological sites was formed on the basis of 
published reports, field documentation of excavation 
and reconnaissance by several institutions: the insti
tute for the protection of cultural Monuments valjevo. 
petnica research Station, the national Museum valjevo, 
the city Museum Loznica, the institute for the protec
tion of cultural Monuments Belgrade. the analysis of 
the situation of the site crkvine and other vinča settle
ments of Kolubara was made, concerning geographical 
position, the quality of the soil, vegetation and the hy
drology of the terrain.

the analysis shows that most the vinča culture set
tlements in the area of the Kolubara are sited on the 
second high terrace of the river Kolubara and its tribu
taries. in addition, sites for settlements were selected 
to meet economic and communication requirements. 
Settlements always stand on pseudoglay soil (podsol 
and parapodsol soil) apart from 5 sites in the vicinity 
of obrenovac erected for the same reasons on marshy 
land on protected wooden beams. during neolithic, 
pseudoglay soils were useless for agriculture; however, 
as a rule, settlements stood along the edges of flood al
luvial planes which are more suitable for growing wheat, 
so all large settlements along the lower reaches of the 
Kolubara, the tamnava and the Ub, as well as in pos
avina are suitable for farming. Behind the settlements 
stretched woods abounding in other resources (wood, 
fruits, game). Such position allowed for various types of 
economy in the vicinity of the settlement itself – within 
the diameter of 2.5 to 5 kilometers. the surrounding 
zone lies less than 200 meters above sea level, almost 
equally divided into agricultural and wooded halves. 
Farming, animal husbandry and fishing were possible 
in the alluvium zone while animal husbandry, gathering 

and hunting could be practiced in the less fertile land 
in the back of settlements. Most settlements, apart 
from those in the upper reaches of the Kolubara and its 
tributaries as well as the upper reaches of the tamnava 
and the Ub are characterized by the fact that, except for 
the river beds, they do not have significant reserves of 
mineral raw materials in the immediate surroundings. 
in addition, all larger localities are situated along water 
courses which allowed for boat transport as the fast
est and the most efficient form of communication; at 
present, it presents difficulties as to archeological con
firmation. the only sites where exploitation of mineral 
raw materials was confirmed are vreoci in the village 
of Stubo and the šalitrena cave. in the site of vreoci a 
considerable number of partially formed chert artifacts 
was found, while the source material  itself was found in 
the šalitrena cave, in the canyon of the ribnica. 

therefore, it was important for the dwellers of most 
vinča settlements that the position of the place should 
meet a number of requirements, above all, the availabil
ity of arable land. the need for farming marshy land in 
alluviums is discernible in an extraordinary high num
ber of settlements, over 150 registered in Mačva on the 
territory of about 150 km2 (vasiljević 1996), all of them 
positioned at then narrow shelves above marshes or on 
slightly raised parts of the terrain. Less numerous settle
ments in pocerina with parapodsol soil have positions 
identical to those of the settlements in Kolubara and 
podgorina.

the assumption that farmable alluvial land in the 
flats under the settlements provided one of the main 
motives is supported by the fact that in antiquity, iden
tical positions were used for the construction of villas 
rusticas. For this reason, in the northwestern Serbia 
there is a series of positions with identical characteris
tics; sometimes there is an overlap between these two 
kinds of localities and sometimes they are close to each 
other, up to three kilometers apart. this is the result of 
the need for roman villas to stand along main transport 
routes which follow raised river terraces, as well as of 
their pronounced agricultural character with identical 
needs in terms of farming as those of neolithic settle
ments (arsić 2008).

a large number of smaller settlements stood along 
narrow river valleys with limited farming opportunities, 
so the economy of these, perhaps temporary settlements, 
mostly focused on hunting, animal husbandry and gather

Radivoje Arsić

Settlements of the Vinča culture in the basin 
of the river Kolubara
Keywords: northwest Serbia, the Kolubara, podgorina, the vinča culture, settlement, soil
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ing fruits. Most of them began and developed towards the 
end of the vinča culture. it appears that the expansion of 
the vinča population occurred in the later phases of the 
culture, as a result of demographic growth or of the search 
for new resources, primarily for farming land. accord

ing to information made available by reconnaissance, it 
would appear that there were relatively few settlements 
from older stages of the vinča culture and that the expan
sion of the population came from posavina and the lower 
reaches of the rivers Kolubara and tamnava.
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Бакарналежиштаивинчанскилокалитети
наподручјуВаљевскихпланина
–прилогпознавањураногрударства

Апстракт: Рад има за циљ да пред ста ви од нос руд них ле жи шта ба кра са кон ста то ва ним ар хе-
о ло шким нео лит ским ло ка ли те ти ма на под руч ју Ва љев ских пла ни на ра ди да ва ња од ре ђе них 
прет по став ки и смер ни ца за да ља ис тра жи ва ња овог про бле ма. На пред мет ном под руч ју по сто је 
до бри пред у сло ви за кон ста то ва ње ра них ру дар ских ак тив но сти, и то пре све га на про сто ри ма 
се вер них об ро на ка Ва љев ских пла ни на, у до ли на ма ре ка Ја бла ни ца, Об ни ца и Ја дар. На овај 
за кљу чак на во ди по во љан ге о граф ски и ко му ни ка тив ни по ло жај ка ко по тен ци јал них ле жи шта 
та ко и до са да кон ста то ва них ар хе о ло шких ло ка ли те та. Ипак, да ља ис тра жи ва ња про бле ма на 
овом под руч ју мо ра ју об у хва ти ти ин тер ди сци пли нар ни при ступ, као и ко ри шће ње са вре ме них 
тех но ло шких ре сур са, и ин тен зив ни ја ар хе о ло шка ис тра жи ва ња са мих ло ка ли те та.

Кључнеречи: ба кар, ма ла хит, Ср би ја, Ва љев ске пла ни не, вин чан ска кул ту ра

О ме та лур шком ка рак те ру вин чан ског ком плек са 
по чет ком XX ве ка Ми ло је Ва сић ука зу је при ли ком 
пр вих ис тра жи ва ња ло ка ли те та Вин ча. До да нас, у 
окви ру вин чан ског ком плек са кон ста то ва ни су не са-
мо мно го број ни ба кар ни пред ме ти већ и на ла зи шља-
ке, као и ме та лур шки објек ти у окви ри ма на се ља. 

До са да шња па жња ис тра жи ва ча би ла је усме ре на 
на про сто ре ис точ не Ср би је где су за бе ле же ни зна-
чај ни ре зул та ти у том прав цу, што ни је слу чај но јер 
екс пло а та ци ја ба кра и да нас ов де по сто ји у ве ли кој 
ме ри. С дру ге стра не, ис тра жи ва ња оста лих под руч ја 
на те ри то ри ји Ср би је, као што је и под руч је Ва љев ских 
пла ни на, где ло кал ни ге о ло шки са став укљу чу је и ба-
кар не ми не ра ле,  тек су по след ње де це ни је озбиљ но 
за по че та.

Овај рад има за циљ да пред ста ви од нос руд них 
ле жи шта ба кра на под руч ју Ва љев ских пла ни на с 
ар хе о ло шким ло ка ли те ти ма ко ји су кон ста то ва ни 
на са мом пред мет ном под руч ју и у ње го вој ши рој 
око ли ни, као и да при бли жи и пру жи од ре ђе не ме-
то до ло шке смер ни це за на ла же ње мо гу ћег ре ше ња 
про бле ма – да ли се на под руч ју Ва љев ских пла ни на 
мо гу оче ки ва ти тра го ве нај ра ни јих ру дар ских ак-
тив но сти.

ГЕОГРАФСКЕОДЛИКЕПОДРУЧЈА

Под руч је Ва љев ских пла ни на об у хва та, иду ћи од ис-
то ка ка за па ду, пла ни не Су во бор, Ма љен, Ма глеш, По-
влен, Ја бла ник, Ме двед ник и Со кол ске пла ни не (сл. 1). 
Овај ве нац пред ста вља на ста вак руд них пла ни на Бо сне 
и за вр шни ма сив Ди нар ског пла нин ског си сте ма у се-
вер ном де лу за пад не Ср би је (Ми хај ло вић 1991: 114). 
На ста ле у вре ме сред њег тер ци ја ра ове пла ни не се од-
ли ку ју углав ном ни ским и ла ко про ход ним ре ље фом у 
чи јем са ста ву на ла зи мо пре те жно креч њак, шкри љац, 
пе шчар и се пер ти нит (Ми хај ло вић 1991: 114).

Пла ни на По влен са сто ји се из два де ла, Ма ли и 
Ве ли ки По влен, с тим што је Ма ли По влен ви ши од 
Ве ли ког По вле на и ујед но пред ста вља нај ви ши врх Ва-
љев ских пла ни на (сл. 1). Са ста вљен је од се пер ти ни та, 
ко ји су ве ћи ном пред ста вље ни као раз дру зга не ве о ма 
тро шне сте не, па су на ви ше ме ста при мет на ве ли ка 
свла чи шта. Упра во ова кав пе тро ло шки са став је усло-
вио по ја ву знат но буј ни јег ве ге та ци о ног по кри ва ча 
(Ва со вић 2003: 424). Не што дру га чи ја сли ка при мет на 
је на Ве ли ком По вле ну, где је та ко ђе у пе тро ло шком 
са ста ву нај ви ше за сту пљен се пер ти нит, ко ји је пре-
кри вен де бе лим сло јем гли не и на ко ме пре о вла ђу ју 
еро зив но-де ну да ци о ни про це си. Због та кве под ло ге на 
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овом про сто ру углав ном пре о вла ђу је кон ти нен тал на 
шу ма са ста вље на од ли шћар ских вр ста бу кве, ле ске, 
гра ба и ја во ра (Ва со вић 2003: 426).

Не што дру га чи ја ре љеф на сли ка огле да се на пла-
ни ни Ја бла ник, ко ја пред ста вља ти пи чан при мер ди-
нар ске пла ни не (сл. 1). У ње ном ге о ло шком са ста ву 
пре о вла ђу је креч њак из над ко га се обра зо вао гли но-
ви ти пре кри вач. Од ве ге та ци је нај број ни је су бу ко ве 
шу ме, а на нај ви шим де ло ви ма Ја бла ни ка ни ска тра ва 
(Ва со вић 2003: 433–434).

Ме двед ник је са ста вљен од креч њач ке под ло ге ко ја 
на ве ћим на ги би ма из ра ста из над то по граф ске по вр-
ши не у об ли ку ка ме них гро ма да ко је мо гу до сти ћи и 
ви си ну до по ла ме тра (сл. 1). У под нож ју Ме двед ни ка 
пре о вла ђу ју шкриљ ци, ко ји су ви дљи ви на по вр ши ни, 
а по сле ди ца је упра во кон такт креч ња ка и шкри ља ца 
(Ва со вић 2003: 434). Пла ни на има го то во си ме трич-
не стра не и пре ма се ве ро за па ду се спу шта ка ре ци 
За војш ни ци, и то вр ло стр мим креч њач ким од се ком 
зва ним Во ји но ва стра на, ви си не око 400 m (Ва со вић 
2003: 435). Би о ге о граф ски по кри вач је у пот пу ној 
су прот но сти од ге о ло шког и хи дро ло шког са ста ва и 
са ста вљен је од кон ти нен тал них шу ма, бу кве и ја во ра 
(Ва со вић 2003: 435).

 Со кол ске пла ни не се пру жа ју се ве ро за пад но од 
Ме двед ни ка и ње ни вр хо ви не до сти жу над мор ску ви-
си ну ве ћу од 1.000 m. По ре ље фу пла ни на је урав ње на 
с ма лим на ги би ма, али па ди не су знат но ди се ци ра не, 
по себ но дуж ју го за пад не стра не. По свом ге о ло шком 
са ста ву ве ћи део пла ни не је са ста вљен од креч ња ка, 
па су на по вр ши ни ви дљи ве вр та че ко је су на не ким 
ме сти ма и по ве за не. Слич но као на прет ход ним пла-
ни на ма и ов де се из над креч ња ка офор мио гли но вит 
слој, што је усло ви ло до бру под ло гу за шум ску и ли-
вад ску ве ге та ци ју (Ва со вић 2003: 446).

ПРЕГЛЕДЛЕЖИШТАБАКРА

Про стор ко ји об у хва та овај рад при па да три ја ско 
спи ли то-ке ра то фир ско-пор фи рит ској фор ма ци ји у 
Под рињ ско-по лим ском ре ги о ну. Пре ци зни је, зо на 
ко ја по чи ње Ја бла ни ком, По вле ном, Ма ље ном, па 
да ље Ка бла ром и Је ли цом, за вр ша ва ју ћи се у бли зи-

ни Ле по са ви ћа, при па да ме лан жу Вар дар ске зо не (по 
М. Д. Ди ми три је ви ћу и М. Н. Ди ми три је ви ћу), док по 
Ћи ри ћу ова ре ги ја при па да сред њој зо ни јур ске ди ја-
баз-ро жнач ке фор ма ци је (Пут ник 1981: 11). На овом 
под руч ју има не ко ли ко ми кро зо на на ко ји ма је за бе-
ле же но по сто ја ње ру де ба кра.

Зо на рас про сти ра ња на ју жним об рон ци ма По влен 
– До њи Та ор. На овом про сто ру кон ста то ва на је руд на 
зо на ко ја се про сти ре прав цем се ве ро за пад–ју го и сток, 
као и са ма ди ја баз-ро жнач ка фор ма ци ја, са стр мим 
па дом у ју го и сточ ном по љу под углом из ме ђу 60 и 80 
сте пе ни (сл. 2). Гра ни ца пре ма окол ним сте на ма је 
тек тон ска, нај че шће пред ста вље на ра сед ним зо на ма 
(Пут ник 1981: 38).

Оруд ње ње ба кра на про сто ру До њег Та о ра пред ста-
вља пи рит ско-ба кро но сно ле жи ште ко је по ред по сто-
је ћег пи ри та са др жи и из ве сне ко ли чи не хал ко пи ри та 
чи ја ко ли чи на ва ри ра, али у нај ве ћем про цен ту са др-
жи око 1% ба кра (Пут ник 1981: 43). С дру ге стра не, 

Сл. 1. Део венца Ваљевских планина (фото: Душан Јовановић)

Fig. 1. Part of the Valjevo Mountain Ridge (photograph: Dušan Jovanović)

Сл. 2. Зона распростирања лежишта бакра на јужним 
обронцима Повлен – Доњи Таор 
(Геолошка карта Л34–136 Ваљево 1:100.000)

Fig. 2. Zone of spread of the deposits of copper on the south 
slopes of Povlen-Donji Taor 
(Geological map L34-136 Valjevo 1:100 000)
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са др жај ба кра у овом ле жи шту ва ри ра од 1 до 3%, а 
ме сти мич но и од 3 до 6% ба кра (Пут ник 1981: 43). 

Зо на рас про сти ра ња на пла ни ни Ја бла ник – Но ва-
ко ва ча. У овој зо ни кон ста то ва но је пи рит ско-маг не-
тит ско-хал ко пи рит ско ле жи ште (сл. 3). Слич но као у 
прет ход ној зо ни, и ов де је за бе ле жен пра вац пру жа ња 
се ве ро за пад–ју го и сток, али је на не ким ме сти ма тло ис-
пре се ца но та ко да је пра вац смак нут и по ме рен, до би ја-
ју ћи ти ме сло же ни ју струк ту ру. У овом ле жи шту глав ни 
но си лац ба кро вог оруд ње ња но си хал ко пи рит где про-
це нат ба кра ва ри ра од 0,1 до 4% (Пут ник 1981: 48).

За ни мљи во је да на овом ле жи шту на ла зи мо и руд-
ни ми не рал ма ла хит (Пут ник 1981: 63), али на жа лост 
до са да још у не по зна том про цен ту.

Зо на рас про сти ра ња на пла ни ни Ме двед ник – Ре-
бељ. На овом под руч ју кон ста то ва но је пи рит ско-ба-
кро но сно ле жи ште (сл. 4) на ко ме се нај че шће ја вља 
ма сив на пи рит ско-хал ко пи рит ска ру да чи ји је глав ни 
но си лац ба кар ног оруд ње ња хал ко пи рит (Пут ник 
1981: 49). Са др жај ба кра ва ри ра од 0,69 до 11,98% 
(Пут ник 1981: 51).

Ис тра жи ва њи ма ко ја је оба ви ла то ком 2007. го ди-
не Ис тра жи вач ка ста ни ца Пет ни ца, са овог ло ка ли-
те та узе ти су узор ци хал ко пи рит не ру де, као и узо рак 
азу ри та. Хе миј ска ана ли за је по ка за ла да се у хал ко-
пи рит ној ру ди на ла зи мо ба кар у ва ри је те ту узор ка 
око 2%, а осим то га и гво жђе, ман ган, оло во, цинк и 
никл, као и ма ле ко ли чи не зла та. С дру ге стра не, узо-
рак азу ри та је по ка зао ба кар ни са др жај у ко ли чи ни од 
0,4%, као и по сто ја ње оста лих ме та ла (гво жђа, ман га-
на, оло ва и цин ка).

У овој зо ни за беле жен је слу чај при вред не екс пло-
а та ци је ру де ко ја је за по че та по чет ком XIX ве ка и с 
ве ћим пре ки ди ма ко нач но на пу ште на 1974. го ди не. 
Ипак на осно ву не ких прет по став ки мо же се оче ки ва-
ти да је на овом про сто ру екс пло а та ци ја по че ла да ле ко 
ра ни је (Па вло вић 1901: 917).

Зо на рас про сти ра ња дуж ре ке Љу бо ви ђе. У овој зо ни 
кон ста то ва но је пи рит ско ле жи ште (сл. 5) ко је у се би 
са др жи ве о ма ма ли про це нат ба кра чи ји са др жај не 
пре ла зи 0,4% (Пут ник 1981: 61). Али ипак вред но је 
на по ме ну ти да на овом про сто ру бе ле жи мо тра го ве 
ма ла хи та (Пут ник 1981: 63), ме ђу тим још увек у не-
по зна том про цен ту.

АРХЕОЛОШКИЛОКАЛИТЕТИУШИРЕМ
ПОДРУЧЈУВАЉЕВСКИХПЛАНИНА

Ин фор ма ци је о ар хе о ло шким ло ка ли те ти ма на 
овом под руч ју и у ње го вој ши рој око ли ни углав ном 
по ти чу из из ве шта ја с ар хе о ло шких ре ког но сци ра ња, 
али и са је ди ног си сте мат ског ис ко па ва ња, за са да, на 
ло ка ли те ту Пет ни ца – на се ље ис пред Ма ле пе ћи не. 

Ар хе о ло шка сли ка се вер ног де ла за пад не Ср би је 
по ка зу је да је нај ве ћа кон цен тра ци ја нео лит ских ло-
ка ли те та за сту пље на у до ли на ма ве ћих реч них то ко ва, 
и то гор њег то ка Дри не, Са ве, Там на ве, Ја дра и сред њег 
и до њег то ка Ко лу ба ре. Ра ди се о ло ка ли те ти ма зби-
је ног ти па и по вр ши не из ме ђу јед ног и два хек та ра 
ко ји при па да ју фи нал ним фа за ма вин чан ске кул ту ре 
(Вин ча–Плоч ник I – II). 

С дру ге стра не, на са мом пред мет ном под руч ју ни је 
за бе ле жен ни је дан нео лит ски или ене о лит ски ло ка ли-

Сл. 4. Зона распростирања лежишта бакра 
на планини Медведник – Ребељ
(Геолошка карта Л34–136 Ваљево 1:100.000)

Fig. 4. Zone of spread of the deposits of copper 
on mountain Medvednik-Rebelj
(Geological map L34-136 Valjevo 1:100 000)

Сл. 5. Зона распростирања лежишта бакра 
дуж реке Љубовиђе
(Геолошка карта Л34–136 Ваљево 1:100.000)

Fig. 5. Zone of spread of the deposits of copper 
along the river Ljubovidje
(Geological map L34-136 Valjevo 1:100 000)

Сл. 3. Зона распростирања лежишта бакра на 
планини Јабланик – Новаковача 
(Геолошка карта Л34–136 Ваљево 1:100.000)

Fig. 3. Zone of spread of the deposits of copper on moun-
tain Jablanik-Novakovača 
(Geological map L34-136 Valjevo 1:100 000)
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тет, док из дру гих епо ха бе ле жи мо ан тич ко утвр ђе ње, 
ло ка ли тет Ку ли на у се лу Ре бељ, не да ле ко од ле жи шта 
Ре бељ, на Ме двед ни ку, као и сред њо ве ков но утвр ђе-
ње у се лу Та ор, не да ле ко од ле жи шта Та ор (da ni lo vić, 
Fi li po vić, pe tro vić 1995: 309).

У ши рој око ли ни пред мет ног под руч ја сли ка је не-
што дру га чи ја (сл. 6). На том про сто ру за па же но је не-
ко ли ко ло ка ли те та. На се вер ним па ди на ма Ва љев ских 
пла ни на кон ста то ва на су три ло ка ли те та: Осте њак, 
Ве леж и Ана те ма, за тим на за пад ним об рон ци ма ло ка-
ли те ти Не мић и Ви ше са ва, док на ју жним об рон ци ма 
Ва љев ских пла ни на не ма мо за бе ле жен ни је дан пра и-
сто риј ски ло ка ли тет.

Ло ка ли тет Осте њак у се лу Вра го ча ни ца на ла зи се у 
до ли ни гор њег то ка ре ке Об ни це. Ин фор ма ци је о овом 
ло ка ли те ту по ти чу ис кљу чи во с ар хе о ло шких ре ког но-
сци ра ња и оне го во ре да се ра ди о гра дин ском на се љу, 
по вр ши не око 0,5 ha, ко је, су де ћи по по крет ном еви-
ден ти ра ном ма те ри ја лу, при па да ка сној фа зи Вин ча– 
Плоч ник IIб, с пре ла зом у ене о лит (Ар сић 2007).   

Слич на си ту а ци ја је и на ло ка ли те ту Ве леж у се лу 
Ста ве, та ко ђе у гор њем то ку ре ке Об ни це. Ин фор ма-
ци је о Ве ле жу до ла зе са мо из из ве шта ја с ар хе о ло шких 
ре ког но сци ра ња. Ра ди се о гра дин ском на се љу, по вр-
ши не 0,5 ha, ко је при па да по зној фа зи вин чан ске кул-
ту ре, Вин ча–Плоч ник IIб (Ар сић 2007).

Ло ка ли тет Ана те ма, по вр ши не око 1 ha, ле жи на 
ви со ко уз диг ну том пла тоу на ле вој оба ли Ја бла ни це, 
јед ној од са став ни ца Ко лу ба ре, у се лу Ба ли но вић, на 
око 12 km за пад но од Ва ље ва. Сон да жна ре ког но сци-
ра ња на овом ло ка ли те ту вр ше на су то ком 1994. го ди-
не ка да је кон ста то ван део стам бе ног објек та са пе ћи, 
чи ја се јед на по ло ви на на ла зи ла уну тар, а дру га  ван 
објек та. Су де ћи по кон ста то ва ној стра ти гра фи ји, као 
и по крет ним на ла зи ма, ло ка ли тет при па да фи нал ној 
фа зи вин чан ске кул ту ре, Вин ча–Плоч ник IIб фа зи 
(Ста ро вић 1996: 367).

Ло ка ли тет Не мић у се лу До ња Бу ко ви ца, оп шти на 
Љу бо ви ја, кон ста то ван је ис кљу чи во пу тем ар хе о ло шких 
ре ког но сци ра ња. У пр вим сло је ви ма бе ле же се тра го ви 
сред њо ве ков ног утвр ђе ња, док се у до њим сло је ви ма 
на ила зи на по крет ни ма те ри јал ко ји при па да по зним 
фа за ма вин чан ске кул ту ре (Ва си ље вић 1998: 15).

Си сте мат ска ис тра жи ва ња, на ло ка ли те ту Ви ше са-
ва код Ба ји не Ба ште, вр ше на су у пе ри о ду од 1961. до 
1968. го ди не и ре зул та ти по ка зу ју да се на се ље про-
сти ра ло на по вр ши ни од око 10 ha и да раз ли ку је мо 
три хо ри зон та жи вље ња од ко јих је у нај ста ри јем хо-
ри зон ту кон ста то ван стар че вач ки ма те ри јал, за тим 
сле ди вин чан ски хо ри зонт (фа зе А–Д) и на кра ју ене-
о лит ски хо ри зонт у ко ме је про на ђен ма те ри јал ко ји 
је при па дао бу бањ ско-хум ској и ба ден ској кул тур ној 
гру пи (Зо то вић 1989: 40).

ДИСКУСИЈА

При ло же ни ма те ри јал ука зу је на по ја ву ба кар них 
ми не ра ла у окви ру јур ско ди ја баз-ро жнач ке фор ма ци-
је ко ја се про сти ре од се вер ног де ла за пад не Ср би је па 

све до ње них ју жних де ло ва, до По ли мља. По ста вља 
се про блем да ли је мо гу ће на овом под руч ју тра жи ти 
тра го ве пр вих ру дар ских ак тив но сти, ко је бе ле жи мо 
на про сто ру ис точ не Ср би је,  и тај про блем тре ба са-
гле да ти из ви ше раз ли чи тих угло ва иако за ње го во ко-
нач но ре ше ње има ма ло рас по ло жи вих ар хе о ло шких 
ин фор ма ци ја.

Нај пре тре ба ана ли зи ра ти са ма ле жи шта. При ло-
же ни ма те ри јал све до чи да се на сва 4 ле жи шта на и ла-
зи на хал ко пи рит не ру де, од 1 до 12% ба кра, као и да 
на свим ле жи шти ма има ма ла хи та и азу ри та. Уко ли ко 
би се ана ли зи рао њи хов ге о граф ски по ло жај, ви де ло 
би се да се ле жи шта ко ја се на ла зе у до ли ни Љу бо ви ђе, 
Ме двед ни ка и Ја бла ни ка мо гу свр ста ти го то во у јед ну 
це ли ну (сл. 6). Раз лог ово ме ле жи пре све га у њи хо вој 
ме ђу соб ној уда ље но сти и по вољ ној ко му ни ка циј ској 
мре жи ко ја се про сти ре дуж гор њег то ка Ја бла ни це и 
до ли ном ре ке За војш ни це. Је ди но се ле жи ште на По-
вле ну  из два ја у овом сми слу јер се на ла зи на ју жним 
об рон ци ма Ва љев ских пла ни на, али је и у не по вољ ној 
ко му ни ка ци ји с оста лим ле жи шти ма јер се пру жа пре-
ко вр хо ва Ве ли ког и Ма лог По вле на. 

У не по сред ној бли зи ни са мих по тен ци јал них ле жи-
шта не ма мо за са да ни је дан нео лит ски ло ка ли тет, док 
за дру ге епо хе, ан тич ку и сред њо ве ков ну, бе ле жи мо 
два (Ку ли на и Та ор) ко ји мо гу би ти у ди рект ној ве зи 
с ле жи шти ма. Без об зи ра на про бле ме и по ве зи ва ње 
ових ло ка ли те та с ле жи шти ма, са мо њи хо во по сто ја ње 
мо же да зна чи да је на овим про сто ри ма ипак по сто-
ја ла, у не ко вре ме, ру дар ска ак тив ност.

При ло же ни ма те ри јал све до чи да је у ши рем аре а-
лу овог под руч ја кон ста то ва но не ко ли ко вин чан ских 
ло ка ли те та. По ста вља се пи та ње да ли се они ди рект но 
или ин ди рект но мо гу до ве сти у ве зу с ле жи шти ма ба-
кра. На жа лост, ис тра же ност ових ло ка ли те та не пру-
жа ди рек тан од го вор на по ста вље но пи та ње, али ипак 
тре ба обра ти ти па жњу на не ке сег мен те ко ји би мо гли 
ићи у при лог по зи тив ном од го во ру. 

Пр ви ме ђу њи ма пред ста вља ко му ни ка циј ску мре-
жу ме ђу ло ка ли те ти ма и са ле жи шти ма (сл. 6). Ло ка-
ли те ти Осте њак, Ве леж и Ана те ма на ла зе се ре ла тив но 
бли зу је дан дру го ме, у преч ни ку од 10 km ва зду шне 
ли ни је, и на по год ном ге о граф ском по ло жа ју. Ко му-
ни ка ци ја ме ђу сва три ло ка ли те та је до ста по вољ на, 
што усло вља ва сам са став ре ље фа, јер се при ступ пру-
жа пре ко ви со рав ни се вер них обо да Ва љев ских пла-
ни на, док је с по тен ци јал ним ле жи шти ма, пре све га 
Ме двед ни ком, Ја бла ни ком и Љу бо ви ђом, ве за исто 
та ко по вољ на јер је усме ре на пре ко ла ко про ход них 
ви со рав ни и да ље до ли ном ре ке Ја бла ни це. С дру ге 
стра не, ло ка ли те ти Не мић и Ви ше са ва, ко ји се на ла зе 
на за пад ним об рон ци ма Ва љев ских пла ни на, го то во 
у до ли ни Дри не, има ју од ре ђе не ко му ни ка ци о не ве зе 
с по тен ци јал ним ле жи штем у Љу бо ви ђи и де лом на 
По вле ну, ма да тај пра вац тре ба узе ти с ре зер вом због 
при ро де ре ље фа.

Ка ко на ју жним об рон ци ма Ва љев ских пла ни на 
ни је за бе ле жен ни је дан вин чан ски ни ене о лит ски 
ло ка ли тет, нај бли жи овом под руч ју је сте ло ка ли тет 
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Вра ља ни код По же ге (Зо то вић 1989: 43), али због 
ње го ве пре ве ли ке уда ље но сти, пре ко 40 km, од по-
тен ци јал ног ле жи шта на По вле ну не тре ба га узе ти 
у раз ма тра ње. 

Дру ги сег мент пред ста вља ана ли зу по зи ци је ло-
ка ли те та на на ве де ном под руч ју у од но су са они ма 
ко ји су кон ста то ва ни у до ли на ма ве ћих ре ка, ка се ве-
ру. При мет но је да се у од ре ђе ној ме ри мо гу по ве за ти 
ло ка ли те ти кон стaтовани на се вер ним об рон ци ма са 
они ма у до ли ни Ја дра (сл. 7). За хва љу ју ћи њи хо вој по-
вољ ној ко му ни ка ци ји ко ја се од ви ја до ли на ма Об ни це 
и Ја дра, као и уда ље но сти ко ја из но си око 15 km. Ло-
ка ли те ти ко ји су кон ста то ва ни у до ли ни Ја дра при-
па да ју вре ме ну по зне вин чан ске кул ту ре и до са да је 
на овом про сто ру утвр ђе но 10 ло ка ли те та. Ана ли зом 
да ље ар хе о ло шке сли ке мо же се за кљу чи ти да је ова 
гру па ло ка ли те та по ве за на по вољ ном ко му ни ка циј-
ском мре жом са гру пом кон цен три са ном на про сто ру 
Там на ве, где је знат но ве ћа уче ста лост мла ђих вин-
чан ских ло ка ли те та. С дру ге стра не, иду ћи низ вод но 
пре ма за па ду до ли ном Ја дра, ова гру па је по ве за на са 
оном у до ли ни ре ке Дри не, где је за бе ле же на из у зет но 
ве ли ка кон цен тра ци ја ло ка ли те та, и да ље са на ла зи-
шти ма око ре ке Са ве. 

Ипак, ова ана ли за мо ра за са да оста ти са мо на овом 
ни воу јер ло ка ли те ти кон ста то ва ни на про сто ру до ли-
не Ја дра ни су ар хе о ло шки ис тра же ни.

Ако се узме у об зир за сту пље ност до са да при ку-
пље них ба кар них пред ме та на овом про сто ру, ја сно 
је да рас по ла же мо је ди но с на ла зом ба кар не пер ле на 
ло ка ли те ту Пет ни ца – на се ље ис пред Ма ле пе ћи не, 
у сло ју ко ји при па да Вин ча Ц фа зи (Borić 2007). За-

ни мљи во је да на ло ка ли те ту Ста па ри, ко ји се на ла зи 
не да ле ко од Ужи ца, има мо на лаз на ру кви це од ба кар не 
жи це, из сло ја ко ји вре мен ски при па да Вин ча–Плоч-
ник фа зи (Ју ри шић 1960: 97). У ши рем aреaлу ба кар не 
на ла зе бе ле жи мо на ло ка ли те ти ма Го мо ла ва, Вин ча и 
Гор ња Ту зла (an to no vić 2002: 40). По ста вља се та ко ђе 
пи та ње да ли се ло ка ли те ти Пет ни ца и Ста па ри мо гу 
до ве сти у од ре ђе ну ве зу с по тен ци јал ним ле жи шти ма 
на Ва љев ским пла ни на ма. 

Ло ка ли тет Пет ни ца – на се ље ис пред Ма ле пе ћи-
не си сте мат ски је ис тра жи ван од 1980. го ди не и ре-
зул та ти ис ко па ва ња по ка зу ју да је реч о ви ше слој ном 
на се љу од ра них фа за вин чан ске кул ту ре до ан тич ког 
вре ме на IV ве ка н.е. (Пе ци ко за 2009: 168). 

Пр ви ре зул та ти ана ли тич ке об ра де осте о ло шког 
ма те ри ја ла по ка за ли су да је на овом ло ка ли те ту ве-
ли ка кон цен тра ци ја ди вљих жи во ти ња, пре све га је-
ле на (Cer vus elap hus) и срн да ћа (Ca pre o lus ca pre o lus) 
(Gre en fi eld 1985), па су и ка сни је ана ли зе до ве ле до 
за кључ ка да је при мар на еко но ми ја ста нов ни ка овог 
на се ља би ла ба зи ра на на ло ву и не што ма ње на уз го-
ју до ма ћих жи во ти ња, пр вен стве но ова ца (Sta ro vić 
2007: 93–94). Сем ба кар не пер ле на овом ло ка ли те ту 
ни је кон ста то ван ни је дан дру ги на лаз ко ји би ишао у 
при лог ар хе о ме та лур шком ка рак те ру на се ља. 

Слич на је си ту а ци ја и на ло ка ли те ту Ста па ри, ко ји 
је уда љен око 100 km од по тен ци јал ног ле жи шта, пре 
све га По вле на, те се овај ло ка ли тет не мо же до ве сти 
у ве зу са ру дар ством. 

На кра ју, че твр ти сег мент пред ста вља ана ли зу ар-
хе о ло шке сли ке слич ну оној кон ста то ва ној око ло ка-
ли те та Бе ло во де у Ве ли ком Ла о лу, где има мо на ла зе 

Сл. 6. Преглед рудних лежишта бакра и неолитских локалитета у непосредној близини, карта 1:50.000

Fig. 6. Overview of the deposits of copper ore and Neolith sites in the immediate vicinity, map 1:50 000
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пре ра ђе не ру де, као и кон ста то ва но ле жи ште. На и ме, 
ка ко ар хе о ло шка сли ка по ка зу је, у до ли ни ре ке Бу сур 
код се ла Ве ли ко Ла о ле про сти ре се ло ка ли тет Бе ло во-
де на по вр ши ни од око 1 ha и с вер ти кал ном стра ти гра-
фи јом ко ја при па да вин чан ском кул тур ном ком плек су 
(Ја ца но вић, Шљи вар 2000: 5). Ле жи шта ба кар них ру да 
на ко ји ма је, прет по ста вља се, вр ше на екс пло а та ци ја 
на ла зе се на око 12 до 15 km ју го и сточ но од Бе ло во да, 
од но сно 10 km ју жно у до ли ни ре ке Мла ве – Ждре ло 
бра ни чев ско (Ја ца но вић, Шљи вар 2000: 8). У aреaлу 
од око 10 km по ред Бе ло во да кон ста то ва но је 10 ло ка-
ли те та, та ко ђе вин чан ске кул ту ре, на ко ји ма су по ред 
по крет ног ке ра мич ког, ка ме ног и ко шта ног ма те ри-
ја ла кон ста то ва ни и тра го ви ру де и ба кар них алат ки 
(Ја ца но вић, Шљи вар 2000: 6).

По ре ђе њем ар хе о ло шке и ге о ло шке сли ке око ли не 
ло ка ли те та Бе ло во де са оном на се вер ним об рон ци ма 
Ва љев ских пла ни на, мо же се ви де ти сле де ће. На и ме, 
нај ма ња уда ље ност ле жи шта од ло ка ли те та на Бе ло во-
да ма из но си око 10 km, исто вет но у при ме ру ло ка ли-
те та на се вер ним об рон ци ма Ва љев ских пла ни на. Око 
са мих ле жи шта на Хо мо љу кон цен тра ци ја ло ка ли те та 
у око ли ни Бе ло во да и ле жи шта про сти ре се у aреaлу 

од око 15 km, а то је та ко ђе до ста слич но са си ту а ци јом 
на Ва љев ским пла ни на ма. 

Ипак, вред но је на по ме ну ти и од ре ђе не раз ли ке. 
На и ме, на про сто ру Ва љев ских пла ни на ни је дан ар-
хе о ло шки ло ка ли тет ни је ис тра жен у ве ћем оби му, 
сем Ана те ме у Ба ли но ви ћу ко ја је при бли жне по вр-
ши не као ло ка ли тет Бе ло во де, али је по сво јој вер-
ти кал ној стра ти гра фи ји да ле ко кра ћег вре мен ског 
тра ја ња. С дру ге стра не, ин фор ма ци је ко је сти жу са 
оста лих ло ка ли те та на пред мет ном под руч ју ве о ма 
су оскуднe.  

ЗАКЉУЧАК

Из це ло куп ног ана ли зи ра ног ма те ри ја ла мо гу се 
из ве сти од ре ђе ни за кључ ци, уз на по ме ну да су они 
за сно ва ни на прет по став ка ма од но сно по ла зним тач-
ка ма за да ља ис тра жи ва ња ко ја ће да ти ко нач но ре-
ше ње овог про бле ма.

На под руч ју Ва љев ских пла ни на ја вља се ба кар-
на ру да у окви ру јур ско ди ја баз-ро жнач ке фор ма ци је 
ко ја се про сти ре од се вер ног де ла за пад не Ср би је па 
све до ју жних де ло ва, до По ли мља. На овом подручjу 

Сл. 7. Преглед неолитских локалитета у ширем подручју Ваљевских планина:

Fig. 7. Overview of Neolith sites in the broader area of the Valjevo Mountains:

1. petnica (petnica), 2. šalitrena pećina (Brežđe), 3. ostenjak (Jabučje), 4. crkvina (Mali Borak), 5. Jaričište (Mali Borak), 6. popovića 
imanje (Brgule), 7. nemić (donja Bukovica),  8. Hram i Lom (rujevac), 9. rid (rujevac), 10. Kovačevića pećina (cerova), 11. Krčevine 
(Svileuva), 12. rastoke (Čučuge), 13. anište (Kalinovac), 14. šarena česma (Stubline), 15. crkvina grčki kraj (Stubline), 16. prosek 
(Krasava), 17. varoš (Bela crkva), 18. turska karaula (Banjevac), 19. Matići (Krasava), 20. glavica (Krasava), 21. Sklopovi (Boguštica), 
22. ilića brdo (Čučuge), 23. divinac (Kožuar), 24. Beljanovača (Slatina), 25. Luka (trlić), 26. Lubine (gvozdenović), 27. vrovine 
(vrhovine), 28. Slovac (Slovac), 29. ada (takovo), 30. turske njive (vukona), 31. ostenjak (vragočanica), 32. anatema (Balinović), 
33. velež (Stave), 34. donja grabovica (donja grabovica), 35. parlog (gorić), 36. veterinarska stanica (valjevo), 37. Selište (degurić), 
38. dublje (rabas), 39. vreoci (Stubo), 40. gradina (golubac), 41. Kamenolom (nepričava), 42. Masinske njive (Mali Borak), 
43. panađurište (Komirić), 44. Babovac (Komirić), 45. Bastav (Bastav), 46. Kamenjača (tuđin), 47. ružići (gornje crniljevo), 48. Lukići 
(osečina), 49. crkvina (plužac), 50. voće (Bresnica), 51. cvetovac (goločevo), 52. Đuričino brdo (donje crniljevo), 53. šume (Zukve), 
54. orašje (Koceljeva), 55. puretići (Svileuva), 56. Barič 2 (Subotica), 57. puretići (Svileuva) i 58. Kulača (gradojević).
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издвајajу се 4 по тен ци јал на ле жи шта – Љу бо ви ђа, Ме-
двед ник, Ја бла ник и По влен. Ка ко су на свим овим 
ло ка ци ја ма кон ста то ва ни на ла зи ма ла хи та и азу ри та, 
мо гу се оче ки ва ти, да љим ис тра жи ва њи ма, тра го ви 
нај ра ни јих ру дар ских ак тив но сти.

Ар хе о ло шка сли ка, на жа лост ве о ма оскуд на, по ка-
зу је да по тен ци јал на ру дар ска на се ља тре ба тра жи ти 
на се вер ним обо ди ма Ва љев ских пла ни на у то ко ви ма 

Ја бла ни це, Об ни це и Ја дра. На овај за кљу чак на во ди 
пре све га по вољ на пут на мре жа, као и по во љан ге о-
граф ски по ло жај. 

Да ља ис тра жи ва ња, ко ја сва ка ко мо ра ју укљу чи ти 
ка ко оста ле на уч не ди сци пли не та ко и са вре ме не тех-
но ло шке и ме то до ло шке окви ре, пред ста вља ју основ за 
ко нач но ре ше ње пи та ња да ли је на про сто ру Ва љев ских 
пла ни на би ло ак тив но ра но е не о лит ско ру дар ство.
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this paper presents deposits of copper and the vinča 
sites on the territory of valjevo Mountains in western 
Serbia. the main aim is to provide certain method
ological guidelines to the possible answer to the ques
tion – whether traces of the earliest mining operations 
can be expected to be found in the area of the valjevo 
Mountains.

From the east to the west, the valjevo range comprises 
the following mountains: Suvobor, Maljen, Magleš, pov
len, Jablanik, Medvednik and Sokolske Mountains (Fig. 1). 
the range extends from the mining mountains of Bosnia 
and forms the end part of the dinarski massif in the north
ern part of western Serbia (Mihajlović 1991: 114) and be
longs to triassic spiliteceratophilicporphyry formation in 
the podrinjepolimlje region (putnik 1981: 11).

the deposits of copper have been found in several 
zones of the region: the zone of spread on the south
ern sides of povlen  donji taor, the zone on the moun
tain Jablanik  novakovača, the zone on the mountain 
Medvednik  rebelj and the zone of spread along the river 
Ljubovidje (Fig. 25). chalcopyrite ore with the copper 
content between 1 to 12% predominates in these (putnik 
1981). in addition to chalcopyrite ore minerals malachite 
and azurite can also be found here (putnik 1981).

no vinča sites have been registered as yet in very the 
area of the valjevo Mountains; however, sites ostenjak, 
velež and anatema lie in its immediate vicinity, on the 
northern slopes. Sites nemić and višesava are on the 
western slopes (Fig. 6). chronologically, they belong to 
the phase vinčapločnik iib. 

the question arises whether these sites can be direct
ly or indirectly connected with the deposits of copper. 
Unfortunately, the extent to which these localities have 
been investigated does not provide direct answer to the 
question; however, several segments deserving attention 
might provide a clue.

the first of them is the communication network be
tween sites and the deposits (Fig. 6) where it can be seen 
that the connection between ostenjak, velež and anatema, 
conditional on the relief composition, is fairly favourable, 
as well as the connection with the reserves in the zones of 
Medvednik, Jablanik and Ljubovidja. on the other hand, 
sites nemić and višesava have certain connections with 
the deposits in the zones Ljubovidja and povlen.

the second segment is the analysis of the sites in the 
area of valjevo Mountains with those which lie along 
larger watercourses, to the north (Fig. 7), from which it 
can be concluded that these sites are primarily connect
ed to those found in the basins of the rivers Jadar and 
the tamnava, where the concentration of vinča sites is 
somewhat higher.

the third segment is the analysis of copper objects 
found in the broader area of the valjevo Mountains in 
the sites Stapari, not far from Užice (Jurišić 1960: 97), 
gomolava, vinča and gornja tuzla (antonović 2002: 
40), as well as the nearest site petnica – the habitation in 
front of the Mala pećina. it can be seen that Stapary and 
petnica are the sites which are the nearest to the area 
which is the subject of this paper, but it is questionable 
whether they can be connected with the deposits of cop
per in  the valjevo Mountains. as the systematic study 
of petnica showed, the economy of the settlement relied 
on hunting game, primarily the deer (Cervus elaphus) 
and  roe deer (Capreolus capreolus), and to somewhat 
lesser extent on sheep raising (greenfield 1985, Starović 
2007: 93–94). apart from a copper bead, no other finds 
from this site could support the assumption of the ar
cheometallurgic character of the settlement. the situa
tion at the site Stapari is similar.

Finally, the fourth segment is the analysis of the ar
cheological picture similar to the one of the site Belovode 
in veliko Laole where processed ore was found as well 
as a deposit of ore in the immediate vicinity (Jacanović, 
šljivar 2000). through the comparison of the archeo
logical situation in Belovode with the one we have on the 
northern slopes of the valjevo Mountains, it can be seen 
that the site with deposits of ore lies within the diameter 
of 15 kilometers, which is to some extent identical in the 
case of the site anatema and the deposit site Medvednik.

the analysis leads to the conclusion that in the area 
of the valjevo Mountains there exist some precondi
tions that might lead to the discovery of early mining 
operations. Further study of early mining in these parts, 
which, in addition to the archeological excavations of 
known sites, should also involve the application of con
temporary technological and methodological advances, 
as well as those in other scientific disciplines, might lead 
to the final solution of this problem.

VladimirPecikoza

DepositsofcopperandVinčasitesinthearea
ofValjevomountains-thecontribution
tothestudyofearlymining

Keywords: copper, malachite, Serbia, the valjevo Mountains, the vinča culture



Ви ше го ди шња ар хе о ло шка ис тра жи ва ња на про-
сто ру по вр шин ских ко по ва Там на ва до ве ла су до но-
вих, зна чај них са зна ња о исто ри ји овог кра ја. Ка да се 
то ме до да ју на ла зи на дру гим ло ка ци ја ма као што су 
Руд на гла ва, Плоч ник и сл., отво ре на су мно га но ва пи-
та ња. За мо гу ће од го во ре на та пи та ња, на ро чи то она 
ве за на за по че так ме та лур ги је у овој обла сти, по треб но 
је укљу чи ти и ге о ло ги ју као на у ку и ње на са зна ња у 
ве зи с ка рак те ром ши ре зо не Ко лу ба ре. Про на ла зак 
ве ли ког бро ја пе ћи, зна чи не ке вр сте ин ду стри је, али и 
ме тал них пред ме та у пе ри о ду ка да на дру гим ме сти ма 
то ни је на ђе но, тра жи од нас да про ши ри мо по ље на-
шег ин те ре со ва ња. Да кле, ако има мо си гур не до ка зе о 
по сто ја њу ба кар них пред ме та, по ста вља се и пи та ње да 
ли су ти пред ме ти упра во на ста ли у Там на ви, од но сно 
од ло кал не ба кар не ру де.

У ге о ло ги ји је по зна то да се ба кар по ја вљу је у ру да-
ма ба кра или сво јих ми не ра ла, али че шће у по ли ме-
та лич ним ру да ма за јед но с дру гим ми не ра ли ма. Ме-
ђу тим, ба кар је је дан од рет ких ме та ла ко ји се ја вља 
у чи стом ме тал ном ста њу, ка да се на зи ва са мо род ни 
ба кар. Ова осо би на је зна чај на упра во за по чет ке ме-
тал ног до ба па ни је ни чу до што је то пр ви ме тал ко ји 
је чо век по чео да ко ри сти. По ред то га, зна чај на осо-
би на ба кра и ба кар них ми не ра ла је то што се они на 
по вр ши ни пре тва ра ју у кар бо на те ба кра ко ји су пла ве 
и зе ле не бо је. Та ко они бо јом од у да ра ју од окол них 
сте на. На при мер: азу рит и ма ла хит су пла ве од но сно 
зе ле не бо је ко ја их ја сно раз ли ку је од око ли не. Са мо-
род ни ба кар та ко ђе по сле из ве сног вре ме на по по вр-
ши ни до би ја зе лен ка сто пла ти на сту бо ју упра во због 
пре ла ска у кар бо нат ба кра. 

Са да шње ста ње ле жи шта ме та ла, па и ба кра, сва-
ка ко ни је исто као пре ви ше хи ља да го ди на, не са мо 
због при род них про це са де гра да ци је већ и због људ-
ског де ло ва ња.

Ле жи шта и по ја ве ми не ра ли за ци је ба кра у Ср би ји 
ја вља ју се у три ме та ло ге нет ске обла сти – про вин ци је, 
и то: кар па то-бал кан ској, срп ско-ма ке дон ској и ди нар-
ској ме та ло ге нет ској про вин ци ји.

 ЛЕЖИШТАИПОЈАВЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ
БАКРАУОКВИРУКАРПАТО-БАЛКАНСКЕ
МЕТАЛОГЕНЕТСКЕПРОВИНЦИЈЕ
ИСТОЧНЕСРБИЈЕ

Ри дањ ско-кре по љин ску ме та ло ге нет ску зо ну чи-
ни ра сед на зо на ко ја се про сти ре од Ду на ва на се ве-
ру, пре ко Кре по љи на и Сењ ског руд ни ка до Ни ша ве и 
Свр љи шких пла ни на на ју гу (сл. 1). Ле жи шта и ми не-
ра ли за ци је ба кра су у те сној ве зи са ал кал ним и кал-
ко-ал кал ним маг мат ским ком плек си ма гор њо кред не 
ста ро сти па та ко мо же мо из дво ји ти:

– Скар нов ска ле жи шта маг не ти та, у ко ји ма се по-
ред при мар ног маг не ти та са др жај ба кра кре ће до 1%. 
Ле жи шта су ма лих раз ме ра, у ви ду со чи ва, пло ча или 
не пра вил ног об ли ка и гру пи са на су у скар нов ским зо-
на ма, пре те жно у до ме ну Го лу бач ких пла ни на (Ри дан, 
Ве ли ки из вор) на се ве ру до ре ке Мла ве на ју гу.

– Жич но-им прег на ци о не по ја ве су ве за не за ми-
не ра ли за ци је ба кра у цр ве ним пе шча ри ма у око ли ни 
Кре по љи на, где се ми не ра ли за ци ја ја вља у бли зи-
ни да цит ских про бо ја у цр ве ним пе шча ри ма (Бре-
зни ца, Ждре ло, Ме то ва ре ка, Си ге, Кул меа и др.). 

УДК  553 . 43 (497 . 11)
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Апстракт: Ле жи шта ба кра у Ср би ји се мо гу тре ти ра ти са ви ше аспе ка та. Ов де је зна чај на са мо 
по ја ва ба кра не за ви сно од ње го ве ко ли чи не. То са да на шњег гле ди шта мо гу ће екс пло а та ци је 
мо же би ти не ис пла ти во. Ме ђу тим, са ста но ви шта по тре ба нео лит ских љу ди, сва ка ко је вр ло 
зна чај но. У ра ду је дат пре глед ме та ло ге нет ских обла сти Ср би је с ле жи шти ма и по ја ва ма ми-
не ра ли за ци је ба кра, ко ји мо гу би ти ин те ре сант ни за да ља про у ча ва ња.

Кључнеречи: Ср би ја, ле жи шта ба кра, по ја ва ба кра, ме та ло ге нет ске обла сти
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Сл. 1.  Важније појаве и лежишта бакра у Србији. Магматско-хидротермално лежиште: 1. Петковић; Скарновско 
лежиште: 1. Ридан, 2. Решковица, 3. Селичин до; Порфирска лежишта: 3. Велики Кривељ, 4. Борска река, 
5. Мали Кривељ, 6. Ваља Стрж–Думитри поток, 7. Туларе (Кисељак); Масивно-сулфидно лежиште: 1. Бор; Жично- 
-импрегнациона лежишта: 1. Кремићи, 2. Ђавоља варош, 3. Банцарево–Студена (у црвеним пешчарима), 
4. Ресавица (у црвеним пешчарима), 5. Невље, 6. Алдицан–Репушница; Вулканогено-седиментна лежишта 
везана са дијабаз-рожначком формацијом: 1. Западна Србија (Новаковача, Ребељ и др.), 2. Овчар–Каблар, 
3. Толишница–Станча, 4. Околина Прибоја, 5. Златар, 6. Стојадиновићи (Чадиње)

Fig. 1.  Significant appearances and deposits of copper in Serbia. Magmatic-hydrothermal deposit: 1. Petković; Skarnovo 
deposit: 1. Ridan, 2. Reškovica, 3. Seličin Do; Porphyre deposits: 3. Veliki Krivelj, 4. The Bor river, 5. Mali Krivelj, 
6. Valja Strž–Dumitri Stream, 7. Tulare (Kiseljak); Massive-sulphide deposite: 1. Bor; Load-impregnational deposits: 
1. Kremići, 2. DjavoljaVaroš, 3. Bancarevo–Studena (in red sandstones), 4. Resavica (in red sandstones), 5. Nevlje, 
6. Aldican–Repušnica; Volcanic-sediment deposits tied with diabaz-chert formation: 1. West Serbia (Novakovača, Rebelj 
and other), 2. Ovčar–Kablar, 3. Tolišnica–Stanča, 4. Surroundings of Priboj, 5. Zlatar, 6. Stojadinovići (Čadinje)
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Слич не по ја ве ба кро но сне ми не ра ли за ци је по зна те 
су и у те ре ни ма Ре са ви це (Зу бра ва, Ва ви ло, Цр ве на 
ја бу ка, Сте ње вац), као и у те ре ни ма Су ве пла ни не 
(Бан ца ре во, Сту де нац). То су пре те жно ра се ја не им-
прег на ци је ма ла хи та у нај ви шим ни во и ма цр ве них 
пе шча ра.   

Бор ска ме та ло ге нет ска зо на пред ста вља из ду же-
ну ро вов ску струк ту ру ду жи не 100 и ши ри не око 20 
km, ко ја се про сти ре од Бу гар ске на ју гу, пре ко Бо ра 
и Мај дан пе ка, до Ру му ни је на се ве ру. Ми не рал ни ре-
сур си ба кра и зла та као нај ва жни јих ме та ла бор ске 
ме та ло ге нет ске зо не мо гу се сма тра ти ве о ма зна чај-
ним, не са мо у по гле ду до са да от ко па них ко ли чи на 
већ и оних ко је се још увек на ла зе у тлу. Ства ра ње 
ле жи шта ових ме та ла је у ге нет ској и про стор ној по-
ве за но сти са гор њо кред ним-па ле о ге ним вул ка но-ин-
тру зив ним ком плек си ма кал ко-ал кал ног са ста ва.

У овој зо ни се мо гу из дво ји ти сле де ћи мор фо ге-
нет ски ти по ви ле жи шта ба кра:
–  Пор фир ска ле жи шта ба кра пред ста вља ју нај ва жни-

ји тип ле жи шта у Бор ској ме та ло ге нет ској зо ни 
(ле жи шта Мај дан пек, Бор ска ре ка, Бор ски по ток, 
Це ро во и др.). Са др жај ба кра је обич но 0,3–1,0%, а 
зла та око 0,25 g/t.

–  Хи дро тер мал но-вул ка но ге на или ле жи шта ма сив-
них сул фи да че сто се на ла зе из над пор фир ских ле-
жи шта ба кра. То ме ти пу при па да ју Бор, Ли па, Чо ка 
Ма рин, Чо ка Ку ру га, Мај дан пек.

По реч ко-ста ро пла нин ска ме та ло ге нет ска зо на 
про сти ре се ис точ но од бор ске ме та ло ге нет ске зо-
не и зна чај ни ја ле жи шта ба кра су ге нет ски ве за на 
за обод не ин тру зи је гор њан ског гра ни то и да. Ме ђу 
њи ма се ис ти че ле жи ште маг не ти та скар нов ског ти-
па у Руд ној гла ви. До са да по зна те ре зер ве ру де су 

углав ном ис цр пље не. Екс пло а ти са на ру да има ла је 
47–56% гво жђа и 0,4% ба кра.

ЛЕЖИШТАИПОЈАВЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ
БАКРАУОКВИРУСРПСКО-МАКЕДОНСКЕ
МЕТАЛОГЕНЕТСКЕОБЛАСТИ

Ра се ја не ба кро но сне ми не ра ли за ци је у лам про фи ри-
ма Го лу бач ких пла ни на је су по ја ве не знат не ба кро но-
сне ми не ра ли за ци је по зна те у хло ри ти са ним лам про-
фир ским дај ко ви ма. Ми не рал на асо ци ја ци ја се са сто ји 
од хал ко пи ри та, пи ри та, ре ђе мо либ де ни та и хе ма ти та. 
Са др жај ба кра у тим им прег на ци ја ма рет ко је ви ши од 
0,25%. По ја ве ба кро но сне ми не ра ли за ци је у Го лу бач-
ким пла ни на ма од ма лог су еко ном ског зна ча ја.

Ба кро но сна ми не ра ли за ци ја ре јо на Бу ко вик–Ра-
жањ у ме та морф ном ком плек су се ве ро за пад но од 
Алек син ца ја вља се у ви ду тан ких жи ли ца и им прег-
на ци ја. Сте пен ми не ра ли за ци је је ве о ма про мен љив 
– од ра се ја них ми не ра ли за ци ја до знат но по ве ћа них 
кон цен тра ци ја, где пре о вла ђу ју пи рит и хал ко пи рит. 
По ја ве ба кро но сне ми не ра ли за ци је у ре јо ну Бу ко-
вик–Ра жањ од ма лог су еко ном ског зна ча ја.

Ле жи шта ба кра у ди ја баз-ро жнач кој фор ма ци ји 
Ди ја баз-ро жнач ка фор ма ци ја је вул ка но ге но-се ди-

мент на асо ци ја ци ја сте на, ко ја је у ду бљим де ло ви ма 
пра ће на ин тру зи ја ма га бра, га бро-ди ја ба за и ди ја ба за, 
док у ви шим де ло ви ма пре о вла ђу ју из лив не фа ци је 
ди ја ба за, ло кал но ба зал та и пи ро кла сти та. Од оста лих 
сте на за сту пље ни су глин ци, ро жна ци, пе шча ри и але-
вро ли ти. У до њим де ло ви ма фор ма ци је до ми нант не 
су ми не ра ли за ци је ба кра им прег на ци о ног ти па, док 
се у гор њим ни во и ма ја вља ју им прег на ци је и ма ња 
ма сив на руд на те ла ба кра.

Сл. 2. Распрострањење 
дијабаз-рожначке 
формације у западној 
Србији и положај 
лежишта бакра

Fig. 2. The spread of 
diabaz-chert formation in 
Western Serbia and 
the position of the deposits 
of copper
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Нај зна чај ни ја ле жи шта ба кра у ди ја баз-ро жнач кој 
фор ма ци ји, ко ја су би ла и пред мет екс пло а та ци је, сме-
ште на су на се ве ро и сточ ним па ди на ма Ме двед ни ка, 
Ја бла ни ка, По вле на и Су во бо ра, у ни зи ји по зна тој као 
Под го ри на. То су ле жи шта Ре бељ, Вис, Вра го ча ни ца 
и Пла ни ни ца на ко ји ма су ег зи сти ра ли и исто и ме ни 
руд ни ци ба кра у окви ру Дру штва под гор ских руд ни ка 
(1867–1914). Оруд ње ње ба кра Но ва ко ва ча се на ла зи у 
хи дро тер мал но про ме ње ним ди ја ба зи ма, кон цен три-
са ним дуж раз ло ма ду гог пре ко 1,3 km. У тој зо ни је 
из дво је но ви ше руд них те ла у ко ји ма је са др жај ба кра 
про мен љив, од 0,1 до 4%. Пи рит, хал ко пи рит и маг не-
тит су нај за сту пље ни ји ми не ра ли руд них те ла.

Ле жи ште Лај ко ва ча се на ла зи у про сто ру Ра да нов ци 
– Та ор. Оруд ње ње се са сто ји од што кверк но-им прег на-
ци о ног ти па с по ја ва ма ма лих гне зда, бо га те, ма сив не 
ру де. Са др жај ба кра је 1–3%, ло кал но и 4–6%.

Ле жи ште Ре бељ чи ни ома ње руд но те ло из гра ђе но 
од ма сив не пи рит ско-хал ко пи рит ске ру де и си ро ма-
шни јих им прег на ци ја (сл. 2). Као основ ни ми не рал 
ба кра ја вља се хал ко пи рит, у ма њем оби му ку прит и 
ма ла хит, док се са мо род ни ба кар по ја вљу је са мо спо ра-
дич но. Руд но те ло с ма сив ном ру дом је изо ме трич ног 
об ли ка ду жи не и ши ри не око 50 m и про сеч не де бљи не 
око 4 m, са са др жа јем ба кра  до 12 %, зла та до 1,2 g/t и 
сре бра до 35 g/t. Због ма лих ре зер ви по ка за ло се да је 
еко ном ски зна чај овог ле жи шта не зна тан.

Ле жи ште Вис је слич но ре бељ ском. Сме ште но је у 
ата ру се ла Бре зо ви це. Ру да се ја вља у гне зди ма у ко ји ма 
по ред пи ри та пре о вла ђу је хал ко пи рит. Са др жај ба кра у 
ру ди се кре тао од 8 до 14%. У окви ру руд ни ка је ра ди ла 
и то пи о ни ца ба кра (1898–1899). Ба кре нац до би јен у 
овој то пи о ни ци са др жа вао је 24,5 до 32 % ба кра.

Ле жи ште ба кра Вра го ча ни ца је не ка да би ло цен-
трал но ру ди ште Под гор ских руд ни ка. Сме ште но је у 
ата ру исто и ме ног се ла на се вер ним па ди на ма Ме двед-
ни ка, на по ло ви ни пу та При че вић–Пец ка. Основ на 
ру да у ле жи шту је те тра е дрит, уз ко ји се ја вља ју још 
хал ко пи рит, ку прит, ма ла хит, га ле нит и ан ти мо нит. 
Ра до ви на от ко па ва њу руд них жи ца пот ко пи ма по че ли 
су 1865, а об у ста вље ни су 1892. го ди не.

На пла ни ни Су во бо ру, у ата ру се ла Пла ни ни це, у 
осам де се тим го ди на ма XIX ве ка, при ли ком про се ца ња 
пу та, от кри ве не су по ја ве ру де ба кра. При мер ци ру де 

из овог ле жи шта по сла ти су и на Па ри ску из ло жбу 
1890. го ди не. По ред при ме ра ка ру де ба кра, из ло жен је 
био и је дан ко мад са мо род ног ба кра те жи не 100–150 
kg. Ра до ви на ис тра жи ва њу и екс пло а та ци ји ба кра из 
овог ле жи шта об у ста вље ни су 1911. го ди не.

Скар нов ска ле жи шта ба кра бо рањ ског гра ни то и-
да. Ба кро но сна ми не ра ли за ци ја у скар но ви ма је на-
ста ла у ју жном обо ду гра ни то и да (Се ли чин до–Вук–
Мла ква–Крам). То су пре те жно руд на те ла ма њих 
раз ме ра, обра зо ва на од про жи ла ка и им прег на ци ја 
хал ко пи ри та.

Ба кро но сне ми не ра ли за ци је у по ли ме та лич ним ле-
жи шти ма руд нич ког руд ног по ља. Кон ту ре руд нич ког 
руд ног по ља углав ном се по кла па ју с рас про стра ње-
њем тер ци јар них вул ка но-плу тон ских ком плек са од 
ко јих су нај за сту пље ни ји квар цла ти ти и да ци то-ан-
де зи ти. Оло во и цинк, по ред сре бра, би зму та и ба кра, 
чи не пре вас ход ну асо ци ја ци ју руд них ме та ла. 

Руд на те ла су раз ли чи те мор фо ло ги је и ди мен зи-
ја, са др же 3–4% оло ва и цин ка, ба кра ис под 0,5% и 
сре бра до 150 g/t. Нај зна чај ни ја ле жи шта су Пр ло ви, 
Је зе ро, Ма ли до, Ма ли и Сред њи шту рац, Но ва ја ма, 
Лом и Пе ћи не.

ЗАКЉУЧАК

Еко ном ски ин те ре сант не ру де ба кра у Ср би ји се на-
ла зе ло ка ли зо ва не  углав ном у гор њо кред ним вул ка-
но-ин тру зив ним аде зит ским ком плек си ма Бор ске ме-
та ло ге нет ске зо не у ис точ ној Ср би ји и, ма лим де лом, у 
јур ској ди ја баз-ро жнач кој фор ма ци ји за пад не Ср би је.

Ко ри шће ње ба кра у ме та лур шке свр хе за вре ме 
нео лит ске ци ви ли за ци је на ши рем про сто ру Ко лу-
ба ре мо же се пре ма ква ли те ту ру де тј. са др жа ју ба-
кра, као и пре ма по вољ ном ге о граф ском по ло жа ју, 
до ве сти у ве зу с ма сив ним ле жи шти ма ба кра у ди ја-
баз-ро жнач кој фор ма ци ји за пад не Ср би је, као што 
су ле жи шта и исто и ме ни руд ни ци ба кра: Ре бељ, Вис, 
Вра го ча ни ца и Пла ни ни ца. Ле жи шта су сме ште на на 
се ве ро и сточ ним па ди на ма Ме двед ни ка, Ја бла ни ка, 
По вле на и Су во бо ра, у ни зи ји по зна тој као Ва љев ска 
Под го ри на, где би тре ба ло и усме ри ти да ља ис тра-
жи ва ња на про на ла же њу тра го ва ста рог ру да ре ња и 
ме та лур ги је на овом про сто ру.
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In geology it is known that copper appears in cop-
per ores and its minerals, and even more frequently in 
polymetalic ores together with other minerals. however, 
copper is one of few metals which appear in its pure state 
when it is called native copper. This characteristic was of 
primary importance at the beginning of Metal Age, and it 
is not surprising that copper is the first metal man used. In 
addition, another significant characteristic of copper and 
copper minerals is that at the surface they turn into cop-
per carbonates which are blue and green in appearance. In 
this way they stand out from the surrounding rocks. For 
example, azurite and malachite are blue in color, which 
clearly distinguishes them from the surroundings. Simi-
larly, native copper in time turns greenish-platinum in 
color as it turns into copper carbonate. Present state of 
deposits of metals, copper included, is different from the 
one several thousand of years ago, not only because of the 
natural processes of degradation, but also due to human 
action. Deposits of copper and copper minerals in Serbia 
can be found in three metalogenetic areas - provinces, 

namely, in Carpathian-Balkan, Serbian-Macedonian and 
Dinaric metalogenetic province. 

Economically interesting copper ores in Serbia are 
found mostly in upper cretaceous intrusive volcanic an-
desite complexes of Bor metalogenetic zone in eastern 
Serbia, and, to a small extent, in Jurassic diabaz-chert 
formation of western Serbia.

The use of copper for metallurgic purposes during 
Neolithic civilization in the wider area of Kolubara can 
be, by the quality of the ore, that is, the copper content, 
as well as by favourable geographic position, connected 
to the massive reserves of copper in diabaz-chert forma-
tion of the western Serbia, such as the deposits of cop-
per and copper mines bearing the same names: Rebelj, 
Vis, Vragočanica and Planinica. The deposits lie on the 
northeastern slopes of Medvednik, Jablanik, Povlen and 
Suvobor, as well as in the flatlands known as Valjevska 
Podgorina; further efforts on uncovering traces of ancient 
mining operations and metallurgy in these parts should 
start from there.

Rajko Stojaković

Significantcopperappearancesanddeposits
ofcopperinSerbia

Keywords: Serbia, deposits of copper, appearance of copper, metalogenetic areas





ЦРКВИНЕ, МАЛИ БОРАК 
НАСЕЉЕ ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ



Сл. 1. Карта Србије, 
положај Колубаре и 
локалитета Црквине

Fig. 1. Map of Serbia, the 
position of the Kolubara 
and the site of Crkvine

Сл. 2. Географска карта, 
положај локалитета 
Црквине

Fig. 2. Geographical 
map, the position of the 
site of Crkvine

0 1 km 



ПОЛОЖАЈЛОКАЛИТЕТА

Се ло Ма ли Бо рак на ла зи се око 18 km се ве ро и-
сточ но од Лај ков ца и 45 km ју го за пад но од Бе о гра да, 
на стaром пу ту ко ји спа ја Лај ко вац и Обре но вац. Ге о-
граф ски атар се ла је у Ко лу ба ри, на гра ни ци Шу ма ди-
је и за пад не Ср би је (сл. 1). Пре по ја ве екс пло а та ци је 
угља про стор је пре те жно на се ља ва ло се о ско ста нов-
ни штво ко је се ба ви ло сто чар ством, во ћар ством и 
уз го јем жи та ри ца. Ло ка ли тет Цр кви не је пр ви пут 
ре ги стро ван кра јем XIX ве ка као сред њо ве ков на не-
кро по ла, да би ка сни је би ло утвр ђе но да се на истом 
ме сту на ла зи на се ље вин чан ске кул ту ре (Тр бу хо вић 
1995: 22).

Ло ка ли тет ле жи на за рав ње ном пла тоу дру ге ви со-
ке реч не те ра се. Са се вер не стра не огра ни чен је алу-
ви јал ном рав ни ре чи це Клад ни це, са ис точ не стра не 
алу ви јо ном и то ком ре ке Ко лу ба ре, док је са за пад не 
стра не оиви чен ко ри том Ду бо ког по то ка ко ји се про-
био кроз реч ну те ра су ка ре ци Клад ни ци. Ова кав по ло-
жај во де них по вр ши на да је ло ка ли те ту из глед као да је 
по ста вљен на из ду же ну гре ду са за рав ње ним пла то ом 
ди мен зи ја 300 х 100 m, ко ји је ори јен ти сан у прав цу 
се вер–југ. На ове три стра не се, од вр ха те ра се, на ла зе 
бла ге па ди не под на ги бом од 4 до 6о (сл. 2). По вр ши на 

ло ка ли те та уз диг ну та је у од но су на ток Ко лу ба ре за 
око 20 m, а на ла зи се на над мор ској ви си ни од 100 до 
110 m. Ене о лит ско на се ље се у вре ме на стан ка фор-
ми ра ло не да ле ко од ушћа ре ке Клад ни це у Ко лу ба ру. 
Ње го ве ге о граф ске ко ор ди на те су X = 7439,074; Y = 
4926,400, док је укуп на по вр ши на ши ре зо не ло ка ли-
те та, на ко јој се про сти ру по вр шин ски на ла зи, око 4,5 
hа (сл. 3). На об ра ди вим пар це ла ма ре ги стро ва ни су 
фраг мен ти ке ра ми ке, кре ме них алат ки и кућ ног ле па. 
На ла зи се опре де љу ју у по след њу фа зу вин чан ске кул-
ту ре (Ста ро вић 1989).

У ис точ ном де лу ло ка ли те та Цр кви не, у шу ма ма, 
би ло је ви дљи во не ко ли ко сред њо ве ков них ка ме них 
спо ме ни ка (Роп кић 2008). Ра ди се о оста ци ма сред њо-
ве ков не не кро по ле, са по кој ни ци ма ко ји су уко па ва ни 
на оста ци ма вин чан ског на се ља.

При ли ком ре ког но сци ра ња те ре на осам де се тих 
го ди на XX ве ка на про сто ру овог пла тоа ре ги стро ва на 
су два ло ка ли те та. Се вер но од сред њо ве ков не не кро-
по ле про стор је за бе ле жен као ло ка ли тет Цр кви не, а 
ју жно од не кро по ле као ло ка ли тет Цр кви не–Бе леж. 
У том тре нут ку из гле да ло је као да по сто ји и хро но ло-
шка раз ли ка из ме ђу два на ла зи шта. За то је у до ку мен-
та ци ји део ис тра жи ва ња за ве ден као Цр кви не–Бе леж, 
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ги ја ис ко па ва ња. Сле ди пред ста вља ње ме то да ко је су при ме ње не то ком ис тра жи ва ња, по чев ши 
од ге о маг нет не про спек ци је де ло ва ло ка ли те та до ис ко па ва ња, да би се окон чао пре гле дом 
ква ли те та и ста ња очу ва но сти от кри ве них ар хе о ло шких оста та ка, ка ко ар хи тек ту ре та ко и по-
крет них ар хе о ло шких и осте о ло шких на ла за. 
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Сл. 3. Однос неолитског насеља и средњовековне некрополе

Fig. 3. The Relation of the Neolithic settlement and medieval necropolis
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а ис тра же не сон де од 32 до 52 но се ову озна ку.1 Тек 
то ком ис тра жи ва ња 2006. го ди не утвр ђе но је да се 
ра ди о је дин стве ном вин чан ском на се љу.

СИСТЕМПРИКУПЉАЊАПОДАТАКА
ИДОКУМЕНТАЦИЈЕ

При ли ком за штит них ис тра жи ва ња као си стем хо-
ри зон тал не кон тро ле за бе ле же ње и при ку пља ње по-
да та ка ко ри шћен је пра во у га о ни ко ор ди нат ни си стем, 
чи је су основ не осе би ле ори јен ти са не пре ма стра на ма 
све та. Нај ве ћу је ди ни цу пред ста вља сек тор ди мен зи ја 
50 х 50 m (сл. 4), сва ки озна чен бро је ви ма – од 1 до 74. 
Сек то ри ко ји по чи њу је ди ни цом на ла зе се нај се вер ни-
је. Ци фре пред ста вља ју по ло жај у прав цу ис ток–за пад 
(та ко је 1 нај и сточ ни ји, а 10 нај за пад ни ји) у нај се вер-
ни јој ли ни ји сек то ра.

Ка ко су на по чет ку ис тра жи ва ња би ле си гур не се-
вер на и за пад на гра ни ца ло ка ли те та, си стем озна ча-
ва ња сек то ра је на пра вљен та ко да мо же да се ши ри ка 
ис то ку и ју гу, чи ме би са свим из ве сно об у хва тио це лу 
по вр ши ну ло ка ли те та. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да 
за пад ни је од ли ни је 4 вер ти кал но ни је би ло ар хе о ло-
шких на ла за. Уну тар сек то ра је из вр ше на по де ла на 
ква дра те 2 х 2 m (сл. 5).

 Ква дра ти но се озна ку пре се ка X и Y осе сек то ра. X 
оса сек то ра озна че на је ћи ри лич ним сло ви ма азбу ке 
од А до Ф, а Y оса бро је ви ма од 1 до 25. Сон де озна че-
не бро је ви ма од 1 до 32 у тех нич кој до ку мен та ци ји су 
во ђе не као ло ка ли тет Цр кви не, а од 32 до 40 и сон де 
51 и 52 као Цр кви не–Бе леж. Сон де од 41 до 50 по ста-
вље не су на ар хе о ло шки сте рил ном те ре ну, ју жно од 
вин чан ског на се ља, у сек то ри ма 81, 82, 91 и 92.

Као си стем вер ти кал ног по зи ци о ни ра ња на ла за, 
сло је ва и обје ка та у од но су на над мор ску ви си ну ко-
ри шће ни су фик сни мар ке ри по ста вље ни на ло ка ли те-
ту. Кад год је то би ло мо гу ће, ис тра жи ва ње је пра ти ло 
при род ну стра ти гра фи ју, што је би ло оте жа но ка ко 
плит ким по ло жа јем хо ри зон та с нео лит ским са др жа-
јем та ко и чи ње ни цом да не ма про ме на у бо ји сло ја од 
по вр ши не до по чет ка сло ја сте рил не зе мље.

Из вр ше но је стра ти граф ско ис ко па ва ње по ар хе о ло-
шким це ли на ма (кон тек сту ал не це ли не). То ком кам па-
ње у 2005. го ди ни објек ти на ло ка ли те ту су озна ча ва ни 
ал фа ну ме рич ком ком би на ци јом у фор ми А.Ц. 1.1, при 
че му је А.Ц. скра ће ни ца од ар хе о ло шка це ли на, пр ва 
ци фра пред ста вља стра ти граф ски слој, док је сле де ћа 
ред ни број те це ли не. Прем да је број ис пред тач ке пр во-
бит но био за ми шљен као кла са не по крет ног објек та или 
струк ту ре (при мер: 1 – обје кат, 2 – ја ма, пећ, гро бо ви), 
од то га се од у ста ло у кам па њи 2006. го ди не у ци љу по-
јед но ста вље ња те рен ске ар хе о ло шке до ку мен та ци је.

Ис ко па ва ња по кул тур ним сло је ви ма кре та ла су се 
до мак си мал не де бљи не од 15 cm об у хва та ју ћи са др жај 
јед ног кул тур ног сло ја. До тре нут ка ка да су ре ги стро-
ва не ар хе о ло шке струк ту ре, ис ко па ва ње уну тар сло ја 
вр ше но је круп ним ала том.2 Кул тур ни сло је ви су се 
про сти ра ли од 0,7 m до 2,1 m ре ла тив не ду би не. На-
ла зи су при ку пља ни уну тар стра ти граф ских је ди ни ца 
и ква драт не мре же. Са мо за по себ но зна чај не на ла зе 
узи ма ни су сви по да ци о по ло жа ју у про сто ру.

Ду го го ди шњим ра дом на за штит ним ис тра жи ва-
њи ма ба се на „Ко лу ба ра“ фор ми ра на је ме то до ло ги ја 
чи ја ди на ми ка – у скла ду с фи нан сиј ским сред стви-
ма, вре мен ским окви ром и ци ље ви ма ис тра жи ва ња 
– пру жа мо гућ ност да се ар хе о ло шки ло ка ли те ти бр зо 
и ефи ка сно ис тра же го то во у пот пу но сти, а да бр зи на 
ра до ва не угро зи ква ли тет тех нич ке до ку мен та ци је 
(Бла го је вић, Ар сић 2008: 213). Те жи ло се от кри ва њу 
што ве ћег бро ја струк ту ра и утвр ђи ва њу из гле да и ор-
га ни за ци је на се ља. Број не ана ли зе ма кро про сто ра ло-
ка ли те та по ка за ле су да је за нај ве ћи број кон тек сту ал-
них ана ли за, као што је на при мер ке ра ми ка, до вољ но 
по зи ци о ни ра ње на ла за уну тар јед ног ква дра та. Тро ди-
мен зи о нал но по зи ци о ни ра ње сва ког на ла за пот пу но 
је не из во дљи во при ли ком за штит них ра до ва, по го-
то ву ка да су у пи та њу ло ка ли те ти вин чан ске кул ту ре, 

Сл. 4. Координатни систем сектора и квадрата 
на локалитету

Fig. 4. Coordinate system of sectors and squares at the site

1   При ли ком сон ди ра ња про сто ра на ју жној стра ни ло ка ли те та утвр ђе но је да ју жну гра ни цу пред ста вља се о ски пут. Око 100 m 
ка ју гу про стор је без кул тур них сло је ва и по крет них на ла за. У не по сред ној бли зи ни ре ги стро ва на је зо на преч ни ка око 50 m  са 
тан ким кул тур ним сло јем, са си ро ма шним и ма ло број ним по крет ним на ла зи ма ко ји се мо гу опре де ли ти у кул ту ру Бу бањ–Хум.

2   У ве ћи ни слу ча је ва су от кри ве не кон тек сту ал не це ли не ис тра же не ма њим от коп ним сло је ви ма и мно го пре ци зни је. У по себ-
ним си ту а ци ја ма су уну тар по је ди них обје ка та узе ти узор ци за фло та ци ју и спе ци ја ли стич ке ана ли зе, a на те ре ну је из вр ше но 
вла жно про се ја ва ње са др жа ја ја ма.
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ко ји са др же огром ну ко ли чи ну по крет них на ла за. С 
дру ге стра не, ка ко ар хе о ло ги ји цен трал ног Бал ка на 
углав ном не до ста ју по да ци о из гле ду и ор га ни за ци ји 

пра и сто риј ских на се ља, за штит на ис ко па ва ња на по-
вр шин ским ко по ви ма би ла су из ван ред на при ли ка да 
се до та квих по да та ка до ђе.3

Сл. 5. Квадратна мрежа унутар сектора

Fig. 5. Grid network within the sector

3   Екс пе ри мен тал но по ре ђе ње ис тра жи ва ња из вр ше них сит ним ала том и оних ашо вом по ка зу је да су ко лек ци ја на ла за и њи хо-
ва очу ва ност мно го бо ље на про сто ру ис тра же ном са мо ми стри ја ма. Ме ђу тим, ова кав на чин ра да је чак два де сет пу та спо ри ји 
и бар то ли ко ску пљи (McPhe ron 1988: 20), што за штит на ис тра жи ва ња ове вр сте још увек не мо гу да до пу сте. Су прот но би 
зна чи ло да би истим сред стви ма и ти мом би ло мо гу ће ис тра жи ти са мо око 150–200 m2, чи ме би дра го це не ин фор ма ци је о 
из гле ду на се ља би ле за у век из гу бље не.
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Сл. 6. Простор на коме је извршено геофизичко снимање

Fig. 6. The area where geophysical survey was completed

Површина испитана геофизиком

Грађевински објекти
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МЕТОДЕИСТРАЖИВАЊА

Сам по сту пак ис тра жи ва ња пред ста вљао је ком-
про мис из ме ђу же ља, мо гућ но сти и ци ље ва ар хе о-
ло шке еки пе, с јед не стра не, и ин ве сти то ра ра до ва, с 
дру ге. У ар хе о ло шком ти му је би ло пет на ест до два-
де сет ар хе о ло га и сту де на та и око сто рад ни ка ко је је 
ан га жо вао Ру дар ски ба сен „Kолубара“. По ред то га, 
по вре ме но је био укљу чен ве ћи број струч них и на уч-
них са рад ни ка (Бла го је вић, Ар сић 2007). Сва ис тра-
жи ва ња оба вље на су у две се зо не, то ком 2005. и 2006. 
го ди не, за укуп но де сет рад них ме се ци (Бла го је вић, 
Ар сић 2006, 2007, 2008).

Ис тра жи ва ло се углав ном у екс трем ним усло ви ма, 
као што су из ра зи то то пла ле та без па да ви на, хлад на 
је сен и зи ма с ве ли ком ко ли чи ном па да ви на.4 Ра до ви 
су се од ви ја ли пре ма сле де ћој ди на ми ци:
– си сте мат ска ре ког но сци ра ња угро же ног про сто ра
–  вред но ва ње сте пе на угро же но сти у од но су на ди на-

ми ку ши ре ња ко по ва
– ге о маг нет на про спек ци ја угро же них ло ка ли те та
– сон да жна ис тра жи ва ња ме то дом слу чај ног узор ка
–  си сте мат ска ис тра жи ва ња пре ма до би је ним ре зул-

та ти ма.
Пр ва фа за ра да об у хва та си сте мат ска ре ког но сци-

ра ња по ја са угро же ног ин ве сти ци о ним ак тив но сти ма. 
Ова ква ре ког но сци ра ња пред у зе та су у ви ше на вра та, 
на про сто ру у ши рој зо ни пред ви ђе ној за екс пло а та-
ци ју лиг ни та на по вр шин ским ко по ви ма. От кри ве но 
је или по твр ђе но по сто ја ње ви ше од 20 ар хе о ло шких 
на ла зи шта из раз ли чи тих пе ри о да.5 По сле пре ци зног 
утвр ђи ва ња по ло жа ја и по вр ши не ло ка ли те та, усле ди-
ла је про це на угро же но сти и при о ри те та у ра ду, ко ја се 
ускла ђу је са ди на ми ком ши ре ња ко по ва. Та ко су 2005. 
и 2006. из вр ше ни ра до ви на ло ка ли те ту Цр кви не, а то-
ком 2006. и 2007. на ло ка ли те ти ма Ма син ске њи ве и 
Ја ри чи ште (Бла го је вић, Ар сић 2008: 213). Осим си сте-
мат ских ре ког но сци ра ња, пе ри о дич но се кон тро ли шу 
зе мља ни ра до ви на фрон ту на пре до ва ња ба ге ра.

У дру гој фа зи, на про сто ру где је то фи зич ки из во-
дљи во, при сту па се да љин ској де тек ци ји ар хе о ло шких 
оста та ка. У слу ча ју пра и сто риј ских на се ља, због по сто-
је ћих струк ту ра и обје ка та од ле па и за пе че не зе мље, као 
нај по год ни ји уре ђај по ка зао се маг не то ме тар (сл. 6).6 

ПРИМЕЊЕНАМЕТОДОЛОГИЈА
ГЕОФИЗИЧКИХМЕРЕЊА

За ге о фи зич ка ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту Цр кви-
не, при ли ком ода би ра ме то де и ме то до ло ги је ис тра-

жи ва ња, узе ти су у об зир са став зе мљи шта, ар хе о ло-
шки ма те ри јал ко ји је оче ки ван на осно ву прет ход них 
ис тра жи ва ња, као и бр зи на ко јом је по треб но из ве сти 
ис тра жи ва ња. Ре зул та ти прет ход них ар хе о ло шких ис-
тра жи ва ња ука зи ва ли су на по сто ја ње пра и сто риј ских 
на се ља, где су кон ста то ва ни оста та ци под ни ца ку ћа, 
ке ра мич ких пред ме та и ле па. Ова кви на ла зи, са аспек та 
ге о фи зич ких ис тра жи ва ња, сва ка ко пред ста вља ју ре ла-
тив но јак из вор ге о маг нет ских ано ма ли ја (с об зи ром на 
по сто ја ње ре ма нент ног на маг не ти са ња). Та ко ђе, до та-
да шња ис ку ства у ис тра жи ва њи ма на слич ним ло ка-
ли те ти ма го во ре о по ве ћа ним вред но сти ма гра ди јен та 
маг нет ског по ља на ме сти ма ду жег бо рав ка љу ди. Због 
ових чи ње ни ца, као и бр зи не ко јом је мо гу ће из ве сти 
ис тра жи ва ња, за ге о фи зич ку ме то ду ко јом је ис тра жен 
про стор ода бра на је ге о маг нет ска ме то да, и то у ва ри-
јан ти маг не то ме тра-гра ди о ме тра, од но сно ме ре ња вер-
ти кал ног гра ди јен та маг нет ског по ља. 

Ме то до ло ги ја са мих ис тра жи ва ња је под ра зу ме-
ва ла пре кри ва ње про сто ра ме ре њем дуж па ра лел них 
ге о маг нет ских про фи ла на ме ђу соб ном ра сто ја њу од 
1 m. Ова ис тра жи ва ња су гру пи са на у ис тра жна по ља, 
ко ја су ге не рал но ди мен зи ја 20 x 20 m. Ко ри шћен је 
гра ди о ме тар GEM19gw Over ho u ser (ка над ске про из-
вод ње) са кон стант ним ра сто ја њем од 54 cm из ме ђу 
сон ди. Хо ри зон тал на ре зо лу ци ја при ли ком сни ма ња 
из но си ла је по да так на сва ких 5 cm про фи ла. Ме ре ња 
су оба вље на у окви ру 24 ис тра жна по ља, а ре зул та ти 
су при ка за ни у ви ду кар те ва ри ја ци ја вер ти кал ног гра-
ди јен та маг нет ског по ља (сл. 7).

Ана ли за ре ги стро ва них по да та ка по ка за ла је да на 
ис тра же ном про сто ру по сто је ано ма ли је маг нет ског 
по ља, ко је се кре ћу у оп се гу -10 nT до +12 nT (на но те-
сла). Ова кве вред но сти по ља ука зу ју на не хо мо ге ност 
у бли ско по вр шин ском сло ју тла, што мо же од го ва ра ти 
по сто ја њу оста та ка ма те ри јал не кул ту ре. По сма тра ју ћи 
рас по ред екс трем но по зи тив них ано ма лиј ских вред но-
сти, мо же се из ве сти за кљу чак да по сто ји гру пи са ње 
ре ги стро ва них ано ма ли ја у ге о ме триј ском рас по ре ду, 
што би ука зи ва ло на струк ту ру не ка да шњег на се ља.

Због бо љег раш чла ње ња вред но сти гра ди јен та маг-
нет ског по ља на ис тра жи ва ној ло ка ци ји, ре зул та ти 
су при ка за ни и ко ри шће њем па ле те у бо ји, где сва-
ка бо ја од го ва ра од ре ђе ном ра спо ну вред но сти маг-
нет ског по ља (сл. 8). Та ко су из дво је не ло ка ци је са 
мак си мал ним по зи тив ним вред но сти ма гра ди јен та 
(вред но сти из над +8 nТ), ко ји ма од го ва ра цр ве на бо ја 
у ко ри шће ној па ле ти. Екс трем не по зи тив не вред но-
сти по ља пред ста вља ју нај пер спек тив ни је ло ка ци је 
на ко ји ма је по треб но из вр ши ти ар хе о ло шку про ве ру. 

4   Па ра под зол ко ји пре кри ва по вр ши ну ло ка ли те та има ве ли ки про це нат гли не, та ко да се зе мља при ли ком гу бље ња вла ге то ли-
ко ска ме ни да би ло ка кав рад сит ним ала том по ста је не мо гућ. С дру ге стра не, она и сло је ви ис под ње ве о ма сла бо про пу шта ју 
во ду, во да се ду го за др жа ва и на по вр ши ни фор ми ра слој жит ког и ле пљи вог бла та. Си ту а ци ја је би ла не што дру га чи ја у ис пу-
на ма ја ма, где је ис тра жи ва ње би ло олак ша но не што рас тре си ти јом и про пу сни јом зе мљом. У по је ди ним сон да ма, на ду би ни 
од 1 до 1,5 m, по ја ви ле су се плит ке по вр шин ске во де, што је оте жа ва ло рад на ис тра жи ва њу.

5   Нај о бим ни ја ре ког но сци ра ња су оба вље на 1991. и 2007. го ди не (Тр бу хо вић 1995; Си мић, Јан ко вић 2007).

6   Та ква ис тра жи ва ња спро ве де на су на ло ка ли те ти ма Цр кви не, Ма син ске њи ве, Ја ри чи ште 1 и 2. Ис пи ти ва ња је оба ви ла еки па Цен тра 
за но ве тех но ло ги је Viminacium. Укуп но је ге о маг нет ском ме то дом сни мљен про стор око 1 ha од но сно јед на че твр ти на ло ка ли те та.
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Сл. 7. Резултати геомагнетске проспекције

Fig. 7. The results of geomagnetic prospecting

Сл. 8. Резултати геомагнетске проспекције (колорни приказ)

Fig. 8. The results of geomagnetic prospecting (in colour)
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Сл. 9. Резултати археолошких истраживања

Fig. 9. Results of archeological investigation

Сл. 10. Геомагнетска аномалија чији је узрочник постојање лепа и керамике

Fig. 10. Geomagnetic anomaly caused by the existence of daub and pottery
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На по ми ње мо да вред но сти гра ди јен та маг нет ског по-
ља из ме ђу -4 nТ и +4 nТ на овом ис тра жном про сто ру 
(бе ла и сме ђа бо ја у ко лор ној па ле ти) пред ста вља ју 
при ро дан маг нет ски фон, од но сно од го ва ра ју ре ла-
тив но хо мо ге ном про сто ру.

На из дво је ним ге о фи зич ким ано ма ли ја ма са екс-
трем но по зи тив ним вред но сти ма гра ди јен та маг нет-
ског по ља пла ни ра на су ар хе о ло шка ис тра жи ва ња. 
Пр ва ар хе о ло шка ис ко па ва ња по ка за ла су да по сто је 
оста  ци ма те ри јал не кул ту ре на се лек то ва ним ло ка ци-
ја ма, од но сно да је оправ да на при ме ње на ме то до ло ги-
ја. На сли ци 9 при ка за ни су ре зул та ти ар хе о ло шких 
ис тра жи ва ња са ге о фи зич ким ре зул та ти ма као под ло-
гом. По ред ано ма лиј ских вред но сти маг нет ског по ља, 
ко је су кон ста то ва не уну тар ло ка ци је ар хе о ло шких 
обје ка та, ва ља за па зи ти да по сто ји и бла го по ви ше ње 
вред но сти гра ди јен та маг нет ског по ља од не ко ли ко 
nТ на ме сти ма ду жег бо рав ка љу ди, као по сле ди ца 
људ ске ак тив но сти у ду жем вре мен ском пе ри о ду. Ове 
раз ли ке се мо гу при ме ти ти код ге о фи зич ких ис тра-
жи ва ња ко ја об у хва та ју ши ри про стор од на се ља ко је 
је пред мет ис тра жи ва ња.

Ар хе о ло шка ис ко па ва ња су по ка за ла да се на ве-
ћи ни ло ка ци ја ко је су пред ста вља ле по зи тив не ано-
ма лиј ске вред но сти маг нет ског по ља на ла зи ла по ве-
ћа на кон цен тра ци ја ле па, га ре жи и ке ра ми ке. Ова кве 
маг нет ске ано ма ли је су углав ном не пра вил ног об ли-
ка и гру пи са не су у од ре ђе не це ли не. При мер јед не 
од ова квих ано ма ли ја са ре зул та ти ма ис ко па ва ња 

при ка зан је на сл. 10. На ме сти ма где су ре ги стро ва-
ни маг нет ски мак си му ми (+10 до +12 nТ), углав ном 
су кон ста то ва не ја ме ис пу ње не ке ра ми ком и ле пом. 
Ова кве ано ма ли је су обич но кру жног об ли ка и са из-
ра же ним мак си му мом у цен тру (сл. 11).

При ли ком ге о фи зич ких ис тра жи ва ња ге о дет ски 
су по зи ци о ни ра не све ис тра жне по вр ши не, а ре зул-
та ти ге о маг нет ске про спек ци је су ин кор по ри ра ни у 
ге о граф ски ин фор ма ци о ни си стем (ГИС), што омо гу-
ћа ва раз ли чи те ана ли зе и пре ци зни је про јек то ва ње 
да љих ар хе о ло шких ра до ва.

Ге о фи зич ка ис тра жи ва ња из ве де на на ар хе о ло-
шком ло ка ли те ту Цр кви не, као по сту пак у фа зи ар-
хе о ло шког ре ког но сци ра ња те ре на, омо гу ћи ла су 
из бор ло ка ци ја на ко ја су про јек то ва на ар хе о ло шка 
ис ко па ва ња. Уз ко ри шће ње ге о дет ске опре ме и ге о-
ре фе рен ци ра ње ре зул та та ге о фи зич ке про спек ци је, 
по ве ћа на је ефи ка сност ар хе о ло шких ис тра жи ва ња 
и сма ње но вре ме по треб но за из во ђе ње ис тра жи ва-
ња, што пред ста вља би тан фак тор ве зан за за штит на 
ар хе о ло шка ис ко па ва ња. 

Ру ко во де ћи се ре зул та ти ма ових ме ре ња, ар хе о-
ло шке сон де су по ста вље не та ко да сви ре ги стро ва ни 
објек ти бу ду об у хва ће ни ис ко па ва њем. На пар це ла ма 
где ни је би ло усло ва за пред ви ђе на ме ре ња, си стем 
ар хе о ло шких сон ди био је по ста вљен та ко да је омо-
гу ћа вао ис тра жи ва ње свих ве ли ких обје ка та. Обич но 
се ра ди о си сте му из ду же них сон ди ко је су по ста вље не 
па ра лел но, на ме ђу соб ном од сто ја њу од 4 до 6 m. Сви 

Сл. 11. Јама испуњена керамиком и лепом

Fig. 11. Pit with pottery and daub
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ре ги стро ва ни објек ти су про ши ре њем по вр ши не сон-
де у це ло сти ис тра же ни. Код обје ка та ко ји су уоче ни 
да љин ском де тек ци јом увек је ис тра же на по вр ши на 
ко ја је не што ве ћа од са мог ре ги стро ва ног објек та. 

Про стор не кро по ле је ис тра жен ши ро ким ис ко-
пом, с по ста вља њем кон трол них ро во ва на окол ном 
про сто ру.

Укуп на ис тра же на по вр ши на је око 3.000 m2 (сон-
де су озна че не бро је ви ма 1–40 и 51 и 52), од но сно 85 
ар хе о ло шких це ли на (А.Ц.) и 292 гро ба.

СТРАТИГРАФИЈА

Ло ка ли тет Цр кви не има сло же ну хо ри зон тал ну 
стра ти гра фи ју. На ве ћем де лу на ла зи шта про сти ре 
се јед но слој но ене о лит ско на се ље. Је ди но је у сек то-
ри ма 21, 22, 31 и 32 не што дру га чи ја си ту а ци ја. Ов де 
су сред њо ве ков не ја ме или гро бо ви би ли уко па ни 
у вин чан ски кул тур ни слој. Од по вр ши не зе мље до 
ре ла тив не ду би не од 20 до 80 cm про сти ре се слој там-
но бра он зе мље, чи ја ком пакт ност ва ри ра у за ви сно-
сти од то га да ли је зе мља об ра ђи ва на у ско ри је вре ме. 
Слој је та њи на де ло ви ма ло ка ли те та ко ји се на ла зе на 
бла гим па ди на ма, од но сно бли зу иви ца реч не те ра се, 
та ко да на овим ме сти ма до сти же мак си мал ну де бљи-
ну од 0,3 m. Ве ћи део по крет них на ла за и обје ка та 
на ла зио се у овом сло ју. Ис под ње га про сти ре се слој 
све тло бра он гли но ви те жућ ка сте зе мље, мак си мал не 
де бљи не око 40 cm. У ве ћи ни ис тра же них сон ди ре ги-
стро ва но је не ко ли ко зо на са оста ци ма вин чан ских 
обје ка та ко ји су би ли по диг ну ти на са мом по чет ку 
овог сло ја. Ујед но је са истог ни воа из вр ше но уко-
па ва ње от пад них ја ма у слој све тло бра он жућ ка сте 
зе мље. По ред то га што се на ње го вом гор њем ни воу 
на ла зе гра ђе вин ски објек ти, у ње му је ре ги стро ва но 
ве о ма ма ло ар хе о ло шких на ла за. Ис под кул тур ног 
сло ја про сти ре се слој све тлобра он гли но ви те зе мље, 
чи је дно пре ла зи ре ла тив ну ду би ну од 2,2 m. Овај слој 
је пот пу но ар хе о ло шки сте ри лан. Еви дент но је да у 
сло ју ко ји са др жи вин чан ско на се ље по сто ји је дан 
хо ри зонт ста но ва ња. Ре ги стро ва на су са мо три стра-
ти фи ци ра на објек та, али у сва три слу ча ја се ра ди 
о по ди за њу ку ћа из над ста ри јих от пад них ја ма или 
пе ћи. То упу ћу је на за кљу чак да ни су сви стам бе ни 
објек ти по диг ну ти исто вре ме но. 

КВАЛИТЕТОЧУВАНОСТИ
АРХЕОЛОШКИХОСТАТАКА

Про стор на ко ме је по диг ну то на се ље усло вио је 
да се на кон ње го вог ру ше ња спо ро фор ми рао слој зе-
мље ко ји пре кри ва ње го ве остат ке. Де бљи на зе мља-
ног сло ја из но си од 20 до 40 cm, од но сно у рет ким 
си ту а ци ја ма пре ко 0,7 m. Је дан од раз ло га је сва ка-
ко то што ви ше ни је би ло по ди за ња но вих на се ља на 
истом ме сту, као и чи ње ни ца да је слој спо ро на ста јао 
рас па да њем ор ган ских ма те ри ја би ља ка и на но си ма 
ве тра. Исти слој мо гао је ла ко би ти спран при ли ком 
ин тен зив них па да ви на, по себ но са обод них де ло ва 

ло ка ли те та, где је кул тур ни слој нај та њи. Тај тан ки 
слој за шти те по вре ме но је ко ри шћен као ора ни ца, па 
се на по је ди ним оста ци ма спа ље них вин чан ских ку ћа 
ви ди да је об ра дом зе мље био оште ћен слој ру ше ви на 
ко ји је пре кри вао под ни це ку ћа. У ве ћи ни слу ча је ва 
све што се на ла зи ло из над ни воа по да пот пу но је или 
де ли мич но оште ће но ора њем. Ко сти и дру ги ма те ри-
јал от кри вен у сло ју ван ја ма у вр ло су ло шем ста њу 
очу ва но сти.

Ме ре њем ки се ло сти зе мљи шта утвр ђе но је да се 
ра ди о из у зет но ки се лој сре ди ни ко ја је де ло ва ла 
агре сив но на ар хе о ло шке на ла зе. Ки се ла сре ди на 
је пот пу но уни шти ла ко сти у ве ли ком бро ју гро бо-
ва из сред њег ве ка и осман ског пе ри о да, та ко да су 
очу ва не са мо ду ге ко сти и ло ба ње, обич но у ста њу 
рас па да ња. У ја ма ма је ме ђу тим, због ве ћих ко ли чи-
на га ре жи и пе пе ла, сма ње на ки се лост зе мљи шта, па 
су и на ла зи углав ном мно го бо ље очу ва ни, ма да је 
њи хов број ма ли у од но су на ис тра же ну по вр ши ну. 
Ја ме су, ујед но, објек ти ко ји се нај лак ше де фи ни шу. 
Ход на по вр ши на вин чан ског на се ља фор ми ра на је на 
сло ју све тло бра он жућ ка сте зе мље квар тар не гли не, 
што је омо гу ћи ло да се уко пи с ве ли ким про цен том 
рас пад нут них ор ган ских ма те ри ја и ле па ве о ма до бро 
уоча ва ју то ком ис тра жи ва ња. Упр кос то ме, али и па-
жљи вом ис тра жи ва њу ни воа са оста ци ма ку ћа, би ло 
је не мо гу ће уочи ти оти ске сту бо ва ни ти по бо ји, ни ти 
по тек сту ри и ква ли те ту зе мље.

ОСНОВНЕКАРАКТЕРИСТИКЕ
ОТКРИВЕНИХОБЈЕКАТА

Оста ци ар хи тек ту ре иден ти фи ко ва ни су на осно-
ву очу ва них по вр ши на под ног и зид ног ле па. Они су 
би ли раз ли чи тог сте пе на очу ва но сти – од пот пу но 
одр жа них под ни ца до ку ћа ра зо ре них об ра дом зе мље. 
То ком ис тра жи ва ња ни су ре ги стро ва ни пре град ни 
зи до ви ни по сто ја ње дру гих обје ка та уну тар ку ћа. 
Та ко ђе, ниг де ни су уоче ни тра го ви те мељ ног ро ва 
или оти сци сту бо ва ку ћа. На ис тра же ним оста ци ма 
ку ћа са очу ва ним под ним и зид ним ле пом ја сно су 
ви дљи ви оти сци др ве не гра ђе – тал пе, гре де, пру ће. 
На ни воу по да на ђе ни су фраг мен ти жр тве ни ка, ан-
тро по морф них фи гу ри на, алат ке од кре ме на и гла ча-
ног ка ме на, де ло ви ка ме них жрв ње ва.

Про пор ци о нал но ис тра же ној по вр ши ни, на ло-
ка ли те ту је от кри вен из у зет но ве ли ки број ја ма. На 
осно ву фор ме, ве ли чи не и са др жа ја из два ја ју се две 
основ не гру пе ја ма: кру жног или елип со ид ног об ли ка 
и ба чва стог пре се ка, од но сно из ду же ног елип со ид-
ног об ли ка и бла го лев ка стог пре се ка. Преч ник ја ма 
ва ри ра од 1 до 8 m, а ду би на од 1,3 до 1,6 m. Њи хо ву 
ис пу ну са чи ња ва ју круп ни на сла га ни ко ма ди зид ног 
ле па и оста ци здро бље ног ле па и га ре жи или там-
но бра он и цр на рас тре си та зе мља са до ста га ре жи, 
сит ним ко ма ди ма ле па, ве ли ким бро јем фраг ме на та 
ке ра ми ке, ка ме них од би та ка и жи во тињ ских ко сти-
ју. У ја ма ма су от кри ве ни и де ло ви на ме шта ја (но ге 
гли не них сто чи ћа или жр тве ни ка). У не ким ја ма ма 
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гор њу по вр ши ну за тва рао је слој зид ног ле па де бљи-
не 10 до 30 cm.

От кри ве но је укуп но 5 пе ћи, од ко јих су са чу ва не 
са мо под ни це од гли не ног пре ма за. Осно ве пе ћи су 
има ле из ду жен пот ко ви част об лик, преч ни ка од 0,7 
до 1,3 m. У два слу ча ја под ни ца де бљи не 2 до 3 cm би-
ла је по диг ну та ди рект но на под ло зи од зе мље. Оста ле 
пе ћи има ле су суп струк ци ју од ло мље них фраг ме на та 
ке ра ми ке са тра го ви ма об на вља ња. Све су от кри ве не 
на про сто ру ван обје ка та, из у зев пе ћи ко ја је би ла 
при сло ње на уз спољ ни зид ку ће 3.

Сред њо ве ков ни гро бо ви су би ли уко па ни на ре ла-
тив ну ду би ну од око 0,7 m. Ве ћи ном су се на ла зи ли у 

сло ју там но бра он рас тре си те зе мље, та ко да кон ту ре 
гроб них ра ка ни су мо гле би ти уоче не. Ори јен ти са-
ни су прав цем за пад–ис ток, са ма њим де ви ја ци ја ма. 
На осно ву ма лог бро ја на ла за и ти по ло шких од ли ка, 
као и над гроб них обе леж ја, мо же се де фи ни са ти да 
је не кро по ла би ла у упо тре би то ком ду жег пе ри о да. 
(Роп кић 2008: 326).

За хва љу ју ћи из у зет ном раз у ме ва њу и по мо ћи ин-
ве сти то ра, ло ка ли тет Цр кви не је у це ло сти ис тра-
жен и до ку мен то ван, што свр ста ва овај ло ка ли тет 
у низ нај ква ли тет ни је и нај пот пу ни је ис тра же них 
нео лит ских (ене о лит ских) на се ља на тлу цен трал-
ног Бал ка на.
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The site Crkvine lies on the flat plateau of the second 
high river terrace. On the north side it borders the alluvial 
flatland of the small river Kladnica, on the eastern side 
the floodland and the watercourse of the river Kolubara, 
while on the west it is edged by the riverbed of the Duboki 
Potok stream which carved its way through to the river 
Kladnica. Due to such position of water-covered areas, 
the site seems to be perching on an elongated shelf with a 
flat plateau measuring 300 by 100 meters, oriented north-
south. The site is about 20 meters above the Kolubara, 
at the height above sea level of 100 to 110 meters. At the 
time it began, the Eneolithic site was not far from the con-
fluence of the Kladnica and the Kolubara. Its geographical 
coordinates are  X=7439.074; Y=4926.400; the broader 
zone of the site where surface finds are spread around is 
about 4.5 ha. Rectangular coordinate system whose main 
axes were oriented towards the points of the compass was 
used as a horizontal control system for gathering and re-
cording data. The largest unit is a sector measuring 50 
by 50 meters divided into squares 2 by 2 meters. Total 
investigated area is about 3 000 m2 (probes are marked 
with numbers 1–40 and 51 and 52), comprising the total 
of 85 archeological units (AU) and 292 graves.

Stratigraphic excavation was done by archeological 
units (contexts) presenting logical structures such as a 
waste pit, a furnace, a house: they were all assigned indi-
vidual numbers. On the basis of portable finds, the site 
was dated to the last phase of the vinča culture.

Long lasting work on rescue investigations resulted in 
the formation of a methodology and the dynamics in line 
with financial resources, timeframe and the objectives of the 
exploration, allowing for the opportunity for the archeologi-
cal sites to be speedily and thoroughly investigated, without 
allowing the pace of the work to compromise the quality of 
technical documentation. The archeological team was made 
up of fifteen to twenty archeologists and students, together 
with about one hundred workers engaged by the Public 
Enterprise Kolubara. In addition, a significant number of 
experts and scientists occasionally involved themselves. All 
investigation was completed in the course of two seasons 
during 2005 and 2009, with the total of 10 working months. 
It could be noted that most work was done under extreme 
conditions, such as scorching hot summers without precipi-
tation, cold autumns and a winter which was characterized 
by high amount of precipitation.

Work unfolded according to the following dynamics:
– systematic reconnaissance of endangered area
–  assessment of the level of endangerment in relation to 

the dynamics of the spread of the pits
–  geomagnetic prospecting of sites at risk
–  sondage investigation using random sampling method
–  systematic investigation in accordance with the find-

ings.
Geophysical exploration conducted at the archeologi-

cal site Crkvine, as a procedure in the archeological re-
connaissance of the terrain, allowed for the selection of 
locations for prospective archeological excavation. With 
the use of surveying equipment along with geo-referenc-
ing the results of geophysical prospecting, the effective-
ness of archeological investigation was improved and its 
length reduced, which is of prime importance in rescue 
archeological excavation. Investigation was grouped into 
exploration fields, measuring twenty by twenty meters as 
a rule. Measuring was conducted in 25 explorations fields 
and the findings were presented as a map of variation of 
vertical gradient of magnetic field. In the investigation 
was used gradiometer GEM19gw Overhouser (produced 
in Canada), with the constant distance of 54 cm between 
the probes. horizontal resolution during work produced 
a piece of information at every 5 cm of the profile.

In the plots of land where measuring planned was not 
possible, the system of archeological probes was set so as 
to allow for the investigation of all large objects. It is a sys-
tem of elongated probes set 4 to 6 meters apart from each 
other. The area of the necropolis was investigated through 
wide excavation with control trenches in the surrounding 
area. Most of the site has complex horizontal stratigraphy. 
A single layered neolithic settlement covers most of the 
site. Medieval pits or graves are dug into the vinča cul-
tural stratum. It is evident that the layer with the vinča 
settlement comprises only one horizon of objects. Only 
three instances of object stratification were registered: in 
all of them houses were built on top of older midden pits 
or furnaces, which points to the conclusion that not all 
residential structures were built at the same time.

Architectural remains were identified on the basis of 
preserved surfaces of floor and wall daub. At the floor 
level fragments of sacrificial altars were found, anthropo-
morphic figurines, stone and ground stone tools as well 
as parts of grinding stones.

Radivoje Arsić
Jelena Miletić
Vladimir Miletić

Rescueinvestigationatthesite
Crkvine,MaliBorak
Keywords: Crkvine, Mali Borak, archeological investigation, settlement, necropolis, the Vinča cul-
ture, the Middle Ages
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By the form, size and contents, two main groups of 
pits can be distinguished: of circular or ellipse shape 
and barrel shaped in cross section, and the other of 
elongated ellipse shape and slightly funnel shaped cross 
section. 

In the settlement, five earthen furnaces were uncov-
ered, of which only floor parts from clay coating were 
found. The bases of the furnaces were in the shape of an 
elongated horse hoof, and, in several cases, the substruc-
ture of broken pottery fragments with traces of restora-
tion. All except one were found outside the buildings.

Medieval graves were dug at the relative depth of 
about 0.7 m, in the layer of dark brown, loose soil. They 
lie in the west-east direction, with slight deviations. On 
the basis of a small number of finds and their typologi-
cal characteristics, as well as grave markings, it can be 
concluded that the necropolis was in use during a long 
period of time.

Measures of the acidity of the soil showed that it is an 
extremely acid environment which aggressively affected 
archeological finds. however, in the pits, due to larger 
quantities of cinder and ashes, the acidity of the soil was 
reduced, and so the finds are much better preserved.

The site of Crkvine was completely destroyed through 
the operation of the surface mining operation immediate-
ly after the research campaign of 2006. Since the site also 
comprised a medieval necropolis with grave markings, 
most emphasis was on the exploration of the necropolis 
itself. It was given priority due to the fact that this form 
of burial in western Serbia has been poorly researched, 
as well as to the larg chronological span of the burials at 
the necropolis.

It can be claimed with certainty that central parts of 
the settlement were investigated and that relevant and 
representative data was made available for the analysis 
of aspects of life in a late-phase vinča settlement.





То ком две кам па ње 2005. и 2006. го ди не на ло-
ка ли те ту Цр кви не у Ма лом Бор ку ар хе о ло шким ис-
ко па ва њи ма утвр ђе ни су оста ци на се ља вин чан ске 
кул ту ре, ко је се, по пре ли ми нар ној об ра ди по крет ног 
ар хе о ло шког ма те ри ја ла мо же да то ва ти у Вин ча Д2 
фа зу (Жи ва но вић, Спа сић 2008). Чи ни се да је на се ље 
ре ла тив но крат ког ве ка по што је у све га три слу ча ја 
кон ста то ва но по сто ја ње на сло ја ва ња ја ма оста ци ма 
обје ка та од ле па, док ве ћи део ис тра же ног про сто ра 
оста вља ути сак да је на се ље има ло са мо је дан гра ђе-
вин ски хо ри зонт. Ови рет ки при ме ри на сло ја ва ња 
ве ро ват но се мо гу об ја сни ти по ра стом по пу ла ци је у 
на се љу ко ја је у јед ном тре нут ку жи во та на ло ка ли-
те ту из гра ди ла над зем не објек те у тех ни ци об ли ца и 
ле па над ја ма ма ко је су прет ход но ве ро ват но има ле 
функ ци ју од ла га ли шта от па да, а ко ри сти ла су их дру га 
обли жња до ма ћин ства. Ис тра же ни део ло ка ли те та све-
до чи да се не ра ди о на се љу вин чан ске кул ту ре ушо ре-
ног ти па по пут на се ља на Вин чи или Ба њи ци (Ста лио 
1968; То до ро вић, Цер ма но вић 1961: 10; То до ро вић 
1981), већ да је пре у пи та њу на се ље са из дво је ним 
по је ди нач ним до ма ћин стви ма ко ја се са сто је од не ко-
ли ко обје ка та гру пи са них око јед ног ве ћег, ве ро ват но 
стам бе ног објек та (Га ра ша нин М. 1979: 199). На жа-
лост, услед кон ти ну и ра ног на пре до ва ња по вр шин ског 
ко па Там на ва и ве ли ке по вр ши не ло ка ли те та ни је би-

ло мо гу ће ис тра жи ти га у пот пу но сти (ис тра же но је 
при бли жно 3.000 m2), те са мим тим ни је уста но вљен 
ни та чан број обје ка та.

Ар хе о ло шким ис ко па ва њи ма на ло ка ли те ту кон-
ста то ва но је по сто ја ње 13 ве ћих по вр ши на са ле пом 
ко је се во де као ку ће или стам бе ни објек ти, ма да би 
се не ке од тих по вр ши на (пр вен стве но због ве ли чи-
не) евен ту ал но мо гле про ту ма чи ти и као оста ци ви ше 
обје ка та ко ји су с вре ме ном де ва сти ра ни по љо при вред-
ним ра до ви ма до те ме ре да оста вља ју ути сак као да је 
у пи та њу је дан обје кат (по пут на при мер А.Ц. 1.721 у 
сек то ру 63). Ис под три по вр ши не (објек та) кон ста то ва-
но је по сто ја ње ја ма (А.Ц. 1.1, 1.32, 1.78) ко је би мо гле 
ука зи ва ти на ви ше слој ну при ро ду по је ди них де ло ва 
ло ка ли те та иако је у од но су на уку пан број про на ђе них 
ар хе о ло шких це ли на ово ви ше из у зе так не го пра ви ло и 
ве ро ват но се мо ра ту ма чи ти као слу чај но на сло ја ва ње 
не што ра ни јих обје ка та, а не као по себ на гра ђе вин ска 
фа за. У не по сред ној око ли ни А.Ц. 1.72 и 1.38 от кри ве не 
су ја ме ко је су мо гле пред ста вља ти је дин стве ну и јед но-
вре ме ну це ли ну са са мим гра ђе вин ским објек том.

За све објек те ка рак те ри стич но је то што су се на-
ла зи ли ре ла тив но плит ко, из ме ђу 30 и 50 cm ис под 
да на шње по вр ши не тла, као и то што су при лич но де-
ва сти ра ни ка сни јим по љо при вред ним ра до ви ма, због 
че га је углав ном нај бо ље до ку мен то ван са мо ни во по-

УДК   903 . 3 " 634 " (497 . 11) 
902 . 2 (497 . 11) " 2005 / 2006 "
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Апстракт: У то ку ар хе о ло шких ра до ва на ло ка ли те ту Цр кви не от кри ве ни су оста ци 13 над зем-
них обје ка та ко ји мо гу да се да ту ју у ка сну фа зу вин чан ске кул ту ре. На се ље ни је ур ба ни зо ва ног 
ти па и у ње му је бо ра вио ма њи број ста нов ни ка. Оста ци обје ка та ука зу ју на ку ће ти пич не за 
вин чан ску кул ту ру, пра во у га о ног об ли ка, с кро вом на две во де и пра те ћим објек ти ма – пе ћи ма. 
Оста ци ку ћа на во де да су по сто ја ла два основ на ти па ори јен та ци је обје ка та у од но су на ду жу 
осу, прав цем СИ–ЈЗ и СЗ–ЈИ.

Кључнеречи: вин чан ска кул ту ра, стам бе ни објек ти, пле тер, леп, под ни це, зи до ви, пе ћи 

1  Ар сић, Р., Милетић, Ј., Милетић, В., Заштитна истраживања на локалитету Црквине, Мали Борак, у овој све сци.
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да обје ка та. О оста ци ма зид не кон струк ци је мо же се 
го во ри ти са мо на осно ву по је ди нач них ко ма да зид ног 
ле па, по што in si tu зи до ва го то во и да не ма. Уоп ште но 
гле да но, на осно ву ис ко па них оста та ка ар хи тек ту ре 
мо же мо ре ћи да на ло ка ли те ту си гур но по сто је две 
гру па ци је обје ка та, јед на на се вер ном кра ју у сон да-
ма 12 и 14 ко ја је са чи ње на од три објек та пра во у га о-
не осно ве (ку ће) и две пе ћи и дру га ко ја се на ла зи ла 
у ју жном де лу ло ка ли те та (сон де 37, 39, 51 и 53), а 
ко ју са чи ња ва ви ше обје ка та, али знат но ло ши је очу-
ва но сти (мо гу ће је на слу ти ти кон ту ре бар че ти ри, а 
ве ро ват но и пет обје ка та). У про сто ру из ме ђу ове две 
гру па ци је от кри ве не су још три по вр ши не/објек та 
од ко јих је је дан (А.Ц. 1.67) у пот пу но сти изо ло ван, 
без по моћ них обје ка та у не по сред ној око ли ни, док су 
дру ге две по вр ши не (А.Ц. 1.32 и 1.38) мо жда оста ци 
јед ног ве ћег објек та ко ји је на кнад но, нај ве ро ват ни је 
по љо при вред ним ра до ви ма и ак тив но шћу ве ге та ци је, 
у це ли ни де ва сти ран.

ДИМЕНЗИЈЕИОРИЈЕНТАЦИЈАОБЈЕКАТА

Објек ти от кри ве ни на ло ка ли те ту Цр кви не ни су јед-
но о бра зни у по гле ду ди мен зи ја и ори јен та ци је, иако је 
при лич но не за хвал но го во ри ти о тач ним ди мен зи ја ма 
и ори јен та ци ји због ве ли ког оште ће ња оста та ка као и 
због не пот пу но ис ко па них по је ди них обје ка та услед 
ин тен зив них ру дар ских ра до ва на по вр шин ском ко пу 
Там на ва. Ипак, са си гур но шћу се мо же го во ри ти о ди-
мен зи ја ма не ких обје ка та, по пут објек та А.Ц. 1.19 (сек-
то ри 1/2, сон да 12) (Т. 1) чи ја је ду жа стра на 4,5 m, док 
по ужој стра ни очу ва на ве ли чи на из но си око 3,5 m. По-
што је обје кат оште ћен у за пад ном де лу, што је ви дљи во 

по тра си ју жног зи да ко ји је са чу ван до ви си не од 10 до 
15 cm (сл. 4), ве ро ват но је да би овај обје кат мо гао би ти 
при бли жно ква драт ног об ли ка, око 4,5 x 4 m ве ли чи не. 
Уоч љи во је да у окви ру објек та си гур но ни су по сто ја ли 
пре град ни зи до ви, а не ма ни тра го ва пе ћи као ни ог-
њи шта.2 Овај обје кат је мо гао има ти функ ци ју скла ди-
шта, по што не до ста так пе ћи или ог њи шта и ди мен зи је 
ука зу ју да ни је мо гао би ти стам бе ни обје кат, а сва ка ко 
ни из дво је на ку хи ња. По ред овог објек та, тач не ди мен-
зи је је та ко ђе мо гу ће с ве ли ком си гур но шћу утвр ди ти 
за обје кат 1.67 (сек тор 52, сон да 33) (Т. 2) ко ји је био 
ве ли чи не 8,8 x 4,4 m. Обје ка та слич них ди мен зи ја има 
на ве ли ком бро ју ло ка ли те та вин чан ске кул ту ре, по-
пут Ди во сти на (Бог да но вић 1988: 74–83), Го мо ла ве 
(Пе тро вић 1992: 19–32), Вин че (Ва сић 1932; Ста лио 
1984: 34–41) и дру гих. 

У сон да ма 19 и 22 (сек тор 22) у то ку ис ко па ва ња 
2005. го ди не су про на ђе ни оста ци два објек та, А.Ц. 
1.32 (Т. 3) и А.Ц. 1.38. Ова два објек та мо гла би пред-
ста вља ти део или це ли ну јед ног до ма ћин ства. Ве ћи 
обје кат, 1.32, је, ба рем у ис ко па ва ном де лу, имао ди-
мен зи је 7,8 (пра вац се ве ро за пад–ју го и сток) x 5,9 m 
(пра вац ју го за пад–се ве ро и сток) по че му ли чи на ра-
ни је опи са ни обје кат 1.67. Ма њи обје кат, А.Ц. 1.38, од 
ко га је ис ко пан са мо ју жни део има утвр ђе не ди мен зи је 
4,7 x 4,7 m, али мо же се прет по ста ви ти да је ду жа стра-
на објек та има ла бли зу 8 m. На жа лост, ка ко је обје кат 
от кри вен по след њег да на пр ве кам па ње ис тра жи ва ња 
(3. де цем бра 2005), ни је би ло мо гу ће ис тра жи ти га у 
пот пу но сти и де фи ни са ти тач не ди мен зи је.

Обје кат А.Ц. 1.23 (Т. 4), про на ђен у сек то ру 12 (сон-
да 14), ис ко пан је ве ћим де лом, а утвр ђе не ди мен зи је 
су му би ле 6,5 x 5,4 m. Будући да је на се ве ро и сточ ном 

Табла 1/Table 1

2  Иако нео бич них ди мен зи ја, ова кав обје кат ни је без ана ло ги ја. У то ку кам па ње 2006. го ди не, на ло ка ли те ту Бе ло бр до у Вин чи 
у пот пу но сти је ис ко пан обје кат 03/03, ди мен зи ја 3 x 2,8 m (Та сић 2007: 206), та ко ђе без пе ћи или ва три шта уну тар зи до ва.
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Табла 2/Table 2

Сл. 1. Јужни зид А.Ц. 1.19

Fig. 1. South wall A.U 1.19
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Табла 3/Table 3

Табла 4/Tablе 4
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де лу ду же стра не од ре ђе ни део објек та остао нео т ко-
пан, мо гу ће је прет по ста ви ти да је и овај обје кат био 
слич них ди мен зи ја као А.Ц. 1.32 и А.Ц. 1.67.

У сек то ру 53 (сон да 37) А.Ц. 1.76 та ко ђе пред ста вља 
остат ке гра ђе вин ског објек та, али на жа лост ни ова це-
ли на ни је у пот пу но сти ис тра же на, те се о га ба ри ти ма 
мо же го во ри ти са мо уз од ре ђе ну ре зер ву. От кри ве ни 
део објек та имао је ди мен зи је 9,4 x 5,4 m, али се обје кат 
пру жао да ље ка ис то ку и ју гу у про стор ко ји ни је ис тра-
жен због огра ни че ног вре ме на тра ја ња ра до ва.

По ред на ве де них обје ка та тре ба ис та ћи и A.Ц. 
1.72 (сек тор 63, сон да 39) ко ји се са сто ји из ви ше 
кон цен тра ци ја ле па ве ћих ди мен зи ја, ме ђу соб но не-
по ве за них. По је ди нач но гле да но, нај ве ћа кон цен тра-
ци ја ле па је нај се вер ни ја, ко ја об у хва та ква дра те РП 
19–22 и чи је су ди мен зи је 4,4 m прав цем се вер–југ и 
5,8 m прав цем ис ток–за пад. Ипак, уко ли ко се узму 
у об зир и оста ле обли жње кон цен тра ци је, до би ја се 
га ба рит објек та ди мен зи ја 8,6 x 8,9 m, што се са мо до-
не кле укла па у ве ли чи не обје ка та вин чан ске кул ту ре. 
Уко ли ко се пак прет по ста ви да се вер на и ју жна кон-
цен тра ци ја ле па (по две гру пе ле па у сва кој) пред ста-
вља ју остат ке два објек та, он да би се мо гло го во ри ти 
о сле де ћим ди мен зи ја ма: 8,6 x 4,5 m за ју жни обје кат 
и 7,9 x 4,2 m за се вер ни обје кат. Ове ди мен зи је укла-
па ју се са ди мен зи ја ма А.Ц. 1.32 и 1.67, па би ве ро ват-
но тре ба ло раз ми шља ти у овом прав цу. Про блем код 
ова кве ре кон струк ци је по ме ну те две гру па ци је ле па 
је сте ори јен та ци ја та ко де фи ни са них обје ка та, ко ја би 
у том слу ча ју у пот пу но сти од у да ра ла од уоби ча је не 
ори јен та ци је се вер–југ (уз из ве сно од сту па ње ка се-
ве ро и сто ку, тј. ју го за па ду). С дру ге стра не, ме ђу соб на 
раз да љи на из ме ђу обје ка та у том слу ча ју би из но си-
ла из ме ђу 1,5 и 1,8 m, за шта већ по сто је ана ло ги је 
на број ним ло ка ли те ти ма, а сва ка ко тре ба из дво ји ти 
при ме ре Ба њи це и Вин че као ви со ко ор га ни зо ва них 
на се ља вин чан ске кул ту ре, где су по не кад ме ђу соб не 
уда ље но сти обје ка та ма ње од јед ног ме тра.

Уко ли ко се по сма тра ори јен та ци ја кон ста то ва них 
обје ка та, при мет но је да ни у том аспек ту не по сто ји 
из ра же на јед но о бра зност на ло ка ли те ту, што је ве ро-
ват но по сле ди ца чи ње ни це да ло ка ли тет ни је ушо ре-
ног ти па, са број ним зби је ним објек ти ма на ре ла тив но 
ма лом про сто ру. Ипак, мо же се на гла си ти да по сто је 
две тен ден ци је ори јен та ци је обје ка та. Че ти ри објек та 
би се са си гур но шћу мо гла на ве сти као ори јен ти са на 
прав цем се ве ро и сток–ју го за пад: А.Ц. 1.19, 1.23, 1.67 
и 1.76, док би се, уз од ре ђе не ре зер ве, у ову гру пу још 
мо гао при кљу чи ти и обје кат 1.21 у сон ди 12 (сек тор 
1) ко ји ни је у пот пу но сти ис тра жен. Ори јен та ци ја се-
ве ро и сток–ју го за пад из вр ше на је по па ра ме тру ду же 
стра не објек та, али ни је са вр ше на. Код сва ког од по ме-
ну тих обје ка та по сто ји од сту па ње од иде ал ног прав ца 
СИ–ЈЗ и оно из но си од 3 до 5 сте пе ни, што је сва ка ко 
по сле ди ца чи ње ни це да су об је кти би ли ори јен ти са ни 
пре ма по ло жа ју сун ца ко ји ва ри ра за ви сно од го ди-
шњег до ба и до ба да на.

У гру пу обје ка та ори јен ти са них прав цем се ве ро за-
пад–ју го и сток мо гле би се свр ста ти сле де ће три це ли-

не: 1.32, 1.38 и 1.72. Као и код прет ход не гру пе и ов де 
по сто је од сту па ња од иде ал не ли ни је се ве ро за пад–ју-
го и сток, ко ја би би ла нај и зра же ни ја код це ли не 1.72, 
уко ли ко при хва ти мо прет по став ку да су у пи та њу за-
пра во оста ци два раз ли чи та објек та. Та да би од сту па ње 
од ли ни је СЗ–ЈИ из но си ло пре ко 20 сте пе ни, што је 
ве о ма те шко об ја сни ти слу чај но шћу или од сту па њем 
по ло жа ја сун ца од сме ра ис ток–за пад. У овом слу ча ју 
би се мо гло го во ри ти о на мер ном ори јен ти са њу објек-
та прав цем бли жим сме ру ис ток–за пад.

Код оста лих обје ка та ни је мо гу ће ја сно уста но ви ти 
ори јен та ци ју, нај че шће за то што су из ра зи то де ва сти-
ра ни ка сни јим ра до ви ма (по пут А.Ц. 1.39) или ни су 
ис ко па ни у пот пу но сти.

КОНСТРУКЦИЈАОБЈЕКАТА
ОДОБЛИЦАИЛЕПА

Сви објек ти от кри ве ни на ло ка ли те ту Цр кви не, без 
об зи ра на ве ли чи ну или ори јен та ци ју, из гра ђе ни су на 
на чин ко ји се мо же де фи ни са ти као ка нон гра ди тељ-
ског ис ку ства вин чан ске кул ту ре, уз не знат не ва ри ја-
ци је. Не по сто ји ни ти је дан еле мент гра ђе вин ске тех-
но ло ги је ко ји од ска че од уоби ча је не тех ни ке по зна те 
са дру гих ло ка ли те та вин чан ске кул ту ре.

КОНСТРУКЦИЈАПОДА

Код свих обје ка та ис ко па ва них на ло ка ли те ту нај бо-
ље очу ва ни део објек та су би ле под ни це. Ово је сва ка ко 
по сле ди ца ре ла тив но плит ког хо ри зон та с над зем ним 
објек ти ма на ло ка ли те ту, где је ве ћи на обје ка та про-
на ђе на на ду би ни од око 30 до 50 cm. Ова кво ста ње је 
узро ко ва ло да гор њи де ло ви ру ше вин ског сло ја обје-
ка та с вре ме ном бу ду раз ву че ни с при мар не по зи ци је 
при род ном еро зи јом тла и ин тен зив ном по љо при вред-
ном ак тив но шћу у око ли ни са мих обје ка та. 

По до ви у објек ти ма кон стру и са ни су по ла га њем 
др ве них об ли ца на при пре мље ну под ло гу и по том 
за тр па ва ни бла том по ме ша ним с ма ло пле ве и дру-
гих при ме са. Под ло га је мо гла да се раз ли ку је, али 
углав ном је био у пи та њу слој на би је не и по рав на те 
зе мље, ма да има при ме ра да су ко ри шће ни и ке ра-
мич ки фраг мен ти уме ша ни у слој (А.Ц. 1.1). На ова ко 
при пре мље ну под ло гу по ла га не су об ли це не у јед на-
че них ди мен зи ја. Ово се нај бо ље мо же при ме ти ти 
на при ме ру А.Ц. 1.1 где су под ни це пре се че не (сл. 
1) да би се ја сни је са гле да ла кон струк ци ја по да. Том 
при ли ком от кри ве ни су тра го ви из го ре лих об ли ца 
ши ри не 8 до 10 cm по ре ђа них па ра лел но прав цем 
се вер–се ве ро и сток. Ове об ли це су ве ро ват но гру бе 
да ске на пра вље не це па њем ве ћих де ба ла уз по моћ 
кли но ва, чи ме су оне има ле при бли жно рав не по-
вр ши не на гор њој и до њој стра ни, док је на боч ним 
стра на ма био очу ван не ка да шњи пр во бит ни об лик 
труп ца, а ве ро ват но и ко ра, због че га и оти сци на ле пу 
ода ју ути сак за о бље но сти на бо ко ви ма. Ово се мо же 
ви де ти на при ме ру не ко ли ко фраг ме на та ле па из А.Ц. 
1.77, где је би ло мо гу ће ре кон стру и са ти об лик пот-
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па то сних гре да на осно ву њи хо вог оти ска у ле пу (сл. 
2). У овом слу ча ју је ви дљи во и да су у кон струк ци ји 
по да ко ри шће не и ве ће об ли це/да ске, чак и око 20 cm 
ши ри не, што мо же да ука же на не по сто ја ње ша бло на 
у ко ри шће њу си ро ви не за по ста вља ње суб струк ци је 

по да. Та ко ђе се ла ко мо же про на ћи и по твр да те зе 
да су об ли це са мо су мар но об ра ђи ва не, јер је ла ко 
ви дљи во где се бла то пре отврд ња ва ња и ка сни јег пе-
че ња (при ли ком ру ше ња ку ће) уву кло у не рав ни не 
из ме ђу об ли ца.

0 10 cm

Сл. 2. Облик потпатосних греда на основу подног лепа из А.Ц. 1.77

Fig. 2. The shape of under floor beams on the basis of flooring daub in A.U.  1.77

Сл. 3. Подница у објекту А.Ц. 1.67 (сектор 52)

Fig. 3. Flooring in object A.U. 1.67 (sector 52)
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На ова ко при пре мље ну суб струк ци ју по да на но-
си ло се бла то ко је је сва ка ко мо ра ло би ти са би ја но до 
од ре ђе не кон зи стен ци је не би ли се та ко спре чи ло на-
кнад но уле га ње или пу ца ње по да под те жи ном. Ка да 
су за вр ше ни гру би ра до ви на по ла га њу са ме под ни це, 
на но шен је по след њи слој од фи ни је пре чи шће не гли-
не ко јим су рав на не не пра вил но сти гру бог сло ја бла та 
и ко ји је мо гао има ти уло гу до дат не за шти те по да од 
пу ца ња. Уко ли ко би се овај слој оште тио, на но ше њем 
но вог, слич ног сло ја ла ко се вр ши ла по прав ка. Нај-
бо ље очу ва на и до ку мен то ва на под ни ца на ла зи се у 
сек то ру 52, у окви ру објек та 1.67 (сл. 3).

КОНСТРУКЦИЈАЗИДОВА

При ли ком ис ко па ва ња на ло ка ли те ту, код из у зет но 
ма лог бро ја над зем них обје ка та од ле па би ло је мо гу-
ће кон ста то ва ти ја сне тра го ве оста та ка in si tu зи до ва, 
пр вен стве но због чи ње ни це да је ве ћи на обје ка та би ла 
ве о ма оште ће на на кнад ним ак тив но сти ма на ло ка-
ли те ту. Је дан од нај бо љих при ме ра очу ва но сти in si tu  
зи до ва је ју жни зид објек та А.Ц. 1.19 (сл. 4).

Код ова ко плит ко уко па них обје ка та, ма ла ви си на 
очу ва ног де ла об ру ше ног зи да ди рект на је по сле ди ца 
на кнад не об ра де зе мљи шта, али чак и ова ко ло ше очу-
ва ни зид ја сно по ка зу је тех ни ку кон струк ци је.

Иако при ли ком ис ко па ва ња обје ка та ни је би ло мо-
гу ће утвр ди ти по сто ја ње уко па за сту бо ве и те мељ них 
ро во ва, сва ка ко су де бла, но са чи зид не и кров не кон-
струк ци је, мо ра ла би ти уко па на до од ре ђе не ду би не у 
зе мљу. Уко па ва ње је мо гло би ти вр ше но у по је ди нач не 

ја ме, те мељ не ро во ве ко па не на пре скок (вр ста ро ва 
ко ја об у хва та про стор око јед ног, ре ђе два или ви ше 
но се ћих сту бо ва) или ро во ве ко ји пра те ли ни ју зи да 
ње го вом пу ном ду жи ном. Из ме ђу ових де ба ла, гу сто 
су по би ја не вер ти кал не об ли це ма њих ди мен зи ја, ко је 
су слу жи ле да оја ча ју кон струк ци ју зи да из ме ђу но-
са ча, тј. ве ћих де ба ла. Код ве ћи не обје ка та од ле па 
вин чан ске кул ту ре, ка да је ова ква кон струк ци ја по ста-
вље на, из ме ђу но са ча зи до ва и ма њих об ли ца пле тен 
је сам зид од та њих, са ви тљи ви јих гра на, очи шће них 
од по боч них из да на ка (сл. 5).

На осно ву фраг ме на та зид ног ле па ис ко па ног на 
ло ка ли те ту Цр кви не, чи ни се да ова фа за у град њи зи-
до ва ни је из ра же на, тј. да се бла то на но си ди рект но на 
вер ти кал но по ре ђа не об ли це ма њих и ве ћих ди мен-
зи ја. Фраг мен ти зид ног ле па при ка за ни у овом ра ду 
(сл. 6 и 7) пот кре пљу ју ова кву прет по став ку по што не 
са др же ви дљи ве тра го ве пре пле та од та њих гра на.

Де бљи ну зи до ва на осно ву са чу ва них in si tu оста-
та ка те шко је од ре ди ти по што су објек ти у ло шем ста-
њу очу ва но сти. Али на осно ву по је ди нач них фраг ме-
на та зид ног ле па от кри ве них у об ру ше ним објек ти ма 
мо же се ре ћи да је де бљи на зи да ва ри ра ла од 15 па до 
30-так cm (сл. 6). На рав но, тре ба узе ти у об зир да су 
та њи фраг мен ти зид ног ле па нај ве ро ват ни је оста ци 
пре град них зи до ва ко ји ни су има ли но се ћу функ ци ју, 
те сто га ни је би ло по треб но да бу ду су ви ше ши ро ки. 
Мо гу ће је да пре град ни зи до ви ни су би ли ни исте ви-
си не као спољ ни зи до ви. Про пор ци о нал но де бљи ни 
зи да, а ве ро ват но и пре ма функ ци ји био је и преч ник 
об ли ца ко ри шће них за кон струк ци ју. Та ко је мо гу ће 

Сл. 5. Конструкција 
зида објекта 
(према Богдановић 1988)

Fig. 5. Wall construction 
of the structure 
(Bogdanović 1988)
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ре кон стру и са ти преч ни ке од 3 до 6 cm (сл. 7) за гра не 
ко ри шће не у кон струк ци ји зи да, док су се за но се ће 
сту бо ве др ве не кон струк ци је зи да ко ри сти ле ве ће 
об ли це, од 10 па до 30 cm, ако је су ди ти по по је ди-
ним на ла зи ма зид ног ле па са са мог ло ка ли те та, али 
и пре ма ана ло ги ја ма с дру гих ло ка ли те та из од го-

ва ра ју ћег пе ри о да (Бог да но вић 1988: 76; Ste fa no vić 
1997: 362).

По сле на но ше ња основ ног сло ја ле па на др ве ну кон-
струк ци ју зи да, уну тра шња и спо ља шња стра на зи да је 
за вр ша ва на рав на њем још нео су ше ног бла та ру ка ма, 
што се мо же ре кон стру и са ти на осно ву тра го ва пр сти ју 

0 30 cm

0 30 cm

Сл. 6. Реконструкција ширине зида 
на основу очуване половине фрагмента 
лепа (наранџасти део)

Fig. 6. Reconstruction of the wall width 
based on the half remaining fragment 
of the daub (orange part)

Сл. 7. Отисци облица на фрагменту 
зидног лепа

Fig. 7. Impressions of round logs on the 
fragment of the wall daub
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у ви ду па ра лел них ли ни ја (сл. 8). Ова ква при пре ма по-
вр ши не мо гла је слу жи ти и за на но ше ње до дат ног сло ја 
креч не бо је или фи ни јег сло ја бла та раз му ће ног у во ди 
ко ји би да вао ко нач ни из глед објек ту. На осно ву на ла за 
са Вин че са ис ко па ва ња Ми ло ја Ва си ћа по зна то је да 
су ку ће вин чан ске кул ту ре бо је не или бар де ли мич но 
укра ша ва не бо јом (Ва сић 1932), за шта ипак не ма ди-
рект них до ка за на ло ка ли те ту Цр кви не.

РАСПОРЕДПРОСТОРИЈАУОБЈЕКТИМА

На пи та ње рас по ре да про сто ри ја у окви ру по је ди-
нач них обје ка та на ло ка ли те ту те шко је од го во ри ти, 
по што тра го ва in si tu пре град них зи до ва не ма, што је 
сва ка ко ре зул тат чи ње ни це да су сви објек ти кон ста-
то ва ни у до њој зо ни ру ше ња, тј. не по сред но из над по-
до ва, са вр ло ма ло in si tu оста та ка зид ног ле па.

Ипак, уко ли ко се по тра же ана ло ги је за објек те 
ве ћих ди мен зи ја, по пут  објек та А.Ц. 1.67 или А.Ц. 
1.32 (оквир них ди мен зи ја 8,5 x 4,7–5 m) на дру гим 
по зна тим по зно вин чан ским ло ка ли те ти ма (ку ћа 4 – 
Го мо ла ва Iб, ку ће 13,14,17 – Ди во стин IIб, ку ћа 02/79 
– Ба њи ца, ку ћа 2 – Кор ма дин), ла ко се мо же уочи ти 
да су ова кви објек ти обич но по де ље ни на бар две, али 
вр ло че сто и на три ма ње про сто ри је (Пе тро вић 1992: 
19–32; Bog da no vić 1988; Трип ко вић 2007: 89–99; Јо-
ва но вић, Гли шић 1961) ко је су обич но има ле тач но 
од ре ђе не уло ге у сва ко днев ном жи во ту при пад ни ка 
вин чан ске кул ту ре. У слу ча ју по де ле на три про сто-
ри је сре ди шња про сто ри ја у објек ту обич но је са др-
жа ла пећ пот ко ви ча стог об ли ка с ка ло том ко ја је нај-
ве ро ват ни је слу жи ла за при пре ма ње обро ка, док би 
се вер на и ју жна про сто ри ја у том слу ча ју има ле уло гу 
скла ди шта и про сто ра за спа ва ње (То до ро вић 1981; 

Пе ри шић 1980: 18; Трип ко вић 2007: 89–99). Ка ко у 
објек ту А.Ц. 1.67 (Т. 3) ни су кон ста то ва ни оста ци пе ћи 
или ва три шта ни је мо гу ће ре кон стру и са ти рас по ред 
про сто ри ја у том објек ту чак ни на осно ву ове ка рак-
те ри сти ке вин чан ских ку ћа. Ипак, под ни ца пе ћи (А.Ц. 
1.37) ди мен зи ја 40 x 30 cm у цен трал ном де лу објек та 
1.23 (Т. 1) да је за пра во ова квој прет по став ци рас по-
де ле про сто ра у објек ту, па би се мо гло ре ћи да уну-
тра шњи рас по ред про сто ри ја у овом објек ту од го ва ра 
оном у ку ћи 4 са Го мо ла ве Iб. У слу ча ју објек та А.Ц. 
1.21 (Т. 2), код ко га су оста ци пе ћи (А.Ц. 1.20) про на-
ђе ни уз са му ју го за пад ну иви цу зид ног ле па, мо жда је 
пре у пи та њу обје кат на лик ку ћи 17 из Ди во стин IIб 
хо ри зон та (Бог да но вић 1988: 81). Ипак, ако се узме 
у об зир чи ње ни ца да обје кат А.Ц. 1.21 ни је ис ко пан 
у це ло сти, те да се не зна ју тач не ди мен зи је објек та, 
ко нач ну ре кон струк ци ју из гле да ове ку ће го то во је 
не мо гу ће ура ди ти. 

КОНСТРУКЦИЈАПЕЋИ

У то ку ис ко па ва ња на ло ка ли те ту от кри ве ни су и 
оста ци пет пе ћи ко је су, као и са ми објек ти у ко ји ма су 
на ђе не, би ле из ра зи то ло ше очу ва не. У свих пет слу ча-
је ва ис ко па ва њи ма су кон ста то ва ни оста ци под ни ца 
пе ћи, док кон струк ци ја зи до ва и ка ло те ни је утвр ђе на 
ни у јед ном слу ча ју. Оста ци две нај бо ље очу ва не пе ћи 
на ла зе се у објек ти ма А.Ц. 1.23 и А.Ц. 1.21 (сл. 9).

Ди мен зи је пе ћи са сл. 9 су при бли жно 1,1 m прав-
цем СИ–ЈЗ и 1,3 m прав цем СЗ–ЈИ. Под ни ца је кон-
стру и са на на но ше њем та њег сло ја бла та на уна пред 
при пре мље ну по вр ши ну, ко ја, бар у слу ча ју пе ћи у 
објек ту А.Ц. 1.23, са др жи и не што фраг ме на та ке ра-
мич ких по су да, упо тре бље них у свр ху очвр шћа ва ња 

0 10 cm

Сл. 8. Трагови прстију на заравнатој 
страни зидног лепа

Fig. 8. Fingerprints on the flat side 
of the wall daub
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под ни ца и до дат ног за др жа ва ња то пло те у пе ћи, што 
је уоби ча јен на чин град ње пе ћи у вин чан ској кул ту-
ри (Пе ци ко за 2004). Па ље њем, тј. ка сни јом ре дов ном 
упо тре бом пе ћи на не то бла то на под ни ци је до би ја ло 
ка рак те ри стич ну, на ран џа сто цр ве ну бо ју, што је ја-
сан по ка за тељ ок си да ци о ног го ре ња ре ла тив но ви со-
ке тем пе ра ту ре. То ком ду же упо тре бе, због зна чај них 
ва ри ја ци ја у то пло ти, под ни ца пу ца и на ста ју ти пич не 
са ћа сте пу ко ти не ма њих ди мен зи ја (сл. 9). Ова кве пу-
ко ти не и чак об на вља ња под ни це би ли су ви дљи ви и 
на пе ћи у објек ту А.Ц. 1.23 (Т. 1), а за овај обје кат је 
за ни мљи ва и чи ње ни ца да је на око 20 cm ис под пр ве 
под ни це от кри ве на још јед на под ни ца пе ћи, за ко ју 
ни је са свим си гур но да ли су то оста ци пр во бит не пе-
ћи у овом објек ту или  је у пи та њу пећ ста ри ја мо жда 
и од са мог објек та.

Иако је об лик от кри ве них пе ћи мо гу ће са мо на-
слу ти ти по оста ци ма под ни ца, са свим је си гур но да 
су пе ћи би ле пот ко ви ча стог об ли ка у осно ви, са зи до-
ви ма ко ји су се при вр ху су жа ва ли у за рав на ту ка ло ту. 
Ви си на кон струк ци је мо гла је би ти и до по ла ме тра, 
пр вен стве но у за ви сно сти од кон струк ци је по сто-
ља и ви си не зи до ва. Пе ћи су вр ло че сто ло ци ра не у 

угло ви ма про сто ри ја или зад њим де лом при сло ње не 
уз спо ља шњи зид објек та. Ти пи чан пред став ник пр-
ве ва ри јан те би ла би пећ у објек ту А.Ц. 1.20, док би 
пред став ник дру ге би ла пећ у објек ту А.Ц. 1.23. (Т. 
1 и 2). При мар на уло га ових пе ћи је сва ка ко би ла у 
при пре ма њу хра не, док је се кун дар на уло га, за гре ва ње 
про сто ри ја, на ро чи то би ла ва жна за жи вот у хлад ни јем 
пе ри о ду го ди не. По ред то га, пе ћи су сва ка ко има ле 
уло гу и у про це су пра вље ња алат ки (Be nac 1971).

КОНСТРУКЦИЈАКРОВА

Иако при ли ком ис ко па ва ња на ло ка ли те ту Цр кви-
не ни је утвр ђен ни ти је дан на го ве штај кон струк ци је 
кро ва, с при лич но ве ли ком по у зда но шћу мо же се ре ћи 
да је кров на кон струк ци ја би ла др ве на, не пре ви ше 
ма сив на, и да се у цен трал ном де лу мо гла осла ња ти на 
сло бод но сто је ће гре де, ма да не тре ба ис кљу чи ти ни 
осла ња ње на пре град не зи до ве. Сва ка ко, руб не тач ке 
кров не кон струк ци је мо ра ле су се осла ња ти на но се ће 
сту бо ве спољ них зи до ва ко ји ујед но пред ста вља ју и 
но се ће сту бо ве кон струк ци је кро ва. Ако прет по ста-
ви мо да се кон струк ци ја кро ва осла ња ла на сло бод но 

Сл. 9. Остаци поднице пећи (А.Ц. 1.20) у оквиру објекта А.Ц. 1.21

Fig. 9. Remains of the furnace flooring (A.U. 1.20) within structure A.U. 1.21
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сто је ће гре де по ста вље не у сре ди шњој оси објек та, он-
да се сва ка ко по ста вља пи та ње не по сто ја ња оста та ка 
ја ма за сту бо ве у цен трал ном де лу ру ше ви не. На рав но, 
у слу ча ју објек та 1.67 (сл. 10) где је сре ди шња зо на 
објек та нај ви ше оште ће на на кнад ним ра до ви ма, ја-
ме сту бо ва би би ло из у зет но те шко, го то во не мо гу ће 
уочи ти. Слич на си ту а ци ја је и са дру гим објек ти ма 
от кри ве ним на ло ка ли те ту. Уко ли ко је кон струк ци ја 
кро ва би ла де ли мич но осло ње на о пре град не зи до ве, 
он да ја ме од сту бо ва у цен трал ној оси не тре ба ни оче-
ки ва ти, јер ни су би ли по треб ни.

Но, иако ма те ри јал ни оста ци ни су оста ви ли до-
вољ но тра го ва за по тре бе ре кон струк ци је кров не 
кон струк ци је, на осно ву ана ло ги ја са дру гих исто вре-
ме них ло ка ли те та мо же се да ти при лич но по у зда на 
ре кон струк ци ја. Пре све га, кро во ви на објек ти ма су 
би ли дво слив ни, што се мо же за кљу чи ти на осно ву 
из ра зи то на гла ше ног пра во у га о ног об ли ка објек та. 
При ли ком пра вље ња објек та, код по ста вља ња но се-
ћих сту бо ва за зид ну кон струк ци ју, у зе мљу су по би-

ја ни и сту бо ви ко ји ће има ти ис кљу чи ву уло гу да но се 
кров ну кон струк ци ју. То би сва ка ко би ли сту бо ви у 
уну тра шњо сти објек та, као и сре ди шњи сту бо ви на 
ужим зи до ви ма обје ка та ко ји ће но си ти цен трал не 
гре де кров не кон струк ци је, тзв. сле ме. Ови сту бо ви су 
мо ра ли би ти знат но ви ши од остат ка др ве не кон струк-
ци је, да би кров био наг нут под од ре ђе ним углом ра ди 
аде кват ног сли ва ња ат мос фер ских па да ви на са објек-
та (Ste va no vić 1997: 355–362; pe tro vić 1992: 19–32). 
Због бо љег на ле га ња хо ри зон тал них кров них гре да 
ови сту бо ви су мо гли за вр ша ва ти дво кра ким или 
тро кра ким ра шља ма, тј. по чет ком кро шње на по се-
че ном ста блу. Ова кво ре ше ње је омо гу ћа ва ло до дат ну 
чвр сти ну кров не кон струк ци је, јер би хо ри зон тал не 
но се ће гре де би ле по ло же не у ра шље сту бо ва но са ча 
кон струк ци је зи да и по том уве за не. По ста вље не гре де 
мо гле су се уре зи ва ти на ви ше на чи на, али је ве ро ват-
но био у пи та њу ко но пац од бар ске тр ске, жи во тињ-
ске ко же, тра ве или упле те них тан ких гран чи ца или 
ко рен ских жи ла др ве та (сл. 11).3

Сл. 10. Објекат 1.67 (јасно видљива накнадна оштећења у средишњој зони пода)

Fig. 10. Object 1.67 (clearly visible subsequently sustained damage in the middle part of the floor)

3  Усме на ин фор ма ци ја Д. Ми ло ше вић на осно ву пре ли ми нар них ана ли за ма кро биљ них оста та ка са ло ка ли те та Бе ло бр до у Вин чи.
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Оформ ље на кон струк ци ја мо гла је из гле да ти као 
на сл. 12. Вид но ви ши стуб при сре ди ни кон струк ци је 
пред ста вљао би но се ћи стуб за сле ме кро ва. По за вр-
шет ку кон стру и са ња др ве ног но са ча објек та, мо ра ло 
се при сту пи ти пра вље њу кон струк ци је зи да од ма њих 
об ли ца и пле те ра, на кон че га је на но ше но бла то ко је ће 
чи ни ти опла ту овог др ве ног ко сту ра. Тек на кон су ше-
ња на не тог бла та мо гло се при сту пи ти из ра ди кров не 
кон струк ци је. На по сто је ће вер ти кал не сту бо ве – но-
са че зи до ва и сле ме на – по ста вља не су хо ри зон тал не 
гре де за кров ну кон струк ци ју ко је су опу том или ко-
ноп цем по том ве зи ва не за зид ну кон струк ци ју. На кон 
то га, ма ње прит ке су по ста вља не хо ри зон тал но из ме ђу 
вер ти кал них гре да и уве зи ва не за њих да би по слу жи-
ле као но сач кров ног по кри ва ча (сл. 13).

Кров ни по кри вач је мо гао би ти на пра вљен на не-
ко ли ко на чи на, али сва ка ко, ако се узме у об зир не-
по сред на бли зи на ре ка Ко лу ба ре и Клад ни це, чи је 
су оба ле мо ра ле би ти об ра сле бар ском тр ском, и не-
по сред но за ле ђе ло ка ли те та ко је је си гур но оби ло ва-
ло шу мом, два на чи на кон струк ци је се са ми на ме ћу. 
Ве ро ват ни је је да је кров ни по кри вач био из ве ден уз 
по моћ сно по ва гу сто па ко ва не бар ске тр ске ко ји су 
уве зи ва ни не ком вр стом уже та или опу те и по том 
ре ђа ни на кров ну кон струк ци ју по преч но у од но су 
на ду жу осу кро ва. Сно по ви су до дат но мо ра ли би ти 
уве зи ва ни за др ве ни оквир кро ва да би се спре чи ло да 
их јак ве тар оду ва или раз гр не. Ова ква прет по став ка 
има осно ва у ана ло ги ја ма са ло ка ли те та Опо во (Ste
va no vić 1997: 355). Дру га, ма ње ве ро ват на, али не и 

Сл. 11. Увезивање кровних греда 
и носећег стуба зида (цртеж М. 
Марић)

Fig. 11. Tying up of the ceiling 
beams and the load 
bearing wall post (drawing by M. 
Marić)

не мо гу ћа оп ци ја је сте по кри ва ње кро ва гру бо оте са-
ним да ска ма. Иако ова кав кров ни по кри вач из и ску је 
ви ше по сла код кон струк ци је и по ста вља ња, пред ност 
му је сва ка ко ду го трај ност по што је бар ска тр ска да-
ле ко ви ше под ло жна тру ље њу и про па да њу од др ве та. 
Тре ба по ста ви ти и пи та ње те жи не ова кве кон струк-
ци је кров ног по кри ва ча, тј. да ли би кон струк ци ја 
кро ва из ве де на на прет ход но опи са ни на чин би ла у 
ста њу да из др жи те жи ну кров ног по кри ва ча од гру бо 
оте са них да са ка. Пот па то сне гре де про на ђе не ис под 
по да А.Ц. 1.1 (сл. 4), као и по да ци с Опо ва (Ste va no vić 
1997: 356), по ка зу ју да је гру бо оте са них да са ка по-
лу кру жног или тро у га о ног пре се ка сва ка ко би ло, али 
да ли су ко ри шће не и при ли ком по кри ва ња кров не 
кон струк ци је, те шко је ако не и не мо гу ће ре ћи.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ло ка ли тет Цр кви не у се лу Ма ли Бо рак са 13 от кри-
ве них ве ћих по вр ши на са ле пом не мо же се узе ти као 
ти пи чан про то ур ба ни зо ва ни ло ка ли тет ка сне вин чан-
ске кул ту ре. Рас по ред обје ка та ко ји се на ла зе уса мље-
ни или гру пи са ни у ма ње гру пе на ре ла тив но ве ли ком 
про сто ру ле сне гре де из над ре ке Клад ни це по ка зу је да 
је на се ље би ло ма њег оби ма, са до ста не ис ко ри шће-
ног про сто ра из ме ђу по је ди нач них обје ка та. На ово 
ука зу је и чи ње ни ца да ори јен та ци ја обје ка та, све то 
пра ви ло ор га ни зо ва них вин чан ских ло ка ли те та, ов де 
ни је у пот пу но сти ува же на, тј. да се по ред ори јен та ци је 
СИ–ЈЗ ду жом осом објек та ја вља ју и објек ти пот пу но 

Сл. 12. Дрвена конструкција 
краћег зида са стубом за слеме 
крова (цртеж М. Марић)

Fig. 12. Wood construction 
of the shorter wall with the post 
for the ridge of the roof 
(drawing by M. Marić)
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Сл. 13. Дрвена конструкција 
крова(цртеж М. Марић)

Fig. 13. Wooden roof construction 
(drawing by M. Marić)

Сл. 1. Отисци талпи испод 
нивоа пода у А.Ц. 1.1

Fig. 1. Impressions of boards un-
der the floor level in A.U.  1.1
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дру га чи је ори јен та ци је. Ори јен та ци ја обје ка та на ло-
ка ли те ту ов де очи то не игра зна чај ну уло гу, си гур но 
пр вен стве но због оби ља рас по ло жи вог про сто ра за 
из град њу. Ова кво пра ви ло ве ро ват но ће би ти мо гу ће 
про на ћи и на дру гим ло ка ли те ти ма по зне вин чан ске 
кул ту ре ко ји са др же остат ке не ур ба ни зо ва них на се ља, 
али због ре ла тив но ма лог оби ма ис тра жи ва ња то ком 
про те клих го ди на на ло ка ли те ти ма у Ср би ји ис ко па-
ва ња на ло ка ли те ту Цр кви не за са да да ју је дин ствен 
увид у про стор ну ор га ни за ци ју ових на се ља.

Кон струк ци о на тех ни ка при ме ње на у из град њи 
над зем них обје ка та од ле па пред ста вља, чи ни се, ло-
кал ну ва ри ја ци ју на кла сич ни ме тод из град ње ка сних 
вин чан ских обје ка та. Не по сто ја ње пле те ра, тј. пре пле-
та, у др ве ној кон струк ци ји зи до ва не мо же се узи ма ти 
као не до ста так ове тех ни ке, већ је очи то вр ло прак-
тич но ре ше ње ко је је по јед но ста вљи ва ло из град њу 
обје ка та, али сва ка ко не на уштрб ква ли те та зи до ва 

кон стру и са них на овај на чин. Мо гу ће је да је не ка вр-
ста адап та ци је кон вен ци о нал них тех ни ка по сто ја ла 
и код кон струк ци је кро ва, али по што ма те ри јал них 
оста та ка не ма, не мо гу ће је то твр ди ти са си гур но шћу. 
Иако од сту па од уоби ча је них тех ни ка гра ђе ња обје ка-
та по зне вин чан ске кул ту ре, ову ва ри ја ци ју не тре ба 
узи ма ти као нов, до са да не по знат, ме тод град ње обје-
ка та, већ ве ро ват но као ло кал ну адап та ци ју огра ни-
че ну са мо на ре ла тив но ма ли ге о граф ски про стор у 
не по сред ној око ли ни ре ке Ко лу ба ре или мо жда чак 
и са мог ло ка ли те та.

Упр кос из ра зи то ло шем ста њу очу ва но сти, над зем-
ни објек ти од ле па на ло ка ли те ту Цр кви не зна чај но 
до при но се по зна ва њу тех ни ка кон струк ци је обје ка та 
ка сне вин чан ске кул ту ре на тлу Ср би је и из ра зи та је 
ште та што због огра ни че ног вре ме на за ис тра жи ва ња 
ни је би ло мо гу ће из вр ши ти још де таљ ни је ис ко па ва ње 
овог ло ка ли те та.
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in two campaigns in 2005 and 2006 at the site of crkvine 
in Mali Borak archeological excavation uncovered the re
mains of a vinča culture settlement, which, through prelimi
nary processing of portable archeological finds, can be dated 
to vinča d2 phase (Živanović, Spasić 2008). the settlement 
seems to have been of relatively short duration, since only 
in three cases daubandwattle structures had been erected 
on top of preexisting pits, while the major part of the area 
investigated leaves the impression that the settlement had 
one horizon only.  Unfortunately, due to steady spread of 
the surface mining pit tamnava, as well as to the very size 
of the site, it could not have been thoroughly investigated 
 about 3 000 m2 was explored, and so the exact number of 
structures was not determined. archeological excavation at 
the site uncovered 13 sizeable areas with daub which were 
registered as houses or residential buildings, although some 
of them could be interpreted (mostly due to their size) as 
the remains of several structures which were demolished 
over time through farming work to such an extent that they 
resemble a single object. Underneath three structures, pits 
were discovered which could testify to the multilayered 
nature of certain parts.

all structures are characterized by the fact that they 
lay relatively shallow, about 30 to 50 cm below present 
surface level, as well as by the fact that they were severely 
damaged through later farming; this is why it is usually 
the floor level that is the best documented part. the re
mains of wall constructions can be described only on the 
basis of individual fragments of wall daub, since there are 
almost no in situ walls remaining at all.

the dimensions of certain objects could be determined 
with certainty, such as object a.U. 1.19 (sectors 1/2, trench 
12) (t.2) with the longer side of 4.5m, while the shorter one 
was preserved 3.5 m in length. Since the object is damaged 
in the western part, which is observable by the course of 
the south wall which was preserved up to the height of 10 
to 15cm (Fig. 4), this structure might have been roughly 
square in shape, about 4.5 by 4m. it is significant that there 
were almost certainly no partition walls within the struc
ture; there are also no traces of a furnace or a hearth. the 
building might have been a stockroom, as by the absence of 
a furnace or a hearth, as well as by its size, it could be con
cluded that it could not have been a residential house, or 
a separate kitchen. apart from it, accurate measures could 
be determined with certainty for the object 1.67 (sector 52, 
trench 33) (t.3) which measured 8.8 by 4.4m. Similarly 
sized structures can be found in numerable vinča sites, 
such as divostin (Bogdanović 1988: 74–83), gomolava 

(petrović 1992: 19–32), vinča (vasić 1932, Stalio 1984: 
34–41) and others.

in all structures excavated on the site, flooring was the 
best preserved part of the object. this is certainly the re
sult of a relatively shallow horizon with structures above 
ground; most buildings were found at the depth of about 20 
to 40cm. this was the reason why the upper parts of the de
molished layer of the structures over time spread across the 
terrain away from its primary position through natural soil 
erosion and intense farming in the immediate vicinity.

the floors in buildings were constructed by laying 
down round logs on a  bedding, and then covered with 
mud mixed with little chaff and other ingredients. the 
bedding could vary, but it was mostly a layer of compacted 
and flattened out dirt, in some cases containing pottery 
fragments (a.U. 1.1). round logs of varying sizes were laid 
down on the substructure.

clearly visible remains of in situ walls remained in a very 
few wattle and daub structures above ground, primarily due 
to the fact that most of them sustained extensive damage 
through subsequent activities on the site. one of the best 
examples of preserved in situ walls is the south wall of the 
object a.U. 1.19 (Fig. 4).

the remains of five kilns uncovered were all in poor 
condition, just as the buildings in which they were found. 
in all of them the kiln flooring was unearthed, while wall 
construction and calottes were not found in a single case. 
the remains of the two best preserved kilns are in objects 
a.U. 1.23 and a.U. 1.21 (Fig. 9).

Kilns approximately measure 1.1m oriented niSW and 
1.3m oriented nWSi. the flooring was made by applying a 
thin layer of mud on a prepared surface which, at least in the 
case of the object a.U.  1.23, contained a certain amount of 
pottery fragments, used to reinforce the floor and preserve 
heat in the furnace – which is a common method of pottery 
kiln construction in the vinča culture (pecikoza 2004). With 
burning, that is, through regular use of the furnace, the mud 
on the flooring turned characteristic orangered hue, which 
is a clear sign of oxidation burning at relatively high tempera
tures. With prolonged use, due to substantial variations in 
temperature, the flooring cracks, and typical honey comb 
shaped smallish fractures appear in it (Fig. 9). Such cracks, 
and even a certain amount of repair could be observed in the 
kiln in the structure a.U. 1.23 (t. 1); this object is also inter
esting by the fact that about 20cm beneath the first flooring 
another kiln flooring was discovered: it is impossible to say 
whether they are the remains of the original furnace in the 
building, or the furnace predates the building itself.





Леп је чвр ста ке ра мо ли ка струк ту ра ко ја на ста је 
го ре њем ори ги нал ног блат ног пре ма за на зи до ви ма 
и по до ви ма ку ћа и дру гих обје ка та. У ис тра жи ва њи-
ма, нај че шће се сре ће in si tu, на ме сти ма ори ги нал не 
ло ка ци је не ка да шњих гра ђе ви на, у ис пу на ма ја ма, 
са мо стал но или из ме шан с дру гим ор ган ским и нео р-
ган ским ма те ри ја лом, или раз ву чен у кул тур ном сло ју 
на се ља. Си стем ски кон тек сти ле па, као и ма те ри ја-
ла од ко га је на стао, до са да су про у ча ва ни углав ном 
као не из бе жни чи ни о ци у про це си ма из град ње и де-
струк ци је ку ћа, озна ча ва ју ћи два кра ја ар хи тек тон ског 
про це са. На су прот то ме, кон цен тра ци је ле па че сто се 
на ла зе у ја ма ма, у об ли ку хо мо ге не ис пу не, ре флек ту-
ју ћи струк ту ри сан се кун дар ни кон текст гра ђе вин ских 
оста та ка и иза зи ва ју ћи не ке ин тер пре та тив не ди ле ме. 
Ка ква је, на при мер, при ро да тих де по зи та и са ка квим 
се кул тур ним прак са ма мо гу по ве за ти? До са да шњи 
од го во ри на по ста вље но пи та ње мо гу се свр ста ти у два 
ин тер пре та тив на обра сца. Пр ви је прак тич не при ро-
де, за сно ван на прет по став ци да је леп у ја ме до спео 
на кон па ље ња и уру ше ња ку ће, да би се раш чи стио 
про стор на се ља и те рен при пре мио за но ву град њу 
(Јоvanović 1961; Јо ва но вић, Гли шић 1961). Дру га об-
ја шње ња за сно ва на су на при хва та њу зна чај не уло ге 
ле па у прак са ма ритуалнe де струк ци је ку ћа (Rus sell 
1993; Ste va no vić 1997), од но сно на по сма тра њу ле па 
као са став ног еле мен та у ја ма ма с ком плек сном де по-
зи ци јом (Chap men 2000).

У слу ча ју вин чан ске кул ту ре, ни је дан од два ин тер-
пре та тив на сме ра ни је без осно ва. Ако се, на при мер, 
на ста нак мно го број них ја ма у нео лит ским на се љи ма 
ту ма чи њи хо вом при мар ном функ ци јом, ко ја под-
ра зу ме ва по зај ми шта ма те ри ја ла за из град њу ку ћа и 
пред ме та, он да је се кун дар на ис пу на тих ја ма та ко ђе 
део сва ко днев не ру ти не, би ло да су пред ста вља ле кон-
теј не ре за „от пад“ ста нов ни ка на се ља или ме ста ри ту-
ал ног зна ча ја (Трип ко вић 2007). Да ли је, ме ђу тим, 
нео п ход но по ву ћи чвр сту гра ни цу из ме ђу се ку лар них 
и ри ту ал них ак тив но сти? Пре ма ми шље њу Џо ан Брик, 
ин си сти ра ње на том пи та њу ус кра ћу је ар хе о ло ге за  
фун да мен тал ни ја пи та ња, а јед но од цен трал них од но-
си се на при ро ду пра и сто риј ске ра ци о нал но сти (Brück 
1999: 327). Кон цепт ри ту ал ног по на ша ња, че сто ко-
ри шћен у ар хе о ло шкој и ан тро по ло шкој ли те ра ту ри, 
она ви ди као про из вод пост про све ти тељ ског ра ци о на-
ли зма, ко ји не мо ра ну жно да бу де при ме њив на дру ге 
кул тур не и исто риј ске кон тек сте (Brück 1999: 336).

По сма тра ју ћи са мо нео/ене о лит ски цен трал но бал-
кан ски кон текст, мно го број ни при ме ри ја ма ис пу ње них 
ко ма ди ма кућ ног ле па и дру гог ма те ри ја ла из нео лит-
ских и ра но е не о лит ских на се ља мо гу се сва ка ко нај лак-
ше укло пи ти у функ ци о на ли стич ку схе му упо тре бе ја ма, 
слу же ћи пр во за до би ја ње нео п ход не си ро ви не, а по том 
и за од ба ци ва ње ле па при ли ком раш чи шћа ва ња про сто-
ра. Да ли се, ме ђу тим, леп „уба чен“ у ја ме за и ста мо же 
ока рак те ри са ти ис кљу чи во као от пад? Од но сно, да ли де-

УДК   903 . 4 " 634 " ( 497 . 11) 
902 . 2 (497 . 11) " 2005 / 2006 "

АнаТрипковић

Јамеиспуњенелепомна локалитетуЦрквине

Апстракт: Ин тер пре та тив ни по тен ци јал на се ља на Цр кви на ма ме ри се ис тра же ном по вр ши-
ном, бро јем ар хи тек тон ских обје ка та и ја ма, као и зна чај ним бро јем дру гих артефaката. У ра ду 
су ана ли зи ра не са мо ја ме ис пу ње не ле пом, ко је су ло ци ра не у свим де ло ви ма ло ка ли те та. Си-
стем ски кон тек сти ле па, као и ма те ри ја ла од ко га је на стао, до са да су про у ча ва ни углав ном 
као не из бе жни чи ни о ци у про це си ма из град ње и де струк ци је ку ћа, озна ча ва ју ћи два кра ја ар-
хи тек тон ског про це са. На су прот то ме, кон цен тра ци је ле па че сто се на ла зе у ја ма ма, у об ли ку 
хо мо ге не ис пу не, ре флек ту ју ћи струк ту ри сан се кун дар ни кон текст гра ђе вин ских оста та ка и 
иза зи ва ју ћи не ке ин тер пре та тив не ди ле ме. Овим ис тра жи ва њем на мет ну то је не ко ли ко пи та ња 
на ко ја је од го вор нео п ход но по тра жи ти у бу ду ћим ана ли за ма ма те ри ја ла с Цр кви на.

Кључнеречи: ја ме,  кућ ни леп, на се ље, струк ту ра на ла за, вин чан ска кул ту ра
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по но ва ње ве ли ке ко ли чи не кућ ног ле па и дру гог ма те ри-
ја ла у ја ме мо же би ти ефек тив на кул тур на прак са сим бо-
лич ке вред но сти? Ова пи та ња по ста ју на ро чи то зна чај на 
у кон тек сту кул тур не уло ге ја ме, јер су ја ме ис пу ње не 
ле пом је ди на вр ста обје ка та ко ји се у свом су штин ском 
сми слу мо гу по ве за ти и са из град њом и са де струк ци јом 
ку ћа. Оту да се на ро чи то ва жним чи ни сле де ће пи та ње: 
да ли упра во обра зац уба ци ва ња ле па у ја ме пред ста вља 
спој сва ко днев не ру ти не и ва жног ри ту ал ног чи на?

Док се на та ко круп но ис тра жи вач ко пи та ње не мо же 
ди рект но од го во ри ти у овом ра ду, у да љем тек сту ће би ти 
по ста вље не ме то до ло шке осно ве за ис тра жи ва ње ја ма са 
ле пом. То ће би ти ура ђе но тра же њем од го во ра на спе-
ци фич ни ја пи та ња кон тек ста та квих ја ма у вин чан ским 
на се љи ма, на при ме ру екс тен зив но ис тра же ног ло ка ли-
те та Цр кви не у се лу Ма ли Бо рак код Лај ков ца. Пи та ња 
на ко ја ће од го во ри би ти по тра же ни је су сле де ћа: са ка-
квим је кул тур ним прак са ма по ве за но де по но ва ње ле па 
у ја ме? У ко јој ме ри се на осно ву ле па мо же пра ти ти ин-
тен зи тет гра ди тељ ских ак тив но сти у на се љу? Да ли ја ме 
са ле пом има ју исто зна че ње или се зна че ња фор ми ра ју 
си стем ски, у кон тек сту дру гих на ла за у ис пу ни ја ме? Да 
би се по че ло с по тра гом од го во ра на по ста вље на пи та ња, 
ана ли зи ра не су ло ка ци ја и струк ту ра ја ма са ле пом, не би 
ли нам ука за ле на да љи пра вац у ис тра жи ва њу.

ВИНЧАНСКОНАСЕЉЕ
НАЛОКАЛИТЕТУЦРКВИНЕ

При ли ком ис тра жи ва ња ло ка ли те та Цр кви не от-
кри ве ни су оста ци вин чан ског на се ља и не кро по ла из 
сред њег ве ка. Уко пи сред њо ве ков них гро бо ва у ис точ-
ном де лу ло ка ли те та де ва сти ра ли су по је ди не де ло ве 
вин чан ског на се ља ко је је на осно ву стил ско-ти по ло шке 
аутоп си је ар те фа ка та од пе че не гли не да то ва но у фа зу 
Д вин чан ске кул ту ре (Жи ва но вић,  Спа сић 2008). Ре ги-
стро ва но је 85 ар хе о ло шких це ли на (та бе ла 1), од то га 55 
ја ма, 13 ку ћа, 1 еко ном ски обје кат, 5 пе ћи у окви ру ку ћа, 
као и зо не раз ли чи тих ак тив но сти у на се љу (зо на те го ва 

и пр шље на ка на про сто ру ван ку ће, зо не ко ма да и гру-
ме ња ле па, про ме не у бо ји зе мље), ко је у овом ста ди ју му 
ис тра жи ва ња оста ју не де фи ни са не (Жи ва но вић, Спа сић 
2008). По сто ји мо гућ ност да ће да ља ис тра жи ва ња по-
ка за ти да по је ди не зо не са ле пом, као и кон цен тра ци је 
ле па ко је су про ту ма че не као гор њи сло је ви од ре ђе ног 
бро ја ја ма, пред ста вља ју ве о ма ло ше очу ва не остат ке 
ку ћа, чи ме би се и њи хов број у на се љу по ве ћао.

Ја ме су уоче не у свим де ло ви ма на се ља. Раз ли ку ју 
се по фор ми, ди мен зи ја ма, ду би ни и са др жа ју. Њи хо ве 
по вр ши не су кру жне, елип со ид не, го то во пра во у га о не 
или не пра вил не осно ве, док ду би не ва ри ра ју од 0,40 до 
1,50 m. Има јама с ком плек сном де по зи ци јом (сло је ви 
га ри, от пад ни ма те ри јал, сит ни и круп ни ко ма ди ле па), 
али и оних са ве о ма јед но став ном де по зи ци јом чи ја се 
ис пу на са сто ји од са мо јед ног сло ја. Од укуп ног бро ја 
ја ма у на се љу, њих 12 је за до во ља ва ло усло ве ко ји би 
их свр ста ли у ка те го ри ју ја ма ис пу ње них ле пом. Ја ме 
ко је су де ва сти ра не ве ли ким бро јем уко па сред њо ве-
ков них гро бо ва (сон да 24) и ја ме чи ји ни зак сте пен 
ис тра же но сти ни је до зво ља вао си гур но свр ста ва ње у 
по ме ну ту ка те го ри ју ни су об у хва ће не овим ра дом, као 
ни ја ме с ком плек сном ис пу ном ко је су са др жа ле ви ше 
сло је ва, ме ђу њи ма и слој са кућ ним ле пом.

ЈАМЕИСПУЊЕНЕЛЕПОМ:
ДЕСКРИПЦИЈАИСАДРЖАЈ

А.Ц. 1.12 – Ја ма се на ла зи у ју жном де лу сон де 5, про-
сти ру ћи се нај ве ћим де лом у ква дра ту К11 и за хва та ју-
ћи ма ли део ква дра та Ј11 (План 1 и 2). По вр ши на ја ме 
ре ги стро ва не као зо на ле па, ко јим је би ла и ис пу ње на, 
уоче на је при ли ком ис ко па ва ња от коп ног сло ја 4. Ја ма 
је пра вил не кру жне осно ве, а ње на по вр ши на преч ни ка 
око 1,30 m. Зи до ви су бла го кон век сни и су жа ва ју се пре-
ма рав ном дну, ко је је та ко ђе пра вил не кру жне осно ве, 
преч ни ка 1,0 m. Ду би на ја ме, уко па не у жу ту гли но ви ту 
зе мљу, из но си 0,60 m. Ис пу на ја ме са сто ја ла се од са мо 
јед ног сло ја, ко ји су чи ни ли ко ма ди и гру ме ње ле па (са 
оти сци ма гре да, об ли ца и пле те ра) у там но бра он зе мљи, 
ве ли ки број жи во тињ ских ко сти ју, као и фраг мен ти ке-
ра мич ких по су да и ар те фак ти ин ду стри је окре са ног ка-
ме на. Ту је и фраг мент ан тро по морф не фи гу ри не, ко јој 
је очу ва на вер ти кал но пре се че на по ло ви на те ла.1 

А.Ц. 2.3 – Ја ма се на ла зи у ју го за пад ном де лу сон-
де 8, про сти ру ћи се у ква дра ту Л23. Кон ту ре ја ме ре-
ги стро ва не као зо на  ле па, ко јим је би ла и ис пу ње на, 
уоче не су при ли ком ис ко па ва ња от коп ног сло ја 2. Ко-
ли ко сте пен ис тра же но сти  до зво ља ва, мо же се ре ћи 
да је ја ма ве ро ват но не пра вил не елип со ид не осно ве. 
Ис тра же на по вр ши на има ди мен зи је 1,90 х 1,76 m. 
Зи до ви ја ме су жа ва ју се пре ма рав ном дну, ди мен зи ја 
1,45 х 1,35 m. Ду би на ја ме, уко па не у жу ту гли но ви ту 
зе мљу, из но си 0,80 m. Ис пу ну ја ме чи ни ли су ко ма ди 
и гру ме ње ле па (сл. 1–6). На ве ли ком бро ју ко ма да 
ле па, про ме ра 10–40 cm, от кри ве ни су оти сци гре да и 

врстаобјекта
Type of sTrucTure

број
number

површина
area

Куће
Houses

13 378 m2

Јаме
Pits

55 376 m2

Економски објекат
Economic building

1 8 m2

Недефинисано
Undetermined

8 62 m2

Укупно
Total

77 824 m2

Табела 1. Број и површина истражених објеката 
винчанског насеља

Table 1. Number and area of investigated objects 
in the Vinča settlement

1 M. Спасић, Д. Вигњевић, Фигурална пластика и други предмети од печене глине с локалитета Црквине, ова свеска.
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Сл. 1. Јама А.Ц. 2.3

Fig. 1. Pit A.U. 2.3

Сл. 2. Јама А.Ц. 2.3

Fig. 2. Pit A.U. 2.3

ЦРКВИНЕ,
МАЛИ БОРАК
Датум  27. 8. 2005.
Сектор   . . . . . . . . . . . 02
Сонда    . . . . . . . . . . . . 08
Кв.    . . . . . . . . . . . . .  Л23
А.Ц.    . . . . . . . . . . . . . .  2.3

ЦРКВИНЕ, 

МАЛИ БОРАК

Датум    25. 8. 2005.

Сектор . . . .
 . . . 

. . . .
 . 02

Сонда   . . . .
 . . . 

. . . .
 . . 08

Кв.   . . .
 . . . 

. . . .
 . . . 

. . Л23

А.Ц. . . . .
 . . . 

. . . .
 . . . 

.  2.3
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Сл. 3. Јама А.Ц. 2.3

Fig. 3. Pit A.U.  2.3

Сл. 4. Јама А.Ц. 2.3

Fig. 4. Pit A.U.  2.3

ЦРКВИНЕ, М. БОРАК  
Датум      28. 8. 2005.
Сектор . . . . . . . . . . . .  02
Сонда   . . . . . . . . . . . . .  08 
Кв.    . . . . . . . . . . . . . .  Л23
I ниво скидања лепа
А.Ц.    . . . . . . . . . . . . . . . 2.3

ЦРКВИНЕ, 
МАЛИ БОРАК
Датум    28. 8. 2005.
Сектор . . . . . . . . . . . .  02
Сонда   . . . . . . . . . . . . .  08
Кв.    . . . . . . . . . . . . . .  Л23
А.Ц.    . . . . . . . . . . . . . .  2.3



јаМе иСПуњене леПоМ на локалитету црквине � 89

Сл. 5. Јама А.Ц. 2.3

Fig. 5. Pit A.U.  2.3

Сл. 6. Јама А.Ц. 2.3

Fig. 6. Pit A.U.  2.3
ЦРКВИНЕ, 
МАЛИ БОРАК
Датум   .   01. 9. 2005.
Сектор   . . . . . . . . . . . .  02
Сонда   . . . . . . . . . . . . . . 08
Кв.    . . . . . . . . . . . . . .  Л23
А.Ц.    . . . . . . . . . . . . . .  2.3
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об ли ца. На јед ном ко ма ду ле па от кри ве ни су и тра го ви 
гре де ко ја се ра чва. Од ре ђен број ко ма да и гру ме ња 
ле па је ви три фи ко ван. У цен трал ном де лу ја ме от кри-
ве ни су тра го ви угље ни са ног др ве та, на око 20 cm од 
по вр ши не објек та, док су  ма ње кон цен тра ци је га ри 
би ле ви дљи ве од по вр ши не до са мог дна ја ме. 

Из ме ђу гру ме ња и ко ма да ле па, ко ји су ве ро ват но 
при па да ли над зем ном објек ту, про на ђен је ма ли број 
се кун дар но го ре лих фраг ме на та ке ра мич ких по су да  и 
са мо две жи во тињ ске ко сти у ве о ма ло шем ста њу очу-
ва но сти. На дну ја ме, у сло ју гру ме ња и ко ма да ле па, 
на ла зи ла се гла ва ан тро по морф не фи гу ри не. По ти љак 
гла ве об ли ко ван је у ви ду плит ког ре ци пи јен та, ко ји 
на обо ду има че ти ри пер фо ра ци је. Де та љи на ли цу су 
из ве де ни уре за ним ли ни ја ма. Очи су ба де ма стог об ли-
ка, а нос је оште ћен. Из ра ђе на од пре чи шће не гли не, 
цр но је пе че на и уоч љи во је да за раз ли ку од оста лих 
на ла за ни је се кун дар но го ре ла. Пре лом на пре де лу 
вра та до бро је угла чан.2

А.Ц. 1.22 – У сон ди 12 от кри ве на је ја ма обе ле же на 
као А.Ц. 1.22. По вр ши на ја ме озна че на кон цен тра ци-
јом ле па, ко јим је ја ма би ла и ис пу ње на, уоче на је у 
осно ви от коп ног сло ја 3, а про сти ра ла се у де ло ви ма 
ква дра та Д2 и Д3. Ја ма је не пра вил не кру жне осно-
ве, а ње на по вр ши на преч ни ка око 2,5 m. Зи до ви у 
ис точ ном де лу ја ме су кон век сни и бла го се су жа ва ју 
ка дну, док су на за пад ном де лу  кон кав ни и ши ре се 
ка дну. Дно ја ме је та ко ђе не пра вил не кру жне осно ве, 
преч ни ка 2,20 m. Ду би на ја ме, уко па не у жу ту гли но-
ви ту зе мљу, из но си око 1 m. Ис пу на ја ме са сто ја ла се 
од за пе че не зе мље, ни ске кон цен тра ци је га ри, ко ма да 
и гру ме ња ле па у сло ју там но бра он зе мље (сл. 7–9). 
На ко ма ди ма ле па, чи ја се не што ве ћа кон цен тра ци ја 
уоча ва ла у ју жном де лу ја ме, на ла зи ли су се оти сци 
гре да, об ли ца и пру ћа. Њи хо ве ди мен зи је кре та ле су се 
и до 20 х 40 х 15 cm. У сло ју ле па и там нобра он зе мље 
ко ји су ис пу ња ва ли ја му на ла же ни су фраг мен ти ке-
ра мич ких по су да рзли чи те фор ме и из ра де, ар те фак ти 
ин ду стри је окре са ног и гла ча ног ка ме на и ма ли број 
жи во тињ ских ко сти ју. По ред оста лих на ла за, от кри-
ве ни су и но га жр тве ни ка (на око 20 cm од по вр ши не 
ја ме), ке ра мич ки про јек тил (на око 70 cm ду би не) и 
ре ци пи јент жр тве ни ка пра во у га о ног об ли ка (на око 
80 cm од по вр ши не ја ме). На дну ја ме на ла зио се фраг-
мент ке ра мич ког те га. 

А.Ц. 1.34 – То ком ис тра жи ва ња сон де 20, ло ци ра не 
на нај за пад ни је ис тра же ном про сто ру на се ља, от кри-
ве на је ја ма обе ле же на као А.Ц. 1.34. Ја ма, уко па на у 
жу ту гли но ви ту зе мљу, про сти ра ла се у ква дра ту Њ20 
и за хва та ла не знат ни део ква дра та Њ19. По вр ши на ја-
ме уоче не у осно ви от коп ног сло ја 2, де фи ни са на као 
зо на ле па, има ла је преч ник око 1,60 m. Пре сек ја ме 
је кру шко ли ког об ли ка, та ко да на нај ши рем де лу има 
преч ник 2,30 m. Дно ја ме је пра вил не кру жне осно ве, 
преч ни ка 1,30 m, док је ду би на ја ме из но си ла 1,10 m 

(сл. 10). Ис пу ну ја ме чи ни ли су ко ма ди и гру ме ње ле па 
у там но бра он зе мљи. Ко ма ди ле па, раз ли чи тих ди мен-
зи ја, има ли су оти ске об ли ца. Из ме ђу гру ме ња и ко ма да 
ле па, ко ји су ве ро ват но при па да ли над зем ном објек ту, 
на ла же ни су ис кљу чи во фраг мен ти ке ра ми ке, ко ји су 
се кун дар но го ре ли.

А.Ц. 1.80 – У сон ди 39 от кри ве на је ја ма ис пу ње на 
сло јем ле па ко ја се сво јим нај ве ћим де лом про сти ре 
у ква дра ти ма Н24 и Њ24 и са мо ма лим де лом у ква-
дра ту Н25. Кон ту ре ја ме ре ги стро ва не као зо на  ле па  
уоче не су у осно ви от коп ног сло ја 5. Ја ма је не пра вил-
не кру жне осно ве, чи ја по вр ши на има преч ник око 
2,60 m. Зи до ви се су жа ва ју пре ма рав ном дну, ко је је 
та ко ђе не пра вил не кру жне осно ве, преч ни ка 2,20 m. 
Ду би на ја ме, уко па не у жу ту гли но ви ту зе мљу, из но си 
око 1 m. Ис пу на ја ме са сто ја ла се од са мо јед ног сло ја, 
ко ји су чи ни ли ко ма ди и гру ме ње ле па у сло ју од там-
но бра он зе мље и ма ли број фраг ме на та ке ра мич ких 
по су да. Ко ма ди ле па, ди мен зи ја 5–40 cm, има ли су 
оти ске гре да и об ли ца.

А.Ц. 1.10 – Ис тра жи ва њем сон де 9, по ста вље не на 
нај се вер ни јем ис тра же ном де лу на се ља, от кри ве не 
су че ти ри ја ме, од ко јих су две би ле ис пу ње не сло јем 
ле па (А.Ц. 1.10 и А.Ц. 1.15). Ја ма А.Ц. 1.10, уоче на 
при ли ком ис ко па ва ња от коп ног сло ја 2,  на ла зи ла се 
у се вер ном де лу сон де, про сти ру ћи се у ква дра ту О24. 
По вр ши на ја ме го то во је пра во у га о не осно ве, ди мен-
зи ја 1,20 х 1,10 m (сл. 11–12). Зи до ви ја ме су ско ро 
вер ти кал ни, та ко да је дно ја ме истог об ли ка као и по-
вр ши на, ди мен зи ја 1,00 х 0,80 m. Ду би на ја ме, уко па не 
у жу ту гли но ви ту зе мљу, из но си око 0,60 m. Ис пу на 
ја ме са сто ја ла се од сит них и круп них ко ма да ле па и 
фраг ме на та ке ра мич ких по су да у сло ју од там но бра он 
зе мље. На око 20 cm од по вр ши не ја ме  от кри ве на је 
но га жр тве ни ка ве ћих ди мен зи ја. 

А.Ц. 1.15 – Ја ма је от кри ве на у ју жном де лу сон де 9, 
про сти ру ћи се у ква дра ту  Њ25. Гра ни це ја ме, тј. по вр-
ши не са ле пом, ре ги стро ва не су тек у то ку ис ко па ва-
ња от коп ног сло ја 5. У окви ру ис тра жи ва ња от коп ног 
сло ја 3 и 4, на по вр ши ни ква дра та Њ25, от кри вен је 
ве ли ки број фраг ме на та ке ра мич ких по су да (984) и 
ма ња кон цен тра ци ја ко ма да ле па. По сто ји мо гућ ност 
да на ла зи из по ме ну тих сло је ва пред ста вља ју та ко ђе 
њен са др жај. Ис тра же на по вр ши на ја ме го то во је ква-
драт не осно ве, а ње не ди мен зи је из но се 1,80 х 1,80 m 
(сл. 13). Ду би на ја ме, уко па не у жу ту зе мљу, из но си 
око 0,90 m. Ис пу на ја ме са сто ја ла се од круп них и сит-
них ко ма да ле па (ко ји по ти чу од над зем не кон струк-
ци је), там но бра он зе мље, ве ли ког бро ја фраг ме на та 
ке ра мич ких по су да, ар те фа ка та ин ду стри је окре са ног 
и гла ча ног ка ме на и жи во тињ ских ко сти ју у ло шем 
ста њу очу ва но сти. Но га жр тве ни ка от кри ве на  је на 
око 40 cm од по вр ши не ја ме.3 

А.Ц. 1.16 – То ком ис тра жи ва ња сон де 7 от кри ве-
не су три ја ме, од ко јих су две би ле ис пу ње не сло јем 

2 M. Спасић, Д. Вигњевић, Фигурална пластика и други предмети од печене глине с локалитета Црквине, ова свеска.

3 Ibid.
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Сл. 7. Јама А.Ц. 1.22

Fig. 7. Pit A.U. 1.22

Сл. 8. Јама А.Ц. 1.22

Fig. 8. Pit A.U.  1.22

ЦРКВИНЕ, М. БОРАК

Датум     5. 10. 2005.

Сектор   . . . . . .
 . . . . 

. . .01

Сонда   . . . . . 
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. . . . .

 . . . . 
. . . .  

Д2

О.С.     . . . 
. . . . .

 . . . . 
. . 0.3.

А.Ц.     . . . 
. . . . .

 . . . . 
. 1.22

ЦРКВИНЕ, М.  БОРАК
Датум  2. 11. 2005.
Сектор   . . . . . . . . . . . . 01
Сонда     . . . . . . . . . . . . .  12
Кв.     . . . . . . . . . . . . . .  Д2,3
О.С.     . . . . . . . . . . . . . . . . 05
А.Ц.     . . . . . . . . . . . . .  1.22
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Сл. 9. Јама А.Ц. 1.22

Fig. 9. Pit A.U.  1.22

Сл. 10. Јама А.Ц. 1.34

Fig. 10. Pit A.U.  1.34

ЦРКВИНЕ, М.  БОРАК
Датум    7. 11. 2005.
Сектор   . . . . . . . . . . . . 01
Сонда   . . . . . . . . . . . . . 12
Кв.   . . . . . Г2,3 /Д2,3
О.С.     . . . . . . . . . . . . . . 08
А.Ц.     . . . . . . . . . . . .1.22

ЦРКВИНЕ, М.  БОРАК
Датум 10. 11. 2005.
Сектор   . . . . . . . . . . . . . .  23
Сонда     . . . . . . . . . . . . . . .  20
Кв.   . . . . . . . . . . . Њ19–20
О.С.    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
А.Ц.    . . . . . . . . . . . . . . .  1.34
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Сл. 11. Јама А.Ц. 1.10

Fig. 11. Pit A.U. 1.10

Сл. 12. Јама А.Ц. 1.10

Fig. 12. Pit A.U. 1.10

ЦРКВИНЕ, 
МАЛИ БОРАК
Датум   . . . . . . .  2. 9. 2005.
Сектор . . . . . . . . . . . . . . . . .  02
Сонда   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09
Кв.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О24
О.С.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03
А.Ц.    . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.10

ЦРКВИНЕ, М. БОРАК
Датум   . . .  2. 9. 2005.
Сектор . . . . . . . . . . . .  02
Сонда   . . . . . . . . . . . . .  09
Кв.    . . . . . . . . . . . . . .  О24
О.С.    . . . . . . . . . . . . . . .  03
А.Ц.    . . . . . . . . . . . . .  1.10
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Сл. 13. Јама А.Ц. 1.15

Fig. 13. Pit A.U. 1.15

Сл. 14. Јама А.Ц. 1.43

Fig. 11. Pit A.U. 1.43

ЦРКВИНЕ, М.  БОРАК

Датум 14. 12. 2005.
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ле па (А.Ц. 1.16 и А.Ц. 1.17). Ја ма озна че на као А.Ц. 
1.16 на ла зи ла  се у за пад ном де лу сон де. Про сти ра ла 
се нај ве ћим де лом у ква дра ту Љ6 и за хва та ла ма ли део 
ква дра та Љ7 и Л6. Кон ту ре ја ме ре ги стро ва не као зо-
на ле па, ко јим је би ла и ис пу ње на, уоче не су при ли ком 
ис ко па ва ња от коп ног сло ја 4. Ја ма је го то во пра вил ног 
кру жног об ли ка, а ње на по вр ши на преч ни ка 2,20 m. Зид 
на се ве ру ја ме ко со се спу штао ка дну, док су зи до ви на 
ис то ку, за па ду и ју гу вер ти кал ни. Дно ја ме је не пра вил не 
осно ве, ди мен зи ја 1,60 х 1,10 m. Ду би на ја ме, уко па не у 
жу ту зе мљу, из но си око 0,75 m. Ис пу на ја ме са сто ја ла 
се од са мо јед ног сло ја, ко ји су чи ни ли сит ни и круп-
ни ко ма ди ле па у там но бра он зе мљи, као и фраг мен ти 
ке ра мич ких по су да, ар те фак ти ин ду стри је окре са ног 
и гла ча ног ка ме на и ма ли број жи во тињ ских ко сти ју. 
На ко ма ди ма ле па на ла зи ли су се оти сци гре да, об ли-
ца и пру ћа.

А.Ц. 1.17 – Ја ма озна че на као А.Ц. 1.17 от кри ве на 
је у ју го и сточ ном де лу сон де 7, про сти ру ћи се у ква-
дра ту Л9. Кон ту ре ја ме уоче не су у осно ви от коп ног 
сло ја 4, али је у окви ру ис тра жи ва ња по ме ну тог сло ја 
на про сто ру ква дра та Л9 от кри вен ве ли ки број фраг ме-
на та ке ра мич ких по су да  у од но су на су сед не ква дра те 
(184), као и ма ња кон цен тра и ци ја ко ма да ле па. Ово 
мо же ука за ти на мо гућ ност да по ме ну ти на ла зи при-
па да ју ис пу ни А.Ц. 1.17. По вр ши на ја ме не пра вил не 
кру жне осно ве има ла је преч ник око 1,70 m. Зи до ви 
ја ме су сте пе на сти, а рав но дно је го то во пра во у га о не 
осно ве ди мен зи ја 1,25 х 0,80 m. Ду би на ја ме, уко па не 
у жу ту зе мљу, из но си око 0,80 m. Ис пу на ја ме са сто ја-
ла се од јед ног сло ја, ко ји су чи ни ли сит ни и круп ни 
ко ма ди ле па (оста ци над зем ног објек та) у там но бра он 
зе мљи, као и фраг мен ти ке ра мич ких по су да, ар те фак-
ти од ка ме на и ма ли број жи во тињ ских ко сти ју.

А.Ц. 1.43 – То ком ис тра жи ва ња сон де 19 от кри ве-
ни су оста ци три ја ме, од ко јих су се две са си гур но шћу 
на ла зи ле ис под ни воа по да сла бо очу ва не ку ће. У све 
три ја ме на ла зи ли су се ко ма ди и гру ме ње ле па, али је 
је ди но у ис пу ни А.Ц. 1.43 ја сно де тек то ван слој ко ма да 
и гру ме ња ле па у сло ју там но бра он зе мље. Кон ту ре ја ме 
ре ги стро ва не као зо на  ле па  уоче не су у осно ви от коп-
ног сло ја 4, про сти ру ћи се нај ве ћим де лом у ква дра ти ма 
К2 и К3 и за хва та ју ћи ма ли део кв. Л2 и Л3. Кон цен-
тра ци ја ко ма да и гру ме ња ле па, ре ги стро ва на као по вр-
ши на ја ме, има ла је кру жну осно ву, преч ни ка око 2,30 
m. Зи до ви ја ме су сте пе на сти и су жа ва ју се пре ма дну 
не пра вил не осно ве, ди мен зи ја 1,40 х 0,75 m. Ја ма је би ла 
уко па на у жу ту гли но ви ту зе мљу и ње на ду би на је из-
но си ла око 1 m (сл. 14). Ис пу ну ја ме чи нио је је дан слој 
са чи њен од сит них и круп них ко ма да ле па ко ји по ти чу 
од над зем ног објек та, фраг ме на та ке ра мич ких по су да у 
там но бра он зе мљи, ма лог бро ја жи во тињ ских ко сти ју и 
са мо два ар те фак та  ин ду стри је окре са ног ка ме на.

А.Ц. 1.48 – У сон ди 26 от кри ве не су две ја ме ис пу-
ње не ле пом (А.Ц. 1.48 и А.Ц. 1.49). Уко па ва ње гро бо ва 
ко ји при па да ју сред њо ве ков ној не кро по ли и вре ме ну 
Пр вог свет ског ра та де ли мич но је де ва сти ра ло по ме-
ну те ја ме. Ја ма А.Ц. 1.48 на ла зи се у ју го и сточ ном де-
лу сон де, про сти ру ћи се у ква дра ту П13. Кон ту ре ја ме 

ре ги стро ва не као зо на  ле па, ко јим је би ла и ис пу ње на, 
уоче не су у осно ви от коп ног сло ја 3. Ја ма је ве ро ват но 
би ла елип со ид ног об ли ка, а ис тра же ни део има ди мен-
зи је 2,10 х 1,60 m. У за пад ном де лу ја ме зи до ви су го то во 
вер ти кал ни, док се у ју жном де лу ко со спу шта ју ка дну, 
ди мен зи ја 1,60 х 1,30 m. Дно је ве ро ват но би ло кру жне 
осно ве. Ду би на ја ме, уко па не у жу ту зе мљу, из но си ла је 
око 0,60 m. Ис пу на ја ме са сто ја ла се од сит них и круп-
них ко ма да ле па и ма лог бро ја фраг ме на та ке ра мич-
ких по су да у сло ју там но бра он зе мље. Леп је ве ро ват но 
де по но ван у не ко ли ко епи зо да у окви ру ја ме. Ко ма ди 
ле па има ли су оти ске др ве не кон струк ци је.

А.Ц. 1.49 – Ја ма је от кри ве на у се ве ро и сточ ном де-
лу сон де 26, про сти ру ћи се у ква дра ту Р 11. Ре ги стро-
ва на је у осно ви от коп ног сло ја 3. По вр ши на ја ме не-
пра вил не је осно ве, ди мен зи ја 2,10 х 1,75 m. Оште ће на 
је уко па ва њем гро ба из пе ри о да сред њег ве ка. Се вер ни 
зид ја ме се ко со спу шта ка дну, док су оста ли зи до ви го-
то во вер ти кал ни. Дно ја ме је при бли жно пра во у га о ног 
об ли ка, ди мен зи ја 1,30 х 1,00 m. Ду би на ја ме, уко па не 
у жу ту зе мљу, из но си око 0,50 m. Ис пу ну ја ме чи ни ли 
су сит ни и круп ни ко ма ди ле па и ма ли број фраг ме на та 
ке ра мич ких по су да у сло ју там но бра он зе мље. Ве ћи-
на ке ра мич ких фраг ме на та на ђе них у овом сло ју има 
тра го ве го ре ња на из ра зи то ви со кој тем пе ра ту ри.  У 
цен трал ном де лу ја ме, на око 40 cm од по вр ши не ја-
ме, про на ђе на је ми ни ја тур на по су да, ко нич не фор ме, 
ви си не око 6 cm и преч ни ка обо да око 5 cm. Лон чић 
има де бље зи до ве и цр ве ну бо ју пе че ња. На дну по су де 
би ли су при мет ни тра го ви га ри. 

ИЗГЛЕД,ВЕЛИЧИНАЈАМАИБРОЈНАЛАЗА

У се вер ном и цен трал ном де лу ло ка ли те та на ла зи-
ло се 11 ја ма ис пу ње них ле пом, док је у ју жном де лу 
ло ка ли те та от кри ве на са мо јед на. У свим опи са ним 
ја ма ма на ла зи ли су се ко ма ди ле па с оти сци ма гре да 
и об ли ца, ко је по ти чу од над зем них кон струк ци ја, што 
отва ра пи та ње њи хо ве асо ци ја ци је са ку ћа ма. У од но су 
на нај бли же гра ђе ви не ло ка ци ја ја ма је раз ли чи та. Јед-
на ја ма на ла зи ла се ис под ку ће (А.Ц. 1.43), две по ред 
ку ћа (А.Ц. 1.22 и А.Ц. 1.80), три по ред зо на ле па ко је 
би се мо гле про ту ма чи ти као над зем ни објек ти (А.Ц. 
1.16, А.Ц. 1.17 и А.Ц. 2.3), док су се оста ле на ла зи ле 
на отво ре ном про сто ру на се ља, у еко ном ским дво ри-
шти ма до ма ћин ста ва или из ме ђу ку ћа.

По вр ши на нај ве ћег бро ја ја ма, ис тра же них у це ло-
сти,  би ла  је пра вил не или не пра вил не кру жне осно-
ве, док се у слу ча ју три не пот пу но ис тра же не прет по-
ста вља да су би ле елип со ид не (А.Ц. 2.3, и А.Ц. 1.48) 
или пра во у га о не осно ве (А.Ц. 1.15). Зи до ви ја ма су 
би ли ра зно ли ки, од бла го кон кав них, ко сих, вер ти-
кал них до сте пе на стих, а њи хо ва ду би на из но си ла је 
од 0,50 m до 1,10 m. Кру шко ли ким пре се ком из два ја 
се ја ма А.Ц. 1.34, ко ја је, на осно ву ка рак те ри стич ног 
из гле да, свр ста на у скла ди шне објек те (Жи ва но вић, 
Спа сић 2008).

Све ја ме се од ли ку ју хо мо ге но шћу ис пу не, ко ја се 
са сто ја ла од јед ног сло ја сит них и круп них ко ма да 
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ле па и на ла за у там но бра он зе мљи. За пре ми на ја ма 
ис пу ње них ле пом кре та ла се од 0,62 m3 до 4,48 m3 
(та бе ла 2). Ме ђу об ра ђе ним ја ма ма ве ли ком и при-
бли жно јед на ком  за пре ми ном ис ти чу се А.Ц. 1.22, 
от кри ве на у се вер ном де лу ло ка ли те та, и А.Ц. 1.80, 
ко ја се на ла зи у ју жном де лу на се ља. Обе ја ме от кри-
ве не су у не по сред ној бли зи ни ку ћа. По ред то га што 
их ка рак те ри ше го то во иста за пре ми на и ло ка ци ја, 
гу сти не на ла за у њи хо вој ис пу ни знат но се раз ли ку ју. 
Три ја ме се из два ја ју ма лом за пре ми ном (А.Ц. 1.12, 
А.Ц. 1.10 и А.Ц. 1.49). На ла зи ле су се у се вер ном де лу 
на се ља и ло ци ра не су у гру пи с дру гим ја ма ма. Иако 
при бли жно истих за пре ми на, знат но се раз ли ку ју по 
гу сти ни на ла за у сво јим ис пу на ма. На ро чи то ве ли ка 
раз ли ка уоч љи ва је у гу сти ни на ла за из ме ђу А.Ц. 1.10 
(508 по m3) и А.Ц. 1.49 (33 по m3).

Ја ме с нај ви шом гу сти ном на ла за у ис пу ни (А.Ц. 1.10 
и А.Ц. 1.15), от кри ве не у се вер ном де лу на се ља, на ла зи-
ле су се на ме ђу соб ној уда ље но сти од са мо 1,50 m. Ви со-
ка гу сти на на ла за, и по ред знат не раз ли ке у ди мен зи ја ма 
ја ма, мо жда од сли ка ва слич ну прак су де по но ва ња ма-
те ри ја ла на про сто ру на се ља ко ји је ис тра жен у окви ру 
сон де 9. На дру гој стра ни, исте за пре ми не кон ста то ва не 
су код ја ма А.Ц. 1.16 и А.Ц. 1.17, ко је су се на ла зи ле у 
сон ди 7, али с раз ли чи тим бро јем на ла за. Ре ла тив но ви-
со ку гу сти ну на ла за у ис пу ни по ка зу је и ја ма А.Ц. 1.12 

из сон де 5 (285 по 1 m3). Она је ве о ма слич на са мо 25 cm 
уда ље ној ја ми А.Ц. 2.1 с ком плек сном ис пу ном (ни је 
об ра ђе на у овом ра ду). У осно ви ја ме А.Ц. 2.1 на ла-
зи ли су се фраг мент ка лот ног де ла људ ске ло ба ње и 
ке ра мич ка по су да, док се гор њи слој ис пу не са сто јао 
од сит них и круп них ко ма да ле па с ве ли ким бро јем 
ке ра мич ких фраг ме на та у сло ју там но бра он зе мље. 
Број ке ра мич ких фраг ме на та са мо из сло ја са ле пом 
из но си 253 по 1 m3 чи ме две су сед не ја ме по ка зу ју ве-
о ма слич ну прак су де по но ва ња.

Ме ђу соб на бли зи на ја ма и у дру гим слу ча је ви ма 
мо же за по сле ди цу има ти слич ну прак су де по но ва ња. 
Та ко ја ме А.Ц. 1.48 и А.Ц. 1.49, обе ло ци ра не у цен-
трал ном де лу ло ка ли те та, у сон ди 26, на ме ђу соб ној 
дис тан ци од 2,50 m, по ка зу ју го то во јед на ку, али за 
ве ћи ну ја ма у том сег мен ту на се ља при лич но ни ску 
гу сти ну на ла за. Ипак, ја ма с нај ма њим од но сом за-
пре ми не и бро ја на ла за ло ци ра на је у ју жном де лу ис-
тра жи ва не по вр ши не ло ка ли те та (А.Ц. 1.80). Гу сти на 
на ла за од са мо 21 по 1 m3 ве о ма се раз ли ку је од дру гих 
ја ма у на се љу и, на ро чи то, од ја ма у се вер ном де лу, што 
је ве о ма зна чај на ин ди ка ци ја за да љу об ра ду по да та ка. 
Об ра да по да та ка из дру гих ја ма у ју жном де лу на се ља, 
пре све га оних ко је ни су би ле пред мет овог ра да, по ка-
за ће у ко јој ме ри та ја ма за и ста од ра жа ва ин тен зи тет 
де по но ва ња у том де лу вин чан ског на се ља.

археолошка
целина

archeological 
unit

сонда
Trench

степенистражености
state of research

контекст
context

Запремина
јамеуm3

pit capacity 
in m3 

укупанброј
налаза

no. of finds

бројналаза
поm3

no. of finds 
per m3

1.12 5
потпуно
completely

у групи јама
group of pits

0.62 177 285

2.3 8
највећим делом
mostly

у групи јама*
group of pits

1.57 117 74

1.22 11
највећим делом
mostly

поред куће
next of house

4.29 574 133

1.34 20
потпуно
completely

изолована
detached

1.78 199 111

1.80 39
потпуно
completely

поред куће
next of house

4.48 95 21

1.43 19
највећим делом
mostly

испод куће
underneath house

2.33 196 84

1.10 9
највећим делом
mostly

у групи јама
group of pits

0.48 244 508

1.15 9
делимично
partially

у групи јама
group of pits

1.92 1346 743

1.16 7
потпуно
completely

у групи јама*
group of pits

1.94 101 52

1.17 7
највећим делом
mostly

у групи јама*
group of pits

1.93 376 194

1.48 26
највећим делом
mostly

поред АЦ 1.49
next to A.U. 1.49

2.4 84 35

1.49 26
потпуно
completely

поред АЦ 1.48
next to A.U. 1.48

0.89 30 33

*  Јаме АЦ 2.3, АЦ 1.16 и АЦ 1.17 налазе се у близини зона лепа које су остале недефинисане у овој фази истраживања, а које би могле 
представљати остатке надземних објеката.

*  Dug-out pits a.u. 2.3, a.u. 1.16 and a.u. 1.17 were situated in the vicinity of undefined daub zones which could represent the remains 
of above-ground structures.

Табела 2. Запремина и број налаза у јамама 

Table 2. Capacity and the number of finds in the pits
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СТРУКТУРАНАЛАЗА

Раз ли чи те прак се де по но ва ња, ви дљи ве у ко ре ла-
ци ји ди мен зи ја ја ма и гу сти не на ла за у ис пу ни, мо гу 
би ти по ја шње не струк ту ром на ла за у ис пу ни. Нај ка рак-
те ри стич ни ји на ла зи су фраг мен ти ке ра мич ких по су-
да, окре са на и ка ме на ин ду стри ја и жи во тињ ске ко сти 
(та бе ла 3). Је ди ни ар те фак ти од пе че не гли не очу ва ни у 
це ло сти је су ке ра мич ки про јек тил у А.Ц. 1.22 и ми ни ја-
тур на по су да у А.Ц. 1.49. Све об ра ђе не ја ме, оче ки ва но, 
ка рак те ри ше по ја ва фраг ме на та ке ра мич ких по су да, 
док је из о ста нак на ла за гла ча не и окре са не ка ме не ин-
ду стри је ре ги стро ван у са мо две ја ме (А.Ц. 1.34, А.Ц. 
1.49). Оста ци жи во тињ ских ко сти ју до ку мен то ва ни су у 
се дам ја ма, али се мо ра узе ти у об зир лош сте пен очу ва-
но сти ко сти ју у це лом на се љу. Спе ци фич ни на ла зи, као 
што су фраг мен ти фи гу ри на, жр тве ни ка, ке ра мич ких 
про јек ти ла и те го ва, ја вља ју се у чак 6 ја ма (А.Ц. 1.12, 
А.Ц. 2.3, А.Ц. 1.22, А.Ц. 1.10, А.Ц. 1.15, А.Ц. 1.49). Ја-
ма А.Ц. 1.34 у се вер ном де лу на се ља, ко ја је при мар но 
слу жи ла за скла ди ште ње, је ди ни је обје кат ко ји у сво јој 
ис пу ни има са мо јед ну ка те го ри ју на ла за. Са др жај ја ме 
чи ни ли су ис кљу чи во фраг мен ти ке ра мич ких по су да, 
од ко јих су мно ги се кун дар но го ре ли.

Нај ком плек сни ју струк ту ру на ла за по ка зу је ја ма 
А.Ц. 1.22, ко ја спа да у гру пу ја ма с нај ве ћом за пре ми-
ном. По ред ве ли ког бро ја ке ра мич ких фраг ме на та, ја ма 
је са др жа ла ке ра мич ки про јек тил, очу ван у це ло сти, 
но гу ве ћег жр тве ни ка, ре ци пи јент жр тве ни ка пра во у-
га о ног об ли ка и фраг мент те га. Ком плек сност са др жа ја 
ја ме не за ви си од ње них ди мен зи ја, јер на при мер ја му 
А.Ц. 1.80 из ју жног де ла на се ља, при бли жно јед на ке 
за пре ми не, ка рак те ри ше ве о ма си ро ма шан асор ти ман 
на ла за и њи хов ма ли број. Обе ја ме се на ла зе у не по-
сред ној бли зи ни ку ћа, у се вер ном (А.Ц. 1.22) од но сно 
ју жном (А.Ц. 1.80) де лу на се ља, и мо гу ће да су раз ли ке 
у ком плек сно сти ис пу не по сле ди ца ин тен зив ни је на-
се о бин ске прак се у се вер ном де лу на се ља.

Ве ћи на дру гих ја ма с комплексниjом струк ту ром 
на ла за та ко ђе су ло ци ра не у се вер ном де лу на се ља. 
Ја ме с нај ве ћом гу сти ном на ла за по 1 m3 (А.Ц. 1.10 
и А.Ц. 15), ме ђу соб но уда ље не са мо 1,5 m, са др же у 
ис пу ни но гу жр тве ни ка ве ћих ди мен зи ја. Та ко ђе, ја-
ме А.Ц. 1.12 и А.Ц. 2.3, обе с ком плек сном ис пу ном и 
ло ци ра не у се вер ном де лу на се ља, по се ду ју иден тич ну 
струк ту ру на ла за: ке ра мич ке фраг мен те, ка ме не ар те-
фак те, жи во тињ ске ко сти и фраг мен то ва ну фи гу ри ну. 
Зна чај ну ме ђу соб ну слич ност по ка зу ју и ја ме А.Ц. 1.16 
и А.Ц. 1.17. Обе се на ла зе у сон ди 7, има ју при бли жно 
јед на ку за пре ми ну и струк ту ру на ла за ко ја се са сто ји 
од ке ра мич ких фраг ме на та, окре са не и гла ча не ин ду-
стри је и жи во тињ ских ко сти ју.

ЗАКЉУЧАК

На се ље на Цр кви на ма јед но је од нај пот пу ни је 
ис тра же них пра и сто риј ских на се ља на тлу Ср би је. 
Ин тер пре та тив ни по тен ци јал овог на се ља ме ри се 
ис тра же ном по вр ши ном, бро јем ар хи тек тон ских 
обје ка та и ја ма, као и зна чај ним бро јем дру гих ар-
те фа ка та. За са да, оно је про ту ма че но као на се ље 
отво ре ног ти па, не ур ба ни зо ва но, са из дво је ним 
по је ди нач ним до ма ћин стви ма и са свим је мо гу ће 
да ва ри ја бил на при ро да ја ма са ле пом ре флек ту је 
раз ли ке ме ђу њи ма. Да ли је де по но ва ње ле па, ме ђу-
тим, зна чи ло раш чи шћа ва ње про сто ра за из град њу 
но ве ку ће или прак су с ком плек сни јим зна че њем 
и ка ко раз у ме ти скла ди шну ја му у ко ју су уба че ни 
оста ци из го ре ле ку ће? На осно ву про стор не ди стри-
бу ци је, уоча ва се да се у се вер ном де лу ло ка ли те та 
на ла зи ве ћи број ја ма са ле пом, али би раз лог мо гао 
би ти и сла би ја ис тра же ност ју жног де ла ло ка ли те та 
и цен трал ног де ла пла тоа. Иако се овим ис тра жи-
ва њем ни је мо гло до кра ја про ник ну ти у зна че ње 
ја ма ис пу ње них ле пом, на ме ћу се бар три за кључ-

Табела 3. Структура налаза у јамама

Table 3. Structure of pit finds

археолошка
целина

archeological 
unit

Фрагменти
посуда

fragments of 
pottery vessels

камена
индустрија

stone 
industry

Фигурина
figurine

Жртвеник
altar

керамички
тег

ceramic 
weight

керамички
пројектил

ceramic 
projectile

посуда
Vessel

Животињске
кости
animal
bones

1.12 172 4 1

2.3 108 8 1

1.22 553 17 2 1 1

1.34 199

1.80 94 1

1.43 194 2

1.10 239 4 1

1.15 1302 43 1

1.16 97 4

1.17 364 12

1.48 82 2

1.49 29 1
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ка, ва жна за бу ду ће раз у ме ва ње ин тен зи те та ко јим 
је тран сфор ми сан про стор на ло ка ли те ту Цр кви не, 
пре око 6.500 го ди на:
–  нај ве ћи број ја ма са ле пом на ла зи се у се вер ном 

де лу на се ља, где је ре ги стро ван нај ве ћи број ар хи-
тек тон ских оста та ка, али ко ји пред ста вља и нај ек-
стен зив ни је ис тра жи ван део ло ка ли те та; 

–  пи та ње од но са из ме ђу раз ли чи тих де ло ва ло ка ли-
те та по ста вља се на осно ву про гре сив ног уве ћа ња 

гу сти не на ла за од ју жног пре ма се вер ном де лу на-
се ља, као и по сте пе ног по ве ћа ња ком плек сно сти 
у струк ту ри са др жа ја ја ма, та ко ђе од ју жног пре ма 
се вер ном де лу на се ља;

–  ја ме ис пу ње не ле пом ко је са др же слич ну гу сти ну и 
струк ту ру на ла за обич но се на ла зе на ма лим ме ђу-
соб ним дис тан ца ма и ова кон ста та ци ја мо же има ти 
ре фе рент ну вред ност за пред сто је ћу об ра ду ја ма с 
ком плек сном ис пу ном из овог на се ља.
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the settlement at crkvine, dated to the phase d of the 
vinča culture by stylistictypological autopsy of baked 
clay artifacts, is one of the best investigated prehistoric 
settlements in Serbia. the interpretative potential of the 
settlement is measured by the area uninvestigated, by 
the number of architectural structures and pits, as well 
as by the considerable number of other artifacts. Fifty
five pits, thirteen houses, one economic structure, five 
furnaces within houses as well as various industrial areas 
were found in the settlement. the paper deals with daub 
filled pits only: twelve of them were uncovered through
out the site. Systemic contexts of daub, as well as of the 
materials it comprised, so far have been studied mostly 
as inescapable elements in the processes of house con
struction and house demolition, marking both ends of the 
architectural process. in contrasts, high concentrations of 
daub are often found in pits, as homogenous filling which 
reflects structured secondary context of construction re
mains raising several dilemmas in relation tointerpreta
tion. What, for example, is the nature of these deposits, 
and to what cultural practices do they relate? taking into 
account solely the neolithic/eneolithic central Balkans 
context, numerous examples of pits filled with fragments 
of house daub and other materials from neolithic settle
ments can most easily be fitted into the functional pattern 
of the use to which the pits were put; namely, they first 
served for the extraction of source material, and later for 
disposing of the daub when clearing up the area. How
ever, can the daub discarded into the pits be character
ized solely as refuse? in other words, can depositing large 
quantities of house daub and other material into the pits 
be a cultural practice with symbolic value? these ques
tions assume special importance in the context of the 
cultural role of the pit, since the daub filled pits are the 
only sort of objects which, in their essential sense, can 
be tied both to the construction and to the destruction 
of houses. this is why the following question seems to be 
especially important: does the pattern of throwing the 
daub into the pit presents a fusion of everyday routine 
and a significant ritual act?

in the northern and central parts of the site 11 daub 
filled pits were uncovered, and only one in the southern 
part of the site. From all registered pits fragments of daub 

were recovered, bearing the impressions of beams and 
round logs, coming from above ground structures; this 
opens up the question in what way they were linked with 
the houses. the location of the pits varies in relation to 
the nearest buildings (underneath the house, beside it, 
in the open area of the settlement, in the economic yards 
of households or between houses). Most thoroughly in
vestigated pits were circular in shape; the three as yet 
uninvestigated pits are supposed to have ellipse or rect
angular bases. the walls of the pits varied, from slightly 
concave, inclined, upright, to stepped, and their depth 
was between 0.5m to 1.1m. all of them are characterized 
by homogeneity of the filling which was made up from 
a single layer of small and large pieces of daub and finds 
in the matrix of dark brown earth. the capacity of the 
pits ranged between 0.62 m3 to 4.48 m3, with the den
sity of finds of 21 to 743 finds per m3. as expected, all 
processed pits feature fragments from pottery vessels; 
chipped and ground stone finds were not found only in 
two pits. the remains of animal bones were recorded in 
seven pits; however, it must be taken into account that 
bones found in the settlement were poorly preserved as 
a whole. Specific finds, such as fragments of figurines, 
grinding stones, pottery projectiles and weights appear 
in as many as 6 pits. 

although this investigation could not fully decipher 
the meaning of daub filled pits, at least three conclusions 
can be drawn of importance for future understanding of 
the intensity with which the space at the site of crkvine 
was transformed 6 500 years ago, namely; 1) most daub 
filled pits are in the northern part of the settlement, where 
the largest number of architectural remains was recorded 
(however, this part is also the most thoroughly investigat
ed portion of the site); 2) gradual increase in the density 
of finds from the southern towards the northern part of 
the settlement, coupled with the gradual increase in the 
complexity of the content structure of the pits along the 
same route, raise the question of the relation between 
the two parts of the settlement; 3) daub filled pits with 
similar density and structure of findings are usually not 
far apart from each other: this observation can have refer
ence value for the forthcoming investigation of pits with 
complex contents in this settlement.





По крет ни ар хе о ло шки ма те ри јал са ра но е не о лит-
ског ло ка ли те та Цр кви не по ти че са ве ли ких за штит-
них ис тра жи ва ња оба вље них у скло пу ра до ва Ру дар-
ског басена „Ко лу ба ра“, у ата ру се ла Ма ли Бо рак. 
Те ку ћи рад има за циљ да пред ста ви ре зул та те об ра де 
по су да од пе че не гли не, те да њи хо вом ва ло ри за ци јом 
упу ти на мо гу ће ре ша ва ње про бле ма ене о ли ти за ци-
је у за пад ној Ср би ји. Ти по ло шко-стил ској и тех но ло-
шкој ана ли зи би ће под врг ну то се дам основ них ти по-
ва ке ра мич ких по су да: 1. зде ле; 2. шо ље; 3. кр ча зи; 4. 
ам фо ре; 5. пи то си; 6. лон ци; 7. ђу ве чи. Са гле да ће мо 
кул тур ни од нос и уло гу те ри то ри је за пад не Ср би је у 
де ша ва њи ма ко ја су обе ле жи ла про цес дез ин те гра ци је 
вин чан ске кул ту ре. 

ПОСУДЕОДПЕЧЕНЕГЛИНЕ

Ке ра мич ки ма те ри јал пред ста вља нај о бим ни ји део 
гра ђе са ар хе о ло шких ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту Цр-
кви не, па је ње го ва си сте ма ти за ци ја зах те ва ла раз ра ду 
фи ни је ти по ло ги је фор мал но-стил ских ка рак те ри сти-
ка по су да, при че му је по себ на па жња по све ће на тех но-
ло шком аспек ту про из вод ње. Из ве ли ког фон да фраг-
ме на та по су да од пе че не гли не, ма те ри јал је те рен ском 
об ра дом одва јан у три ве ли ке збир ке: 1. ин вен тар; 2. 
ста ти стич ки ма те ри јал; 3. ма те ри јал за цр та ње. Ма те-
ри јал ко ји је из дво јен у ин вен тар ску збир ку укљу чу је 

фраг мен те обо да, др ша ка, дна, те све ор на мен ти са не 
при мер ке, док се у ста ти стич кој збир ци на ла зе ати-
пич ни фраг мен ти по су да код ко јих се ни је мо гао ре-
кон стру и са ти тип по су де. На осно ву аутоп си је све три 
збир ке ма те ри ја ла раз ра ђе на је де таљ на ти по ло ги ја 
по су да од пе че не гли не с ло ка ли те та Цр кви не, ко ја 
је у нај ве ћој ме ри фун ди ра на у ана ли зи 1.035 фраг-
мен то ва них и 25 це лих по су да ко је чи не це ли ну тре ће 
ке ра мич ке збир ке. Свих 1.060 фраг мен то ва них и це-
лих по су да об ра ђе но је на је дин ствен на чин, ма кро-
скоп ском ана ли зом, пре ко два де сет тех но ло шких и 
фор мал но-стил ских ка рак те ри сти ка на ла за, у окви ру 
ко јих је уста но вље но пре ко две сто ти не ва ри ја бил них 
оп ци ја. Ши фро ва ни по да ци су нај пре уно ше ни на је-
дин стве ни кар тон за ти по ло шко-стил ску об ра ду.1 

На Цр кви на ма ни су от кри ве ни гра ђе вин ски објек-
ти ко је мо же мо по ве за ти с про це сом про из вод ње по-
су да од пе че не гли не, па су за кључ ци о том аспек ту 
цр квин ске ке ра ми ко гра фи је у те сној ве зи с оп сер ва ци-
ја ма спе ци фич них, ма кро скоп ски ви дљи вих тра го ва 
раз ли чи тих тех но ло шких по сту па ка оба вље них то ком 
при пре ме си ро ви не, ње не об ра де и пе че ња. Си ро ви-
на за из ра ду по су да ве ро ват но је ло кал ног по ре кла, 
бу ду ћи да ве о ма ква ли тет но гли но ви то зе мљи ште 
жућ ка сте бо је пред ста вља пе до ло шку осно ву те ре на 
на ко ме се на ла зи вин чан ско на се ље на Цр кви на ма. 
На кон ис ко па ва ња си ро ви не мо ра ла је усле ди ти и ње-

МилошСпасић
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Апстракт: По крет ни ар хе о ло шки ма те ри јал с ло ка ли те та Цр кви не укљу чу је три ве ли ке збир ке 
на ла за: пред ме ти од пе че не гли не, ка ме на и кре ме на ко ји су ре ла тив но -хро но ло шком ме то дом 
да то ва ни у ка сну вин чан ску кул ту ру, од но сно Вин чу Д2. Про у ча ва њем спе ци фич но сти ма те-
ри јал не кул ту ре са гле дан је ре ги о нал ни по ло жај ло ка ли те та Цр кви не у окви ру вин чан ског 
кул тур ног ком плек са као и про цес дез ин те гра ци је вин чан ске кул ту ре на те ри то ри ји за пад не 
Ср би је, ко ји се ве зу је за по че так ра ног ене о ли та.  

Кључнеречи: Цр кви не, за пад на Ср би ја, вин чан ска кул ту ра, ке ра ми ка, ти по ло ги ја

1  Ми лош Спа сић је осми слио и при ре дио ти по ло шки кар тон за об ра ду ке ра ми ке на про јек ту за штит них ар хе о ло шких ис тра жи-
ва ња на Ру дар ском басену „Ко лу ба ра“. По да ци су за тим об ра ђе ни у MS АCCESS про гра му, ода кле је би ло мо гу ће из вр ши ти 
уна кр сне упи те и пре тра ге.

УДК   903 . 23 " 634 " (497 . 11) 
902 . 2 (497 . 11)
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на при пре ма за да љи ток про из вод ње, ко ја се мо гла 
од ви ја ти и у са мом на се љу или не да ле ко од ње га, та ко 
што је нај пре из вр ше но ње но пре чи шћа ва ње од но сно 
укла ња ње круп ни јих ин клу зи ја ко је су се на ла зи ле у 
гли ни, у ње ном при мар ном де по зи ци о ном по ло жа ју, 
пре екс пло а та ци је. Пре чи шћа ва ње гли не се на осно ву 
ет но граф ских ана ло ги ја вр ши на ви ше на чи на (Ri ce 
1987: 118), а узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да је ке-
ра ми ка с Цр кви на ве о ма до бро пре чи шће на, те да су 
ње на ло кал на, по тен ци јал на ле жи шта из у зет но хо мо-
ге на, нај ве ро ват ни јим се чи ни да је при ме њи ван по-
сту пак ко ји под ра зу ме ва је дан ма ње ком плек сан вид 
пре чи шћа ва ња, руч ним укла ња њем ко ре ња и круп ни-
јег ка ме на из гли не.

На кон пре чи шћа ва ња гли не до да ва не су ор ган ске 
и нео р ган ске при ме се чи ме се по бољ ша ва ју ње на свој-
ства по пут пла стич но сти и ела стич но сти што знат но 
олак ша ва мо ди фи ка ци ју си ро ви не и по ди за ње по су де, 
спре ча ва ње но пу ца ње то ком пе че ња и ка сни је то ком 
упо тре бе го то ве по су де. На Цр кви на ма је ма кро скоп-
ским оп сер ва ци ја ма иден ти фи ко ва на по ја ва се дам ти-
по ва при ме са ко ри шће них при из ра ди по су да, од ко јих 
су пет нео р ган ског, а два ор ган ског по ре кла: 1. фи ни, 
сит но зр ни пе сак; 2. нео р ган ске при ме се про ме ра до 
0,2 cm; 3. нео р ган ске при ме се про ме ра од 0,2 cm до 
0,5 cm; 4. нео р ган ске при ме се про ме ра пре ко 0,5 cm; 
5. ту ца на ке ра ми ка; 6. ту ца на шкољ ка; 7. пле ва. Узев ши 
у це ло сти, вин чан ска ке ра ми ка с Цр кви на је из у зет но 
до бро пре чи шће на, при ме се су до да ва не на мер но, да 
би по спе ши ле функ ци о нал ну уло гу по су де у ње ном 
сва ко днев ном ко ри шће њу. Нај фи ни ју гру пу по су ђа, с 
ве о ма ма лом ко ли чи ном иден ти фи ко ва них ор ган ских 
и нео р ган ских при ме са, пред ста вља ју зде ле и ам фо ре 
тан ких зи до ва код ко јих су уоче ни фи ни, сит но зр ни 
пе сак и/или ту ца на шкољ ка. С дру ге стра не, ве ли ка 
ко ли чи на нео р ган ских при ме са раз ли чи тог про ме ра 
и ту ца на ке ра ми ка на ла зе се у фак ту ри су до ва ве ћих 
ди мен зи ја, по пут ло на ца, пи то са и ам фо ра. Та ко би се, 
са из ве сном ре зер вом, мо гао до не ти за кљу чак да су по-
су де на ме ње не сер ви ра њу, кон зу ми ра њу и у јед ном де-
лу чу ва њу хра не из ра ђе не од до бро пре чи шће не гли не, 
с ма лом ко ли чи ном ор ган ских и нео р ган ских при ме са. 
По су де чи ја је функ ци о нал на уло га мо гла би ти у не кој 
ве зи с ње ним из ла га њем ва три, те по су де на ме ње не 
чу ва њу не ке чвр сте или зр на сте ма те ри је из ра ђи ва-
не су од пре чи шће не зе мље с круп ни јим нео р ган ским 
при ме са ма.2

У кру гу нео лит ских кул ту ра ко је су по сто ја ле на 
те ри то ри ји да на шње Ср би је, но си о ци ма вин чан ске 
кул ту ре тра ди ци о нал но се при пи су је про на ла зак ре-
дук ци о ног пе че ња и пр ва упо тре ба за тво ре них лон-
чар ских пе ћи у ко ји ма се по сти же пу на кон тро ла над 

ва тром и сма њу је ути цај ат мос фер ских ути ца ја у про-
це су пе че ња. На осно ву тех но ло ги је пе че ња вин чан ске 
по су де с Цр кви на су раз вр ста не у че ти ри гру пе: 1. ок-
си да ци о но пе че не по су де; 2. по су де пе че не у усло ви-
ма не пот пу не ок си да ци је; 3. ре ок си да ци о но пе че не 
по су де; 4. ре дук ци о но пе че не по су де. Нај не си гур ни ја 
је тре ћа гру па на ла за ко јој у не до стат ку та ко зва них 
black-top и ra in bow по су да, ка рак те ри стич них за ста ри-
је фа зе вин чан ске кул ту ре, при пи су је мо из у зет но ма-
ли број фраг мен то ва них по су да чи ја не у јед на че ност у 
пе че њу и бо ји спољ них и/или уну тра шњих по вр ши на 
мо же по ти ца ти и од пост де по зи ци о ног го ре ња. У од-
ре ђи ва њу тех но ло ги је пе че ња по су да ма кро скоп ским 
пу тем, без из вр ше них фи зич ко-хе миј ских ана ли за и 
екс пе ри ме на та, сра змер но нај си гур ни ја ре кон струк-
ци ја по сти же се упо ре ђи ва њем ва ри ја бил но сти у бо ји 
пре се ка спољ них и уну тра шњих по вр ши на по су де. Уз 
ува жа ва ње до са да шњих ис тра жи ва ња на овом по љу 
пра и сто риј ске ке ра ми ко гра фи је (She pard 1956: 106–
107; Ri ce 1987: 343–346; Vr do ljak 1995: 14) и ана ли-
зом ке ра ми ке с Цр кви на уста но вље но је да су нај за сту-
пље ни је ре дук ци о но пе че не по су де чи ја је бо ја пре се ка 
спо ља шњих и уну тра шњих по вр ши на там но си ва или 
цр на, док ок си да ци о но пе че ним по су да ма при па да ју 
фраг мен ти цр вен ка стих и окер ни јан си спо ља шњих и 
уну тра шњих по вр ши на. Сра змер но ве ли ки број по су да 
пе чен је у усло ви ма не пот пу не ок си да ци је, тј. пе че њем 
на отво ре ном, под ви со ко ва ри ја бил ним ат мос фер ским 
ути ца ји ма, што се ви ди у ка рак те ри стич ном сен двич 
пре се ку окер-си ве-окер или цр вен ка сто-си во-цр вен ка-
сте бо је. Као и код од но са тип при ме се–тип по су де, и 
ов де се са свим услов но мо же ре ћи да су по су де фи ни је 
фак ту ре по пут зде ла и ам фо ра пе че не ре дук ци о но, док 
су по су де гру бље фак ту ре и ве ћих ди мен зи ја по пут 
ло на ца, пи то са и јед ног бро ја ам фо ра пе че не у усло ви-
ма пот пу не или не пот пу не ок си да ци је. Ипак, са свим 
је из ве сно да се у ке ра мич ком ин вен та ру с Цр кви на 
на ла зе и зде ле пе че не у ок си да ци о ним усло ви ма, ка-
кав је слу чај са до бро за сту пље ним ко нич ним зде ла ма 
пра вих зи до ва, цр вен ка стих ни јан си ко је су по зна те 
још од нај ра ни јих фа за вин чан ске кул ту ре (Ga ra ša nin 
1951: 20–21). 

Тре ба на гла си ти да је је дан део по су да на кнад но 
го рео, што је до не кле ути ца ло на про ме ну бо је и на 
ста ње очу ва но сти фи нал ног трет ма на спољ них и уну-
тра шњих зи до ва, те да се мо ра ра чу на ти и с дру гим ути-
ца ји ма пост де по зи ци о ног окру же ња ко ји су та ко по-
сле дич но мо гли на ве сти и на по гре шне ин тер пре та ци је 
у ве зи с ре кон струк ци јом про це са пе че ња. Бо је по су да 
кре ћу се од окер, сме ђе, све тло си ве и цр вен ка сте до мр-
ке, там но си ве и цр не. Трет ман спољ них и уну тра шњих 
по вр ши на зи до ва по ред ра зно вр сних ор на мен тал них 

2  Ти по ло ги ја вин чан ске ке ра ми ке с Цр кви на ко ја ће би ти раз ра ђе на у на став ку уста но вље на је на осно ву фор мал но-стил ских 
ка рак те ри сти ка по су де, а не на осно ву ње не функ ци о нал не уло ге, па с тим у ве зи сто је и опа жа ња о по ја ви од ре ђе ног ти па 
ин клу зи је у ти пу по су де. Упра во због то га ни је стрикт но ис ти ца на ве за из ме ђу мор фо ло ги је по су да и вр сте при ме се. О ис прав-
но сти ова квог при сту па го во ри и чи ње ни ца да је ана ли зом ба ден ске ке ра ми ке с ло ка ли те та Ма син ске њи ве, ко ји се на ла зи 
у не по сред ној бли зи ни Цр кви на, утвр ђе но да се у го то во 20% на ла за лу ко ви ча стих шо ља ко је при па да ју по су да ма из у зет но 
фи не из ра де, чи ји су зи до ви де бљи не до 0,3 cm, на ла зе нео р ган ске при ме се про ме ра од 0,2 cm до 0,5 cm.
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тех ни ка укљу чу је гла ча ње ко је је при об ра ди ма те ри ја-
ла сте пе но ва но у три ка те го ри је ква ли те та: 1. при гла-
ча ва ње; 2. гла ча ње; 3. угла ча ва ње-по ли ра ње.3 

ТИПОЛОГИЈАПОСУДА

На пред је већ по ка за но да су Цр кви не јед но слој ни 
ло ка ли тет по зне вин чан ске кул ту ре, па с тим у ве зи 
тре ба на ве сти и не ке по је ди но сти ме то до ло шког при-
сту па кла си фи ка ци ји ке ра мич ких по су да. Вин чан ска 
ке ра ми ка с Цр кви на по ка зу је све од ли ке ин вен та ра 
јед но слој ног на се ља чи је гра ђе ви не, по свој при ли-
ци, ни су об на вља не. Реч је о кул тур но-хро но ло шки 
из у зет но хо мо ге ном ке ра мич ком ма те ри ја лу са до-
бро ујед на че ним тех но ло шким и фор мал но-стил ским 
обра сци ма, па ана ли за по су да ни је зах те ва ла раз ма-
тра ње за сту пље но сти не ких од на ве де них ка рак те-
ри сти ка у вер ти кал ној стра ти гра фи ји. Огра ни че ни 
оби мом те ку ћег ра да, нисмo ана ли зи ра ли за сту пље-
ност ма те ри ја ла у хо ри зон тал ној стра ти гра фи ји Цр-
кви на, тј. у окви ру до бро за тво ре них ар хе о ло шких 
це ли на, што би сва ка ко до не ло до ста по да та ка ко ји 
би по мо гли у ту ма че њу функ ци о нал не уло ге ис тра-
же них обје ка та.4 

Ти по ло шко-стил ском ана ли зом це ло куп ног ин вен-
та ра по су да са Цр кви на утвр ђе но је да се код ве ћи не 
ти по ва мо же го во ри ти о стан дар ди зо ва ној про из вод-
њи тип ског по су ђа чи ја тех но ло ги ја из ра де упу ћу је на 
за ви дан ни во за нат ске уме шно сти. По су де су ве ћи ном 
па жљи во и склад но мо де ло ва не, док су код ма ло број-
них на ла за уоче ни су мар на из ра да и фи нал ни трет ман, 
не про пор ци о нал ност фор ме и аси ме трич ност зи до ва. 
Кри те ри јум при си сте ма ти за ци ји по су да је фор мал ног 
ка рак те ра и од но си се на ана ли зу обри са вер ти кал не 
про фи ла ци је. Упо треб на уло га по су да ни је у не по сред-
ној ве зи са из дво је ним ти по ви ма, али се она до не кле 
на слу ћу је и у ова ко по ста вље ној ти по ло ги ји. С тим у 
ве зи услов но се мо же го во ри ти о три гру пе по су да: 1. 
по су де за при пре му хра не (лон ци и ђу ве чи); 2. по су де 
за сер ви ра ње и кон зу ми ра ње хра не (зде ле, шо ље, та-
њи ри и кр ча зи); 3. по су де за чу ва ње и скла ди ште ње 
хра не (ам фо ре и пи то си). 

Од укуп но 1.060 об ра ђе них фраг ме на та, об лик и 
тип по су де би ло је мо гу ће ре кон стру и са ти код 730 
фраг ме на та, док 330 фраг ме на та по су да не по зна те 
фор ме и про фи ла ци је од ла зи на ати пич не фраг мен те 
тр бу ха и дна са у це ло сти или де ли мич но очу ва ним 
ор на мен ти ком и др шка ма.5 Нај за сту пље ни ју фор му 
по су да пред ста вља ју зде ле ко је чи не го то во 70% укуп-
ног ке ра мич ког ма те ри ја ла код ко га је би ла мо гу ћа ре-

кон струк ци ја фор ме, сле де фраг мен ти ло на ца са 15% и 
ам фо ра са 10%, док на на ла зе ти па пи тос, кр чаг, та њир, 
по су да на сто пи, та ва, по кло пац и шо ља од ла зи укуп-
но 5% на ла за с Цр кви на (та бе ла 1). Сла ба за сту пље-
ност по је ди них ти по ва на ла за по пут кр ча га и шо ља 
сва ка ко ни је ре ал на, већ нај ве ро ват ни је сто ји у ве зи 
с те шком фраг мен то ва но шћу на ла за овог ти па, че му у 
при лог мо же го во ри ти и ве ли ки број фраг мен то ва них 
тра ка стих и др ша ка ваљ ка стог или окру глог пре се ка 
ко је су ти пич не за кр ча ге и шо ље. С дру ге стра не, де-
тер ми на ци ја ма њих фраг ме на та тр бу ха у на ла зе ти па 
зде ла би ла је знат но без бед ни ја, бу ду ћи да се у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва та ко не што мо гло прет по ста ви ти на 
осно ву де бљи не зи до ва и ка рак те ри стич них обри са у 
вер ти кал ној про фи ла ци ји фраг мен та.

У на став ку ће би ти раз ра ђе на де таљ на ти по ло ги ја 
свих об ли ка ке ра мич ких по су да с Цр кви на. Нај ве ћа 
па жња би ће по све ће на на ла зи ма ти па зде ла бу ду ћи да 
оне пред ста вља ју да ле ко нај бо ље за сту пље ну фор му 
по су да, али и због чи ње ни це да оне сво јим фор мал но-

3  Ор на мен тал ни мо ти ви и ком по зи ци је ко ји се из во де тех ни ком гла ча ња би ће об ра ђе ни у по себ ном де лу ра да ко ји тре ти ра тај 
аспект ке ра ми ко гра фи је.

4  У за кључ ном по гла вљу овог ра да при ка за на је дис по зи ци ја ке ра мич ких по су да у окви ру за тво ре них ар хе о ло шких це ли на, 
а оп се жни ју ана ли зу дис по зи ци је це лог фон да по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла спро во ди А. Трипковић у окви ру своје 
докторске дисертације. 

5  Те ку ћа ста ти стич ка ана ли за за сту пље но сти по је ди них ти по ва по су да и ор на мен ти ке на њи ма до не кле се раз ли ку је од пре ли-
ми нар не ана ли зе (Жи ва но вић и Спа сић 2008) бу ду ћи да је овом ана ли зом об у хва ће но до дат них 216 фраг ме нтованих посуда 
ко је по ти чу са ис тра жи ва ња 2006. го ди не.

Табела 1. Процентуална заступљеност типова посуда

Table 1. Percentage share of types of vessels

ЗДЕЛЕ

ЛОНЦИ

АМфОРЕ

ОСТАЛО

bowls

poTs

amphorae

oTher

70%

15%

10%

  5%
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стил ским ка рак те ри сти ка ма по ка зу ју нај ве ћу ва ри ја-
бил ност, те због чи ње ни це да су то по су де ко је при па-
да ју гру пи хро но ло шки из у зет но осе тљи вих на ла за. 

ЗДЕЛЕ

У овој гру пи на ла за из дво је но је пет основ них ти-
по ва зде ла (та бе ла 2): 1. ко нич не зде ле; 2. би ко нич не 
зде ле; 3. зде ле уву че ног обо да; 4. по лу лоп та сте зде ле; 
5. лоп та сте зде ле, са број ним под ти по ви ма и ва ри је-
те ти ма у окви ру сва ке ти по ло шке гру пе. Сви ти по ви 
зде ла из ра ђе ни су од до бро пре чи шће не гли не, с ма-
лом ко ли чи ном ор ган ских и нео р ган ских при ме са 
и бес пре кор но су мо де ло ва не. Из у зе так у уоче ним 
тех но ло шким обра сци ма пред ста вља ју је ди но ду бље 
ко нич не и лоп та сте зде ле код ко јих је при мет на гру-
бља фак ту ра, што мо жда ука зу је и на дру гу функ ци-
о нал ну уло гу на ла за овог ти па. Та ко ђе, зде ле би ко-
нич не про фи ла ци је, за о бље ног ра ме на и лев ка сто 
про фи ли са ног вра та мо гу би ти ло ши је мо де ло ва не 
и не склад не и као та кве је ди ни су из у зе так у ина че 
до бро ујед на че ном и хо мо ге ном ин вен та ру по су да 
ти па зде ла.

Ко нич не зде ле има ју удео од 13% у овој гру пи на-
ла за, тј. око 8% од укуп ног ке ра мич ког ре пер то а ра 
на Цр кви на ма. Зде ле ко нич не про фи ла ци је укљу чу-
ју две осно вне ти по ло шке фор ме. Пр ву, ре ла тив но 
стан дар ди зо ва ну и ујед на че ну гру пу чи не пли ће или 
ду бље ко нич не зде ле ко сих зи до ва, та ко зва не ку пе 
(Т. I/1–6). Обод је по пра ви лу не про фи ли сан, кат кад 
бла го ста њен (Т. I/5, 6). Је ди ну ва ри ја ци ју овог ти па 
пред ста вља ју ко нич не зде ле ко сих зи до ва с пар ла те-
рал но по ста вље них тра ка стих или ушти ну тих, хо ри-
зон тал но бу ше них др ша ка (Т. I/4, 6), ко је се у ин вен та-
ру вин чан ске ке ра ми ко гра фи је по ја вљу ју од гра дач ке 
фа зе (Pe rić 2006: 243–244). Дру гом ти пу при па да ју 
ко нич не зде ле за о бље них зи до ва, ре ђе бла го ка спо ља 
(Т. II/2) или ка уну тра про фи ли са ног обо да (Т. II/1, 
3, 4, 6), ко ји је или хо ри зон тал но за рав њен (T. II/5, 6, 
8) или са свим бла го ста њен (T. II/1, 2, 4, 7). Је дан од 

ва ри је те та овог ти па зде ла та ко ђе има пар ла те рал но 
по ста вље них др ша ка истог ти па (T. II/3, 5).

Би ко нич не зде ле пред ста вља ју на јброј ни ји тип зде-
ла са уче шћем од 47% у овој гру пи на ла за и са око 34% 
укуп ног фун ду са по су да на Цр кви на ма (Т. X–XV). То 
је и тип зде ла ко ме при пи су је мо нај ве ћи фор мал но-
стил ски ди вер зи тет на свим ло ка ли те ти ма вин чан ске 
кул ту ре (Ga ra ša nin 1951: 21–22; 51–52; idem 1973: 
83–95). Две основ не гру пе зде ла овог ти па из дво је не 
су на осно ву на чи на мо де ло ва ња ко ну са: би ко нич не 
зде ле оштрог, угла стог, ко нич ног пре ла за (Т. X) и би ко-
нич не зде ле за о бље ног ко нич ног пре ла за (Т. XI–XV). 
Ве ли ка ти по ло шка ра зно вр сност на ла за оба ти па би-
ко нич них зде ла од но си се на раз ли чи те на чи не мо де-
ло ва ња гор њег ко ну са, вра та или обо да по су де. 

Би ко нич не зде ле оштрог ко нич ног пре ла за укљу чу-
ју јед ну основ ну фор му у ви ду зде ле са два на спрам но 
по ста вље на ко нич на де ла, без из дво је ног вра та, не про-
фи ли са ног обо да (Т. X/2–7). Дру гом ти пу при па да ју би-
ко нич не зде ле оштрог ко ну сног пре ла за, ци лин дрич-
но мо де ло ва ног вра та (Т. X/1), док тре ћем при па да ју 
би ко нич не зде ле оштрог ко ну сног пре ла за и са свим 
бла го, лев ка сто про фи ли са ног вра та (Т. II/8). Ва ри је-
те те је мо гу ће из дво ји ти на осно ву на чи на мо де ло ва ња 
и про фи ла ци је обо да ко ји мо же би ти бла го ста њен и 
не про фи ли сан (Т. X/2, 5), од но сно ста њен и ка спо ља 
про фи ли сан (Т. II/8). Оштри на ко нич ног пре ла за мо же 
би ти и до дат но на гла ше на мо де ло ва њем пла стич ног, 
хо ри зон тал но по ста вље ног ре бра (Т. X/5). 

Би ко нич не зде ле за о бље ног ко нич ног пре ла за по-
ка зу ју да ле ко ве ћу ти по ло шку ра зно вр сност од на-
ла за прет ход ног ти па. Њи хо во нај и стак ну ти је обе-
леж је је сте за о бљен ко нич ни пре лаз или за о бље но, 
на гла ше но ра ме. Као и код прет ход ног ти па, пр ви 
и основ ни под тип пред ста вља ју би ко нич не зде ле са 
два на спрам но по ста вље на, ко нич но мо де ло ва на де-
ла, без из дво је ног вра та, нај че шће не про фи ли са ног 
или са свим бла го уву че ног обо да (Т. XI/1–5). Дру ги, 
да ле ко за сту пље ни ји тип је би ко нич на зде ла ја че или 
сла би је на гла ше ног, за о бље ног ра ме на са из дво је ним 

Табела 2. Процентуална заступљеност типова здела

Table 2. Percentage share of types of vessels
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ци лин дрич ним (Т. XI/6, XII/1–5) или ко нич но мо де-
ло ва ним вра том (T. XII/6), док се кон кав но мо де ло-
ва ни врат по ја вљу је са вим из у зет но. Обод је у ве ћи ни 
слу ча је ва не про фи ли сан или са свим бла го ка спо ља 
про фи ли сан. Као ва ри је тет овог ти па мо же се из дво-
ји ти ду бо ка бла го би ко нич на зде ла, не знат но на гла-
ше ног, за о бље ног ра ме на, чи јим је мо де ло ва њем до-
би јен из глед би ко ни те та.6 Врат или гор њи ко нус су 
ко нич но мо де ло ва ни и пра те обрис те ла по су де (Т. 
XI II/1–3). Ути ску би ко ни те та на зде ла ма овог ти па 
че сто до при но се пла стич но мо де ло ва на, ка не ло ва-
на или жле бље на ре бра и апли ци ра не тра ке. Тре ћем 
ти пу при па да во де ћи об лик зде ле, ка рак те ри сти чан 
за цео раз вој ра ног ене о ли та на те ри то ри ји цен трал-
ног Бал ка на. Реч је о би ко нич ним зде ла ма за о бље-
ног ра ме на, лев ка сто мо де ло ва ног вра та и ка спо ља 
про фи ли са ног обо да (Т. XI II/4, XIV, XV). У не знат но 
из ме ње ном об ли ку, зде ле овог ти па ће се као ре ци-
див вин чан ске ке ра ми ко гра фи је на ћи и у ин вен та ру 
ба ден ске и ко сто лач ке кул ту ре по зног ене о ли та.

Зде ле уву че ног обо да та ко ђе су ве о ма оми љен об-
лик по су да на Цр кви на ма, са 17% уче шћа у гру пи 
зде ла и го то во 11% у укуп ном ин вен та ру. Те ло ових 
зде ла нај че шће има ко ни чан, лоп таст, по лу лоп таст 
или ово и дан обрис у вер ти кал ној про фи ла ци ји. 
Оправ да ност њи хо вог из два ја ња у за себ ну ти по ло-
шку гру пу је у њи хо вој из у зет ној хро но ло шкој осе-
тљи во сти, а ве ро ват но и у њи хо вој упо треб ној уло зи. 
Обод ових зде ла је сла би је (Т. III) или ја че уву чен (T. 
IV, V), а сам ре ци пи јент по су де је обич но пли так и 
ма ње је за пре ми не, али мо же би ти и ре ла тив но ду бок 
(Т. III/8, IV/1–2, V/1, 4, 5). Зде ле овог ти па пред ста-
вља ју ре ла тив но стан дар ди зо ва ну и ујед на че ну гру пу 
на ла за и је дан су од оми ље них ке ра мич ких об ли ка у 
свим кул ту ра ма по зног нео ли та и ра ног ене о ли та на 
цен трал ном Бал ка ну.

По лу лоп та сте зде ле су нај сла би је за сту пљен тип 
зде ла, са око 8% у овој гру пи, тј. око 6% од укуп ног 
ин вен та ра по су да с Цр кви на. Ово је та ко ђе ре ла тив но 
хо мо ге на ти по ло шка гру па, с ре ла тив но ма лим бро-
јем ва ри је те та. Ре ци пи јент мо же би ти и отво ре ног (Т. 
IX/3–7) и за тво ре ног ти па (T. IX/1, 2), овај по след њи 
је обич но ве ће за пре ми не. Обод је углав ном не про-
фи ли сан, са свим рет ко је ко со за рав њен (Т. IX/1) или 
ста њен (Т. IX/5).

Лоп та сте зде ле су за сту пље не са 15% на ла за у ка-
те го ри ји зде ла и са 11% у укуп ном ин вен та ру. Ово је 
ре ла тив но број на гру па на ла за, ко ја по ред би ко нич них 
зде ла по ка зу је нај ве ћу ти по ло шко-стил ску ва ри ја бил-
ност. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва реч је о за тво ре ном 
ти пу по су де без из дво је ног вра та (Т. VI/1–5) са бла го 
уву че ним, ста ње ним (Т. VI/1) или ко со за се че ним обо-
дом (Т. VI/4). Ве о ма за сту пљен тип на ла за пред ста вља 
гру па лоп та стих зде ла са из дво је ним вра том ко ме при-
па да сра змер но ве ли ки број под ти по ва и ва ри је те та (Т. 

VII–VI II). Из дво је ни под ти по ви и ва ри је те ти сто је у 
ве зи с раз ли чи тим на чи ни ма мо де ло ва ња вра та, ко ји 
мо же би ти ци лин дри чан (Т. VII/1–3, 6, 7), ко ни чан 
(Т. VII/4, 9, VI II/1, 2) или лев каст (Т. VI II/3–6). Обод 
зде ла овог ти па је или не про фи ли сан или ка спо ља 
про фи ли сан, са вим из у зет но хо ри зон тал но је за рав-
њен (Т. VI II/9), а ра зно вр сне ор на мен тал не тех ни ке 
и мо ти ви, те ши ро ки ре пер то ар др ша ка пред ста вља ју 
њи хо во из ра зи то обе леж је. 

ШОЉЕИКРЧАЗИ

Сла ба за сту пље ност на ла за ти па шо ља у скла ду је са 
оп штим оп сер ва ци ја ма о ке ра ми ко гра фи ји ене о лит-
ског пе ри о да на це лој те ри то ри ји сред ње и ју го и сточ-
не Евро пе где се са ве ли ком за сту пље но шћу шо ља сре-
ће мо тек по чет ком по зног ене о ли та (Sher ratt 2002). С 
тим у ве зи, не из не на ђу је са свим скро ман ре пер то ар 
на ла за овог ти па на Цр кви на ма, ко ме мо же мо при-
пи са ти шо ље би ко нич не фор ме, бла ге S про фи ла ци је, 
ка спо ља про фи ли са ног обо да (T. XVI/1, 2), и шо ље 
лоп та стог или елип со ид ног ре ци пи јен та (T. XVI/4, 5). 
По су да ма ти па кр чаг при па да све га је дан, де ли мич но 
ре кон стру и сан на лаз, бла го би ко нич не фор ме са јед-
ном тра ка стом др шком (T. XVI/6).

АМФОРЕ

На ла зи ма по су да ти па ам фо ра при па да око 10% 
укуп ног, об ра ђе ног ке ра мич ког ма те ри ја ла с Цр кви-
на. То је на кон зде ла нај за сту пље ни ји об лик по су де 
ко ја се из ра ђу је у фи ној и пре ла зној фак ту ри, гла ча-
них спољ них и уну тра шњих по вр ши на зи до ва. Ам-
фо ре при па да ју по су да ма за тво ре ног ти па, нај че шће 
кру шка сто или лоп та сто мо де ло ва ног ре ци пи јен та, 
ве о ма че сто су бо га то ор на мен ти са не у тех ни ка ма 
ка не ло ва ња, жле бље ња и гла ча ња, док се ам фо ре с 
уре за ним тра ка ма ис пу ње ним кру жним убо ди ма по-
ја вљу ју са свим из у зет но. Због ве ли ке фраг мен та ци је 
по су да ти па ам фо ра, те не мо гућ но сти ре кон струк ци је 
об ли ка ре ци пи јен та, њи хо ва си сте ма ти за ци ја је из вр-
ше на на осно ву ве ли чи не и на чи на мо де ло ва ња вра та 
и обо да. Нај сла би је су за сту пље не ам фо ре фла шо ид-
не фор ме, ду гач ког и уског, ци лин дрич ног вра та, ка 
спо ља про фи ли са ног обо да (T. XVII/4), док су не што 
оми ље ни је ам фо ре хо ри зон тал но или ко со ка не ло ва-
ног, ци лин дрич но или ко нич но мо де ло ва ног вра та, 
ка спо ља про фи ли са ног и лев ка стог обо да (T. XVII/3, 
6, 7). Ам фо ре по след њег ти па се у по зно вин чан ској 
ке ра ми ко гра фи ји по ја вљу ју као ре ци див гра дач ке фа-
зе вин чан ске кул ту ре (Jo va no vić 2006: 224). Оста так 
ти по ло шког ре пер то а ра ам фо ра пред ста вља ју по су де 
кру шко ли ке, би ко нич не фор ме S про фи ла ци је, не што 
кра ћег ко нич но (T. XVI II/1–7) или ци лин дрич но мо-
де ло ва ног вра та (T. XVI II/8, XIX/1–3, 5). Обод по су де 

6  За ви сно од на чи на по сма тра ња, је дан део на ла за зде ла овог ти па мо гао би се при пи са ти и ко нич ним зде ла ма ко сих зи до ва. 
Ипак, бу ду ћи да мо де ло ва њем хо ри зон тал ног ре бра или апли ци ра њем тра ке зде ла до би ја бла го би ко ни чан обрис у вер ти кал-
ној про фи ла ци ји, ове по су де су у те ку ћем ра ду та ко и тре ти ра не.
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је по пра ви лу ка спо ља про фи ли сан, а мо же има ти и 
лев каст обрис у вер ти кал ној про фи ла ци ји (T. XIX/4, 
7, T. XVI II/1–3). 

ПИТОСИ

Пи то си ма, тј. по су да ма из у зет но ве ли ких ди мен зи ја 
на ме ње ним за чу ва ње хра не при па да ре ла тив но ма ли 
број на ла за код ко јих је би ла мо гу ћа ре кон струк ци ја об-
ли ка (T. XX). Пи то си се из ра ђу ју од со лид но пре чи шће-
не гли не с ве о ма ма лом ко ли чи ном при ме са, пе че ни су 
у ок си да ци о ним усло ви ма и при гла ча них су уну тра-
шњих зи до ва. По су де су би ко нич не фор ме, не про фи-
ли са ног обо да с ла те рал но по ста вље ним тра ка стим или 
бра да ви ча стим др шка ма, нео р на мен ти са не су. 

ЛОНЦИ

Ти по ло шка гру па ло на ца пред ста вља нај број ни-
ју ка те го ри ју по су да из ра ђе них у пре ла зној и гру бој 
фак ту ри, са до ста ор ган ских и нео р ган ских при ме са 
чи ји је про мер не рет ко ве ћи од 0,5 cm. У укуп ном фон-
ду ке ра ми ке с Цр кви на по су да ма овог ти па при па да 
го то во 15% на ла за. Лон ци су са свим рет ко ор на мен-
ти са ни, у не знат ном бро ју слу ча је ва њи хо ва спољ на 
по вр ши на је при гла ча на, док на ла зи са бар бо ти ни-
ра ним зи до ви ма ни су за бе ле же ни. Узев ши у це ло сти, 
лон ци пред ста вља ју ти по ло шки нај стан дар ди зо ва ни ји 
об лик по су де с не знат ним фор мал но-стил ским ва ри-
је те ти ма. По пра ви лу реч је о ко нич ним по су да ма, 
ко сих зи до ва, не про фи ли са ног обо да (T. XXI), с раз-
ли чи то по ста вље ним је зи ча стим и че па стим др шка ма 
ко је олак ша ва ју ма ни пу ла ци ју по су дом (T. XXI/1, 3, 5, 
7, 9, 10). Уко ли ко би основ за ка те го ри за ци ју по су да 
би ла упо треб на уло га, нај ве ро ват ни јим се чи ни да би 
и је дан део на ла за ти па ам фо ра мо гао има ти функ ци-
о нал ну уло гу ко ја се на ла зи у сфе ри ог њи шта, тј. ко ја 
је у ве зи са спре ма њем а не чу ва њем хра не.

ЂУВЕЧИ

Ђу ве чи су дру га по број но сти гру па по су да ко ри-
шће них за при пре ма ње хра не. По пут ло на ца, реч је о 
ре ла тив но до бро стан дар ди зо ва ној ти по ло шкој ка те го-
ри ји ко ја чи ни око 2% укуп ног ке ра мич ког ин вен та ра 
с Цр кви на. Го то во по пра ви лу то су по су де отво ре ног 
ре ци пи јен та, ко нич не про фи ла ци је и не про фи ли са ног 
обо да (T. XXII), је ди ни из у зе так у уоче ном фор мал ном 
обра сцу пред ста вља на лаз ђу ве ча елип со ид ног те ла, 
уву че ног, ко со за рав ње ног обо да (T. XXII/6). На свим 
при мер ци ма ђу ве ча с Цр кви на мо де ло ва не су је зи ча-
сте или бра да ви ча сте др шке, док се на јед ној на ла зи др-
шка за ве ша ње (T. XXII/5), из ву че на из обо да по су де, 
та ко да је мо гла слу жи ти као не ка вр ста ко тли ћа. 

ПОСУДЕДРУГИХОБЛИКА

По ред та ва, пи то са, кр ча га и шо ља у гру пу по су да 
ко је за јед но чи не све га 5% укуп ног ке ра мич ког ин вен-

та ра с Цр кви на ула зе и на ла зи та ко зва них це диљ ки, 
по су де са из лив ни ком, по су де на сто пи и по клоп ци. 
Ко нич не зде ле ко сих зи до ва и не про фи ли са ног обо да 
чи је је те ло у це ло сти пре кри ве но кру жним пер фо-
ра ци ја ма мо гле су да слу же као це диљ ке, али и као 
чу вар ке за жар (T. XXI II/1, 2). По су де са из лив ни ком 
мо де лу ју се у фор ми ко нич не или по лу лоп та сте зде ле, 
ва ри ја ци је се од но се на на чин мо де ло ва ња из лив ни ка 
ко ји мо же би ти кљу на сто из ву чен из те ла по су де (T. 
XXI II/5, 6) или је за себ но мо де ло ван у ви ду хо ри зон-
тал но пер фо ри ра ног ро га (T. XXI II/3, 4). По су де на 
сто пи пред ста вља ју са свим из у зе тан на лаз, што је у 
хар мо ни ји с оп штим оп сер ва ци ја ма о хро но ло шком 
по ло жа ју по су да овог ти па у ке ра ми ко гра фи ји вин-
чан ске кул ту ре. Иако ве о ма фраг мен то ва не, по су де 
на сто пи с Цр кви на има ју ве ли ку вред ност бу ду ћи да 
ука зу ју на ду жи век тра ја ња ове фор ме не го што се то 
кон вен ци о нал но ми сли ло. Иден ти фи ко ва на су са мо 
два на ла за ти па по кло пац, од ко јих је је дан мо де ло-
ван у фор ми плит ке ко нич не зде ле са ду бо ко уре за ним 
кон цен трич ним кру го ви ма, док је дру ги пљо сна тог 
об ли ка и има на гор њој стра ни тра ка сту др шку.

Нео би чан об лик у ин вен та ру Цр кви на пред ста вља-
ју зде ле елип со ид но мо де ло ва ног ре ци пи јен та, чи ји 
обри си у вер ти кал ној про фи ла ци ји по ка зу ју на го ве-
штај ка фор ми по су да слич ног ти па ко је ће се на ћи у 
ши ро кој упо тре би тек од по зног ене о ли та (T. XXIV/1, 
2). При лич но ве лик ре пер то ар ми ни ја тур ног по су ђа 
ни је об ра ђи ван не за ви сно од основ не ти по ло шке фор-
ме, јер је то на ла га ла до бра ујед на че ност на ла за овог 
ти па у окви ру већ из дво је них ти по ва ко нич них, би ко-
нич них и зде ла уву че ног обо да, те на ла за ти па ло нац 
(T. XXIV/3–9).

Тре ба ре ћи и да се у знат ном бро ју слу ча је ва жи-
вот ни век по су де не за вр ша ва ње ним слу чај ним или 
на мер ним ло мом. Бла же про фи ли са ни фраг мен ти тр-
бу ха, при гла ча них иви ца, са цен трал но по ста вље ном 
кру жном про фи ла ци јом или без ње, чест су на лаз у 
ин вен та ру с Цр кви на. Реч је о пред ме ти ма ко ји се у 
ли те ра ту ри ту ма че као же то ни за игру, пр шљен ци или 
те го ви за раз бој и ри бар ску мре жу. Сра змер но до бро су 
за сту пље ни и на ла зи фраг мен то ва них тра ка стих др ша-
ка ко је су се кун дар но ко ри шће не као гла ча ли це. 

ТИПОЛОГИЈАДРШАКАНАПОСУДАМА
ОДПЕЧЕНЕГЛИНЕ

Аутоп си јом ма те ри ја ла с Цр кви на утвр ђен је ве ли ки 
ти по ло шки ди вер зи тет др ша ка на по су да ма од пе че не 
гли не. Ова ква си ту а ци ја у скла ду је с ке ра ми ко гра фи јом 
по зне вин чан ске кул ту ре то ком ко је се мо де лу ју но ви 
ти по ви др ша ка, од ко јих се мно ге по ја вљу ју тек од Вин-
че Ц. Од укуп но 1.060 об ра ђе них фраг ме на та, на 370 
утвр ђе не су не ке од фор ми др ша ка. Од тог бро ја, око 
38% при па да ати пич ним фраг мен ти ма тр бу ха по су да 
не по зна те фор ме, док нај ве ћу гру пу по су да на ко ји ма 
се на ла зе др шке раз ли чи тих ти по ва пред ста вља ју зде ле 
са 46% уче шћа, а оста так од око 16% од ла зи на лон це, 
пи то се, ам фо ре и ђу веч с др шка ма. Нај за сту пље ни је 
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су раз ли чи те фор ме је зи ча стих др ша ка, ко је мо гу би ти 
по ви је не ка го ре, обо ре не или рав не. Ре ла тив но до бро 
су за сту пље не ро жа сте и тра ка сте др шке ко је се под-
јед на ко че сто мо де лу ју на по су да ма с Цр кви на. Пр ву 
гру пу од ли ку је ве ли ки стил ско-ти по ло шки ди вер зи тет 
ко ји укљу чу је раз ли чи те обри се у вер ти кал ној про фи-
ла ци ји, те број не фор ме њи хо вих за вр ше та ка ко ји мо-
гу би ти кру жно мо де ло ва ни или у ви ду зо о морф них 
про то ма (T. XXV). Тра ка сте др шке чи не јед ну из у зет но 
ујед на че ну фор му, а ва ри је те ти се мо гу из дво ји ти на 
осно ву ор на мен ти ке и апли ка ци ја на њи ма (T. XXVI/1, 
2, 4–8). Не што сла би је су за сту пље не ушти ну те др шке 
ваљ ка стог пре се ка (T. XXVI/ 3), као што је из не на ђу ју ће 
ма ли број бра да ви ча стих др ша ка с обзи ром на њи хо ву 
ве ли ку за сту пље ност на по су да ма по зне вин чан ске, ти-
са пол гар ске, со пот ске и лен ђел ске кул ту ре. Пре о ста ле 
др шке при па да ју ма ло број ним на ла зи ма дуг ме та стог 
и ту не ла стог ти па. 

ОРНАМЕНТАЛНЕТЕХНИКЕИМОТИВИ

Од укуп но 1.060 об ра ђе них фраг мен то ва них и це-
лих по су да, на 339 по су да, што из но си око 32% укуп ног 
ин вен та ра с Цр кви на, иден ти фи ко ва на је по ја ва ор на-
мен ти ке. Око 18% ор на мен ти са них фраг ме на та од ла зи 
на ати пич не на ла зе тр бу ха по су да не по зна те фор ме, док 
ско ро 76% чи не ор на мен ти са не зде ле. У нај ма њем бро ју 
слу ча је ва ор на мен ти са ни су ам фо ре и лон ци са по 3% 
од но сно 2% по су да, а све га 1% од ла зи на ор на мен ти са не 
шо ље и кр ча ге. Ре пер то ар ор на мен тал них тех ни ка и мо-
ти ва на по су да ма с Цр кви на од го ва ра уоче ним обра сци-
ма по зно вин чан ског грн чар ства чи је во де ће стил ско 
обе леж је пред ста вља ју ор на мен ти из ве де ни тех ни ка ма 
ка не ло ва ња, гла ча ња, уре зи ва ња, пунк ти ра ња, ути ски-
ва ња пр сти ју и нок ти ју, те са свим из у зет но пла стич но 
апли ци ра ним тра ка ма (та бе ла 3).

Јед на од нај о ми ље ни јих ор на мен тал них тех ни ка 
вин чан ске кул ту ре је ка не ло ва ње, ко јим је укра ше но 
око 53% ор на мен ти са них по су да с Цр кви на. Го то во 
93% ка не ло ва них по су да чи не зде ле, све га 2% од ла зи 
на ам фо ре, док код пре о ста лих 5% ка не ло ва них фраг-
ме на та ни је би ло мо гу ће ре кон стру и са ти об лик по-
су де. Ка не ло ва њем се нај че шће из во де уске хо ри зон-
тал не или ко се тра ке на ра ме ну и ко ну сном пре ла зу 
би ко нич них зде ла. Вер ти кал не ка не ло ва не тра ке се 
из во де на уну тра шњој стра ни обо да и вра та би ко нич-
них зде ла с лев ка стим вра том. Реч је о ма ни ру ко ји ће 
по ста ти не ка вр ста од ред ни це за ор на мен тал ни стил 
Бо ле раз–Чер на во да III кул тур ног ком плек са. Спи ра-
ло ид ни мо ти ви не што су сла би је за сту пље ни и из во де 
се на те лу лоп та стих, би ко нич них зде ла или зде ла уву-
че ног обо да, док су ам фо ро ид не по су де на ко ји ма се 
ина че че сто по ја вљу ју ка не ло ва не спи ра ле ве о ма рет-
ке. Од из у зет ног хро но ло шког и ти по ло шког зна ча ја 
је и по ја ва ко сих и хо ри зон тал них ка не ло ва них по ља 
на ам фо ра ма ци лин дрич ног и ко нич ног вра та, ко је се 
у ин вен та ру Цр кви на по ја вљу ју као ре ци див гра дач ке 
фа зе вин чан ске кул ту ре. Мо ти ви ка не ло ва ног пре пле-
та и ри бље ко сти по ја вљу ју се ве о ма рет ко.

Дру га по за сту пље но сти ор на мен тал на тех ни ка је 
гла ча ње ко јим је укра ше но 20% фраг ме на та, од че га 
88% од ла зи на зде ле, 4% на ам фо ре, а 8% на по су де не-
по зна те фор ме. Гла ча њем се из во де го то во иден тич ни 
ор на мен тал ни мо ти ви и ком по зи ци је као и ка не ло-
ва њем, на пр вом ме сту хо ри зон тал не и ко се тра ке на 
ра ме ну и ко ну сном пре ла зу би ко нич них зде ла. Мо-
тив гла ча ног пре пле та не што је за сту пље ни ји у од но-
су на исти мо тив из ве ден у тех ни ци ка не ло ва ња, док 
се мре жа сти ор на мен ти из во де ис кљу чи во гла ча њем. 
Гла ча њем су ор на мен ти са на и је ди на два укра ше на на-
ла за ло на ца с Цр кви на. Го то во у пот пу но сти из о ста је 
при ме на ове ор на мен тал не тех ни ке на уну тра шњим 
по вр ши на ма зи до ва по су да фи не фак ту ре.

У слу ча ју 15% по су да укра ше них плит ким уре зи ва-
њем, око 68% од ла зи на ати пич не фраг мен те тр бу ха и 
дна по су да не по зна те фор ме, 30% при па да зде ла ма, а 
око 2% чи не ам фо ре са уре за ним ор на мен том. Огра-
ни ча ва ју ћу окол ност у раз ма тра њу ор на ме на та из ве-
де них уре зи ва њем пред ста вља чи ње ни ца да је реч о 
ве о ма фраг мен то ва ним на ла зи ма код ко јих ни је би ло 
мо гу ће ре кон стру и са ти об лик, па је је ди но мо гу ће на-
ве сти да су за сту пље ни ји ли не ар ни мо ти ви ко ји гра де 
не са гле ди ве ком по зи ци је, док су кри во ли ниј ски уре за-
ни мо ти ви не што ре ђи. Уре зи ва ње, по ред пунк ти ра ња, 
пред ста вља нај че шће упа ре ну ор на мен тал ну тех ни ку, 
и то упра во у ком би на ци ји с пунк ти ра њем. Ком би-
на ци јом ове две тех ни ке из во де се пунк ти ра не тра ке 
ко ји ма је укра ше на и јед на од нај леп ше ор на мен ти са-
них ам фо ра с Цр кви на ко ја но си не сум њи ву стил ску 

Табела 3. Процентуална заступљеност орнаменталних 
техника на посудама од печене глине 

Table 3. Percentage share of ornamental techniques 
on fired clay vessels

КАНЕЛОВАЊЕ 
CHANELLING 53%

ГЛАЧАЊЕ 
BURNISHING 20%

УРЕЗИВАЊЕ 
INCISING 15%

ПУНКТИРАЊЕ 
PUNCTUATING 10%

УТИСКИВАЊЕ ПРСТИЈУ 
IMPRESSIONS WITH FINGERS 1,5%

ПЛАСТИЧНО АПЛИЦИРАНЕ ТРАКЕ 
PLASTICALLY APPLIED STRIPS 0,5%
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ре ми ни сцен ци ју на ста ри је фа зе вин чан ске кул ту ре. 
Уре зи ва њем се та ко ђе из во де раз ли чи те ва ри јан те та-
ко зва них вин чан ских зна ко ва ко ји се нај че шће на ла зе 
у до њој зо ни ре ци пи јен та по су де, углав ном зде ла. 

Пунк ти ра њем је укра ше но 10% ор на мен ти са них 
по су да, 76% зде ла, 2% ам фо ра и 22% по су да не по зна-
тог об ли ка. У нај ве ћем бро ју при ме ра пунк ти ра њем се 
из во ди хо ри зон тал ни низ кру жних уду бље ња на вра ту 
или ра ме ну зде ла, у не ко ли ко слу ча је ва исти мо тив 
по но вљен је и на спо ља шњој стра ни тра ка сте  др шке. 
Као што је на пред на ве де но, у ком би на ци ји са уре зи-
ва њем из во де се пунк ти ра не тра ке чи ји је број ипак 
за не мар љив у од но су на број ност дру гих ор на мен тал-
них мо ти ва и ком по зи ци ја.

Хо ри зон тал ни ни зо ви ути сну тих пр сти ју ис под 
обо да ам фо ра и ло на ца чи не све га 1,5% ор на мен ти-
са них фраг ме на та, што је ви ше стру ко ма њи про це нат 
у од но су на ве ли ку при ме ну ове тех ни ке на по су да ма 
истог ти па то ком ра ни јих фа за вин чан ске кул ту ре. На 
Цр кви на ма је иден ти фи ко ван са мо је дан на лаз лон ца 
укра шен пла стич но апли ци ра ном тра ком, што је у хар-
мо ни ји са уоче ним стил ским обра сци ма позновин чан-
ске ке ра ми ко гра фи је у ко јој ова тех ни ка ни ка да ни је 
би ла на ро чи то оми ље на.

АРХАИЧНЕФОРМЕМАТЕРИЈАЛНЕКУЛТУРЕ
НАЦРКВИНАМА

На пред је под ву че но да ин вен тар ма те ри јал не кул-
ту ре с Цр кви на по ка зу је све од ли ке по зне фа зе раз во ја 
вин чан ске кул ту ре, од но сно ње ног Д2 ступ ња. У прет-
ход ном из ла га њу, та ко ђе је ис так ну то да се раз вој по-
је ди них обра за ца ма те ри јал не кул ту ре на Цр кви на ма 
мо же пра ти ти још од ра не Вин че. Ипак, би ло је мо гу ће 
из дво ји ти је дан сра змер но скро ман број пред ме та чи ји 
се стил ско-ти по ло шки обра сци у пот пу но сти укла па-
ју у не што ста ри је тра ди ци је вин чан ске ма те ри јал не 
кул ту ре и као та кви пред ста вља ју нео бич ност у по-
зно вин чан ском кон тек сту. Ар ха ич не фор ме по ти чу из 
до бро за тво ре них ар хе о ло шких це ли на чи ја је по зно-
вин чан ска кул тур но-хро но ло шка атри бу ци ја не сум-
њи ва, па та ко, иако је реч о ма лом фон ду ма те ри ја ла, 
он за про у ча ва ње ре ла тив не хро но ло ги је вин чан ске 
ке ра ми ко гра фи је има не мер љив зна чај (сл. 1, 2).

Ме ђу на ла зи ма по су да ар ха ич не фор ме ко је су 
про на ђе не ван обје ка та, у кул тур ном сло ју тре ба по-
ме ну ти по су де мо де ло ва не на ци лин дрич ним, пу но 
ли ве ним сто па ма, те зде ле на ко нич ним и зво на стим 
шу пље мо де ло ва ним сто па ма. Углав ном је реч о те-
шко фраг мен то ва ним пе де стал ним зде ла ма ка кве су 
нам по зна те из ра ни јих фа за раз во ја вин чан ске кул ту-
ре, пре све га из пе ри о да Вин ча А–Ц, од но сно из сло-
је ва од 8,4 m до 6 m на Вин чи (Ва сић 1936: 122–125, 
сл. 248, Т. LXXI II; Mi loj čić 1949: Taf. 30/2, 32/9; ga
ra ša nin 1951). Јед на фраг мен то ва на зде ла овог ти па 

по зна та је и из за тво ре не це ли не, уко па ног објек та 
А.Ц. 1.2 (сл. 3), чи ји це ло куп ни ин вен тар ука зу је на 
по зну вин чан ску кул ту ру. Бу ду ћи да на Цр кви на ма 
ни у кул тур ном сло ју ни је кон ста то ван ма те ри јал ти-
пи чан ис кљу чи во за ра ни је фа зе вин чан ске кул ту ре, 
са из ве сном ре зер вом, и на ла зи пе де стал них об ли-
ка из кул тур ног сло ја та ко ђе би се мо гли да то ва ти 
у Вин чу Д. Шу пље, ко нич не но ге, ти пич не за Вин ча 
Б пе ри од, оста ју у упо тре би у ин вен та ру вин чан ске 
кул ту ре је ди но у ис точ ној Бо сни (ga ra ša nin 1979: 
192) где би, уз ана лог не на ла зе Со пот–Лен ђел III и 
Про то ти са пол гар–Ти са пол гар кул ту ра, и тре ба ло тра-
жи ти по ре кло при ме ра са Цр кви на.

Ам фо ре са ко со ка не ло ва ним ци лин дрич ним или 
ко нич ним вра том сма тра ју се ти пич ним при мер ком, 
го то во Le it fos sil-oм гра дач ке ке ра ми ко гра фи је (Jo va
no vić 2006: 224). С Цр кви на овај об лик нам је по знат 
из уко па ног објек та А.Ц. 2.2 (сл. 1), чи ји ин вен тар чи-
не и ко нич не зде ле уву че ног обо да, би ко нич не зде ле 
за о бље ног ра ме на и лев ка сто про фи ли са ног вра та, те 
по су де са из лив ни ком. У ис тој це ли ни про на ђен је и 
је дан од два при мер ка по су де за тво ре не фор ме, елип-
со ид но мо де ло ва ног те ла чи је уз о ре мо же мо тра жи-
ти и у гра дач кој фа зи вин чан ске кул ту ре (pe rić 2006: 
T. 2/28). У слу ча ју оба на ла за, хро но ло шки осе тљи ве 
фор ме по су да из ове за тво ре не це ли не не дво сми сле-
но ука зу ју на по зни је да то ва ње на ве де них гра дач ких 
еле ме на та вин чан ске ке ра мич ке про дук ци је.  

Ар ха ич ним об ли ком тре ба сма тра ти и на лаз кру-
шка сте ам фо ре на чи јем се тр бу ху на ла зе спи ра ло ид-
ни мо ти ви из ве де ни у ком би но ва ним тех ни ка ма уре-
зи ва ња и пунк ти ра ња (сл. 2). Уре за не тра ке, спи ра ле 
и ме ан дри ис пу ње ни тач ка стим убо ди ма пред ста вља-
ју ти пич ну ор на мен ти ку Вин ча Ц пе ри о да (ga ra ša
nin 1979: 176, 177), а ана лог не при ме ре на ла зи мо у 
ин вен та ру са Го мо ла ве, Цр но ка лач ке ба ре, и са ко те 
4,9 m на Вин чи (di mi tri je vić 1969: T. VII/1; ta sić, 
to mić 1969: T: VI II/2; Ва сић 1936: 117, Т. LXVI II). 
Иако сви по ме ну ти на ла зи при па да ју Вин ча Ц пе ри о-
ду, ам фо ра са Цр кви на по ти че из објек та чи ји ин вен-
тар упу ћу је на по зни је да то ва ње та ко зва не жи го са не 
ке ра ми ке вин чан ске кул ту ре. 

По ја ва го ре по ме ну тих еле ме на та ра но вин чан ске 
ке ра ми ко гра фи је у по зни јем пе ри о ду мо же се по сма-
тра ти на ви ше на чи на. Бу ду ћи да је из о ста ло пу бли ко-
ва ње на ла за са ве ли ког бро ја вин чан ских ло ка ли те та 
у за пад ној Ср би ји, на жа лост за са да ни је мо гу ће го во-
ри ти о кул тур но-исто риј ском спе ци фи ку му нео ли та 
чи та ве ре ги је.7 Иако пре ли ми нар не ана ли зе дис по-
зи ци је нео лит ских ло ка ли те та упу ћу ју на кул тур но 
је дин ство за пад не Ср би је и слич не со цио-кул тур не и 
еко ном ске ма три це то ком раз во ја нео лит ског пе ри о-
да (Тр бу хо вић, Ва си ље вић 1983), број не спе ци фич-
но сти (ар ха ич ност по је ди них об ли ка ма те ри јал не 
кул ту ре, тр го ви на, од нос са ста нов ни ци ма су сед них 

7  Са свим су мар но пу бли ко ва ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ло ка ли те та Је ла код Шап ца, Чу чу ге код Уба, Ви ше са ва код Ба ји не Ба ште 
не до зво ља ва ју про у ча ва ње ре ги је за пад не Ср би је као ге о граф ске и кул тур не це ли не у окви ру нео ли та цен трал ног Бал ка на.
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обла сти) ко је су уоче не на Цр кви на ма још увек се 
мо ра ју об ја сни ти осо бе но шћу са мих Цр кви на, а не 
це ло куп ног ре ги о на. 

ХРОНОЛОШКИПОЛОЖАЈЦРКВИНА

На се ље на Цр кви на ма при па да ти пу јед но слој-
них ло ка ли те та по зне вин чан ске кул ту ре са кул тур-
но-хро но ло шки из у зет но ујед на че ним ма те ри ја лом, 
ко ји се уз из ве сне ре ги о нал не спе ци фич но сти укла па 
у обра сце ма те ри јал не кул ту ре Вин ча Д2 пе ри о да у 
за пад ној Ср би ји.

Про дук ци ју по су да од пе че не гли не на Цр кви на ма 
од ли ку је до ста до бра за сту пље ност хро но ло шки осе-

тљи вих фор мал но-стил ских ка рак те ри сти ка ти пич них 
за по зну вин чан ску кул ту ру. Нај ве ћи ти по ло шки ди-
вер зи тет ме ђу по су да ма од пе че не гли не са Цр кви на 
по ка зу ју зде ле. Ту пре све га ми сли мо на би ко нич не 
зде ле уву че ног обо да и би ко нич не зде ле за о бље ног 
ко ну сног пре ла за и лев ка сто мо де ло ва ног вра та, ко је 
у не до стат ку C14 да ту ма у ве ли кој ме ри оси гу ра ва ју 
пред ло же но да то ва ње Цр кви на у Вин ча Д2 пе ри од. 
Не ке од ових фор ми би ко нич них зде ла, са свим из у-
зет но, по ја вљу ју се и у прет ход ним фа за ма вин чан ске 
кул ту ре (Schi er 1996: Fig. 8; Ар се ни је вић-Жив ко вић 
1995: Т. 1), али сво ју пра ву афир ма ци ју до сти жу тек 
од Вин че Д (ga ra ša nin 1951: 51–52; idem 1973: 93–95; 
Schi er 1996: 146–147). Зна чај ни на ла зи раз ли чи тих 

Сл. 1. Архаични облик амфоре са косо канелованим вратом из А.Ц. 2.2

Fig. 1. Archaic shape of an amphora with slanted fluting on the neck from A.U.  2.2

Сл. 2. Архаични облик амфоре са урезаним спиралама испуњеним пунктирањем из А.Ц. 1.50

Fig. 2. Archaic shape of an amphora with carved in spirals filled with embossed dots from A.U.  1.50
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Сл. 3. Одабране посуде из А.Ц. 1.1, А.Ц. 1.2, А.Ц. 1.3, А.Ц. 1.5, А.Ц. 1.6

Fig. 3. Selected vessels from A.U.  1.1, A.U.  1.2, A.U.  1.3, A.U.  1.5, A.U.  1.6

А.Ц. 1.1

А.Ц. 1.3

А.Ц. 1.5

А.Ц. 1.2

А.Ц. 1.6
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Сл. 4. Одабране посуде из А.Ц. 1.12, А.Ц. 1.13, А.Ц. 1.15

Fig. 4. Selected vessels from A.U.  1.12, A.U.  1.13, A.U.  1.15

А.Ц. 1.12

А.Ц. 1.13

А.Ц. 1.15
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Сл. 5. Одабране посуде из А.Ц. 1.17, А.Ц. 1.18, А.Ц. 1.20, А.Ц. 1.21, А.Ц. 1.23, А.Ц. 1.24

Fig. 5. Selected vessels from A.U.  1.17, A.U.  1.18, A.U.  1.20, A.U.  1.21, A.U.  1.23, A.U.  1.24

А.Ц. 1.18

А.Ц. 1.20

А.Ц. 1.24

А.Ц. 1.23

А.Ц. 1.17

А.Ц. 1.21
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Сл. 6. Одабране посуде из А.Ц. 1.25, А.Ц. 1.28, А.Ц. 1.36  

Fig. 6. Selected vessels from A.U.  1.25, A.U.  1.28, A.U.  1.36

А.Ц. 1.25 А.Ц. 1.36

А.Ц. 1.28
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Сл. 7. Одабране посуде из А.Ц. 1.40, А.Ц. 1.53, А.Ц. 1.57, А.Ц. 1.66, А.Ц. 1.70, А.Ц. 1.71

Fig. 7. Selected vessels from A.U.  1.40, A.U.  1.53, A.U.  1.57, A.U.  1.66, A.U.  1.70, A.U.  1.71

А.Ц. 1.53

А.Ц. 1.57

А.Ц. 1.71

А.Ц. 1.40

А.Ц. 1.70

А.Ц. 1.66
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Сл. 8. Одабране посуде из А.Ц. 1.72, А.Ц. 1.77, А.Ц. 1.78, А.Ц.1.79

Fig. 8. Selected vessels from A.U.  1.72, A.U.  1.77, A.U.  1.78, A.U.1.79

А.Ц. 1.77

А.Ц. 1.78 А.Ц. 1.79

А.Ц. 1.72
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Сл. 9. Одабране посуде из А.Ц. 2.4 и 2.5 

Fig. 9. Selected vessels from A.U.  2.4 and 2.5

фор ми лоп та стих зде ла, на ро чи то оних са из дво је ним 
вра том, иду у при лог по зно вин чан ској хро но ло шкој 
атри бу ци ји Цр кви на, ка ко је утвр ђе но и на Ди во сти ну 
где су зде ле овог ти па та ко ђе до бро за сту пље не (Bog
da no vić 1990: Аbb. 6). Мо гло би се чак ре ћи да је у 
пи та њу не ка вр ста ре ги о нал ног сти ла, бу ду ћи да се 
сли чан ре пер то ар по на вља и у Чу чу га ма (Ан ђел ко вић-
Де спо то вић, Ре џић 1992: Т. II/7, 8). Вр ло је зна чај на и 
по ја ва по су да са из лив ни ком на чи ју ши ру упо тре бу 
на и ла зи мо тек од Вин че Д и Со по та III, иако, чи ни се 
по гре шно, њи хо ву по ја ву М. Га ра ша нин ве зу је за по ја-
ву у сло је ви ма из ме ђу 6,5 m и 4 m на Вин чи (ga ra ša nin 
1951: 53; idem 1973: 91), тј. за пе ри од гра дач ке фа зе. 
Би ко нич не шо ље ти пи чан су ра но ене о лит ски об лик 
на под руч ју Па нон ске ни зи је и на ла зи мо их у ин вен та-
ру Про то ти са пол гар –Ти са пол гар – Со пот III – Лен ђел 
IV/V – Вин ча Д2 кул ту ра. 

Ор на мен тал не тех ни ке и мо ти ви на ке ра мич ким 
по су да ма с Цр кви на та ко ђе се укла па ју у стил ске обра-
сце по зне вин чан ске ке ра ми ко гра фи је, па та ко пот пу-
но из о ста ју тех ни ке укра ша ва ња ти пич не за Вин чу 
А–Б и гра дач ку фа зу као што су та ко зва не black-top и 
ra in bow зде ле и пе де стал не фор ме, те по су де укра ше-
не сли ка њем, док ве ћи ну мо ти ва из ве де них плит ким, 
ли не ар ним уре зи ва њем чи не та ко зва ни вин чан ски 

зна ци. Та ко ђе, ве о ма сла бо су за сту пље ни и на ла зи 
укра ше ни уре за ним тра ка ма ис пу ње ним тач ка стим 
убо ди ма. Ка не ло ва ње и гла ча ње су во де ће ор на мен тал-
не тех ни ке на по су да ма с Цр кви на, чи ји је за јед нич ки 
удео у ин вен та ру укра ше них на ла за 73%. Ор на мен тал-
не ком по зи ци је по ка зу ју те жњу ка кур ви ли не а ри за-
ци ји, спи ра ло ид ној и ме ан дро ид ној ор на мен ти ци, те 
ве ћу за сту пље ност мо ти ва ор га ни зо ва них у фри зо ве и 
ме то пе. Тен ден ци ја ка овом ви ду ор на мен ти ке на гло 
до ла зи до из ра жа ја тек од гра дач ке фа зе вин чан ске 
кул ту ре (ga ra ša nin 1951: 56; Schi er 1996: 147). До бра 
за сту пље ност уских, ко сих ка не лу ра и пра вих тра ка 
ко је се ка не ло ва њем и гла ча њем из во де на ра ме ну и 
вра ту зде ла, мре жа сти угла ча ни мо ти ви, те све ре ђа 
по ја ва ка не ло ва ног и гла ча ног пре пле та пред ста вља ју 
основ не еле мен те ор на мен тал ног сти ла по зне вин чан-
ске кул ту ре (Га ра ша нин 1973: 92–95). 

Ве ли ки ти по ло шки ди вер зи тет др ша ка на по су-
да ма од пе че не гли не та ко ђе је је дан од ва жних ре-
ла тив но-хро но ло шких по ка за те ља. На ро чи ту па жњу 
тре ба обра ти ти на до бру за сту пље ност раз ли чи тих 
фор ми ро жа стих др ша ка, од ко јих су за Вин чу Д нај ти-
пич ни је ка го ре по ви је не ро жа сте др шке са не ко ли ко 
кру жних апли ка ци ја на вр ху или са ше ма ти зо ва ном 
ан тро по морф ном или зо о морф ном пред ста вом на вр-

А.Ц. 2.4

А.Ц. 2.5
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ху ко је су нам у ве ли ком бро ју по зна те из нај мла ђег 
хо ри зон та Ба њи це (То до ро вић, Цер ма но вић 1961: 
37–38; Т. XX/1, 4). 

Ан тро по морф не фи гу ри не са пти цо ли ко мо де ло-
ва ним ли цем та ко ђе су до бар основ за пред ло же но 
да то ва ње вин чан ског на се ља у Цр кви на ма. Уоче но је 
и дав но под ву че но опа да ње тех но ло ги је и ква ли те-
та из ра де ан тро по морф не пла сти ке ка рак те ри стич но 
за Вин ча Д пе ри од (ga ra ša nin 1951: 65; idem 1973: 
94). Ан тро по морф на фи гу рал на пла сти ка с Цр кви на 
има нај ви ше ана ло ги ја у ма те ри ја лу са Ба њи це (Пе-
тро вић, Ка тић 2009: 52–64), док се по је ди ни аспек ти 
ре а ли стич ног на чи на мо де ло ва ња, те пу но ћа об ли-
ка укла па ју у обра сце дру ге фа зе раз во ја вин чан ске 
ан тро по морф не пла сти ке (Пе тро вић, Спа сић 2009: 
21–23). Из у зет но је бит на и по ја ва пло ча сте фи гу ри не 
с ма лим, пла стич но мо де ло ва ним гру ди ма ко ја се у 
пр вом ре ду ве зу је за слич не фи гу ри не Бу бањ–Хум Ia 
кул ту ре ко је по зна је мо са Хи са ра и Ко со ва и Ме то хи је 
(Taсић 1998: 491, кат. 93).

 Узи ма ју ћи у об зир по ја ву го ре на ве де них еле ме на-
та ма те ри јал не кул ту ре у ин вен та ру на ла за с дру гих 
ло ка ли те та вин чан ске кул ту ре у Ср би ји, ве о ма по у зда-
но је мо гу ће да то ва ти Цр кви не у пе ри од раз ви је ног 
ра ног ене о ли та, за ко ји ве зу је мо по ред по зно вин чан-
ске кул ту ре и ло ка ли те те Про то ти са пол гар, Ти са пол-
гар, Со пот–Лен ђел III, ра не Бу бањ–Хум Ia и Сал ку ца 
II кул ту ре у Ср би ји (уп. Бла го је вић 2005; Јо ва но вић 
2005). То је пе ри од ко ји сле ди по чет ној фа зи дез ин-
те гра ци је нео ли та и по чет ку ене о ли ти за ци је у Ср би ји 
обе ле же ном раз во јем Вин ча Ц кул ту ре (гра дач ка фа-
за), по ти ске кул ту ре у Вој во ди ни (Bruk ner 1974), и 
изо ло ва ним на ла зи ма кул ту ра Пе тре шти у Вој во ди ни 
(dra ş o vean 1994: 167), те бут мир ским и да нил ским 
на ла зи ма при пи са ним та ко зва ној ма ни фе ста ци ји ти-
па Ре шта ни на Ко со ву и Ме то хи ји (Га ра ша нин 1998). 
С тим у ве зи, на ме ће се за кљу чак да на кон хо ри зон та 
при мар ног ру дар ства ба кра на Руд ној гла ви (Jo va no
vić 1982) и раз ви је не ме та лур ги је ко ја је по твр ђе на на 
Бе ло во да ма (šlji var 1996: 86–99; Шљи вар, Ја ца но вић 
1997: 189–197; šlji var, Ku zma no vić, Ja ca no vić 2006: 
251–267), Се лев цу (Glu mac, Tring ham 1990: 554), Гра-
ди ни у Ста па ри ма (Jo va no vić 1971: 23) и Фа фо су I код 
Ко сов ске Ми тро ви це (Jo va no vić 1961), сле ди пе ри од 
раз ви је ног ра ног ене о ли та ко ме при пи су је мо и на се ље 
ка сне вин чан ске кул ту ре на Цр кви на ма.

Хо ри зон ту раз ви је ног ра ног ене о ли та би по ред 
Цр кви на при па да ли и ло ка ли те ти Ја ко во–Кор ма-
дин, Обреж–Бе ле тин ци и Го мо ла ва Iб у Вој во ди ни 
(Јо ва но вић, Гли шић 1960: 113–142; Брук нер 1962: 
89–122; idem 1980), сло је ви од 4,1 m на Вин чи, Ба-
њи ца, Ди во стин IIб, Цр кви не код Сту бли на, Чу чу ге8 и 
дру ги ло ка ли те ти у цен трал ној и за пад ној Ср би ји (Га-

ра ша нин 1973: 93–95; То до ро вић, Цер ма но вић 1961; 
Bog da no vić 1990: 99–107; Ан ђел ко вић-Де спо то вић и 
Ре џић 1992: 93–103), те ло ка ли те ти по зне вин чан ске 
кул ту ре на Ко со ву и Ме то хи ји по пут Фа фо са II, Пре-
ди о ни це и Ва ла ча (Га ра ша нин 1998).

КЕРАМИКАСЦРКВИНАУРАЗМАТРАЊУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕНАСЕЉА,ДЕПОЗИЦИОНИХ
ИПОСТДЕПОЗИЦИОНИХПРОЦЕСА

Те ку ћи рад имао је за циљ да пред ста ви ре зул та-
те основ не фор мал но-стил ске ана ли зе ке ра мич ке 
про дук ци је по зно вин чан ског на се ља у Цр кви на ма, 
те да ус по ста ви кул тур ну и хро но ло шку атри бу ци ју 
на ла за у од но су на ре ла тив но-хро но ло шке од но се са 
исто вре ме ним на се љи ма вин чан ског кул тур ног кру-
га. Оба вље ном ана ли зом по су да од пе че не гли не ни 
из бли за ни су ис цр пље не мо гућ но сти ис тра жи ва ња 
ра зних аспе ка та жи во та јед ног вин чан ског на се ља у 
освит ра ног ене о ли та. Пре све га, де таљ не ста ти стич-
ке ана ли зе ди стри бу ци је по су да у окви ру вер ти кал не 
и хо ри зон тал не стра ти гра фи је, раз ма тра ње про це са 
фраг мен та ци је по су да и увид у на чин на ко ји је пре ко 
100.000 фраг ме на та ке ра ми ке де по но ва но у еви ден-
ти ра ним кон тек сти ма осве тли ће да ле ко за ни мљи ви-
је и жи вот ни је аспек те вин чан ске сва ко дне ви це не го 
што су то са ма тех но ло ги ја из ра де и ти по ло ги ја ке-
ра ми ке. И пре ли ми нар не ана ли зе су већ по ка за ле да 
се на осно ву функ ци о нал не ана ли зе по су да у окви ру 
за тво ре них ар хе о ло шких це ли на мо же го во ри ти и о 
функ ци ји ис тра же ног објек та, ка кав је слу чај био и с 
објек том А.Ц. 1.70 у ко ме су про на ђе на два пи то са (сл. 
7) на ме ње на скла ди ште њу хра не (Жи ва но вић, Спа сић 
2008: 191, сл. 1). Ана ли за ке ра мич ког ма те ри ја ла и 
на чи на ње го вог де по но ва ња има ла је ва жну уло гу и 
у са гле да ва њу функ ци је дру гих уко па них обје ка та на 
Цр кви на ма. Ми ну ци о зни ја ела бо ра ци ја свих по ме ну-
тих аспе ка та вин чан ске ке ра ми ке с Цр кви на до не ће 
зна чај не ре зул та те у са гле да ва њу ор га ни за ци је ра но е-
не о лит ских на се ља у се ве ро за пад ној Ср би ји, пре све га 
ка да је реч о ор га ни за ци ји и функ ци о нал ној уло зи 55 
ја ма из ко јих и по ти че нај о бим ни ји и нај ре фе рент ни ји 
део гра ђе с Цр кви на. 

У при ло гу је дат схе ма ти зо ван при каз дис по зи ци је 
ке ра мич ких по су да из по је ди них ар хе о ло шких це ли на 
(сл. 3–9) ко ји по твр ђу је пред ло же ну кул тур но-хро но-
ло шку атри бу ци ју обје ка та из на се ља у Цр кви на ма. 
Кван ти та тив ни, ти по ло шки и функ ци о нал ни ди вер-
зи тет на ла за у окви ру раз ли чи тих обје ка та упу ћу је и 
на прет по ста вље ну функ ци о нал ну ра зно ли кост тих 
це ли на, те на дру га чи је по на ша ње, од нос и оби ча је љу-
ди ко ји су их ко ри сти ли, љу ди ко је смо тек у об ри си ма 
њи хо ве ма те ри јал не кул ту ре по че ли да упо зна је мо.

8  Ма те ри јал са ло ка ли те та Или ћа бр до у Чу чу га ма код Уба са свим је су мар но пу бли ко ван и мо же се јед ним де лом син хро ни зо-
ва ти са на се љем у Цр кви на ма. Љу ба зно шћу др Д. Ни ко лић из Ар хе о ло шке збир ке Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду имао 
сам при ли ку да ви дим цр те же ма те ри ја ла, на че му јој се и овом при ли ком за хва љу јем.
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The paper presents the findings of the processing of 
fired clay vessels from the Eneolithic site Crkvine in the 
village of Mali Borak. Seven basic types of pottery vessels 
underwent typological-stylistic, as well as technological 
analysis: 1. tablewares; 2. cups; 3. jars; 4. amphorae; 5. 
pithoi; 6. pots; 7. ollas (beanpots).

Next, an overview was provided of the cultural stance 
and the role western Serbia played in the happenings that 
marked the process of disintegration of the Vinča culture. 
One thousand and sixty fragmented and whole vessels 
were processed in a unique manner, by microscopic analy-
sis, covering twenty technological and formal-stylistic 
features of the finds; over two hundred variable options 
were determined in this way.

No structures were found at Crkvine which can be 
brought in connection with the process of production 
of vessels from fired clay, and this is the reason why the 
conclusions concerning this aspect are closely linked 
with the observation of specific, microscopically visible 
traces of various technological processes performed dur-
ing the preparation of the raw material, its processing 
and firing. The manufacturing material was probably ob-
tained locally. After purification, organic and inorganic 
ingredients were added to the clay body which improved 
its characteristics, such as plasticity and elasticity, which 
considerably facilitates the shaping of the material and 
lifting of the vessel, prevents its cracking during firing 
and later during the use of finished vessel. Seven types of 
additives used for pottery making were identified, five of 
which inorganic and two organic: 1. fine grained sand; 2. 
inorganic admixtures up to 0.2cm in diameter; 3) inor-
ganic admixtures 0.2 to 0.5cm in diameter, 4) inorganic 
admixtures over 0.5cm in diameter, 5) grog, 6) ground 
shells, 7) chaff. The finest types of tableware, with very 
small amounts of identified organic and inorganic in-
gredients are bowls and amphorae with thin walls with 
fine, small grained sand and/or ground shells. On the 
other hand, large quantities of inorganic ingredients of 
varying sizes and ground pottery are found in the large 
sized vessels, such as pots, pithoi and amphorae. Accord-
ing to the firing technology, Vinča vessels from Crkvine 
were divided into four groups: 1) wares fired in condi-
tion of oxidation, 2) pottery fired in atmosphere with 
incomlete oxidation, 3) pottery fired by re-oxidation 
and 4) wares fired in reducing atmosphere. The treat-
ment of the outside and the inside surfaces of the walls 
in addition to various ornamental techniques includes 
polishing, which appears in three quality categories: 1. 
burnishing, 2. buffing and 3. polishing

The Vinča pottery from Crkvine displays all charac-
teristics of the stock of a one horizon settlement, whose 
buildings most probably were not rebuilt. In cultural and 
chronological terms, the pottery found here is highly ho-
mogenous, with uniform technological and formal-stylis-
tic patterns. Through typological-stylistic analysis of the 
complete stock of wares from Crkvine, it was determined 
that most types display characteristics of standardized 
manufacture of typified wares, with manufacturing tech-
nology of high level of craftsmanship. The criteria for the 
systematization of wares are of formal character and con-
cern the analysis of the outline of the vertical profiling. 
The use to which the vessels were put is not in direct cor-
relation with the classification made, but to some extent 
it can be made out from the typology. In this respect, the 
wares can conditionally be divided into three groups: 1) 
cooking wares (pots and beanpots); 2) wares for serving 
food (bowls, cups, plates and jars); 3) wares for keeping 
and stocking food (amphorae and pithoi).

The reconstruction of the shape and the type of vessels 
was possible for 730 fragments, while 330 fragments of 
wares of unknown form and profiling were  accounted for 
as atypical fragments of the belly and bottom, with com-
pletely or partially preserved ornaments and handles. The 
most frequently occurring type of vessels are bowls which 
account for almost 70% of the total pottery material in 
which the reconstruction of the form was possible, followed 
by pots with 15% and amphorae 10%, while the total of 5% 
of all finds from Crkvina is made up of pithoi, jars, tables, 
stemmed vessels, saucepans, lids and cups (Table 1).

Bowls were classified into five basic types: (Table 2): 1. 
conic bowls (Т. I, II); 2. biconic bowls (Т. X–XV); 3. bowls 
with inturned rims (T. III–V); 4. semi spherical  bowls (T. 
IX); 5. spherical bowls, with numerous subtypes and vari-
eties  within each typological group (T. VI–VIII). All types 
were made from high quality clay body with small amount 
of organic and inorganic additives, and they are all per-
fectly formed. The fact that very few cups occurr among 
the finds is in line with general observation concerning 
ceramography of the Eneolithic in the whole territory 
of middle and southeastern Europe, where cups become 
common only at the beginning of the late Eneolithic. Sec-
ond most common vessel form made from fine and semi 
coarse clay body are amphorae, with burnished outside 
and inside wall surfaces. Amphorae belong to vessels of 
the closed type, most often with pear or ball shaped body, 
often richly decorated by canelluring, fluting and burnish-
ing; the amphorae with carved strips filled with round 
punctures appear very rarely (T. XVII–XIX). Relatively 
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small number of finds in which the reconstruction of the 
shape was possible belong to the category of pythos (T. 
XX). They are made from clay body with a small amount 
of additives, fired in oxidation conditions and somewhat 
polished on the inside. These vessels are biconical in form, 
with unprofiled rim, and with laterally placed strip or lug 
handles, unornamented. The typological group of pots is 
the most numerous category of wares made from semi 
coarse and coarse clay body, with a lot of organic and inor-
ganic additives, often over 0.5cm in diameter. In general, 
pots are in terms of typology the most standardized shape 
of dishes with minor formal-stylistic variations. As a rule, 
they are conical vessels with walls at an angle and unpro-
filed rims (T. XXI), with variously placed tongue shaped 
and lug handles facilitating handling (T. XXI/1, 3, 5, 7, 
9, 10). Beanpots are the second most numerous group of 
dishes used for food preparation. They belong to a stan-
dardised typological category accounting for about 2% of 
the total ceramics stock from Crkvine. They are vessels 
with open recipient, conical profile and unprofiled rim 
(T. XXII); the only exception to the pattern observed is 
the find of a beanpot with elipse body and retracted, bev-
elled rim (T. XXII/6). All specimens of saucepans from 
Crkvine have tongue-shaped or lug handles, while one of 
them has a handle for suspension (T. XXII/5), protruding 
from the rim of the vessel, so that it could have served as 
a sort of a cauldron.

In addition to saucepans, pithoi, jars and cups, the 
group of wares which together make up 5% of the total 
pottery stock from Crkvine also includes the so-called 
strainers or the so-called cinder pots (T. XXIII/1, 2), 
vessels with spouts (T. XXIII/3–6), stemmed vessels as 
well as lids. A fairly large stock of miniature vessels was 
not processed independently of their basic typological 
form, since they presented adequate uniformity within 
the already determined classifications of conic, biconic 
and vessels with retracted rims, as well as the findings of 
the pot type (T. XXIV/3–10).

Ornamentation was identified on 339 vessels, which 
makes up 32% of the total number of 1 060 processed 
fragmented and whole wares found at Crkvine. Almost 
76% of them are decorated bowls, while about 18% of 
ornamented fragments were atypical fragments of bel-
lies of vessels of unknown form. Amphorae, accounting 
for 3%  of ornamentation and pots with 2% come sec-
ond before the last in number, with decorated cups and 
jars are at the bottom of the list accounting for only 1% 
of the ornamented stock. The repertoire of ornamental 
techniques and motifs on the Crkvine wares is consistent 
with observed patterns of the late Vinča pottery, whose 
defining stylistic characteristics are decorations produced 
with techniques of fluting, polishing, incising, punctuat-
ing, making impressions with fingers and nails, and, as a 
rare exception, with plastically applied strips (Table 3).

as was already emphasized, the material culture stock 
from crkvine exhibits all characteristics of the late phase 
of the vinča culture development, that is, of its d2 stage. 
However, a relatively modest number of findings could 
be set apart whose stylistictypological patterns fully fit 
in with a somewhat older tradition of vinča material 
culture. archaic forms originated from wellestablished 
archeological assemblages unquestionably dated to the 
late vinča cultural and chronological phase. therefore, 
although the material in question is not extensive, it is of 
considerable significance for the study of relative chronol
ogy of vinča pottery production (Fig. 1, 2). prolonged life 
of certain types of pottery wares can thus be considered 
as a sort of intentional reminiscence of glorious and ide
alized past. invoking cultural and historical tradition in 
newly emerged historical circumstances, probably fraught 
with danger and uncertainty, most likely served to reiter
ate the entitlement to the territory and resources as well 
as cultural continuity of the vinča community in crkvine. 
in tumultuous situations, faced with dichotomies, empha
sizing traditional symbols and the essential elements of 
cultural identity of a community is yet another mecha
nism for selfpreservation through the process of rein
terpretation of one’s own cultural matrix embedded in 
the acts of selfquestioning, negotiation, acceptance and 
refusal. this could be the indicator of insecurity in its 
true sense. the beginning of an end.

in the light of the above elements of material culture 
in the stock of findings from other sites of vinča culture 
in Serbia, crkvine could be very reliably dated to the pe
riod of developed early eneolith, together with the sites 
of prototisapolgár, tisapolgár, SopotLendjel iii, early 
BubanjHum ia and Salkuça ii cultures in Serbia. this is 
the period following the early phase of the disintegration 
of neolithic and the beginning of eneolithic in Serbia, 
characterised by the development of vinča culture (the 
gradac phase), the potisje culture in vojvodina, and iso
lated finds from cultures petreşti in vojvodina, as well 
as the Butmir and the danilo cultures attributed to the 
socalled  manifestation of the reštani type in Kosovo 
and Metochia. therefore, the conclusion can be drawn 
that following the horizon of primary copper mining at 
the rudna glava and well developed metallurgical opera
tions confirmed at Belovode, Selevac, gradina in Stapari 
and Fafos i near Kosovska Mitrovica, came the period 
of developed early eneolithic, to which we date the late 
vinča culture settlement at.

in addition to crkvine, to the horizon of developed 
early enolithic also belong the sites: JakovoKormadin, 
obrežBeletinci and gomolava ib in vojvodina; layers of 
4.1 m at the sites Belo Brdo in vinča, Banjica, divostin iib, 
crkvine at Stubline, Čučuge and other sites in central and 
western Serbia, as well as late vinča culture sites in Kosovo 
and Metochia such as Fafos ii, predionica and valača.



Ар хе о ло шка за штит на ис ко па ва ња ло ка ли те та Цр-
кви не у се лу Ма ли Бо рак у по са вотам нав ском кра ју 
от кри ла су остат ке вин чан ског јед но слој ног на се ља 
из сра змер но по зне фа зе ове кул ту ре. Пре ма фор мал-
но-ти по ло шким ка рак те ри сти ка ма ма те ри ја ла, ово 

на се ље би се за пра во мо гло опре де ли ти у за вр шну 
фа зу Вин ча Д2 (пре ма хро но ло шком си сте му В. Ми-
лој чи ћа). Са ма ис ко па ва ња по ка за ла су по сто ја ње 
при лич но јед но став не ор га ни за ци је про сто ра у окви-
ру на се ља где, по ред ку ћа с не по сред ним про сто ром 

АндрејСтаровић

Знаковинапредметимаодкерамике
слокалитетаЦрквине

Апстракт: То ком за штит них ар хе о ло шких ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту Цр кви не–Ма ли Бо-
рак от кри ве на је ве ћа се ри ја пред ме та од ке ра ми ке, углав ном грн ча ри је, од ко јих 64 на се би 
има ју пи са не зна ко ве, ка рак те ри стич не за вин чан ску кул ту ру. Ар хе о ло шки кон текст от кри ћа 
ових пред ме та ве зу је их углав ном за сва ко дне ви цу до ма ћин ства: нај ви ше их је от кри ве но у 
от пад ним ја ма ма – бли зу 62% свих на ла за; из у зе тан је на лаз јед не зде ле са зна ко ви ма, та ко ђе 
от кри ве не у ја ми, али чи ји би се ка рак тер мо гао ве за ти за сфе ру ри ту ал ног – in si tu, не по сред но 
уз на лаз фраг мен та људ ске ло ба ње; да ље, до ми нант ни про сто ри су уну тра шњост ку ће и/или 
не по сред на окућ ни ца.

Тех ни ке упи си ва ња зна ко ва сво де се на уре зи ва ње пре пе че ња пред ме та (зде ле и јед на фи-
гу ри на) и угре ба ва ње, на кон пе че ња. Ка да је реч о пред ме ти ма на ко ји ма се зна ко ви на ла зе, 
убе дљи во су нај че шће ке ра мич ке по су де ко ри шће не за об ра ду и кон зу ма ци ју хра не (87%). Из-
бор ме ста за зна ко ве је ра зно лик, али нај че шће су из ве де ни у зо на ма ди рект но ис под обо да са 
спо ља шње стра не по су да, а и на тр бу ху, уз са мо дно. Ви ше од по ло ви не се ри је чи не по је ди нач ни 
зна ко ви на лик на крст и ћи ри лич но сло во Х, по пра ви лу угре ба ва ни. За јед но са гру па ма зна ко ва 
утвр ђе но је 7 мо гу ћих раз ли чи тих ка те го ри ја: пред ста ве бро је ва, иде о гра ми, пик то гра ми, ло-
го гра ми, ли га ту ре, тзв. па тер ни и гру пе ти па „нат пи са“. За ни мљи во је по на вља ње иден тич ног 
зна ка иде о грам ског ка рак те ра на дну 2 рав не зде ле, за ко је по сто је ја сне ана ло ги је на срем ским 
и ба нат ским ло ка ли те ти ма (Го мо ла ва, Обреж–Бе ле тин ци, Ат–Вр шац), Вин чи и ло ка ли те ти ма 
за пад не Ср би је (Чу чу ге–Или ћа бр до, Ро ге–Ку ли не, Ра ти на). Не што ма њу гру пу чи не по је ди-
нач ни зна ко ви ло го грам ског ка рак те ра, ка кви су до са да про на ла же ни са мо на Вин чи, и то на 
пред ме ти ма из хо ри зо на та зна чај но ста ри јих од Цр кви на. Ме ђу гру па ма зна ко ва број ча но су 
до ми нант ни они ко ји се мо гу ту ма чи ти као бе ле же ње бро је ва: 2, 3, 1 и (из у зет но) – 7. Из у зет но 
за ни мљи ва и ва жна је плит ка зде ла ко ја на тр бу ху но си укуп но 9 зна ко ва у хо ри зон тал ном ни зу. 
Слич ни на ла зи су за бе ле же ни на Је ли–Бен ским ба ра ма, Чу чу га ма, Дре нов цу и Вин чи.
 Зна ко ви с Цр кви на у Ма лом Бор ку ско ро у  це ли ни се мо гу про стор но и фе но ме но ло шки  ве-
за ти за ре ги о не Там на ве, Ма чве и Сре ма (По са ви на) – до бре ана ло ги је су на ла зи са Го мо ла ве, 
Је ле, Пет ни це и Чу чу га, док се у ши рем кон тек сту по ве зу ју с про сто ром срп ског По ду на вља, 
у сред њим и ка сним фа за ма раз во ја вин чан ске кул ту ре – на се ља Вин ча, Ат, Пот по рањ, Дре но-
вац, Суп ска и Ба њи ца. 

Кључнеречи: вин чан ска кул ту ра, Цр кви не, Ма ли Бо рак, По ду на вље, По са ви на, Ко лу ба ра, 
зна ко ви, ке ра ми ка, бро је ви, гру пе зна ко ва
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окућ ни ца (ис тра жи ва чи су их иден ти фи ко ва ли 13), 
по сто је от кри ве не још са мо две вр сте ар хе о ло шких 
обје ка та: ја ме (на чи та вом про сто ру от кри ве но их је 
пре ко 50) и објек ти ко ји би се мо гли опре де ли ти као 
зо не еко ном ске ак тив но сти (утврђенa је јед на таквa 
про стор на це ли на). Од ар хе о ло шког ма те ри ја ла, ра-
зу мљи во, нај број ни ји су оста ци ке ра мич ког по су ђа 
– про на ђе но је укуп но пре ко 155.000 фраг ме на та. Из 
чи та ве ке ра мич ке се ри је ис тра жи ва чи су из дво ји ли и 
гру пу од пре ко 50 пред ме та, ко ји на се би но се пи са не 
зна ко ве, ка рак те ри стич не за вин чан ску кул ту ру. Упра-
во ови на ла зи су пред мет ин те ре со ва ња овог ра да.

Пи са ни зна ко ви, у окви ру ка те го ри је пред ме та од 
пе че не зе мље, от кри ва ни су на ве ћем бро ју вин чан ских 
ло ка ли те та у Ср би ји, ју жној Ма ђар ској, Ру му ни ји и Бу-
гар ској (Sta ro vić 2005). Њи хов зна чај ни је у ар хе о ло-
шкој ли те ра ту ри до вољ но пре по знат и утвр ђен, а до са-
да је са мо на те ри то ри ји Ср би је от кри ве но пре ко 1.000 
пред ме та са ви ше од 1.500 зна ко ва (ibid.: 257, idem 2007: 
86). Да би се мо гло по ста ви ти пи та ње њи хо вог зна че ња 
и уло ге, нео п ход но је нај пре да се они ар хе о ло шки про у-
че, тј. да се ана ли зи ра ју све ка рак те ри сти ке ко је упу ћу ју 
на кон текст от кри ћа, функ ци је и рас по ре да пред ме та у 
окви ру на се ља, за тим на из глед, ве ли чи ну и упо треб ну 
вред ност са мих пред ме та, а ко нач но и на фор мал не и 
дру ге ка рак те ри сти ке са мих зна ко ва.

МАТЕРИЈАЛИМЕТОДЕ

Број пред ме та ко је је аутор до био за по тре бе ове 
сту ди је је 52. Ме ђу тим, укуп на се ри ја је не што ве ћа, па 
је нај ве ро ват ни ји број пред ме та 64.1 Они чи не на ла зе 
пре по зна те из укуп не се ри је од пре ко 150.000 фраг-
ме на та, али нео п ход но је оста ви ти и из ве сну ре зер ву 
у по гле ду ко нач ног бро ја пред ме та са зна ко ви ма, ко-
ји би мо гао да бу де и не што ве ћи (нео п хо дан би био 
по нов ни па жљи ви пре глед це ло куп не се ри је). Вр ло 
до бру осно ву за ком плек сну ана ли зу пред ста вља чи-
ње ни ца да је ме тод ис ко па ва ња и ко лек ци је на ла за био 
си сте ма ти чан, са пре ци зно из дво је ним и до ку мен то-
ва ним на ла зи ма по тех нич ким, али и ар хе о ло шким 
це ли на ма (ку ћа, окућ ни ца, от пад на ја ма и сл.). Та ко, 
ме тод ана ли зе у овом ра ду ће об у хва ти ти:

а) про у ча ва ње ар хе о ло шког кон тек ста на ла за пред-
ме та са зна ко ви ма, с ци љем да се утвр ди њи хо ва стра-
ти граф ска ди стри бу ци ја, као и при пад ност од ре ђе ним 
ар хе о ло шким це ли на ма (ра ди се о хо ри зон тал ној стра-
ти гра фи ји, вер ти кал на се овом при ли ком не узи ма у 
об зир, јер је на се ље јед но слој но). Иде ја је да се ис пи-

ти ва њем евен ту ал них пра вил но сти и/или трен до ва у 
њи хо вом рас по ре ду и гру пи са њу до би ју еле мен ти за 
ар хе о ло шку ин тер пре та ци ју;

б) ана ли зу по да та ка ко ји се од но се на пред ме те са 
зна ко ви ма (тех но-мор фо ло шке, фор мал не и функ ци-
о нал не осо би не), са истом иде јом као и код кон тек-
сту ал не ана ли зе;

в) ана ли зу по да та ка о са мим зна ко ви ма – њи хо вим 
фор мал ним ка рак те ри сти ка ма, тех ни ка ма упи си ва ња, 
бро ју ли ни ја и бро ју зна ко ва, пре се ци ма, ти по ло шким 
ка рак те ри сти ка ма и сл. Ко нач ни циљ је кла си фи ка ци-
ја зна ко ва пре ма вр ста ма и мо гу ћем зна че њу.

У ра ду је ко ри шћен ана ли тич ки мо дул.2 Овај мо-
дул под ра зу ме ва по себ ну ана ли зу сва ког од на ве де на 
три ни воа. Ме ђу тим, због већ об ја шње ног про бле ма 
са укуп ним бро јем зна ко ва с Цр кви на (13 пред ме та 
аутор ни је био у при ли ци да ди рект но про у чи), да ља 
ана ли за ће би ти „ком би но ва на“, тј. је ди но ће сту ди ја 
са мих зна ко ва об у хва ти ти свих 64 пред ме та (51 ди-
рект но ис пи та но, а 13 до дат них – ис кљу чи во на осно ву 
по сто је ћих цр те жа).

 Ра ди лак шег пра ће ња свих ових ар те фа ка та, они 
су рад но обе ле же ни ши фра ма МБЦ (Ма ли Бо рак–Цр-
кви не), од 01 до 64.

РЕЗУЛТАТИАНАЛИЗЕ

А)Анализаархеолошкогконтекстаналаза
До би је ни ре зул та ти овог ни воа ана ли зе мо гу се ви-

де ти у на ред ној та бе ли 1. 
Систематизовани табеларни подаци су приказани 

на следећи начин:

Са свим је очи глед но да ја ме (оне „обич не“, про ту-
ма че не као от пад не, као и „по себ не“, за тва ра не знат-
ном ко ли чи ном ле па) чи не нај че шћи кон текст на ла за 
пред ме та са зна ко ви ма (ско ро 62%). Ка да је реч о уну-
тра шњем про сто ру ку ће и не по сред ној окућ ни ци, они 
чи не зна чај но ма њи удео, али се бро јем при бли жа ва ју 
пред ме ти ма ко ји су от кри ва ни у кон тек сту сло бод ног 
про сто ра, тј. кул тур ног сло ја (17% vs. 21%). Са мо је дан 

1  Утвр ђи ва ње укуп ног бро ја пред ме та са зна ко ви ма са Цр кви на пред ста вља ло је (не на да но) при ли чан про блем. Раз лог за ово 
је сте чи ње ни ца да сам од ру ко во ди о ца ис тра жи ва ња до био из дво је ну се ри ју на ла за ко ја бро ји 52 фраг мен та грн ча ри је, а та ко-
ђе и та бле (укуп но 14) са цр те жи ма од го ва ра ју ћег ма те ри ја ла. Ме ђу тим, упо ре ђи ва њем цр те жа (ко јих на та бла ма има 54) са 
са мим пред ме ти ма, утвр ђе но је да 13 пред ме та ни је на цр та но. Са дру ге стра не, на та бла ма по сто ји и 13 цр те жа пред ме та ко ји 
у се ри ји из дво је ној за ана ли зу не по сто је! Та ко, уку пан број пред ме та био би за пра во 64! (Два фраг мен та исте по су де са зна ком 
то ком ана ли зе су фи зич ки спо је на, па је ко нач на ра чу ни ца: 52 – 1 + 13  = 64.) До дат ну ком пли ка ци ју, ко ју сам ипак раз ре шио, 
пред ста вља ле су и че сте гре шке у обе ле жа ва њу кон тек ста на ла за на цр та них пред ме та на са мим та бла ма.

2  Ан дреј Ста ро вић кре и рао је ана литич ки мо дул ра ди ком плек сне сту ди је вин чан ских зна ко ва у Ср би ји (Sta ro vić 2007; за упу-
ћи ва ње у основ ну те о риј ску ли те ра ту ру, као и у про бле ма ти ку уп. Sta ro vić 2009).

Археолошки контекст Број предмета

Кућа 6

Окућница 3

Јама 28

Јама са лепом 4

Културни слој/недефинисано 11

УКУПНО 52
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на лаз, али по тен ци јал но зна ча јан, от кри вен је у кон-
тек сту ја ме чи ја би функ ци ја мо гла да има и ри ту ал ни 
ка рак тер (сл. 1).3 

На рав но, укуп ни број на ла за је су ви ше ма ли да би 
мо гло да се по ну ди ком плек сни је ту ма че ње уло ге, тј. 
ко ри шће ња и ко нач ног де по но ва ња пред ме та са зна-
ко ви ма. За ова кву вр сту сту ди је би ли би нео п ход ни и 
по да ци до би је ни ана ли зом укуп не ди стри бу ци је ке-
ра мич ких на ла за у окви ру на се ља (на ве де ни број од 
пре ко 150.000 фраг ме на та не го во ри мно го; тре ба ло 
би за пра во има ти по дат ке о ми ни мал ном бро ју пред-
ме та и њи хо вом рас по ре ду да би се мо гло рас пра вља ти 
о ди на ми ци упо тре бе и ко нач ног од ба ци ва ња/од ла га-
ња ис ко ри шће них ке ра мич ких пред ме та). Но, сва ка ко 
је да ова ква ди стри бу ци ја пред ме та са зна ко ви ма ипак 
да је до вољ но по да та ка за ди ску си ју о че му ће би ти ви-
ше ре чи ка сни је у ра ду.

Б)Анализаподатакаопредметимасазнацима
Ана ли тич ки по да ци о осо би на ма пред ме та са зна-

ко ви ма с Цр кви на мо гу се пра ти ти у та бе ли 2.
Пред ме ти при па да ју сле де ћим фор мал ним кла-

са ма:

Уз по дат ке до би је не не по сред ном ана ли зом са-
мих пред ме та (њих 51), ана ли зом цр те жа на та бла ма 
пре о ста лих пред ме та мо же се ско ро са си гур но шћу 
утвр ди ти да у ко лек ци ји по сто ји још: пет зде ла, 
јед на шо ља, је дан бо кал, је дан про со по морф ни по-
кло пац, јед на фи гу ри на, је дан пе хар и три пред ме-
та не ја сне атри бу ци је (ве ро ват но су у пи та њу зде ле 
или ам фо ре).

На рав но, сви ови пред ме ти су нај че шће кон теј-
не ри (по су де) – са мо у два слу ча ја се ра ди о пред-
ме ти ма по себ не на ме не: фи гу ри на, рад но озна че на 
као МБЦ 65 (T. II, 5), као и „жр тве ник“ МБЦ 23 (Т. 
V, 6), чи ја је нај ве ро ват ни ја функ ци ја би ла осве-
тља ва ње. Та ко ђе, је дан фраг мент (МБЦ 56, Т. IV, 5) 
пред ста вља део ка ло те про со по морф ног по клоп ца 
ко ји се не би мо гао ди рект но тре ти ра ти као по су да, 
већ пред ста вља део ком по зит ног кон теј не ра за сме-
штај теч но сти. Да кле, ста ти стич ки при каз функ ци ја 
пред ме та је сле де ћи:

Овој ста ти сти ци би се услов но мо гли до да ти и пред-
ме ти ко ји по сто је са мо у цр те жи ма, где би ве ро ват не 
уло ге би ле сле де ће: сер ви ра ње/кон зу ма ци ја – 8; сме-
штај/тран спорт – 4; по себ не на ме не – 1.

Та ко, до би ја мо сли ку ко лек ци је с Цр кви на, где пот-
пу но до ми ни ра ју „ку хињ ске“ и „тр пе за риј ске“ по су де 
(2 + 54 = 56). За њи ма сле де по су де из „шпај за“ (са мо 
њих 6), док два већ по ме ну та пред ме та (фи гу ри на и 
„жр тве ник“) има ју спе ци фич не функ ци је, ко је ни су 
по ве за не с хра ном.    

Ка да је реч о ма ну фак ту ри, она је ве ро ват но са свим 
у скла ду са чи та вом ке ра мич ком про дук ци јом на овом 
ка сно не о лит ском на се љу. Пре о вла ђу ју цр но и там но-
си во („ша ре но“) пе че ни пред ме ти гла ча не по вр ши не, 
док је са свим ма ли број све тло мр ко и окер (та ко ђе „ша-
ре но“) пе че ног по су ђа. Ме ђу тим, ори ги нал на фак ту ра 
и бо ја пред ме та су нај че шће де ли мич но или са свим 
из ме ње не због се кун дар ног го ре ња (по жар у ку ћа ма 
и/или на мер но па ље ње у от пад ним ја ма ма) и ути ца-
ја при лич но ки се лог зе мљи шта у ком су ке ра мич ки 
пред ме ти за вр ши ли.4

Ве ли чи ну по су ђа са упи са ним зна ко ви ма у нај ве-
ћем бро ју слу ча је ва ни је би ло мо гу ће од ре ди ти јер су 
фраг мен ти углав ном не ре пре зен та тив ни за про це ну. 
Но, та мо где је то би ло мо гу ће (7 пред ме та), ви си на је 
при лич но ујед на че на – од 6 до 11 cm, с преч ни ком обо-
да до 17 cm. Да кле ра ди се о сра змер но ма лим зде ла ма, 
оквир не за пре ми не од 1 до 3 ли тра. (Ову про це ну тре ба 
узе ти са свим услов но, јер, сем у слу ча ју зде ле МБЦ 52, 
не до ста ју ме ре за пре ци зно из ра чу на ва ње во лу ме на.)

В)Анализаподатакаознацима
Нај ком плек сни ји део ове сту ди је тре ти ра са ме зна-

ко ве на пред ме ти ма. Уз до след ну при ме ну при сту па 
пре зен то ва њу ре зул та та,  пот пу ни по да ци при мар не 
ана ли зе да ти су на та бе ли 3.  Ов де се мо гу са гле да ти 
ар хе о ло шки ре ле вант ни по да ци о зна ко ви ма.

С об зи ром на чи ње ни цу да је ве ћи на пред ме та са 
зна ко ви ма из ко лек ци је са Цр кви на от кри ве на у ста-
њу ви со ке фраг мен то ва но сти, пр во пи та ње се од но си 
на очу ва ност, тј. ком плет ност са мих зна ко ва. Са мо 
че твр ти на (њих 13) је са свим очу ва на, али код ско ро 
70% (35 фраг ме на та са зна ко ви ма) мо гу ћа је пот пу на 
или не пот пу на гра фич ка ре кон струк ци ја зна ко ва. Са-

Здела 39

Чинија 5

Шоља 2

Амфора 1

Лонац 3

„Жртвеник“ 1
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3  Пре ли ми нар на ин фор ма ци ја до би је на од ис тра жи ва ча је да је чи та ва зде ла, озна че на рад но као МБЦ 52, от кри ве на in si tu у 
осно ви не та ко ду бо ке ја ме, од мах уз део ка ло те ло ба ње и не ко ли ко дру гих сит них фраг ме на та људ ских ко сти ју.

4  Пре ма пре ли ми нар ним ин фор ма ци ја ма, то ком чи та ве ис тра жи вач ке кам па ње, на при лич но ве ли кој ис ко па ној по вр ши ни, 
при ку пље на је из ра зи то ма ла ко ли чи на жи во тињ ских ко сти ју – укуп но ма ње од 560 фраг ме на та. Ово сва ка ко не све до чи о 
ве о ма рет ком ко ри шће њу жи во ти ња у ис хра ни, већ је то нај ве ро ват ни је по сле ди ца из ра зи то „агре сив ног“ зе мљи шта у ко ме 
су ко сти за вр ши ле, где је ве ћи на то ком вре ме на раз гра ђе на. Сто га не чу де ни зна чај не про ме не и про па да ње по вр ши не ке ра-
мич ких пред ме та из Цр кви на. 

Обрада хране 2

Сервирање/конзумација хране 46

Смештај/ транспорт хране 1

Обрада хране/смештај 1

Посебна намена 1

УКУПНО 51
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1.општипоДаЦи 2.теХниЧкипоДаЦи

1.1.
Ло ка ли тет

1.2.
РБ (МБЦ)

2.1. Ар хе о ло шки кон текст на ла за 2.2. До ку мен та циј ски по да ци

2.1.1.
Услови 
налаза

2.1.2. Техничка целина 2.1.3.
НАПОМЕНА 1

2.1.4.
Археолошка целина

2.2.1.
Смештај

2.2.2.
Негатив
/фотос

2.2.3.
НАПОМЕНА 22.1.2.1

Сектор
2.1.2.2
Сонда

2.1.2.3.
Квадрат

2.1.2.4.
ОС

2.1.2.5.
Опис целине

39 01 1 12 5 Љ21 2 10yr3/2  „знак 1“ културни слој 18 дигитално услови налаза
39 02 1 12 5 Љ20 2 10yr3/2 „знак 2“ културни слој 18 дигитално  
39 03 1 12 5 Љ19 / 10yr3/2 „знак 3“ културни слој 18 дигитално  
39 04 1 12 5  3 10yr3/2 „знак 4“ културни слој 18 дигитално  
39 05 1 11 7 Л6 2 10yr3/2 „знак 5“ у о.с. 03 откривен подни леп куће 18 дигитално  
39 06 1 11 7 Л6 2 10yr3/2 „знак 6“ у о.с. 03 откривен подни леп куће 18 дигитално  
39 07 1 11 7 Љ6 3 10yr3/2 in situ 1.3. „знак 7“ кућа, подница 18 дигитално  
39 08 1 12 6 Р14 4 10yr3/2 „знак 8“ јама 18 дигитално  
39 09 1 12 5 Л19,20 5 10yr3/2 1.2. „знак 9“ јама 18 дигитално  
39 10 1 1 12 Д6 2 10yr3/2 + леп 1.21. „знак 10“ кућа 03 18 дигитално  
39 11 1 11 7 Л10 5 10yr3/2 „знак 11“ јама (са лепом) 18 дигитално  
39 12 1 12 4 Г13 1 10yr3/2 „знак 12“ културни слој 18 дигитално  
39 13 1 12 6 Р14,15 6 10yr3/2 2.5. „знак 13“ јама 18 дигитално спајање
39 14 1 12 6 Р14,15 7 10yr3/2 „знак 14“ јама 18 дигитално спојено
39 15 1 12 13 У25 (?) 2 10yr3/2 „знак 15“ културни слој 18 дигитално  
39 16 1 12 6 Р14,15 8 10yr3/2 2.5. „знак 16“ јама 18 дигитално  
39 17 1 1 12 В6 4 10yr3/2 „знак 17“ непосредно уз јаму 18 дигитално  
39 18 1 12 4 Д12 5 10yr3/2 „знак 18“ непосредно уз јаму 18 дигитално  
39 19 1 1 12 Г4 3 10yr3/2 „знак 19“ непосредно уз кућу 03 18 дигитално  
39 20 1 1 12 В4/5 / 10yr3/2 1.28. „знак 20“ јама 18 дигитално  
39 21 1 1 12 В5/6 6 10yr3/2 + 5/2 1.28. „знак 21“ јама 18 дигитално  
39 22 1 1 12 В/Г ¾ 8 10yr3/2 + 5/2 1.28. „знак 22“ јама 18 дигитално  
39 23 1 1 12 В/Г ¾ 8 10yr3/2 + 5/2 1.28. „знак 23“ јама 18 дигитално  
39 24 1 53 51 В21 4 10yr3/2 „знак 24“ непосредно поред куће А.Ц. 1.75 18 дигитално  
39 25 1 53 51 Г22 4 10yr3/2 „знак 25“ кућа 18 дигитално  
39 26 1 53 51 Г21 5 10yr3/2 1.78. „знак 26“ јама (испод куће А.Ц. 1.75) 18 дигитално  
39 27 1 92 4 З23 3 10yr3/2 1.5. „знак 27“ јама 18 дигитално  
39 28 1 12 6 П14 8  2.5. јама 18 дигитално  
39 29 1 1 12 Д2-3 3  1.22. јама 18 дигитално  
39 30 1 12 4 В11 10  1.26. јама 18 дигитално  
39 31 1 2 10 Ж-З14 5  1.6. јама 18 дигитално  
39 32 1 11 11 ?5 2  културни слој 18 дигитално  
39 33 1 11 11 ?5 2  културни слој 18 дигитално  
39 34 1 2 10 / / 10yr3/2 1.6. јама 18 дигитално Ц налаз, број 13
39 35 1 1 7 Л9 2  непосредно изнад А.Ц. 1.17 (откривена је у  о.с. 04) – јама (са лепом) 18 дигитално
39 36 1 12 5 Л8 9 10yr3/2 2.2. јама (са лепом) 18 дигитално
39 37 1 12 4 Д14 3 10yr3/2 у о.с. 4 у кв. Д–Ђ15 откривена јама А.Ц. 2.6 18 дигитално
39 38 1 11 11 У6 2 10yr3/2 културни слој 18 дигитално
39 39 1 11 11 ф6 2 10yr3/2 културни слој 18 дигитално
39 40 1 12 5 Л19 3  непосредно испод јаме (откривена у о.с. 02) 18 дигитално
39 41 1 12 6 П17 2  у кв. П14–16, у ОС 04 откривена јама А.Ц. 2.5 18 дигитално
39 42 1 12 4 Г13 5  у о.с. 06 дефинисана је јама А.Ц. 1.33 18 дигитално
39 43 1 12 4 Г11 4 10yr3/2  у о.с. 04 у кв. Г12–13 откривена јама А.Ц. 1.33, а у кв. В11 – јама А.Ц. 1.26 18 дигитално
39 44 1 12 4 Д12 4  у о.с. 04 у кв. Г12–13 откривена јама А.Ц. 1.33 18 дигитално
39 45 1 53 51 В22 4  непосредно уз јаму А.Ц. 1.75 18 дигитално
39 46 1 21 24 У11 5 10yr3/2 културни слој 18 дигитално
39 47 1 53 51 Д21 3 10yr3/2 јама 18 дигитално
39 48 1 63 40 Г8 4  кућа 18 дигитално
39 49 1 22 25 Г13 / 10yr3/2 1.50. јама 18 дигитално
39 50 1 21 24 В14 6 10yr3/2 у кв. В13–14 у о.с. 03 откривен кућни леп А.Ц. 1.40 18 дигитално
39 51 1 63 39 Р23 5  јама 18 дигитално
39 52 1 12 5 Ј/К 12/13 7 10yr3/2 2.1. јама са лепом – гроб (?) 18 дигитално гроб (?)

Табела 1. Општи, технички и контекстуални подаци о предметима са знаковима с Црквина (Starović 2009: 106–107):

1)  у по љи ма 1.1 (Ло ка ли тет) озна ка „39“ – ло ка ли тет Цр кви не–Ма ли Бо рак
2)  у по љи ма 2.1.2.5 (Опис це ли не) озна ке ти па „10YR3/2“ – бо ја зе мљи шта пре ма Ман сел ко лор кар ти
3)  у по љи ма 2.1.3 (НА ПО МЕ НА 1) озна ке ти па „знак 2“ – ну ме ра ци ја пред ме та са зна ко ви ма ко ји су из дво је ни и обе ле же ни 

то ком ис ко па ва ња
4)  у по љи ма 2.1.3 (НА ПО МЕ НА 1) озна ке ти па „1.22“ – ко до ви (ши фре) за ар хе о ло шке це ли не, ко је је до де лио ис тра жи вач ло-

ка ли те та
5)  у по љи ма 2.2.1 (Сме штај) озна ка „18“ – На род ни му зеј Ва ље во (де по)
6)  у по љи ма 2.2.3 (НА ПО МЕ НА 2) озна ка „усло ви на ла за“ – ма те ри јал до би јен на сту диј ску об ра ду од М. Бла го је вић, ру ко во ди-

о ца ис тра жи ва ња; ово ва жи за све на ла зе с ло ка ли те та Цр кви не–Ма ли Бо рак
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1.општипоДаЦи 2.теХниЧкипоДаЦи

1.1.
Ло ка ли тет

1.2.
РБ (МБЦ)

2.1. Ар хе о ло шки кон текст на ла за 2.2. До ку мен та циј ски по да ци

2.1.1.
Услови 
налаза

2.1.2. Техничка целина 2.1.3.
НАПОМЕНА 1

2.1.4.
Археолошка целина

2.2.1.
Смештај

2.2.2.
Негатив
/фотос

2.2.3.
НАПОМЕНА 22.1.2.1

Сектор
2.1.2.2
Сонда

2.1.2.3.
Квадрат

2.1.2.4.
ОС

2.1.2.5.
Опис целине

39 01 1 12 5 Љ21 2 10yr3/2  „знак 1“ културни слој 18 дигитално услови налаза
39 02 1 12 5 Љ20 2 10yr3/2 „знак 2“ културни слој 18 дигитално  
39 03 1 12 5 Љ19 / 10yr3/2 „знак 3“ културни слој 18 дигитално  
39 04 1 12 5  3 10yr3/2 „знак 4“ културни слој 18 дигитално  
39 05 1 11 7 Л6 2 10yr3/2 „знак 5“ у о.с. 03 откривен подни леп куће 18 дигитално  
39 06 1 11 7 Л6 2 10yr3/2 „знак 6“ у о.с. 03 откривен подни леп куће 18 дигитално  
39 07 1 11 7 Љ6 3 10yr3/2 in situ 1.3. „знак 7“ кућа, подница 18 дигитално  
39 08 1 12 6 Р14 4 10yr3/2 „знак 8“ јама 18 дигитално  
39 09 1 12 5 Л19,20 5 10yr3/2 1.2. „знак 9“ јама 18 дигитално  
39 10 1 1 12 Д6 2 10yr3/2 + леп 1.21. „знак 10“ кућа 03 18 дигитално  
39 11 1 11 7 Л10 5 10yr3/2 „знак 11“ јама (са лепом) 18 дигитално  
39 12 1 12 4 Г13 1 10yr3/2 „знак 12“ културни слој 18 дигитално  
39 13 1 12 6 Р14,15 6 10yr3/2 2.5. „знак 13“ јама 18 дигитално спајање
39 14 1 12 6 Р14,15 7 10yr3/2 „знак 14“ јама 18 дигитално спојено
39 15 1 12 13 У25 (?) 2 10yr3/2 „знак 15“ културни слој 18 дигитално  
39 16 1 12 6 Р14,15 8 10yr3/2 2.5. „знак 16“ јама 18 дигитално  
39 17 1 1 12 В6 4 10yr3/2 „знак 17“ непосредно уз јаму 18 дигитално  
39 18 1 12 4 Д12 5 10yr3/2 „знак 18“ непосредно уз јаму 18 дигитално  
39 19 1 1 12 Г4 3 10yr3/2 „знак 19“ непосредно уз кућу 03 18 дигитално  
39 20 1 1 12 В4/5 / 10yr3/2 1.28. „знак 20“ јама 18 дигитално  
39 21 1 1 12 В5/6 6 10yr3/2 + 5/2 1.28. „знак 21“ јама 18 дигитално  
39 22 1 1 12 В/Г ¾ 8 10yr3/2 + 5/2 1.28. „знак 22“ јама 18 дигитално  
39 23 1 1 12 В/Г ¾ 8 10yr3/2 + 5/2 1.28. „знак 23“ јама 18 дигитално  
39 24 1 53 51 В21 4 10yr3/2 „знак 24“ непосредно поред куће А.Ц. 1.75 18 дигитално  
39 25 1 53 51 Г22 4 10yr3/2 „знак 25“ кућа 18 дигитално  
39 26 1 53 51 Г21 5 10yr3/2 1.78. „знак 26“ јама (испод куће А.Ц. 1.75) 18 дигитално  
39 27 1 92 4 З23 3 10yr3/2 1.5. „знак 27“ јама 18 дигитално  
39 28 1 12 6 П14 8  2.5. јама 18 дигитално  
39 29 1 1 12 Д2-3 3  1.22. јама 18 дигитално  
39 30 1 12 4 В11 10  1.26. јама 18 дигитално  
39 31 1 2 10 Ж-З14 5  1.6. јама 18 дигитално  
39 32 1 11 11 ?5 2  културни слој 18 дигитално  
39 33 1 11 11 ?5 2  културни слој 18 дигитално  
39 34 1 2 10 / / 10yr3/2 1.6. јама 18 дигитално Ц налаз, број 13
39 35 1 1 7 Л9 2  непосредно изнад А.Ц. 1.17 (откривена је у  о.с. 04) – јама (са лепом) 18 дигитално
39 36 1 12 5 Л8 9 10yr3/2 2.2. јама (са лепом) 18 дигитално
39 37 1 12 4 Д14 3 10yr3/2 у о.с. 4 у кв. Д–Ђ15 откривена јама А.Ц. 2.6 18 дигитално
39 38 1 11 11 У6 2 10yr3/2 културни слој 18 дигитално
39 39 1 11 11 ф6 2 10yr3/2 културни слој 18 дигитално
39 40 1 12 5 Л19 3  непосредно испод јаме (откривена у о.с. 02) 18 дигитално
39 41 1 12 6 П17 2  у кв. П14–16, у ОС 04 откривена јама А.Ц. 2.5 18 дигитално
39 42 1 12 4 Г13 5  у о.с. 06 дефинисана је јама А.Ц. 1.33 18 дигитално
39 43 1 12 4 Г11 4 10yr3/2  у о.с. 04 у кв. Г12–13 откривена јама А.Ц. 1.33, а у кв. В11 – јама А.Ц. 1.26 18 дигитално
39 44 1 12 4 Д12 4  у о.с. 04 у кв. Г12–13 откривена јама А.Ц. 1.33 18 дигитално
39 45 1 53 51 В22 4  непосредно уз јаму А.Ц. 1.75 18 дигитално
39 46 1 21 24 У11 5 10yr3/2 културни слој 18 дигитално
39 47 1 53 51 Д21 3 10yr3/2 јама 18 дигитално
39 48 1 63 40 Г8 4  кућа 18 дигитално
39 49 1 22 25 Г13 / 10yr3/2 1.50. јама 18 дигитално
39 50 1 21 24 В14 6 10yr3/2 у кв. В13–14 у о.с. 03 откривен кућни леп А.Ц. 1.40 18 дигитално
39 51 1 63 39 Р23 5  јама 18 дигитално
39 52 1 12 5 Ј/К 12/13 7 10yr3/2 2.1. јама са лепом – гроб (?) 18 дигитално гроб (?)

1)  in the fields 1.1 (Локалитет – “Site”) code “39” – site Crkvine–Mali Borak
2)  in the fields 2.1.2.5 (Опис целине – “Unit Description”) codes of type “10YR3/2” – color of the soil in the units, according to the 

Munsell Color Chart
3)  in the fields 2.1.3 (НАПОМЕНА 1 – “NOTES 1”) codes of type “знак 2” (“sign 2”) – numeration of the objects bearing the signs, 

recognized and coded during the excavations
4)  in the fields 2.1.3 (НАПОМЕНА 1 – “NOTES 1”) codes of type “1.22” – archaeological unit codes, given by the authors of the excavations
5)  in the fields 2.2.1 (Смештај – “Storage”) code “18” – National Museum in Valjevo (storage rooms)
6)  in the fields 2.2.3 (НАПОМЕНА 2 – “NOTES 2”) codes of type „услови налаза” (“discovery context”) – material given by M. Blagojević, 

director of the excavations, for the purpose of the study; this is so for all analyzed findings from the site of Crkvine–Mali Borak

Ta ble 1. Ge ne ral, tec hni cal, and con tex tu al da ta of the ob jects be a ring the signs from Cr kvi ne (af ter: Sta ro vić 2009: 106–107):
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3.1аналитиЧкипоДаЦиопреДметима

1.2.
РБ (МБЦ)

3.1.1.
формална
класа

3.1.2.
Стање 
очуваности

3.1.3.
Број комада

3.1.4.Аутопс. 
део/делови

3.1.5.
Употреба 
(функција)

3.1.6.
фактура

3.1.7.
Обрада 
површине

3.1.8.
Боја печења

3.1.9. Димензије предмета (cm) 3.1.10.
НАПОМЕНЕ 33.1.9.1.

Дужина
3.1.9.2.
Ширина

3.1.9.3.
Дебљина

3.1.9.4.
h (реална)

3.1.9.5.
h (претп.) 

 3.1.9.6.
r – обод

3.1.9.7.
r – дно

01 6 3 1 4 11 2 2 1 8.5 7.5 1.1
02 2 3 1 2 2 1 3 1 4.3 3.3 0.6 7
03 1 3 1 9 2 1 3 1 6 6.5 0.4 5
04 1 3 1 5 2 1 3 1 4 3 0.4
05 2 3 1 2 2 2 2 10 5.6 3.8 0.7
06 1 3 1 9 2 1 3 1 3.5 4.5 0.5
07 2 3 1 10 2 1 3 9 8 7 0.6 6 13
08 1 3 1 4 2 1 3 1 3 2.8 0.5
09 2 3 1 10 2 1 3 1 6.5 7.5 0.5 6
10 1 3 1 4 2 1 3 1 3 2.5 0.3
11 2 3 1 10 2 1 3 9 10 7 0.5 8 13
12 6 3 1 4 1 2 2 2 5.5 5 1.0
13 1 3   2 (спојено) 4 2 1 3 1 8.4 5.6 0.4
14 1 спојен са претходним!
15 1 3 1 4 2 1 3 1 3.5 2.6 0.6
16 1 3 1 4 2 1 3 3 5.5 4 0.5
17 1 3 1 4 2 1 3 1 6 5 0.5
18 1 3 1 4 2 2 2 1 5 4 0.7 8
19 1 3 1 4 2 1 3 1 5.8 5 0.5
20 1 3 1 4 2 1 3 2 4.5 6.5 0.5
21 1 3 1 9 2 1 3 1 6 4.5 0.4 5.5
22 1 3 1 9 2 1 3 1 6.2 4 0.7
23 18 (?) 3 1 14 14 1 3 1 7.5 5 1.3 можда има корен ноге (?)
24 1 3 1 4 2 1 3 1 6 3 0.4
25 1 3 1 9 2 1 3 1 4.8 3 0.4 5
26 1 3 1 4 2 2 2 9 4.5 4 0.4
27 1 3 1 9 2 2 2 6 4.5 3 0.4 11
28 1 3 1 10 2 1 3 11 14.5 6 0.8 8 14
29 1 3   2 (спојено) 4 2 1 3 1 11 6 0.5
30 1 3 1 4 2 1 3 1 5.5 6 0.5
31 1 3 1 4 2 2 2 13 4.5 3 0.6
32 4 3 1 3 7 1 2 1 3.8 3.8 0.7
33 1 3 1 4 2 2 2 11 4.5 3 0.8
34 1 3 1 9 2 1 3 1 8 6 0.5 4
35 1 3 1 9 2 1 3 1 5 3 0.5 4.5
36 1 3 1 9 2 1 3 1 3.7 3 0.3 3
37 1 3   2 (спојено) 9 2 2 2 12 7.3 10 0.8 11 5
38 1 3 1 9 2 1 3 1 4.3 4.8 0.3 5
39 1 3 1 9 2 1 3 1 4.5 5 0.4 4.5
40 1 3 1 4 2 1 2 1 6.3 5 1
41 1 3 1 4 2 1 3 1 3.5 2.5 0.5
42 1 3 1 9 2 1 3 1 5.5 6.5 0.3 5
43 1 3 1 4 2 2 2 6 4.5 4 0.8
44 1 3 1 4 2 2 2 5 3.8 2.5 0.8
45 1 3 1 9 2 2 2 11 4.8 5 0.4 6
46 1 3 1 4 2 1 2 1 6.2 4 0.5
47 3 3 1 4 2 1 3 1 2.5 2.5 03
48 1 3 1 4 2 1 3 1 4.2 2.6 0.6
49 3 3 1 4 2 1 3 1 2.8 2.3 0.3
50 6 3 1 5 1 2 2 1 4 3.8 1
51 1 3 1 9 2 1 3 5 4.9 3.6 0.4 4
52 1 1 16 1 2 2 2 13 0.5 10 17 6 реконструисана посуда

Та бе ла 2. Тех но-мор фо ло шки, фор мал ни и функ ци о нал ни по да ци о пред ме ти ма са зна ко ви ма с Цр кви на 
(Sta ro vić 2009: 107–108):

1)  у по љи ма 3.1.1 (Фор мал на кла са) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – зде ла; 2 – чи ни ја; 3 – шо ља; 4 – ам фо ра; 6 – ло нац; 18 – „жр-
тве ник“

2)  у по љи ма 3.1.2 (Ста ње очу ва но сти) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – у це ло сти; 3 – фраг ме нат
3)  у по љи ма 3.1.4 (Аутоп сиј ски део/де ло ви) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – чи та ва фор ма; 2 – обод; 3 – врат; 4 – тр бух; 5 – дно; 

9 – дно + до њи део тр бу ха; 10 – обод + тр бух; 14 – но га + тр бух
4)  у по љи ма 3.1.5 (Упо тре ба /функ ци ја/) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – об ра да хра не; 2 – кон зу ма ци ја (сер ви ра ње и ис хра на); 

7 – сме штај + пре нос; 11 – об ра да хра не + сме штај; 14 – осве тља ва ње
5)  у по љи ма 3.1.6 (Фак ту ра) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – до бра (фи на); 2 – сред ња (ин тер ме ди јал на)
6)  у по љи ма 3.1.7 (Об ра да по вр ши не) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 2 – при гла ча но; 3 – гла ча но
7)  у по љи ма 3.1.8 (Бо ја пе че ња) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – цр на; 2 – там но си ва; 3 – све тло си ва; 5 – све тло мр ка; 6 – окер; 9 – 

цр на (ша ре но); 10 – там но си ва (ша ре но); 11 – све тло си ва (ша ре но); 13 – све тло мр ка (ша ре но)
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3.1аналитиЧкипоДаЦиопреДметима

1.2.
РБ (МБЦ)

3.1.1.
формална
класа

3.1.2.
Стање 
очуваности

3.1.3.
Број комада

3.1.4.Аутопс. 
део/делови

3.1.5.
Употреба 
(функција)

3.1.6.
фактура

3.1.7.
Обрада 
површине

3.1.8.
Боја печења

3.1.9. Димензије предмета (cm) 3.1.10.
НАПОМЕНЕ 33.1.9.1.

Дужина
3.1.9.2.
Ширина

3.1.9.3.
Дебљина

3.1.9.4.
h (реална)

3.1.9.5.
h (претп.) 

 3.1.9.6.
r – обод

3.1.9.7.
r – дно

01 6 3 1 4 11 2 2 1 8.5 7.5 1.1
02 2 3 1 2 2 1 3 1 4.3 3.3 0.6 7
03 1 3 1 9 2 1 3 1 6 6.5 0.4 5
04 1 3 1 5 2 1 3 1 4 3 0.4
05 2 3 1 2 2 2 2 10 5.6 3.8 0.7
06 1 3 1 9 2 1 3 1 3.5 4.5 0.5
07 2 3 1 10 2 1 3 9 8 7 0.6 6 13
08 1 3 1 4 2 1 3 1 3 2.8 0.5
09 2 3 1 10 2 1 3 1 6.5 7.5 0.5 6
10 1 3 1 4 2 1 3 1 3 2.5 0.3
11 2 3 1 10 2 1 3 9 10 7 0.5 8 13
12 6 3 1 4 1 2 2 2 5.5 5 1.0
13 1 3   2 (спојено) 4 2 1 3 1 8.4 5.6 0.4
14 1 спојен са претходним!
15 1 3 1 4 2 1 3 1 3.5 2.6 0.6
16 1 3 1 4 2 1 3 3 5.5 4 0.5
17 1 3 1 4 2 1 3 1 6 5 0.5
18 1 3 1 4 2 2 2 1 5 4 0.7 8
19 1 3 1 4 2 1 3 1 5.8 5 0.5
20 1 3 1 4 2 1 3 2 4.5 6.5 0.5
21 1 3 1 9 2 1 3 1 6 4.5 0.4 5.5
22 1 3 1 9 2 1 3 1 6.2 4 0.7
23 18 (?) 3 1 14 14 1 3 1 7.5 5 1.3 можда има корен ноге (?)
24 1 3 1 4 2 1 3 1 6 3 0.4
25 1 3 1 9 2 1 3 1 4.8 3 0.4 5
26 1 3 1 4 2 2 2 9 4.5 4 0.4
27 1 3 1 9 2 2 2 6 4.5 3 0.4 11
28 1 3 1 10 2 1 3 11 14.5 6 0.8 8 14
29 1 3   2 (спојено) 4 2 1 3 1 11 6 0.5
30 1 3 1 4 2 1 3 1 5.5 6 0.5
31 1 3 1 4 2 2 2 13 4.5 3 0.6
32 4 3 1 3 7 1 2 1 3.8 3.8 0.7
33 1 3 1 4 2 2 2 11 4.5 3 0.8
34 1 3 1 9 2 1 3 1 8 6 0.5 4
35 1 3 1 9 2 1 3 1 5 3 0.5 4.5
36 1 3 1 9 2 1 3 1 3.7 3 0.3 3
37 1 3   2 (спојено) 9 2 2 2 12 7.3 10 0.8 11 5
38 1 3 1 9 2 1 3 1 4.3 4.8 0.3 5
39 1 3 1 9 2 1 3 1 4.5 5 0.4 4.5
40 1 3 1 4 2 1 2 1 6.3 5 1
41 1 3 1 4 2 1 3 1 3.5 2.5 0.5
42 1 3 1 9 2 1 3 1 5.5 6.5 0.3 5
43 1 3 1 4 2 2 2 6 4.5 4 0.8
44 1 3 1 4 2 2 2 5 3.8 2.5 0.8
45 1 3 1 9 2 2 2 11 4.8 5 0.4 6
46 1 3 1 4 2 1 2 1 6.2 4 0.5
47 3 3 1 4 2 1 3 1 2.5 2.5 03
48 1 3 1 4 2 1 3 1 4.2 2.6 0.6
49 3 3 1 4 2 1 3 1 2.8 2.3 0.3
50 6 3 1 5 1 2 2 1 4 3.8 1
51 1 3 1 9 2 1 3 5 4.9 3.6 0.4 4
52 1 1 16 1 2 2 2 13 0.5 10 17 6 реконструисана посуда

Ta ble 2. Tec hno-morp ho lo gi cal, for mal, and fun cti o nal da ta of the ob jects be a ring the signs from Cr kvi ne 
(af ter: Sta ro vić 2009: 107–108):

1)  in the fi elds 3.1.1 (Фор мал на кла са –“For mal Class”) co des mean the fol lo wing: 1 – bowl; 2 – dish; 3 – cup; 4 – amp ho ra; 6 – pot; 
18 – “al tar” (lamp)

2)  in the fi elds 3.1.2 (Ста ње очу ва но сти – “Sta te of Pre ser va tion”) co des mean the fol lo wing: 1 – com ple te form; 3 – frag ment
3)  in the fi elds 3.1.4 (Аутоп сиј ски део/де ло ви – “Ob ject part/s/”) co des mean the fol lo wing: 1 – to tal form; 2 – rim; 3 – neck; 4 – body 

part; 5 – bot tom; 9 – bot tom + lo wer body part; 10 – rim + body part; leg + body part
4)  in the fi elds 3.1.5 (Упо тре ба /функ ци ја/– “Use /Fun ction/”) co des mean the fol lo wing: 1 – food pro ces sing; 2 – con su ma tion (ser-

ving and eating); 7 – sto ra ge + tran sport; 11 – food pro ces sing + sto ra ge; 14 – lig hte ning
5)  in the fi elds 3.1.6 (Фак ту ра – “Pro duc tion Qu a lity”) co des mean the fol lo wing: 1 – good; 2 – mid dle (in ter me dial)
6)  in the fi elds 3.1.7 (Об ра да по вр ши не – “Sur fa ce Tre at ment”) co des mean the fol lo wing: 2 – smo ot hed; 3 – po lis hed
7)  in the fi elds 3.1.8 (Бо ја пе че ња – “Fi ring Co lor”) co des mean the fol lo wing: 1 – black; 2 – dark gray; 3 – light gray; 5 – light brown; 6 – oc-

hre; 9 – black (non-con si stent); 10 – dark gray (non-con si stent); 11 – light gray (non-con si stent); 13 – light brown (non-con si stent)
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3.2аналитиЧкипоДаЦиоЗнаковима 4.културно-ХронолошкоопреДеЉеЊепреДмета

1.2.
РБ (МБЦ)

3.2.1.
Очуваност

3.2.2.
Учесталост

3.2.3. 
Организо-
ваност

3.2.4.
Број линија

3.2.5.
Број знакова

3.2.6.
Локација 
знакова

3.2.7.
Техника 
извођења

3.2.8. Димензије знака (mm) 4.1.
Археолошко 
опредељење 
(датовање)

4.2.
Културна 
припадност

4.3.
НАПОМЕНА 43.2.8.1.

Дужина
3.2.8.2.
Ширина

3.2.8.3.
Дужина зоне

3.2.8.4.
Ширина зоне

01 1 1 7 2 1 3 2   32 19 3 11 можда је случајна огреботина (?)
02 1 1 1 4 4 1 2   8  24 10 3 11 бројање
03 3 2 6 4 2 5+4 2 12 0.2 25 27 3 11  
04 4 1 7 6 1 5 2   27 28 3 11  
05 1 1 1 2 2 1 2   7; 10 01; 01 11 12 3 11 бројање
06 4 1 1 2 2 (?) 4 1   17 28 3 11  
07 2 1 1 3 3 3 2   13 22 3 11 бројање
08 4 1 2 2 2 (?) 3 2   10 24 3 11 бројање
09 2 1 7 3 1 9 1   33 29 3 11  
10 2 1 7 6 1 3 2   22 13 3 11 „сунце“!
11 1 1 7 6 1 2 2   32 47 3 11 „ромб“
12 2 1 1 5 1 4 1   35 12 3 11 „цик-цак“
13 3 2 (?) 6 6 2 (?) 4; 5 2   72 55 3 11  
14            3 11 спојено са претходним!
15 3 1 3 2 2 (?) 4 1 23 6 7 23 3 11  
16 2 1 5 4 1 4 2   23 22 3 11 „V“
17 1 1 5 5 1 1 1   15 18 3 11 логограм
18 2 1 1 2 2 5 1   23 16 3 11 бројање
19 1 1 2 2 2 2 2   15 8 3 11 бројање
20 3 1 5 6 1 (?) 3 1   21 31 3 11 логограм
21 2 1 1 3 3 4 2   25 28 3 11 бројање
22 2 1 1 3 3 4 2   23 25 3 11 бројање
23 3 1 6 14 6 (14) 2 1   39 44 3 11 бројање
24 1 1 5 4 1 3 2   25 23 3 11 логограм
25 2 2 2 8 8 9 1   38 30 3 11 бројање
26 3 1 6 2 2 (?) 12 2   17 19 3 11  
27 1 1 5 2 1 5 1   20 22 3 11 логограм
28 3 1 6 6 6 (8) 3 2   75 28 3 11 бројање
29 1 1 5 6 1 3 2   38 22 3 11 логограм
30 2 1 5 10 1 3 2   52 40 3 11 идеограм – „ромб“
31 3 1 1 6 1 3 1   38 22 3 11 „цик-цак“
32 3 1 6 2 2 2 1   9 17 3 11  
33 2 1 1 2 2 3 2   6 23 3 11 бројање
34 2 1 7 2 1 4 2   55 52 3 11 идеограм – свастика (стилизована)
35 1 1 7 3 1 4 2   15 18 3 11 логограм
36 2 1 7 1 1 4 1 20 1   3 11 бројање
37 2 1 7 2 1 4 1   23 46 3 11 логограм
38 3 1 6 9 ? 4 2   35 28 3 11 бројање
39 2 1 7 4 1 4 2   30 22 3 11  
40 3 1 7 4 1 (?) 4 2   10 15 3 11 логограм
41 2 1 3 2 2 4 2   22 4 3 11 бројање
42 2 1 5 5 1 5 2   12 20 3 11 логограм
43 3 1 1 7 4 (?) 4 1   44 21 3 11 „цик-цак“
44 3 1 6 2 ? 4 1   38 5 3 11  
45 2 1 1 7 2 4 1   38 22 3 11  
46 1 1 7 2 1 4 2   27 29 3 11 „X“
47 2 1 7 2 1 4 2   16 14 3 11 „X“
48 3 1 7 3 1 (?) 4 2   30 22 3 11  
49 1 1 7 2 1 4 2   22 27 3 11 „X“
50 1 1 7 2 1 4 2   27 22 3 11 „X“
51 2 1 7 3 1 4 2   13 18 3 11 „V“
52 2 1 7 5 1 4 1   75 35 3 11 идеограм

Та бе ла 3. Фор мал ни и струк тур ни по да ци о зна ци ма с Цр кви на (Sta ro vić 2009: 108–110):

1)  у по љи ма 3.2.1 (Очу ва ност) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – у це ло сти; 2 – фраг мен то ван (мо гу ћа ре кон струк ци ја); 3 – де ли-
мич но очу ван (мо гу ћа не пот пу на ре кон струк ци ја); 4 – фраг мент (не мо гу ћа ре кон струк ци ја)

2)  у по љи ма 3.2.2 (Уче ста лост) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – у јед ној зо ни; 2 – у две зо не
3)  у по љи ма 3.2.3 (Ор га ни зо ва ност) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – пра вил на (у хо ри зон тал ном ни зу); 2 – пра вил на (у вер ти кал-

ном ни зу); 3 – пра вил на (у ко со по ста вље ном ни зу); 4 – фриз; 5 – ме то па; 6 – не пра вил на; 7 – је дан знак
4)  у по љи ма 3.2.4 (Број ли ни ја) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – јед на; 2 – две; 3 – три; 4 – че ти ри; 5 – пет; 6 – ви ше од пет (у за гра-

да ма је озна чен укуп ни број ли ни ја) 
5)  у по љи ма 3.2.5 (Прет по ста вље ни број зна ко ва) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – је дан; 2 – два; 3 – три; 4 – че ти ри; 5 – пет; 6 – 

ви ше од пет („за пис“); 7 – нео д ре ди во
6)  у по љи ма 3.2.6 (Ло ка ци ја зна ка /зна ко ва/) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – при обо ду (спо ља); 2 – гор њи део тр бу ха (спо ља); 3 – 

до њи део тр бу ха (спо ља); 4 – при дну (спо ља); 5 – дно (спо ља); 9 – до њи део тр бу ха + дно (спо ља); 12 – ис под др шке (спо ља)
7)  у по љи ма 3.2.7 (Тех ни ка из во ђе ња) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 1 – уре зи ва ње (пре пе че ња); 2 – угре ба ва ње (по сле пе че ња)
8)  у по љи ма 4.1 (Ар хе о ло шко опре де ље ње /да то ва ње/) и 4.2 (Кул тур на при пад ност) ши фре озна ча ва ју сле де ће: 3 – ФНЛ (фи нал-

ни нео лит, а 11 – Вин ча Д2
9)  у по љи ма 4.3 (НА ПО МЕ НА 4) бе ле же ни су пре ли ми нар ни за кључ ци о ка рак те ру зна ко ва: „бро ја ње“, „ло го грам“, „иде о грам“, 

„цик-цак“, „ромб“, „сун це“ итд...
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3.2аналитиЧкипоДаЦиоЗнаковима 4.културно-ХронолошкоопреДеЉеЊепреДмета

1.2.
РБ (МБЦ)

3.2.1.
Очуваност

3.2.2.
Учесталост

3.2.3. 
Организо-
ваност

3.2.4.
Број линија

3.2.5.
Број знакова

3.2.6.
Локација 
знакова

3.2.7.
Техника 
извођења

3.2.8. Димензије знака (mm) 4.1.
Археолошко 
опредељење 
(датовање)

4.2.
Културна 
припадност

4.3.
НАПОМЕНА 43.2.8.1.

Дужина
3.2.8.2.
Ширина

3.2.8.3.
Дужина зоне

3.2.8.4.
Ширина зоне

01 1 1 7 2 1 3 2   32 19 3 11 можда је случајна огреботина (?)
02 1 1 1 4 4 1 2   8  24 10 3 11 бројање
03 3 2 6 4 2 5+4 2 12 0.2 25 27 3 11  
04 4 1 7 6 1 5 2   27 28 3 11  
05 1 1 1 2 2 1 2   7; 10 01; 01 11 12 3 11 бројање
06 4 1 1 2 2 (?) 4 1   17 28 3 11  
07 2 1 1 3 3 3 2   13 22 3 11 бројање
08 4 1 2 2 2 (?) 3 2   10 24 3 11 бројање
09 2 1 7 3 1 9 1   33 29 3 11  
10 2 1 7 6 1 3 2   22 13 3 11 „сунце“!
11 1 1 7 6 1 2 2   32 47 3 11 „ромб“
12 2 1 1 5 1 4 1   35 12 3 11 „цик-цак“
13 3 2 (?) 6 6 2 (?) 4; 5 2   72 55 3 11  
14            3 11 спојено са претходним!
15 3 1 3 2 2 (?) 4 1 23 6 7 23 3 11  
16 2 1 5 4 1 4 2   23 22 3 11 „V“
17 1 1 5 5 1 1 1   15 18 3 11 логограм
18 2 1 1 2 2 5 1   23 16 3 11 бројање
19 1 1 2 2 2 2 2   15 8 3 11 бројање
20 3 1 5 6 1 (?) 3 1   21 31 3 11 логограм
21 2 1 1 3 3 4 2   25 28 3 11 бројање
22 2 1 1 3 3 4 2   23 25 3 11 бројање
23 3 1 6 14 6 (14) 2 1   39 44 3 11 бројање
24 1 1 5 4 1 3 2   25 23 3 11 логограм
25 2 2 2 8 8 9 1   38 30 3 11 бројање
26 3 1 6 2 2 (?) 12 2   17 19 3 11  
27 1 1 5 2 1 5 1   20 22 3 11 логограм
28 3 1 6 6 6 (8) 3 2   75 28 3 11 бројање
29 1 1 5 6 1 3 2   38 22 3 11 логограм
30 2 1 5 10 1 3 2   52 40 3 11 идеограм – „ромб“
31 3 1 1 6 1 3 1   38 22 3 11 „цик-цак“
32 3 1 6 2 2 2 1   9 17 3 11  
33 2 1 1 2 2 3 2   6 23 3 11 бројање
34 2 1 7 2 1 4 2   55 52 3 11 идеограм – свастика (стилизована)
35 1 1 7 3 1 4 2   15 18 3 11 логограм
36 2 1 7 1 1 4 1 20 1   3 11 бројање
37 2 1 7 2 1 4 1   23 46 3 11 логограм
38 3 1 6 9 ? 4 2   35 28 3 11 бројање
39 2 1 7 4 1 4 2   30 22 3 11  
40 3 1 7 4 1 (?) 4 2   10 15 3 11 логограм
41 2 1 3 2 2 4 2   22 4 3 11 бројање
42 2 1 5 5 1 5 2   12 20 3 11 логограм
43 3 1 1 7 4 (?) 4 1   44 21 3 11 „цик-цак“
44 3 1 6 2 ? 4 1   38 5 3 11  
45 2 1 1 7 2 4 1   38 22 3 11  
46 1 1 7 2 1 4 2   27 29 3 11 „X“
47 2 1 7 2 1 4 2   16 14 3 11 „X“
48 3 1 7 3 1 (?) 4 2   30 22 3 11  
49 1 1 7 2 1 4 2   22 27 3 11 „X“
50 1 1 7 2 1 4 2   27 22 3 11 „X“
51 2 1 7 3 1 4 2   13 18 3 11 „V“
52 2 1 7 5 1 4 1   75 35 3 11 идеограм

1)  in the fi elds 3.2.1 (Очу ва ност – “Sta te of Pre ser va tion”) co des mean the fol lo wing: 1 – com ple te; 2 – frag men ted (re con struc tion pos-
si ble); 3 – partly pre ser va ted (in com ple te grap hi cal re con struc tion pos si ble); 4 – frag ment (re con struc tion im pos si ble)

2)  in the fi elds 3.2.2 (Уче ста лост – “Fre qu ency”) co des mean the fol lo wing: 1 – in one zo ne; 2 – in two zo nes
3)  in the fi elds 3.2.3 (Ор га ни зо ва ност – “Or ga ni za tion”) co des mean the fol lo wing: 1 – re gu lar (in ho ri zon tal se qu en ce); 2 – re gu lar (in 

ver ti cal se qu en ce); 3 – re gu lar (in ste ep se qu en ce); 4 – “fri e ze”; 5 – “me to pe”; 6 – ir re gu lar; 7 – sin gle sign
4)  in the fi elds 3.2.4 (Број ли ни ја – “Num ber of Li nes”) co des mean the fol lo wing: 1 – one; 2 – two; 3 – three; 4 – fo ur; 5 – fi ve; 6 – mo re 

than fi ve (to tal num ber of li nes was no ted in pa rent he ses)
5)  in the fi elds 3.2.5 (Прет по ста вље ни број зна ко ва – “Sup po sed Num ber of Signs”) co des mean the fol lo wing: 1 – one; 2 – two; 3 – 

three; 4 – fo ur; 5 – fi ve; 6 – mo re than fi ve (“in scrip tion”); 7 – un de ter mi ned
6)  in the fi elds 3.2.6 (Ло ка ци ја зна ка /зна ко ва/ – “Lo ca tion of Sign/s/”) co des mean the fol lo wing: 1 – rim (ex te ri or); 2 – up per body 

part (ex te ri or); 3 – lo wer body part (ex te ri or); 4 – ne ar the bot tom (ex te ri or); 5 – bot tom (ex te ri or); 9 – lo wer body part + bot tom 
(ex te ri or); 12 – be low the han dle (ex te ri or)

7)  in the fi elds 3.2.7 (Тех ни ка из во ђе ња – “Wri ting Tec hni que”) co des mean the fol lo wing: 1 – in ci sed (be fo re the fi ring); 2 – scratched 
in (af ter the fi ring)

8)  in the fi elds 4.1 (Ар хе о ло шко опре де ље ње /да то ва ње/ – “Ar cha e o lo gi cal Pe ri od /Da ting/”) and 4.2 (Кул тур на при пад ност – “Cul tu-
ral De fi ni tion”) co des mean the fol lo wing: 3 – FNL (Fi nal Neo lit hic), and 11 – Vin ča D2

9)  in the fi elds 4.3 (НА ПО МЕ НА 4 – “NO TES 4”) pre li mi nary con clu si ons on the cha rac ter of signs we re no ted: “nu me ral”, “lo go-
graph”, “ide o graph”, “zig-zag”, “rhom bus”, “Sun”, etc...

Ta ble 3. For mal and struc tu ral da ta of the signs from Cr kvi ne (af ter: Sta ro vić 2009: 108-110):
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T. VIII
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мо у 3 слу ча ја са свим је не мо гу ће пре по зна ти це ли ну 
пред ста ве зна ка. 

Ако се у об зир узму и пре о ста лих 13 пред ме та на 
цр те жи ма, до би ја ју се још 3 са пот пу но очу ва ним зна-
ко ви ма, 8 где је мо гу ћа гра фич ка ре кон струк ци ја и, ко-
нач но, 2 где је то – не мо гу ће. Та ко, нај ве ћи део се ри је 
(пре ко 90%) мо же се да ље ана ли зи ра ти. 

Зна ко ви су нај че шће (49 пред ме та) по ста вље ни у 
јед ној зо ни, осим код два пред ме та (код јед ног /МБЦ 
03, Т. I, 1/ ту су 2 зна ка: при дну и на са мом дну спо ља, 
а код дру гог је у пи та њу сло же ни знак, ко ји по кри ва и 
зо ну при дну и са мо дно). Исто ва жи и за 13 зна ко ва 
у цр те жи ма, где су сви огра ни че ни на јед ну зо ну, сем 
код фи гу ри не (МБЦ 65, T. II, 5) где зна ко ви по кри ва ју 
прак тич но чи тав тор зо. 

Ор га ни за ци ја зна ко ва на по вр ши ни пред ме та по-
ка зу је зна чај ну ра зно ли кост. Осим 33 пред ме та на 
ко ји ма се на ла зи са мо 1 знак, та мо где их је ви ше, до-
ми ни ра ју: пра вил на ор га ни зо ва ност у хо ри зон тал ном 
ни зу (14, или ско ро че твр ти на), „ме топ ска“ ор га ни-
за ци ја (9) и са свим не пра вил на (11 пред ме та). Код 7 
пред ме та низ зна ко ва је пра вил но усме рен ко со или 
вер ти кал но.

 Ин те ре сант но је да је пар ни број ли ни ја – 2, 4 и 
6 – нај до ми нант ни ји у гра ђе њу зна ко ва – чак у 64% 
слу ча је ва. Код оста лих зна ко ва оп сег упо тре бље них 
ли ни ја об у хва та од 1 до 14, сва ки код по је ди нач но ма-
лог бро ја зна ко ва.

Ка да је реч о бро ју зна ко ва, пре ма за сту пље но сти у 
се ри ји мо гу се раз ли ко ва ти по је ди нач ни зна ко ви (33, 
тј. прак тич но по ло ви на чи та ве се ри је с Цр кви на) од 
гру па зна ко ва. И код гру па је нај за сту пље ни ја она од 
по 2 зна ка (11, или 17%), док су гру пе са 3 и 4 зна ка 
за бе ле же не у по че ти ри слу ча ја. Иако ма ло број не, по-
себ но су зна чај не гру пе од ви ше зна ко ва. Та ква си ту а-
ци ја је на пред ме ту МБЦ 23 (Т. V, 6), где је у пра вил ном 
хо ри зон тал ном и вер ти кал ном ни зу гру пи са но ви ше 
од 14 зна ко ва; сле де ћа два пред ста вља ју „нат пи си“ у 
пра вил ном хо ри зон тал ном ни зу: МБЦ 28 (Т. V, 5) са 8 
зна ко ва и МБЦ 61 (Т. V, 7) са 9 зна ко ва. О њи ма ће та-
ко ђе би ти ви ше ре чи ка сни је у ра ду. Ко нач но, по сто јe и 
4 пред ме та код ко јих ни је би ло мо гу ће утвр ди ти та чан 
број зна ко ва (са ми зна ци су фраг мен то ва ни).

Ка да је реч о ло ка ци ји, зна ко ви су нај че шће бе ле-
же ни на до њем де лу тр бу ха и при дну по су де – за јед но 
у 43 слу ча ја (ви ше од 65%). Зна чај но ре ђе су на са мом 
дну – спо ља (6 при ме ра), гор њем де лу тр бу ха по су да 
(7) и ис под обо да – спо ља (3). Код две по су де зна ци 
са до њег де ла тр бу ха пре ла зе и на са мо дно, а са свим 
из у зет но (на по јед ном пред ме ту), они су по ста вље-
ни на др шку (МБЦ 58, Т. I, 14), ис под ње (МБЦ 26, 
T. VI, 5), на сто пу пе ха ра – спо ља (МБЦ 57, Т. III, 5), 
око „уши ју“ про со по морф ног по клоп ца (МБЦ 56, Т. 
IV, 5) и, ко нач но, пре ко чи та вог тор за фи гу ри не (већ 
по ми ња ни на лаз МБЦ 65, Т. II, 5).

Код тех ни ка из во ђе ња зна ко ва пре о вла ђу је угре ба-
ва ње на кон пе че ња пред ме та од ке ра ми ке (65%), док 
су оста ли зна ко ви уре зи ва ни у све жу гли ну на кон што 
је пред мет тек мо де ло ван.

Ве ли чи на зо не ко ју по кри ва ју зна ко ви, без об зи ра на 
ве ли чи ну са мог пред ме та, рет ко пре ла зи 3 x 3 cm, сем у 
слу ча је ви ма иде о гра ма (нпр. МБЦ 52 – ви ди сл. 2 и Т. 
VI II, 4a и 4b, као и МБЦ 34, T. VI, 6), где зо на мо же да 
бу де и 7,5 x 3,5 cm, или „нат пи са“ (већ по ми ња ни МБЦ 
61, T. V, 7; МБЦ 28, Т. VI II, 1a и 1b) – 7,5 x 2,8 cm.

Г)Врстезнакова
У окви ру кор пу са вин чан ских зна ко ва бе ле же них 

на ке ра мич ким пред ме ти ма у Ср би ји аутор је, раз ви-
ја ју ћи ана ли тич ки мо дул, при ме нио кла си фи ка ци ју 
и гру пи са ње пре ма вр сти, тј. по тен ци јал ној ко му ни-
ка циј ској уло зи са мих зна ко ва. По сто ји ви ше та квих 
по тен ци јал них вред но сти, у за ви сно сти од то га да ли 
су у пи та њу по је ди нач ни зна ци (ло го грам ског, пик то-
грам ског или иде о грам ског ка рак те ра, као и бро је ви) 
или гру пе зна ко ва (ли га ту ре, па тер ни и „нат пи си“).

Код зна ко ва с Цр кви на у Ма лом Бор ку мо гу се пре-
по зна ти:

1. БРО ЈЕ ВИ. Нај за сту пље ни ја вр ста зна ко ва (укуп-
но 26). Нај че шће су пред ста вље ни па ра лел ним ли ни-
ја ма бро је ви 2 и 3.

За број 2, то су сле де ћи пред ме ти: МБЦ 06, 08, 15, 
18, 19, 32 и 41 (T. I, 5–11), као и  МБЦ 26 (T. VI, 5) и 
65 (T. II, 5).

За број 3, то су: МБЦ 54,  22, 07 и 58 (T, I, 4, 12–14), 
63 и 65 (Т. II, 1, 5), као и 05 и 21 (Т. VI, 2–3).

Та ко ђе, по сто је и пред ста ве бро ја 1: МБЦ 01 (Т. VI, 
1), 03, 33, 59 и 54 (T. I, 1–4), а са свим из у зет но – и бро ја 
7: МБЦ 65 (T. II, 5).

2. ИДЕ О ГРА МИ. Зна ко ви ове вр сте су ве о ма за ни-
мљи ви, а уоче но их је 15.

Они ко ји се ја вља ју у овој се ри ји са мо по јед ном 
jeсу сле де ћи: МБЦ 04 (T. VI, 7), 11 (T. IV, 7 и T. VII, 6), 
30 (T. IV, 4), 37 (T. VII, 2), 44 (T. IV, 3), 52 (T. VI II, 4a и 
4b; упо ре ди и сл. 2), 56 и 60 (T. IV, 5–6).

По на вља ња исто вет них иде о гра ма су у слу ча ју 
цик-цак пред ста ве – 3 пу та (МБЦ 12, 31 и 43 – T. VII, 
1 и T. IV, 1–2), као и вр ло че стог и ка рак те ри стич ног 
вин чан ског зна ка – 4 пу та (МБЦ 09, 51, 35 и 45 – T. 
VI, 8 и T. III, 7–9). 

3. ПИК ТО ГРА МИ. У ко лек ци ји са Цр кви на по сто-
је 2 зна ка ко ји би се из гле дом мо гли ока рак те ри са ти 
као пик то гра ми: МБЦ 10, T. II, 4 и VII, 5 (гра фич ка 
пред ста ва сун ца – о овом зна ку ће по себ но би ти ре чи 
да ље) и МБЦ 34, VI, 6 (сти ли зо ва на сва сти ка, са за ви-
је ним кра ци ма).

4. ЛО ГО ГРА МИ. По за сту пље но сти су та ко ђе број-
ни ја гру па (12 при ме ра ка). Шест раз ли чи тих зна ко ва 
ја вља ју се у по јед ном слу ча ју: МБЦ 03 (T. I,1), 27 (T. 
VII, 4), 40 (T. II, 7), 53, 57 и 64 (T. III, 4–6). Два пу та је 
по но вљен знак у об ли ку дво стру ког ла ти нич ног „V“ 
(МБЦ 16 – T. II, 6 и 24 – T. VII, 3), док се знак у об ли-
ку сло ва „X“ ја вља 4 пу та – МБЦ 46, 47, 50 и 49 (Т. II, 
8 и T. III, 1–3).

5. ЛИ ГА ТУ РЕ. За себ ни слу ча је ви спа ја ња, тј. ве зи-
ва ња два знака или ви ше њих у гру пу, нај че шће ор га-
ни зо ва ну ме топ ски, уоче ни су у 7 слу ча је ва: МБЦ 13, 
17, 48, 20, 29, 62 и 39 (T. IV, 8–11 и T. V, 1–3; упо ре ди 
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и T. VII, 7–8 и VI II, 2). Код свих ли га ту ра се пре по зна ју 
ка рак те ри стич ни ло го грам ски зна ци, ком би но ва ни 
са мо гу ћим озна ка ма за бро је ве и/или за евен ту ал не 
гра ма тич ке про ме не.

6. ПА ТЕР НИ (ША РЕ). Ова вр ста гра фич ких пред-
ста ва у функ ци ји зна ка ни је са свим че ста у кор пу су вин-
чан ских зна ко ва, а ја вља се у нај ве ро ват ни јој функ ци ји 
сти ли зо ва них иде о гра ма. На Цр кви на ма по сто је 2 на ла-
за овог ти па: МБЦ 23 (T. V, 6) и 42 (T. V, 4 и VI II, 3).

7. „НАТ ПИ СИ“, тј. пра вил ни ни зо ви ком би на ци ја 
зна ко ва (ве ро ват но) ло го грам ског ка рак те ра, бро је ва 
и ли га ту ра, сра змер но су нај ре ђи (ма ње од 2%) у вин-
чан ском кор пу су зна ко ва, али су, без ика кве ди ле ме, 
нај зна чај ни ји за по ку шај си сте ма ти за ци је и от кри ва-
ња струк ту ре мо гу ћег се ми о тич ког си сте ма. Цр кви не 
пру жа ју два та ква ни за: МБЦ 28 (T. V, 5; упо ре ди де-
та ље на T. VI II, 1a и 1b) и MБЦ 61 (T. V, 7).

Ко нач но, у чи та вој се ри ји од 64 пред ме та са зна ко-
ви ма, код 9 зна ко ва ни је мо гла да се утвр ди вр ста због 
пре ве ли ке фраг мен то ва но сти.

ДИСКУСИЈАИЗАКЉУЧАК

Се ри ја ке ра мич ких пред ме та са упи са ним зна ко-
ви ма с ло ка ли те та Цр кви не у Ма лом Бор ку, као што 
се то да уочи ти у ре зул та ти ма ана ли зе, вр ло је ре пре-
зен та тив на и ком плек сна. Иако пред ме та не ма мно-
го – укуп но 64 – кон тек сту ал ни, тех но-мор фо ло шки, 
фор мал ни, као и струк тур ни по да ци о пред ме ти ма и 
са мим зна ко ви ма на њи ма омо гу ћа ва ју са гле да ва ње 
и упо ре ђе ње са чи та вим (до сад иден ти фи ко ва ним) 
кор пу сом вин чан ских зна ко ва на тлу Ср би је, а и у ши-
рем те ри то ри јал ном кон тек сту (Ма ђар ска, Ру му ни ја, 

Бу гар ска – уп. Mak kay 1969; То до ро ва 1986: 207–213, 
сл. 113–117). 

Ка да је реч о ар хе о ло шком кон тек сту от кри ћа 
пред ме та са зна ко ви ма, пот пу на до ми на ци ја (62%) 
от пад них и/или дру га чи јих ја ма уне ко ли ко се раз ли-
ку је у од но су на сли ку ко ју пру жа сту ди ја це ло куп-
ног кор пу са у Ср би ји. На и ме, иако и у кор пу су по-
је ди нач но до ми ни ра ју ја ме као ме сто на ла за (пре ко 
380 слу ча је ва, тј. око 39% укуп не се ри је), са ма ку ћа 
(тј. уну тра шњост ку ће, по сма тра на за јед но с окућ ни-
цом – „дво ри штем“) чи ни чак бли зу 60% од свих ме ста 
на ла за (Sta ro vić 2007: 88, fig. 3), (ина че, у се ри ји од 
38 вин чан ских ло ка ли те та са зна ко ви ма, ве ли ки број 
при па да ис тој ре ла тив но-хро но ло шкој фа зи и ти пу 
на се ља као и Цр кви не). Шта би мо гао да зна чи овај 
по да так? Две  иде је су по ла зи ште за озбиљ ни је тре ти-
ра ње овог пи та ња. Пр ва: или су на се о бин ски оста ци 
(ар хи тек ту ра, па и по крет ни на ла зи) на Цр кви на ма 
у ве ли кој ме ри де ва сти ра ни и „раз ли ве ни“ (мо жда 
ре цент ним по љо при вред ним ак тив но сти ма?), па су 
за пра во са мо ја ме, по пра ви лу на не што ни жим ко та-
ма, у знат но ве ћој ме ри не по ре ме ће не, а са мим тим и 
број in si tu на ла за са зна ко ви ма у њи ма до ми нант ни ји. 
Дру га: ја ме на Цр кви на ма, као објек ти од ин те ре са за 
сва ко днев ни жи вот пра и сто риј ских Вин ча на ца, ни су 
има ле са мо уло гу оче ки ва ног ме ста за трај но од ла га-
ње от па да, већ и (на ма, за са да) не по зна ту функ ци ју, 
ко ја пре ва зи ла зи сфе ру ути ли тар ног. У при лог овој 
иде ји иде и „ри ту ал на“ ја ма (рад но обе ле же на као А.Ц. 
1.2; в. сл. 1), ко ја у не по сред ни кон такт до во ди мо гу ћи 
фу не рар ни ри ту ал и по су де са зна ко ви ма. Уоча ва ње 
по ја ве да се у кон тек сту људ ских са хра на у вин чан ској 
кул ту ри као гроб ни при ло зи ја вља ју зде ле са упи са ним 

Сл. 1. In situ налаз зделе 
(МБЦ 52) у основи 
јаме са лепом, могућег 
ритуалног карактера

Fig. 1. Bowl (MBC 52) in 
situ, on the bottom of a pit 
filled with daub, with pos-
sible ritual function
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зна ко ви ма ни је но вост. Та кви при ме ри већ по сто је 
на Го мо ла ви и Вин чи (Sta ro vić 2009: 108–109). Но, 
ис пи ти ва ње ових по ла зних иде ја мо гу ће је са мо у ком-
плек сној про стор ној сту ди ји ма лог и сред њег оп се га, 
где би се у об зир узе ли и из ра зи то ве ли ки број ја ма 
(пре ко 50, у од но су на 13 ку ћа), али и кван ти та тив ни 
од нос свих ка те го ри ја по крет них на ла за, пре ма ти пу 
ар хе о ло шких це ли на. Ко ли ко је ауто ру овог ра да по-
зна то, не ма ана ло ги је у окви ру вин чан ске кул ту ре за 
ова кву си ту а ци ју на Цр кви на ма.

Ка да се по сма тра ју пред ме ти са зна ко ви ма, очи-
глед но је да је „тр пе за риј ско“ по су ђе (нај ви ше ма ње 
зде ле и чи ни је, али и не ко ли ко шо ља, пе ха ра и бо ка ла) 
основ на „па ле та“ за бе ле же ње зна ко ва. Ово уоп ште не 
чу ди јер слич не ста ти стич ке по дат ке по ка зу је и чи тав 
кор пус са те ри то ри је Ср би је. Да кле, у пи та њу су кућ ни 
(мо гу ће и – лич ни) пред ме ти, ди рект но ве за ни за ис-
хра ну. И без де таљ ни јег упу ћи ва ња у гру пи са ње вр ста 
зна ко ва на овим по су да ма, са ма чи ње ни ца да их на 
Цр кви на ма има 37 раз ли чи тих, а у 10 слу ча је ва има-
мо и пре ци зна по на вља ња истих зна ко ва, те шко да би 
мо гла да им пли ци ра иде ју да су ис кљу чи во бе ле же не 
озна ке вла сни штва над пред ме ти ма и/или са др жа јем. 
До ми на ци ја бро је ва (ви ше од 1/3 свих зна ко ва) мо гла 
би да упу ћу је на бе ле же ње ме ра (те жи не? за пре ми не?) 
као бар де ли мич ног об ја шње ња уло ге зна ко ва. Али, 
до ступ ни ана ли тич ки по да ци о ве ли чи ни по су ђа ни-
су до вољ но ква ли тет ни да би се ово мо гло пре ци зно 
и по ка за ти. С дру ге стра не, зна ци са свим дру га чи јег 
ка рак те ра (иде о грам ског, ло го грам ског, па и гру пе 
зна ко ва и „нат пи си“) де фи ни тив но упу ћу ју на знат но 
ком плек сни ју сли ку, ко ја има сло же ни ју ко му ни ка циј-
ску вред ност. Мо гућ но сти су раз ли чи те: од прак тич-
не на ме не „ра бо шког“ си сте ма у при ми тив ној тр го-
ви ни (у при лог овој иде ји не иде из ра зи то ма ли број 
ти пи зи ра них по су да за тран спорт!), пре ко во тив них 
пик то-иде о грам ских „фор му ла“ у сфе ри ри ту ал ног, па 
до ствар них ко ре на пи сме ног си сте ма, се ман тич ки 
струк ту ри са ног и са уре ђе ном сли ком тзв. нај ма њих 
дис крет них је ди ни ца, гра ма ти ком и де фи ни са ним гра-
фе ма ма (у при лог овој иде ји иду зна чај ни број зна ко ва 
ло го грам ског ка рак те ра, мо гу ће ли га ту ре и по сто ја ње 
„нат пи са“).

Са ми зна ко ви с Цр кви на пру жа ју вр ло за ни мљи ву 
сли ку. Њи хов по ло жај и ор га ни за ци ја на пред ме ти ма 
по ка зу ју пра вил ност (до њи део тр бу ха/при са мом дну 
код по су ђа; гру пе зна ко ва су пра вил но ор га ни зо ва не 
у ни зо ве или ме топ ска по ља). Чак је и ве ли чи на зо не 
у ко ју се упи су ју знак/зна ци при лич но уни фи ко ва на, 
сем у слу ча ју иде о гра ма. Зна ци на Цр кви на ма су у 
нај ве ћој ме ри угре ба ва ни у по вр ши ну већ пе че них 
ке ра мич ких пред ме та, што је са свим у скла ду с прак-

сом ко ја пре о вла ђу је у ка сној фа зи вин чан ске кул ту ре. 
Ме ђу тим, по ред уре зи ва ња у све жу гли ну, пот пу но 
из о ста ју дру ге по зна те тех ни ке из во ђе ња (пунк ти ра-
ње, ка не ло ва ње, па сто зно сли ка ње итд.).

Ко нач но, вр сте зна ко ва по ка зу ју сву ком плек сност 
се ри је с Цр кви на. За пра во, за сту пље но је свих 7 вр ста 
ко је су уоп ште ка рак те ри стич не за вин чан ске зна ко ве. 
Но, за чу ђу је ра зно ли кост у окви ру вр ста: код иде о гра-
ма и пик то гра ма по сто ји чак 12 раз ли чи тих зна ко ва, 
ко ји углав ном има ју ана ло ги је с дру гим вин чан ским 
ло ка ли те ти ма. Та ко, знак МБЦ 34 (сти ли зо ва на „сва-
сти ка“, Т. VI, 6) от кри ван је и на Вин чи, у Пот пор њу, 
Бен ским ба ра ма и Плоч ни ку; знак МБЦ 09 (T. VI, 8) 
про на ђен на још 3 пред ме та са Цр кви на, је дан је од 
нај за сту пље ни јих иде о гра ма у чи та вом срп ском кор-
пу су (има га на ви ше од 20 ло ка ли те та). Иде о грам ти-
па МБЦ 52 (T. VI II, 4a и 4b) от кри вен је на Тр си на ма 
у Гор њој Го рев ни ци, Вин чи, Чу чу га ма итд. МБЦ 60 
(„ла брис“, T. IV, 6) по сто ји на Плоч ни ку, Вин чи, Дре-
нов цу, Го мо ла ви итд. Но, пот пу ну но вост чи ни знак 
иде о грам ског ка рак те ра („сун це“, тј. МБЦ 10, Т. II, 4 
и Т. VII, 5). Ова ква гра фич ка пред ста ва ни је от кри ве-
на до са да ни на јед ном ло ка ли те ту у Ср би ји, а је ди не 
(услов не) ана ло ги је мо гу се про на ћи у ма те ри ја лу с 
Тор до ша и Тар та ри је (уп. Winn 1981: 192; у пи та њу је 
знак „No. 186“, ко ји он по ре ди са слич ним у Ме со по-
та ми ји из пе ри о да Џем дет-На ср). От кри ће и зна че ње 
овог зна ка са свим си гур но за слу жу ју ис црп ни ју рас-
пра ву, али аутор ово оста вља за дру гу при ли ку. 

Прак тич но сви ло го гра ми с Цр кви на има ју сво је 
ана ло ги је с дру гим на ла зи ма из Ср би је, а по себ но зна-
чај на чи ње ни ца је то што је ли га ту ра МБЦ 29 (T. VI II, 
2) ско ро иден тич на с јед ном гру пом зна ко ва са Вин че 
(в. Ста ро вић, не пу бли ко ва но; озна че но је у ин тер ној 
ба зи по да та ка као ВИН 043). Ипак, нај за ни мљи ви ји су 
при мер ци „нат пи са“ с Цр кви на (МБЦ 28 и 61). Овај 
дру ги (Т. V, 7) има сво је при лич но убе дљи ве ана ло ги је 
с на ла зи ма из Вин че, Бен ских ба ра и Дре нов ца (Sta-
ro vić 2007: 89, fig. 5).

На кра ју, нај ве ћи део ове ко лек ци је са свим ула зи 
у те ри то ри јал ни „круг“ са ме Вин че (Пот по рањ и Ат, 
Дре но вац и Суп ска, као и Ба њи ца), а још уже, по са-
во там нав ских и ко лу бар ских ка сно вин чан ских на-
се ља, ка ква су Пет ни ца код Ва ље ва, Чу чу ге код Уба, 
Го мо ла ва код Ру ме и Бен ске ба ре–Је ла, код Шап ца. 
Ово не ва жи са мо за из глед и гру пи са ње зна ко ва већ 
и за ре ла тив но ве ли ки број от кри ве них пред ме та са 
зна ко ви ма. Очи глед но је да су по зна ва ње си сте ма 
бе ле же ња и пре по зна ва ње мо гу ћег зна че ња пи са них 
сим бо ла и зна ко ва би ли део ва жне и ду го трај не тра-
ди ци је дру штва пра и сто риј ских Вин ча на ца у овом 
де лу По са ви не. 
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From a total of cca. 150,000 ceramic object fragments 
collected during systematic rescue excavation of the site 
of Crkvine in the village of Mali Borak (around 40 km to 
the southwest from Belgrade), 64 objects bearing writ-
ten signs and symbols have been yielded. The study was 
concentrated on this very category of objects, trying to get 
answers on following questions: a) what is the archaeologi-
cal context of the objects discovery, in order to determine 
the most usual intra-site structure, as the place of their use 
and/or final deposition; b) what kinds and classes (formal, 
as well as functional) of ceramic objects bear the signs and 
symbols; and, c) how the signs have been organized on the 
objects (individually, in groups, etc.), in order to make clas-
sification, with testing their possible semiotic value.

Original analytical module, created by the author for 
such a purpose, has been applied in the study.

The results of the analysis imply the following: a) the 
most frequent archaeological structure with the objects 
with signs is garbage pit (near 62%). In one single case, 
the function of a pit could be ritual (funerary), as well; 
b) signs have been written mostly on ceramic containers 
used for food processing and consuming (87%): bowls, 
dishes, cups, etc.; c) the most prominent kind consists of 
single signs (more then a half), but, altogether with the 
sign groups, seven different categories are: representa-
tion of numerals, ideographs, pictographs, logographs, 
ligatures, patterns, and “formulaic” groups.

In the comparison with entire collection of the 
Vinča signs from Serbia (more than 1,500 known, so 
far), Mali Borak archaeological context of discovery 
differs slightly, because pits predominate house interior 
and household, as the place of final deposition. having 
in mind the fact that the number of pits at Crkvine is 
also significant (more that 50, comparing to 13 houses 
only), that could imply potential non-utilitarian use of 
the pits (ritual or other?). Furthermore, representation 
of numerals predominates in the collection of signs from 
Crkvine (40%). It implies the existence and importance 
of a measuring system, connected to the consumma-
tion of food (weight? volume?). But, diversity of sign 
types in such a small collection (and, especially, differ-
ent logographs, used to create sign groups, and even 
“formulaic” 9-sign groups) testifies possible semiotic 
value that goes beyond simple ideographic system of 
written symbols.

The collection of signs from Crkvine, Mali Borak could 
be regarded as integral part of the system of written signs 
once created and used in the frame of the Vinča culture. 
Direct analogies can be made with the signs from the so-
called Serbian Danube Region, with the sites of Vinča, 
At, Potporanj, Drenovac, Supska and Banjica. Moreover, 
micro-regional analogies also exist with the settlements 
of the Sava plain in Serbia: Gomolava, Jela–Benske bare, 
Petnica, and Čučuge.





СТРУКТУРАЗБИРКЕ
ФИГУРАЛНЕПЛАСТИКЕ

Збир ка фи гу рал не пла сти ке с вин чан ског на се ља 
на Цр кви на ма укљу чу је укуп но 62 на ла за ан тро по-
морф них и зо о морф них фи гу ри на, по су да ти па жр-
тве ни ка, пред ме та ти па аму лет, те на ла за мо де ла се-
ки ра. Кон текст на ла за пред ме та фи гу рал не пла сти ке у 
окви ру са мог на се ља из у зет но је ва ри ја би лан. Уну тар 
за тво ре них ар хе о ло шких це ли на про на ђе но је укуп-
но 27 на ла за, и то 20 у уко па ним објек ти ма а све га 

7 у над зем ним објек ти ма, ве ро ват но ре зи ден ци јал-
ног ка рак те ра (табела 1). Све ка те го ри је на ла за су 
ипак нај че шће кон ста то ва не, ван уоче них обје ка та, 
у кул тур ном сло ју где је про на ђе но 35 пред ме та. По-
пут по су да и оста лих об ли ка ма те ри јал не кул ту ре и 
ин вен тар фи гу рал не пла сти ке с Цр кви на укла па се у 
оп ште ка рак те ри сти ке по зно вин чан ског сти ла. Реч 
је о пред ме ти ма ко ји ни у тех но ло шком ни у ти по ло-
шко-стил ском по гле ду не од сту па ју од слич них по ја ва 
у ма те ри јал ној кул ту ри Вин че у су мра ку нео лит ске и 
пра ско зор ју ене о лит ске епо хе. 

МилошСпасић
ДраганаВигњевић

Фигуралнапластикаидругипредмети
одпеченеглинеслокалитетаЦрквине

Апстракт:Вин чан ска фи гу рал на пла сти ка пред ста вља да ле ко нај ре пре зен та тив ни ји про из вод 
ма те ри јал не кул ту ре по зног нео ли та и ра ног ене о ли та цен трал ног Бал ка на. Ан тро по морф не и 
зо о морф не фи гу ри не, про со по морф ни по клоп ци, по су де ти па жр тве ник, та ко зва ни аму ле ти и 
култ ни хле бо ви пред ста вља ју крај њи и вр хун ски до мет ли ков ног из ра за но си ла ца вин чан ске 
кул ту ре. Те ку ћи рад пред ста ви ће зна ча јан фонд на ла за фи гу рал не пла сти ке са ка сно вин чан-
ског на се ља Цр кви не код Ма лог Бор ка ко ји пред ста вља до бру ком па ра тив ну збир ку не са мо 
за ис пи си ва ње сту ди је слу ча ја већ и за ши ре, ре ги о нал но, раз ма тра ње овог ви да ма те ри јал не 
кул ту ре у се ве ро за пад ној Ср би ји.      

Кључнеречи: фи гу рал на пла сти ка, вин чан ска кул ту ра, Црквине

УДК   903 . 27 " 634 " (497 . 11) 
73 . 031 . 1 " 634 " (497 . 11)

типналаза
Type of find

укопаниобјекат
Dugout structure

надземниобјекат
aboveground structure

културнислој
cultural layer

Антропоморфне фигурине
Anthropomorphic figurines

11 3 11

Зооморфне фигурине
Zoomorphic figurines

1

Жртвеници
Altars

7 3 11

Амулети
Amulets

2 1 9

Модели секира
Ax models

3

укупно
Total

20 7 35

Табела 1/Table 1
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КАТАЛОГ

1. Гла ва ан тро по морф не фи гу ри не пти цо ли ког ли-
ца, окер бо је, ок си да ци о но пе че на. На те ме ну се на ла-
зи осам кру жних пер фо ра ци ја, ко је чи не низ. Ле во око 
је кру жно уре за но, док де сно ни је на гла ше но. Кон текст 
на ла за: сон. 2, о.с. 01, дим. 3,5 х 4 cm.

2. Глaва ан тро по морф не фи гу ри не там но си ве бо је, 
ре дук ци о но пе че на, угла ча них по вр ши на. По ти љак 
гла ве је об ли ко ван у ви ду плит ког ре ци пи јен та, ко ји 
на обо ду има че ти ри пер фо ра ци је кру жног об ли ка. 
Де та љи на ли цу су из ве де ни уре за ним ли ни ја ма. На 
че лу jе уре зан  мо тив у об ли ку сло ва оме га. Очи су 
ба де ма стог об ли ка, а на обра зи ма је уре за на по јед на 
пра ва ли ни ја. Пре лом на пре де лу вра та је до бро угла-
чан. Кон текст на ла за: А.Ц.  2.3, сон. 8, кв. Л23, о.с. 10, 
дим. 4,5 х 5,2 cm.

3. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на цр-
не бо је, ре дук ци о но пе че на. Очу ва ни су гла ва и врат. 

Ли це је пти цо ли ко об ли ко ва но са ба де ма сто уре за ним 
очи ма и пла стич но из ву че ним но сем. На по тиљ ку има 
за де бља ње с два па ра пер фо ра ци ја кру жног пре се ка. 
Кон текст на ла за: А.Ц. 1.42, сон. 19, кв. И3, о.с. 05, дим. 
3,9 х 3,1 х 2,7 cm.

4. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на там-
но о кер бо је, угла ча них по вр ши на, пе че на у усло ви ма 
не пот пу не ок си да ци је. На пти цо ли ко мо де ло ва ном 
ли цу ни су на зна че ни очи и уста. На пре ла зу из че о ног 
у те ме ни део гла ве с обе стра не на ла зе се по две кру жне 
пер фо ра ци је. Те ме ни део је за рав њен и ста па се с врат-
ним де лом у јед ну ра ван, на ко јој се це лом ду жи ном 
на ла зи плит ки жлеб. Кон текст на ла за: А.Ц. 1.58, сон. 
27, кв. М7, о.с. 06,  дим. 3,7 х 2 х 1,4 cm.

5. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на с при-
ме са ма си ли кат ног пе ска у фак ту ри, си ве бо је, ок си да-
ци о но пе че на. Ли це је пти цо ли ко мо де ло ва но са рав но 
за се че ним по тиљ ком на ко ме су че ти ри кру жне пер-
фо ра ци је. На че о ном де лу ко со уре за ним па ра лел ним 
ли ни ја ма при ка за на је ко са (?). Врат је на пред њем и 
на зад њем де лу укра шен с по два сно па са чи ње них од 
по три уре за не ко се ли ни је. Кон текст на ла за: А.Ц. 2.2, 
сон. 5, кв. Л7, 8, о.с. 09, дим. 5,3 х 3,7 х 3,1 cm.

6. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на, 
окерцр вен ка стих то но ва, ок си да ци о но пе че на. На те-
ме ну је мо де ло ва на пла стич на тра ка с вер ти кал ним 
кру жним пер фо ра ци ја ма. Ли це је пти цо ли ке фор ме са 
ба де ма стим очи ма из ве де ним уре зи ва њем. Нос је оште-
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ћен на вр ху. На пре ло му, код вра та се на ла зи шу пљи на 
кру жног пре се ка. Кон текст на ла за: А.Ц. 1.1, сон. 6, кв. 
П, Р16, 17, о.с. 07, дим. 2,3 х 2,7 х 2,4 cm.

7. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на, све-
тло о кер до там но о кер то но ва, с при ме са ма сит но зр ног 
пе ска, пе че на у усло ви ма не пот пу не ок си да ци је. Те-
ме гла ве је за рав ње но и тро у га о ног је об ли ка с вер ти-
кал но по ста вље ним кру жним пер фо ра ци ја ма. Ли це је 
пти цо ли ко мо де ло ва но с пла стич но из ву че ним но сем 
и очи ма из ве де ним из ду же ним уду бље њи ма. Ру ке су у 
фор ми па тр ља ка с по три пер фо ра ци је. Кон текст на ла-
за: сон. 5, кв. Л7, 8, о.с. 08, дим. 4,2 х 5,1 х 1,6 cm.

8. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на, окерцр-
вен ка стих то но ва, пе че на у усло ви ма не пот пу не ок си-
да ци је. Очу ва ни су тор зо и гла ва са рав но за се че ним 
по тиљ ком и за рав ње ним те ме ном тро у га о ног об ли ка 
укра ше ног с два уре за у об ли ку сло ва V. Очи су при ка-
за не уре за ним ли ни ја ма и ба де ма стог су об ли ка. Врат 
ни је ја сно из ва јан и ста па се са груд ним де лом на ко ме 
је ко сим уре зи ма при ка зан V из рез или огр ли ца, део но-
шње и пла стич но мо де ло ва не гру ди. Ру ке су мо де ло ва не 
у ви ду па тр ља ка с по јед ном пер фо ра ци јом. На ле ђи ма 

је низ V уре за ко ји фор ми ра ју сти ли зо ван мо тив ри бље 
ко сти у вер ти кал ном прав цу. Кон текст на ла за: А.Ц. 2.2, 
сон. 5, кв. Љ20, о.с. 03, дим. 7,1 х 4,8 х 1,4 cm. 

9. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на там но-
о кер до си вих то но ва, пе че на у усло ви ма не пот пу не ок-
си да ци је. Очу ва ни су гла ва, тор зо и део гор њих екс тре-
ми те та. Ли це фи гу ри не је пти цо ли ко об ли ко ва но, а на 
по тиљ ку се на ла зи низ од се дам пер фо ра ци ја кру жног 
об ли ка. Очи су пред ста вље не с два убо да уокви ре на 
уре за ном кру жном ли ни јом. Гру ди су бла го пла стич но 
мо де ло ва не, а око вра та ко сим уре зи ма при ка зан је V 
из рез или огр ли ца. Очу ва на је јед на ру ка об ли ко ва на 
у ви ду па трљ ка са две кру жне пер фо ра ци је. Кон текст 
на ла за: сон. 5, кв. Љ20, о.с. 03, дим. 7,1 х 4,8 х 1,4 cm. 

10. У це ло сти очу ва на сту ба ста ан тро по морф на фи-
гу ри на окерцр вен ка стих то но ва, пе че на у усло ви ма 
не пот пу не ок си да ци је. Те ме фи гу ри не је за рав ње но 
и тро у га о ног је об ли ка. По ти љак је рав но за се чен, с 
ни зом кру жних пер фо ра ци ја на вр ху. Ли це је су мар но 
мо де ло ва но без де та ља. Гру ди су пла стич но мо де ло ва-
не, а ру ке су пред ста вље не у ви ду па тр ља ка. На до њем 
де лу фи гу ри не на ла зе се по јед на из бо чи на на боч ним 
стра на ма, с кру жним пер фо ра ци ја ма. Сто па је про ши-
ре на у од но су на до њи део те ла, а на до њој стра ни је 
уду бље на. Кон текст на ла за: А.Ц. 1.28, сон. 12, кв. В5, 
о.с. 08, дим. 7,8 х 4,7 х 3,3 cm. 

11. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на там-
но о кер до там но си вих то но ва, пе че на у усло ви ма не-
пот пу не ок си да ци је. Очу ван је пло ча сти тор зо с две 
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ру ке ко је су мо де ло ва не у ви ду па тр ља ка, док су гру ди 
пла стич но об ли ко ва не. Кон текст на ла за: сон. 11, кв. 
У25, о.с. 04, дим. 6,6 х 7,8 х 1,9 cm.

12. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на там-
но о кер до там но си вих то но ва, угла ча них по вр ши на, 
пе че на у усло ви ма не пот пу не ок си да ци је. Гру ди су 
пла стич но на гла ше не плит ким ре ље фи ма с убо ди ма. 
На пред њој стра ни сти ли зо ва ним ли не ар ним уре зи-
ма при ка за не су но шња и огр ли ца с при ве ском, док 
се на зад њој стра ни на ла зи сло же на ор на мен тал на 
ком по зи ци ја ко ја је гру пи са на у фри зо ви ма. У гор њем 
де лу, не по сред но ис под вра та, на ла зи се фриз у ко ме 
се на из ме нич но сме њу ју мо ти ви кри во ли ниј ских и 
пра во ли ниј ских ме ан да ра. У до њем фри зу, ко ји се на-
ла зи од мах ис под гор њег и ис пу ња ва пре о ста ли део 
фи гу ри не (зад ње стра не), по на вља се ова ком по зи ци-
ја, а при том се ови мо ти ви сме њу ју на из ме нич но и у 
од но су на мо ти ве на гор њем фри зу. Кон текст на ла за: 
сон. 12, кв. Г4, о.с. 03, дим. 5,3 х 5 х 2 cm. 

13. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на там-
но си ве бо је, с при ме са ма сит но зр ног пе ска, ре дук ци-
о но пе че на. Очу ван је тор зо с пла стич но апли ци ра-
ним гру ди ма. Уре за ним ли ни ја ма на пред њој стра ни је 
пред ста вље на но шња са V из ре зом код вра та. На ле ђи-

ма се та ко ђе на ла зе ко со уре за не ли ни је ко је ве ро ват но 
пред ста вља ју но шњу. Кон текст на ла за: А.Ц. 2.5, сон. 6, 
кв. П15, о.с. 03–10, дим. 3,8 х 5,3 х 1,8 cm. 

14. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на с 
на гла ше ним глу те ји ма, там но си ве бо је, ре дук ци о но 
пе че на, при гла ча них по вр ши на. Но шња је при ка за-
на ко со уре за ним ли ни ја ма, а из над стру ка се на ла зи 
кру жна пер фо ра ци ја. Кон текст на ла за: сон. 2, кв. Л22,  
о.с. 02, дим. 6,1 х 2,8 х 2,3 cm.

15. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на там-
но си ве бо је са сит но зр ним пе ском у фак ту ри, ре дук-
ци о но пе че на. Очу ван је са мо до њи део фи гу ри не. 
Ис под сто ма ка ко со уре за ним ли ни ја ма је при ка за на 
сук ња. Кон текст на ла за: сон. 12, кв. Г25, о.с. 02, дим. 
4,8 х 4 х 2,5 cm. 

16. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на, 
си ве бо је, пе че на у усло ви ма не пот пу не ок си да ци-
је, са до ста нео р ган ских при ме са у фак ту ри. Очу ван 
је до њи део фи гу ри не на ко ме је ко со уре за ним ли-
ни ја ма при ка за на сук ња. Пу пак је при ка зан ма лим 
кру жним ути сну ћем, а на пла стич но мо де ло ва ним 
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ку ко ви ма на ла зе се кру жне пер фо ра ци је. Кон текст 
на ла за: А.Ц. 1.72, сон. 39, кв. Т21, о.с. 04, дим. 5,7 х 
4 х 2 cm.

17. Фраг мен то ва на ан тро по морф на фи гу ри на 
све тло о кер бо је пе че на у усло ви ма не пот пу не ок си-
да ци је. Очу ван је до њи део фи гу ри не с пла стич но 
на гла ше ним ку ко ви ма на ко ји ма се на ла зе кру жне 
пер фо ра ци је, док су на ле ђи ма три вер ти кал не и јед на 
хо ри зон тал на уре за на ли ни ја. Кон текст на ла за: сон. 
19, кв. Ј1, о.с. 02, дим. 3,4 х 3,6 х 2,6 cm.

18. Фраг мен то ва на пло ча ста ан тро по морф на фи гу-
ри на окерцр вен ка стих то но ва пе че на у усло ви ма не-
пот пу не ок си да ци је. Очу ва на је де сна ру ка мо де ло ва-
на у ви ду па трљ ка. На пред њој стра ни, на до њем кра ју 
фи гу ри не на ла зи се низ од пла стич но мо де ло ва них 
апли ка ци ја кру жног об ли ка. Кон текст на ла за: А.Ц. 
1.44, сон. 19, кв. З2, о.с. 04, дим. 6,4 х 4,9 х 1,5 cm.

19. Го то во у це ло сти очу ван ан тро по морф ни аму лет 
окер бо је пе чен у усло ви ма не пот пу не ок си да ци је, при-

гла ча них по вр ши на. Аму лет је по ли го нал ног об ли ка, 
с пти цо ли ко мо де ло ва ним ли цем и кру жним пер фо ра-
ци ја ма на гла ви и те лу. Кон текст на ла за: сон. 12, кв. Д4, 
о.с. 02, дим. 8,7 х 4,6 х 1,8 cm. 

20. У це ло сти очу ван ци лин-
дрич ни аму лет окерцр вен ка стих 
то но ва, угла ча не по вр ши не, пе-
чен у усло ви ма не пот пу не ок си-
да ци је. На гор њој стра ни на ла зе 
се два аси ме трич но по ста вље на 
кра ка. Аму лет је пер фо ри ран 
по вер ти ка ли. Кон текст на ла за: 
А.Ц. 1.32, сон. 19, кв. И2, о.с. 03, 
дим. 5,1 х 2,5 cm. 

21. Фраг мен то ва ни аму лет окер бо је с при ме са ма 
сит но зр ног пе ска, ок си да ци о но пе чен. Са чу ва ни су по-
ло ви на аму ле та с те лом ваљ ка стог об ли ка и је дан крак. 
На пре се ку се уоча ва траг пер фо ра ци је ко ји све до чи о 
то ме да је аму лет био пер фо ри ран по вер ти кал ној оси. 
Из ра ђен је од до бро пре чи шће не гли не, ујед на че ног 
је пе че ња и све тло цр ве не бо је. Кон текст на ла за: сон. 
22, кв. Ж6, о.с. 06, дим. 7,7 х 2,5 cm.

22. У це ло сти очу ван ци лин дрич но мо де ло ва ни аму-
лет, там но си ве бо је са сит но зр ним пе ском у фак ту ри, ре-
дук ци о но пе чен. На сре ди шњем де лу се у хо ри зон тал ном 
ни зу на ла зе три бра да ви ча ста ис пуп че ња. Пер фо ра ци ја 
је вер ти кал но по ста вље на и кру жног је об ли ка. Кон текст 
на ла за: сон. 35, кв. Г14, о.с. 02, дим. 2,5 х 4,7 cm.
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23. Фраг мен то-
ва ни аму лет све тло-
о кер бо је, пе чен у 
усло ви ма не пот пу не 
ок си да ци је. Аму лет 
је мо де ло ван у об-
ли ку ми ни ја тур не 
ам фо ре. На боч ним 
стра на ма ви дљи ви 
су тра го ви упо тре бе 
на ста ли ве зи ва њем аму ле та. Кон текст на ла за: сон. 40, 
кв. Ђ7, о.с. 02, дим. 3,7 х 3,6 х 2 cm. 

24. Фраг мен то ва ни жр тве ник там но си ве бо је, ре-
дук ци о но пе чен. На угло ви ма пра во у га о ног ре ци пи-
јен та на ла зе се про то ме у ви ду сти ли зо ва них ан тро по-
морф них гла ва, ко је над ви су ју обод. Кон текст на ла за: 
А.Ц.  2.2, сон. 5, кв. Љ7, о.с. 06, дим. 10,4 х 6,1 х 6,3 cm. 

25. Фраг мен то ва ни жр тве ник окерцр вен ка стих 
то но ва, ок си да ци о но пе чен. На угло ви ма пра во у га-

о ног ре ци пи јен та на ла зе се про то ме у ви ду сти ли зо-
ва них ан тро по морф них гла ва ко је над ви су ју обод. 
Кон текст на ла за: А.Ц. 2.2, сон. 5, кв. Љ7, о.с. 06, дим. 
7,9 х 5,9 х 4,7 cm. 

26. Фраг мен то ва ни жр тве ник окер до све тло си-
вих то но ва, пе чен у усло ви ма не пот пу не ок си да ци-
је. На угло ви ма елип со ид ног ре ци пи јен та на ла зе 
се про то ме у ви ду сти ли зо ва них ан тро по морф них 
гла ва ко је над ви су ју обод. Но ге су ро жа стог об ли ка. 
Кон текст на ла за: А.Ц. 2.5, сон. 6, кв. П15, кв. 06, дим. 
6,2 х 5,5 х 4,7 cm. 

27. Фраг мен то ва ни жр тве ник там но о кер до сив ка-
стих то но ва, пе чен у усло ви ма не пот пу не ок си да ци је, 
са до ста нео р ган ских при ме са у фак ту ри. Ре ци пи јент 
по су де је овал ног об ли ка, с цен трал но по ста вље ним 
ом фа ло сом. Оште ће ња су та ква да се не мо же од ре ди ти 
да ли је по су да ста ја ла на две или че ти ри но ге. Кон текст 
на ла за: сон. 9, кв. Њ25, о.с. 03, дим. 10,6 х 5 cm. 

28. Фраг мент жр тве ни ка окерцр вен ка стих то но ва, 
пе чен у усло ви ма не пот пу не ок си да ци је. Ре ци пи јент  
елип со ид ног об ли ка по ста вљен је на две ро жа сто 
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об ли ко ва не но ге. Кон текст на ла за: А.Ц. 1.28, сон. 12, 
кв. Г4, о.с. 06, дим. 5,3 х 2,6 х 0,6 cm.

29. Фраг мен то ва ни 
жр тве ник, там но си ве 
бо је, са сит но зр ним пе-
ском у фак ту ри, ре дук-
ци о но пе чен. На до њој 
стра ни зве зда сто мо де-
ло ва не сто пе уре за на је 
ли ни ја ко ја пра ти ње не 
кон ту ре, а у цен трал ном 
де лу уре за на је кру жни-
ца. Фор ма ре ци пи јен та 
се не мо же ре кон стру и-
са ти на осно ву очу ва ног 
де ла. Кон текст на ла за: 
сон. 12, кв. Д4, о.с. 02, 
дим. 8,4 х 4,6 х 1,8 cm. 

30. Фраг мен то ва ни жр тве ник ре дук ци о но пе чен, 
там но си ве бо је, гла ча них по вр ши на. Фраг мен то ва ни 
ре ци пи јент не по зна тог об ли ка ле жи на се дла сто мо де-
ло ва ном по сто љу. Кон текст на ла за: сон. 11, кв. Ф1, о.с. 
04, дим. 5,6 х 4 х 3 cm.

31. Фра гме нт ов ани 
м одел с ек ире св етл о окер 
до ц рве нк астих т он ова, 
п еч ене у усл ов има н епо-
тп уне о кс ид ац ије. Ди ста-
лни крај пре дм ета је з ара-
вњен. На про кс има лном 
д елу н ал ази се кр ужна 
пе рф ор ац ија за ум ет а- 
ње д рж аља. Не п ост оје 
в идљ иви тр аг ови уп отр е- 
бе. Ко нтекст н ал аза: сон. 
27, кв. Л9, о.с. 03, дим. 
6,2 х 3,9 х 3,4 cm.

32. Фра гме нт ов ани 
м одел с ек ире св етл о окер 
до ц рве нк астих т он ова, 
п еч ене у усл ов има н епо-
тп уне о кс ид ац ије. Ди ста-
лни крај пре дм ета је з ара-
вњен. На про кс има лном 
д елу н ал ази се кр ужна 
пе рф ор ац ија за ум ет ање 
д рж аља. Не п ост оје в ид- 
љ иви тр аг ови уп отр ебе. 
Ко нтекст н ал аза: сон. 36, 
кв. К18, 19, о.с. 02, дим. 
5,5 х 3,5 х 3,5 cm. 

33. Фра гме нт ов ана з о омор фна ф иг ур ина, окер до 
та мн ос ивих т он ова, п еч ена у усл ов има н епо тп уне 
о кс ид ац ије. Оч уван је пре дњи део ф иг ур ине с пл а- 
сти чно и зв уч еним н осем и уш има, док је за дњи део 
р еко нстр у исан. Ко нтекст н ал аза: без п од ат ака. Дим. 
5,5 х 2,8 х 3,5 cm.

АНТРОПОМОРФНЕИЗООМОРФНЕ
ФИГУРИНЕ

Иако вин чан ска ан тро по морф на пла сти ка нај-
че шће по ка зу је из у зет но ви сок ни во ре ги о нал не и 
стил ске ди фе рен ци ја ци је, на ла зи 25 ан тро по морф-
них фи гу ри на ни у че му не ис ти чу осо бе ност Цр кви-
на у од но су на на ла зе истог ти па са исто вре ме них 
ло ка ли те та по зно вин чан ског кул тур ног кру га (сл. 1). 
Ан тро по морф не фи гу ри не са Цр кви на из ра ђе не су 
од со лид но пре чи шће не гли не са при ме са ма пе ска и 
сит но ту ца ног ка ме на. У нај ве ћем бро ју пе че не су у 
усло ви ма не пот пу не ок си да ци је, док је тек не знат ни 
број на ла за пе чен у кон тро ли са ним, ре дук ци о ним 
усло ви ма, о че му све до чи до бро ујед на че на цр на и 
там но си ва бо ја спољ них по вр ши на и пре се ка. Не ке 
од ан тро по морф них фи гу ри на су из гле да са мо сла бо 
за пе че не на отво ре ној ва три или су јед но став но оста-
вље не да се про су ше на сун цу или по ред ва тре. Фи-
гу ри не су сред њих и ма њих ди мен зи ја, а мо ну мен-
тал ни ји при мер ци пла сти ке ја вља ју се са мо у гру пи 
на ла за ти па жр тве ник, а ту је ипак реч и о де ло ви ма 
кућ ног мо би ли ја ра. Про на ђе на је све га јед на у це ло-
сти очу ва на ан тро по морф на фи гу ри на, док оста так 
збир ке чи не фраг мен то ва ни при мер ци код ко јих се 
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не уоча ва ју из ри чи та пра ви ла у обра сцу фраг мен-
та ци је (сл. 2). Та ко ђе не по сто је на зна ке да је би ло 
ко ји на лаз се кун дар но ко ри шћен на кон ло мље ња 
из у зев у слу ча ју јед не фи гу ри не чи ји је пре лом на 
вра ту до бро угла чан, та ко да мо же да сто ји на рав ној 
по вр ши ни (кат. 2).

Све ан тро по морф не фи гу ри не код ко јих је би ло мо-
гу ће бар де ли мич но ре кон стру и са ти фор му при па да ју 
сто је ћем ти пу фи гу ри на. Гла ва се мо де лу је крај ње сти-
ли зо ва но, ли це је пра во у га о ног или ви ше у га о ног, ре ђе 
кру жног об ли ка. Де та љи на ли цу су са свим су мар но 
при ка за ни. Очи су кру жног, сег мент ног, ба де ма стог 

Сл. 2. Обрасци фрагментације антрoпоморфних фигурина: 1. глава, глава + врат (7 налаза); 2. глава + врат + 
торзо (1 налаз);  3. глава + врат + торзо + руке (2 налаза); 4. торзо (5 налаза); 5. торзо + руке (4 налаза); 
6. торзо + руке + доњи део (1 налаз); 7. доњи део (4 налаза) 

Fig. 2. Fragmentation pattern in anthropomorphic figurines: 1. head, head + neck (7 finds); 2. head + neck + torso (1 
find);  3. head + neck + torso + arms (2 finds); 4. torso (5 finds); 5. torso + arms (4 finds); 6. torso + arms + lower part 
(1 find); 7. lower part (4 finds)

1 2 3 4 5 6 7

Сл. 1. Одабране антропоморфне фигурине

Fig. 1. Selected anthropomorphic figurines



Фигурална ПлаСтика и други ПредМети од ПеЧене глине С локалитета црквине � 177

или елип со ид ног об ли ка и из во де се плит ким уре-
зи ва њем, пунк ти ра њем или су пла стич но на зна че не 
мо де ло ва њем. По ред очи ју, је ди ни де таљ ли ца ко ји 
се ра за зна је на фи гу ри на ма с Цр кви на је сте пла стич-
но мо де ло ван кљу на сти нос. На јед ној од фи гу ри на 
плит ким ко сим уре зи ма су мар но је при ка за на ко са 
(кат. 5), док се код јед ног при мер ка мо же го во ри ти о 
пред ста ви не ке вр сте ка пу ља че или ма ске (кат. 8). Сла-
бо на гла ше не, ку па сто мо де ло ва не уши пред ста вље-
не су на јед ном ар ха ич ни јем, сту ба стом при мер ку, на 
чи јем ли цу су то и је ди ни пре по зна тљи ви ана том ски 
де та љи. На пла стич но на гла ше ном вр ху гла ве или на 
ње ној зад њој стра ни, у по ти љач ном де лу ко ји та ко ђе 
мо же би ти на гла шен, на ла зе се хо ри зон тал ни ни зо ви 
ру пи ца чи ја уло га још увек ни је нај ја сни ја. Нај ве ро-
ват ни јим се чи ни да се це ло куп ни из глед вин чан ских 
фи гу ри на ка кве да нас по зна је мо до не кле раз ли ко вао 
од њи хо ве пр во бит не пред ста ве. С тим у ве зи, ру пе на 
гла ви су ве ро ват но слу жи ле за уме та ње не ког пре ди ва 
или дла ке чи ме је мо гла би ти на гла ше на ко са. 

Труп ан тро по морф них фи гу ри на је сту ба сто или 
пло ча сто мо де ло ван са су мар но об ли ко ва ним ру ка ма 
у ви ду та ко зва них па тр ља ка, док су но ге не раш чла-
ње не и не на гла ше не. Ова кав на чин пред ста вља ња 
но гу уоби ча јен је за све фа зе вин чан ске кул ту ре, тек 
код не ко ли ко при ме ра ка но ге су за себ но мо де ло ва не 

(Иг ња то вић 2008: кат. 22; Пе тро вић, Ка тић 2009: 
кат. 29). Бра да ви ча сто мо де ло ва не гру ди пред ста-
вља ју је ди ну ана том ску пол ну од ли ку, а сте а то пи ги ја 
и на гла ше ни глу те ји ви дљи ви су са мо код јед ног на-
ла за (кат. 14). Укра ша ва ње се из во ди са свим су мар-
но, у тех ни ци пли ћег или ду бљег уре зи ва ња чи ме се 
фор ми ра ју јед но став ни ли не ар ни мо ти ви, у са мо јед-
ном слу ча ју уре зи ва њем ан тро по морф на фи гу ри на 
је укра ше на ком по зи ци јом ко ју чи не спи ра ло ид ни 
и ме ан дро ид ни мо ти ви (кат. 12). На ле ђи ма јед не 
од фи гу ри на на ла зи се плит ко уре за на пред ста ва у 
ма ни ру та ко зва них вин чан ских зна ко ва. Оде ћа је 
су мар но при ка зи ва на плит ким уре зи ма, из у зев јед не 
фраг мен то ва не фи гу ри не, на ко јој је вер но при ка за-
на не ка вр ста ту ни ке или не ког дру гог одев ног пред-
ме та (кат. 14). Та ко ђе, тре ба под ву ћи по ја ву пло ча сто 
мо де ло ва них фи гу ри на (кат. 11), ко је се не сум њи во 
ја вља ју и у ра ни јим фа за ма вин чан ске кул ту ре, али 
чи ји се на лаз у ин вен та ру с Цр кви на пре мо же до ве-
сти у ве зу с про це сом ене о ли ти за ци је и ути ца ји ма 
са стра не. Та ко ће се, као ре ми ни сцен ци ја по зно вин-
чан ског кул та, пло ча сте фи гу ри не на ћи у упо тре би 
то ком сред њег и по зног ене о ли та, од но сно у ин вен-
та ру бу бањ ско-хум ске и ба ден ске кул ту ре. 

Иако је по ја ва зо о морф них фи гу ри на ре ла тив но че-
ста на ло ка ли те ти ма вин чан ске кул ту ре, у ин вен та ру 
фи гу рал не пла сти ке с Цр кви на иден ти фи ко ван је са мо 
је дан на лаз овог ти па (кат. 33). Реч је о схе ма ти зо ва-
ној пред ста ви че тво ро но жне жи во ти ње с на зна че ним 
но сем и уши ма или ро го ви ма. 

АМУЛЕТИ

Фи гу рал ној пла сти ци се мо гу при пи са ти и 9 при-
ме ра ка аму ле та из ра ђе них од до бро пре чи шће не гли не 
без при ме са (сл. 3). Нај за сту пље ни ја фор ма аму ле та је 
тип са два си ме трич но по ста вље на ро га на ваљ ка стом 
те лу ко је је вер ти кал но пер фо ри ра но (кат. 20, 21). Реч 
је о схе ма ти зо ва ним пред ста ва ма би ка ко је су по зна те 
још од ра ног нео ли та и на ла зи мо их у ин вен та ру го то во 
свих пра и сто риј ских кул ту ра у ју го и сточ ној Евро пи и 
ма лој Ази ји (Стан ко вић 1989–1990: 35–43; Bu dja 2003: 
115–130; Vuković 2005). Аму ле ти ма мо же мо при пи са ти 
и на лаз пу но ли ве не ми ни ја тур не по су де ам фо ро ид ног 
об ли ка (кат. 23). На аму ле ту су очу ва ни тра го ви упо-
тре бе у ви ду плит ких уре за них ли ни ја, што на во ди на 
раз ми шља ње да је пред мет ве зи ван врп цом. Аму лет овог 
ти па по знат је са ло ка ли те та Ју го во–Гроц ка (Пе тро вић, 
Ка тић 2008: 144). Из у зет но за ни мљив на лаз пред ста вља 
и ан тро по морф ни аму лет пло ча стог об ли ка (кат. 19).

ЖРТВЕНИЦИ

По су да ма ти па жр тве ник при па да 21 на лаз, раз-
ли чи тог ква ли те та из ра де и ста ња очу ва но сти (сл. 4). 
Иако је нај ве ћи број жр тве ни ка те шко фраг мен то ван 
па њи хо ва ре кон струк ци ја ни је би ла мо гу ћа, њи хо ва 
по ја ва је еви ден ти ра на ре ла тив но ве ли ком за сту пље но-
шћу но гу жр тве ни ка. Де ли мич на или пот пу на ре кон-

Сл. 3. Одабрани налази антропоморфних фигурина

Fig. 3. Selected finds of anthropomorphic figurines
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струк ци ја је би ла мо гу ћа код 7 на ла за, од ко јих 4 при-
па да ју истом ти пу жр тве ни ка на че ти ри ни ске сто пе, 
плит ког, пра во у га о ног ре ци пи јен та, на чи јим су угло-
ви ма су мар но мо де ло ва не зо о морф не пред ста ве (кат. 
24–26). Сти ли за ци ја и опа да ње ква ли те та из ра де, као 
оп ште ка рак те ри сти ке ко јe пра те фи гу рал ну пла сти ку 
по зне вин чан ске кул ту ре, уоч љи ви су и код жр тве ни-
ка. Оста ли ти по ви жр тве ни ка та ко ђе не пред ста вља ју 
про из во де ви со ке за нат ске или умет нич ке уме шно-
сти, но њи хо ва је вред ност пре све га у ја сном кул тур-
но-ге о граф ском обе леж ју чи је уз о ре тре ба тра жи ти на 
пе ри фе ри ја ма вин чан ског кул тур ног кру га. Дру гом ти-
пу при па да фраг мен то ва ни жр тве ник с ре ци пи јен том 
не по зна те фор ме ко ји је по ста вљен на кр ста сто мо де-
ло ва ној сто пи (кат. 29). Жр тве ни ци овог ти па по ја вљу-
ју се у ин вен та ру епи лен ђел ских ло ка ли те та ма ђар ске 
Тран сда ну би је (Banffy 1995). Тре ћем ти пу жр тве ни ка 
при па да ју фраг мен ти ко нич них, шу пље ли ве них, ма сив-
них но гу чи ја се фор ма ни је мо гла не по сред но са гле да ти 
због ло шег ста ња очу ва но сти. Узи ма ју ћи у об зир хро-
но ло шки и ре ги о нал ни по ло жај Цр кви на, на ла зе овог 
ти па тре ба при пи са ти та ко зва ним ри то ни ма бут мир ске 
кул ту ре (Брук нер 1962: 95, Т. V/20, XII/9; Пе рић 1995; 
ibid 1996: 21–67). Че твр том ти пу, код ко јих је би ло мо-
гу ће бар де ли мич но ре кон стру и са ти фор му, при па да 

жр тве ник плит ког, овал ног ре ци пи јен та с цен трал но 
по ста вље ном ес ха ром (кат. 27). На ла зи раз ли чи тих об-
ли ка по су да ти па жр тве ник са ес ха ром по зна ти су нам 
углав ном с по зно вин чан ских ло ка ли те та (Иг ња то вић 
2008: 247, кат. 131, 132; Пе тро вић, Ка тић 2008: 156, 
кат. 212).  За ни мљи вом ти пу жр тве ни ка чи ји је ре ци пи-
јент по ста вљен на три ду же ци лин дрич не но ге мо гао би 
при па да ти и је дан цр но гла ча ни фраг мен то ва ни на лаз 
но ге тог ти па. Ова кви жр тве ни ци, та ко зва ни три по-
ди, по зна ти су са Вин че, са Ва си ће вих (Milojčić 1949: 
Taf. 34/8), али и са нај но ви јих ис ко па ва ња (Иг ња то вић 
2008: 259, кат. 166) и пред ста вља ју из у зе тан про из вод 
по зно вин чан ске ке ра ми ко гра фи је.

Пред ме ти ма по себ не на ме не из ра ђе ним од пе че-
не гли не при па да ју и три склад но мо де ло ва на ок си-
да ци о но пе че на на ла за ми ни ја тур них се ки ра-че ки ћа 
с отво ром за др жа ље (кат. 31–32). Све три ми ни ја тур не 
се ки ре пре ло мље не су на де лу где се на ла зи кру жна 
пер фо ра ци ја, јед на је се кун дар но го ре ла, а све су без 
тра го ва упо тре бе. Ми ни ја тур ни ке ра мич ки мо де ли 
нео лит ског ору ђа и оруж ја ни су не по зна ни ца у ин вен-
та ру по зно вин чан ских ло ка ли те та (Пе тро вић, Ка тић 
2009: 164, кат. 227). Пра ви при лог упо зна ва њу њи хо ве 
уло ге до би јен је не дав ним от кри ћем ве ћег бро ја на ла за 
овог ти па у Цр кви на ма код Сту бли на.1

1 На ла зи с Цр кви на у Сту бли на ма још увек су не пу бли ко ва ни. За оп ште по дат ке Си мић, Цр но бр ња 2008.

Сл. 4. Одабрани налази жртвеника

Fig. 4. Selected finds of sacrificial vessels
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the collection of figural plastic from the vinča set
tlement at crkvine comprises the total of 62 findings of 
anthropomorphic and zoomorphic figurines, vessels of 
the type of sacrificial containers, objects of the amulet 
type and findings of axe models. the context in which 
the figural plastic was uncovered within the settlement 
itself varies widely. the total of 27 findings was found 
within closed archeological units, 20 of them in construc
tions dug into the earth, and the remaining 7 in the above 
ground buildings, probably residential in character. How
ever, all categories of findings were most often retrieved 
outside the structures, in the cultural horizon where 35 
objects were discovered (table 1).

anthropomorphic figurines were formed of clay 
with the addition of sand and finely ground stone. Most 
of them were fired in conditions of incomplete oxida
tion, and very few were fired in controlled reduction 
conditions, as evidenced by the uniform black and dark 
grey hue of the outside surfaces and cross sections. it 
would appear that some of anthropomorphic statuettes 
were just slightly fired in open fires or simply left to dry 

out in the sun or by the fire. the figurines are middle 
or small sized, while the more monumental specimens 
of plastic appear only in the group of findings of the 
type of sacrificial vessels, which, however, form a part 
of household mobiliary art. only one completely pre
served figurine was discovered, while the rest of the col
lection is made up from shattered specimens in which 
no particular pattern of fragmentation can be observed 
(Fig. 2). none of the findings show signs of second
ary use after being broken, except for a single statuette 
whose break in the neck was well polished, so that it can 
stand on a flat surface (cat. 2). all anthropomorphic 
figurines belong to the standing type. the head is mod
eled with utmost stylization; the face is rectangular or 
polygonal, only rarely circular in shape. Facial features 
are shown only vagely. the eyes are round, segmented, 
almond or ellipse shaped, shallowly incised, punctu
ated or plastically marked through modeling. in ad
dition to the eyes, the only facial detail discernible in 
the figurines from crkvine is plastically modeled, beak 
shaped nose. one of the figurines has rudimentary hair 
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made with shallow diagonal incisions (cat. 5) while one 
sample features a sort of a hood, or a mask (cat. 9). one 
more archaic, stubby sample has barely noticeable cone 
shaped ears which are the only recognizable anatomical 
details in the face devoid of facial features. the body of 
anthropomorphic figurines is stubby or slab shaped, 
with summarily modeled arms in the form of the so
called stumps, while the legs are undivided and poorly 
defined. Wartshaped breasts are the only anatomical 
sexual feature, while steatopygia and well defined glutei 
were found only in one sample (cat. 14). ornamenta
tion is superficially executed, with shallow or deeper 
incisions, forming simple, linear motifs; in only one 
case an anthropomorphic statuette was decorated with 
incised composition of spiraloid and meanderoid motifs 
(cat. 12). on the back of one of the figurines there is 
a shallowly incised image following the convention of 
the socalled vinča signs. clothes are vaguely and shal
lowly cut, with the exception of a fragmented figurine 
featuring a faithful representation of a tunic, or some 
other garment (cat. 14).

although zoomorphic occur relatively frequently at 
vinča culture sites, only one finding of this type was reg
istered in the stock of figural plastic from crkvina (cat. 
33). it is a schematized representation of a four legged 
animal with indicated nose and ears or horns.

nine specimens of amulets formed of well purified 
clay body without additives (Fig. 3) also fall with the fig
ural plastic. the most frequently occurring form is the 
type with two symmetrically placed horns on a cylindri
cal, vertically perforated body (cat. 20, 21). it is a sche
matized form of a bull, known since early neolithic and 
found in the stock of almost all prehistoric cultures in 
southeast europe and asia Minor. a full cast miniature 
vessel in the shape of an amphora also belongs to amulets 
(cat. 23). the amulet bears the signs of use in the form of 
shallow incised lines, indicating that the object was tied 

with a string. an anthropomorphic slabshaped amulet 
is also of outstanding interest (cat. 19).

twentyone findings belong to the type of sacrifi
cial vessels; they are of varying quality of production 
and the state of preservation (Fig.4). as most sacrifi
cial vessels were badly shattered, their reconstruction 
was not possible. However, a relatively large number of 
vessel stems testified to their existence. partial or com
plete reconstruction was performed in 7 findings, 4 of 
which belong to the same type of sacrificial vessels with 
four short legs, with shallow, rectangular recipient and 
showing vaguely presented zoomorphic images at the 
corners (cat. 2426). other types of sacrificial vessels 
also do not represent high standards of craftsmanship 
and artistry: rather, their value lies in following clear 
cultural and geographic convention whose models could 
be found at the edges of the vinča cultural circle. a 
fragmented sacrificial vessel with the recipient of un
known form standing on a cross shaped base belongs 
to the second type (cat 29). Sacrificial vessels of this 
type occur among the stock of epilengel sites of Hungar
ian transdanubia. the third type comprises fragments 
of conic, hollowcast vessels with massive legs, whose 
overall form could not be discerned due to poor state 
of preservation. taking into account chronological and 
regional position of crkvine, finds of this type should be 
assigned to the socalled ritons of the Butmir culture. 
to the fourth type of sacrificial vessels in which partial 
reconstruction of the form was possible, belongs a sac
rificial vessel with shallow, oval recipient with centrally 
placed eshara (cat. 27).

among special purpose objects made from fired clay 
there are three elegantly modeled miniature hammer
axes, fired with oxidation, with openings for handles 
(cat. 3132). all of them are broken off at the round 
opening; one of them was subsequently burned, and 
none of them bears signs of use.



На ло ка ли те ту Цр кви не у се лу Ма ли Бо рак ни су 
са чу ва ни ма те ри јал ни оста ци тек сти ла. Ор ган ски ма-
те ри ја ли од ко јих се тек стил из ра ђу је не по сто ја ни су и 
у кул ту ра ма из пе ри о да нео ли та њи хо ви на ла зи су рет-
ки. Ис тра жи ва ња су ти ме усме ре на на пред ме те ко ји 
по сред но по твр ђу ју тек стил ну ак тив ност.  Про из во ди 
од ке ра ми ке, као што су по су де с оти сци ма тек стил-
них струк ту ра и те го ви ко је пре по зна је мо као мо гу-
ће де ло ве раз бо ја за тка ње, на ђе ни су у ве ћем бро ју 
на про сто ру на се ља на Цр кви на ма. Њи хо ва уло га је 
зна чај на за раз у ме ва ње про из вод них мо гућ но сти у 
тек стил ним ма те ри ја ли ма.1 

ДНАСАОТИСЦИМА

То ком ис ко па ва ња у пра и сто риј ском сло ју (нео-
лит–ене о лит) про на ђен је ве ћи број фраг ме на та дна ке-
ра мич ких су до ва с оти ском тек стил не струк ту ре. Пре-
гле дом 90% при ку пље ног ке ра мич ког ма те ри ја ла из тих 
сло је ва, из дво је но је 815 при ме ра ка с оти сци ма. 

За ово ис тра жи ва ње на 85 фраг ме на та (10%  од 
укуп но из дво је них) ура ђе ни су по зи тив ски оти сци 
од си ли кон ског ки та где  год је би ло мо гу ће ви ше њих 

спо јити у це ли ну. Ти ме су из дво је на 82 раз ли чи та су да 
с оти сци ма на ба зи ко ји ма су фраг мен ти при па да ли. 
Нај ве ћи број њих (40 фраг ме на та) по ти че из от коп них 
сло је ва 4 до 6, тј. про на ђе ни су у окви ру А.Ц. 1.1; 1.5; 
1.26 (30 фраг ме на та): а – бр. 20, А.Ц. 1.26, о.с. 06; б – 
бр. 45, о.с. 03; в – бр. 74, А.Ц. 1.5, о.с. 05–06, (сл. 1).2 

МЕТОДEПРОУЧАВАЊА

Ис тра жи вач ки по ступ ци су усме ре ни пр вен стве но 
на утвр ђи ва ње фи зич ких ве ли чи на ре ље фа на си ли кон-
ским оти сци ма, као и на од ре ђи ва ње глав них кон струк-
тив них ка рак те ри сти ка тка них струк ту ра на њи ма. 

Ме ре ње је из вр ше но на ви ше уве ли ча ва ју ћих те-
ла и би но ку лар ном ми кро ско пу x5–x50 уве ћа ња. Све 
ди мен зи је су из ра же не у ми ли ме три ма са јед ном де-
ци ма лом (0,0 mm). Ре зул та ти ме ре ња пред ста вље ни 
су у та бе ла ма. 

Оти сци тка них струк ту ра на ке ра ми ци на ста ју у 
до ди ру вла жне гли не и тек стил не по вр ши не. Прет-
по ста вља мо да се нај че шће то ком из ра де или тек из-
ра ђе ни вла жни суд по ста вљао на тка ни ну и су шио. 
Оти сак струк ту ре тка ња је при том оста јао на дну су да 

ОливераНинчић

ТекстилналокалитетуЦрквине

Апстракт: Про из во ди од ке ра ми ке, као што су по су де с оти сци ма тек стил них струк ту ра и те го-
ви у ко ји ма пре по зна је мо мо гу ће де ло ве раз бо ја за тка ње, на ђе ни су у ве ћем бро ју на про сто ру 
на се ља на Цр кви на ма. Оти сци тек стил не струк ту ре на ба за ма ке ра мич ких су до ва раз мо тре ни 
су у утвр ђи ва њу раз ли ке у упо треб ној и дру гим вред но сти ма ме ђу су до ви ма с раз ли чи тим 
дном као и тех но ло шко-прак тич ним про бле ми ма у из ра ди тек стил них под ло га. Ана ли зи ра ни 
оти сци са дна су до ва ука зу ју да су тек сти ли би ли из ра ђе ни углав ном од не пре ра ђе них биљ них 
де ло ва, тех ни ком увр та ња дво стру ке по тке, ви со ким за нат ским уме ћем и утвр ђе ним ре до сле-
дом рад них опе ра ци ја. На ла зи те го ва са раз бо ја на ло ка ли те ту Цр кви не по твр ђу ју да је тка ње 
би ло јед на од раз ви је них ак тив но сти.

Кључнеречи: тек стил, тка ње, дна са оти сци ма, те го ви, раз бој, вин чан ска кул ту ра, ене о лит, 
се ве ро за пад на Ср би ја

1 Рад је део ши рих ис тра жи ва ња о про из вод њи тек сти ла на ло ка ли те ту Цр кви не ко ја ће на кнад но би ти пре зен то ва на.

2 Оти сци су за по тре бе ана ли зе обе ле же ни бро је ви ма.

УДК   903 . 04 " 634 " (497 . 11) 
903 : 738 " 634 " (497 . 11)



182 оливера нинЧић

и по сле пе че ња ке ра ми ке. Ква ли тет оти са ка за ви си 
од ви ше фак то ра: са ста ва и сте пе на вла жно сти гли не, 
те жи не и при ти ска су да, де фор ми те та ба зе, на чи на 
спу шта ња су да на тек стил ну под ло гу и  вре мен ског 
тра ја ња кон так та.  На из глед ути че вр ста си ро ви не, 
тип и ква ли тет тка ња, сте пен оште ће ња гор њих сло-
је ва от ка не по вр ши не. У оп ти мал ним усло ви ма, до-
би ја се ја сан оти сак, ду бо ког ре ље фа и оштрих иви-
ца. На ви дљи вост оти ска мо гу да ути чу и упо треб на 
ма ни пу ла ци ја су до ви ма, са став зе мљи шта у ко ме су 
се на ла зи ли го ди на ма и усло ви се кун дар не об ра де 
ке ра ми ке.

АНАЛИЗАОТИСАКА

За ана ли зу струк ту ре пре пле та мо гла су да се 
упо тре бе 44 по зи тив ска оти ска, тј. на по ло ви ни об-
ра ђе них при ме ра ка ја сно се уоча ва ју сви еле мен ти 
струк ту ре. Оста ли су сла би је из ра же ни и на њи ма 

је оба вљен огра ни чен број ме ре ња. Оти сци су не-
пра вил ног об ли ка и ре ла тив но ма лих по вр ши на (1 
cm2 – 17 cm2). Ме ре њи ма и ана ли зом од ре ђе ни су: 
гу сти не осно ви них и пот ки них ни ти, де бљи на пре ди-
ва, ра порт пре пле та ја и уоче не не ке ка рак те ри сти ке. 
У та бе ла ма су да те нај че шће за сту пље не вред но сти 
(та бе ле 1–5).

Гу сти не осно ви них ни ти од ре ђи ва не су стан дард-
но. За пот ки не ни ти по себ но су утвр ђе ни и ви дљи ви 
ре до ви по тке ко ји од ре ђу ју ре љеф (они су да ти у за гра-
ди) и уку пан број по тки ко је уче ству ју у фор ми ра њу 
струк ту ре.

Број нити П. на 1 cm
Number of threads P per 1 cm

(3x2) – 6 (4x2) – 8 (5x2) – 10

Број мерења
Number of measurings

30 34 4

Табела 1. Густина основе

Table 1. Density of warp threads

Сл. 1. Отисци са тканим 
структурама: 
а – II тип структура; 
б – I тип структура; 
в –  обе структуре 

на једном отиску

Fig. 1. Impressions with 
woven structures: 
а – II structure type; 
b – I structure type; 
c –  both structures 

in a single impression

mb 00 20

mb 00 45

mb 00 74

в

б

а
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Број нити О. на 1 cm 
Number of threads O per 1 cm 

3 4 5 6

Број мерења 
Number of measurings 

9 17 21 13

Табела 2. Густина потке

Table 2. Density of weft

Тка не струк ту ре не ма ју кон стант ну гу сти ну осно ве 
и по тке на истом узор ку. Гу сти ну осно ви них ни ти мо-
гу ће је од ре ди ти на 54 оти ска. У нај ве ћем бро ју при ме-
ра ка (38) из но си 4–5 ни ти на 1 cm по осно ви (та бе ла 
1). Пот ки ни ре до ви су у ра спо ну 3–5,7 ре до ва по тке 
на 1 cm, од но сно 6–10 ни ти на 1 cm. Ра сто ја ња из ме ђу 
ре до ва мо гу би ти раз ли чи та (та бе ла 2).

За утвр ђи ва ње де бљи не упо тре бље ног пре ди ва ме-
рен је ви дљи ви по преч ни пре сек ни ти осно ве и по тке. 
Ме ре ње је, у за ви сно сти од ја сно ће оти ска, из вр ше-
но на ви ше ме ста сва ког  узор ка, а узи ма не су крај ње 
вред но сти. 

Пречник у mm
Diameter in mm

0,4–0,7 0,8–1 1,1–1,4 1,6–1,9

Број мерења
Number of measurings 

13 28 14 3

Табела 3. Пречник – ширина основе

Table 3. Width of warp

Преч ник – ши ри на основ них ни ти кре ће се од 0,4 
до 1,9 mm, с тим што је нај за сту пље ни ја сред ња вред-
ност 0,8–1 mm на 1/3 оти са ка (та бе ла 3). Преч ник 
или мо гу ћа де бљи на по тке је у ра спо ну 0,7–3,4 mm. 
И ов де су нај у че ста ли је сред ње вред но сти,  из ме ре но 
је 1,8–1,9 mm на 22 оти ска (та бе ла 4). На по преч ном 
пре се ку осно ва је кру жног или пљо сна тог об ли ка, а 
по тка је у ве ћем сте пе ну кру жна с ма њим де фор ми те-
ти ма. Тре ба има ти у ви ду да из ме ре ни преч ник ни ти 
на оти ску у не ким слу ча је ви ма не зна чи и ње ну ствар-
ну де бљи ну у струк ту ри (Mi lo sa vlje vić, Ta dić, Stan ko vić 
2000: 16;  Ni ko lić 1993).

Тип потке
Type of warp

I II III IV

Пречник у mm
Diameter in mm

0.7-1.3 1.4-1.7 1.8-1.9 2-2.6 3-3.4

Број мерења
Number of measurings

25 47 23 32 2

Број отисака
Number of impressions

16 33 22 28 2

Табела 4.  Дебљина потке – типови дебљине

Table 4. Thickness of weft – types of thickness

По де бљи ни по тка је кла си фи ко ва на у че ти ри ти па 
(та бе ла 4). Тип I су тан ке (до 1,3 mm), тип II су сред ње 
(1,4–1,9 mm), III тип су де бље (2–3 mm) и IV тип су 

де бе ле (пре ко 3 mm). Нај че шће је у упо тре би II тип по-
тке, ко ји је кон ста то ван на ви ше од по ло ви не оба вље-
них ме ре ња. Та ња по тка ти па I је сла би је за сту пље на, 
а де бе ле се ко ри сте са мо из у зет но. У по ре ђе њу гу сти не 
и де бљи не пре ди ва, та ње пре ди во осно ве (0,4–1mm) 
сред њих гу сти на (4–5 ни ти на 1 cm)  нај че шће се ком-
би ну је у  тка њу с по тком ти па II. И за ве ће гу сти не 
по по тки (5–5,7 ре до ва на 1 cm) ко ри сти се пре ди во 
ти па II, од но сно иста си ро ви на ко ри сти се за из ра ду 
раз ли чи тих тек стил них струк ту ра. По себ но је из дво-
је на нај за сту пље ни ја вред ност (1,4–1,7 mm) и то је 
уни вер зал на де бљи на по тке, ко ја се по ја вљу је на ско ро 
по ло ви ни оти са ка.

На 14 оти са ка уоче но је сла бо ви дљи во увр та ње 
основ них ни ти у Z сме ру,  а на 15 оти са ка је бла го увр-
та ње пот ки них ни ти у S сме ру.3 На оста лим оти сци ма 
упре да ње ни ти ни је кон ста то ва но.

То ком ра да две по тке се ме ђу соб но увр ћу за 180о 
сте пе ни из ме ђу осно ви них ни ти. Увр та ње по тке утвр-
ђе но је на 49 оти са ка, и сви су увр та ни у S сме ру, од-
но сно по сто јао је је дин ствен на чин из во ђе ња ра да. За 
оста ле фраг мен те ко ји ни су до вољ но ја сни, по ре ље фу 
се мо же прет по ста ви ти да је при ме њи ван исти прин-
цип. Ви дљи ва ду жи на по тке у ра пор ту се нај че шће кре-
ће од 3,1 до 3,6 mm. До да ва ње осно ви них и пот ки них 
ни ти у то ку ра да кон ста то ва но је на 28 оти са ка. При 
то ме осно ва и по тка не за кла па ју кон стан тан угао на 
свим де ло ви ма оти ска и не ма ју ста лан по ло жај и пра-
вац у то ку тка ња (сл. 1а).

Тип
структуре
Type
of structure

I II III IV

Увртање
потке
Twist
of warp

Између
1 нити
основе

Between
1 thread

of the
warp

Између
2 нити
основе

Between
2 threads

of the
warp

С преско-
ком 1 

основине 
нити
With

skipping
one warp 

thread

Комби-
новано

Combined

Број
мерења
Number of
impressions

24 33 1 7

Табела 5. Типови преплетаја

Table 5. Types of weave

На осно ву пре пле та ја и по ло жа ја осно ве и по тке, 
тка не струк ту ре су по де ље ње по ти по ви ма  пре пле та ја 
(та бе ла 5). Спа да ју у тка ње са па сив ном осно вом (Se-
i ler-Bal din ger 1994: 31).4 Осно ва је па си ван си стем, а 
по тка рад ни си стем ко јим се фик си ра укр шта ње. Пре ко 
осно ви них ни ти, исто вре ме но са јед не и дру ге стра не 
тка ња, про ла зи  си стем од две по тке ко је се ме ђу соб но 

3 Смер увр та ња као и упре да ње вла ка на у пре ди ву мо же би ти „ле ви“– S смер за во ја или „де сни“– Z смер  за во ја.

4  На ше мат ском цр те жу при ка за на су исто вре ме но два ти па са Z и S увр та њем пот ки них ни ти. Та кве струк ту ре че сто са др же 
са мо је дан тип увр та ња као што је ви дљи во на фраг мен ти ма с ло ка ли те та Цр кви не.
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увр ћу. Обе стра не тка ња су иден тич не са из ра же ним 
ре ље фом по тке. У I ти пу пре пле та ја је увр та ње из ме ђу 
сва ке ни ти осно ве, а II тип је из ме ђу две ни ти (сл. 1: 
а – II тип; б – I тип). Они су нај за сту пље ни ји, уоче ни на 
57 оти са ка, и мо гу се сма тра ти стан дард ним из во ђе њем 
тка них струк ту ра на по су да ма от кри ве ним на ло ка ли-
те ту Цр кви не. На II ти пу струк ту ра ра порт по тке се 
по ме ра у сва ком сле де ћем ре ду за јед ну нит осно ве као 
код ке пер тка ња и на по вр ши ни је на гла шен ди ја го нал-
ни ре љеф (сл. 2).5 Дру га два ти па, III и IV, сло же не су 
ком би на ци је са дру гим струк ту ра ма и не рав но мер не, 
за сту пље не у са мо не ко ли ко при ме ра ка.

НАЧИНИЗРАДЕТЕКСТИЛА

Из ра да тка них струк ту ра на оти сци ма про из вод је 
ком би но ва ног про це са ра да. Фор ми ра не су укр шта њем 
сло же ног си сте ма ни ти. У ана ли за ма су утвр ђе ни еле-
ме на ти ко ји по ма жу да се од ре ди ка рак тер та квих тек-
стил них про из во да. Из дво је на су че ти ри ти па струк ту-
ра на пре гле да ним оти сци ма и нај че шће вред но сти за 
си ро ви не ко је су се ко ри сти ле у њи хо вој из ра ди. 

Си ли кон ски оти сци по сма тра ни стан дард ним уве-
ћа њем не омо гу ћа ва ју да се од ре ди си ро ви на од ко јих 
су струк ту ре из ра ђе не. Пр вен стве на упо тре ба не у пре-
де них ни ти прет по ста вља да су глав на осно ва за рад 
не пре ра ђе ни де ло ви би ља ка из окру же ња на се ља у 
Цр кви на ма (ста бљи ка, ли ка, лист...) ко је сво јим ка-
рак те ри сти ка ма до зво ља ва ју ви ше стру ку ма ни пу ла-
ци ју. Њи хо ве раз ли чи те де бљи не и об лик по преч ног 
пре се ка на ме ћу за кљу чак да ни је би ла у упо тре би са мо 
јед на биљ на вр ста и да су на из бор мо гли ути ца ти на-
ме на про из во да и пе ри од ве ге та ци је. Сла бо из ра же но 
увр та ње осно ви них или пот ки них ни ти су ге ри ше да се 
на јед ном бро ју оти са ка ко ри сти ло и стан дард но пре-
ди во (нит упре де на од вла ка на) за чи ју су при пре му 
би ли по треб ни прет ход на об ра да и сло же ни ји на чин 
пре ра де би ља ка. Мо гу ће је и то да увр та ње ни је ре зул-
тат прет ход ног на мен ског пре де ња, тј. да је на ста ло 
слу чај но то ком из ра де тек стил не по вр ши не. 

Про мен љив пра вац ни ти за оба си сте ма и осно ве и 
по тке по сле ди ца је до да ва ња или по ве ћа ња њи хо вог 

бро ја у то ку ра да. Јед но став ним уме та њем но вих фор-
ми ра ју се об лик и ве ли чи на го то вог про из во да. Иви це 
не мо ра ју да бу ду па ра лел не и по сто ји флек си бил ност 
у ра ду. Та кав на чин ра да мо гао је да се при ме њу је и са 
за тег ну том осно вом на раз бо ју и са сло бод ним ни ти ма 
при из ра ди ма њих тро ди мен зи о нал них пред ме та, што 
зна чи да за њи хо во обра зо ва ње ни је би ла нео п ход на 
упо тре ба сло же ног си сте ма као што је раз бој. 

То до зво ља ва прет по став ку да су исто вре ме но по-
сто ја ла два на чи на из ра де. Је дан је тка ње на раз бо ју код 
ко га је осно ва фик си ра на са мо на јед ном кра ју – раз бој 
са те го ви ма, а про из вод је рав на по вр ши на ко ја од го ва ра 
тка ни ни. У том слу ча ју је ва жна уло га упре де не и до вољ-
но ја ке осно ве уоче на на ма лом бро ју оти са ка. Дру ги 
на чин је из ра да пр сти ма без по моћ ног ала та, слич но 
не кој од тех ни ка из ра да кор пи, а про из вод мо же да бу де 
и тро ди мен зи о нал ни пред мет. Тех но ло шке и прак тич не 
зах те ве по треб не за њи хо ву из ра ду са свим за до во ља ва ју 
ка рак те ри сти ке си ро вих би ља ка. Ве ро ват но се иста тех-
ни ка ра да при ла го ђа ва ла раз ли чи тим по тре ба ма. 

На оти сци ма с ло ка ли те та Цр кви не уоча ва се стан-
дар ди зо ван на чин из ра де тек стил не по вр ши не. Кон-
ста то ва на је основ на струк ту ра пре пле та – увр та ње 
дво стру ке по тке пре ко упа ра ле ли зо ва них осно ви них 
ни ти. До би је ни про из вод са др жи од ли ке тка ња и пле те-
ра, са ви тљив је и огра ни че но ела сти чан. По ка рак те ри-
сти ка ма пред ста вља пре ла зну фа зу из ме ђу пле тер ских 
струк ту ра и тех но ло шки сло же ни јег тка ња. Ујед на че-
ност и ква ли тет из ра де ука зу ју на ду жу тра ди ци ју ра-
да, нор ми ра не по ступ ке и по кре те, као и на до стиг нут 
ви сок тех но ло шки стан дард у про из вод њи пред ме та од 
тек стил них ма те ри ја ла. Ве ли чи на фраг ме на та је ма ла и 
не мо гу да се са гле да ју пр во бит не ди мен зи је пред ме та 
ко ји су по слу жи ли као под ло га за до би ја ње оти са ка на 
дну су до ва, ма да се мо же прет по ста ви ти да су по сто ја ле 
уоби ча је не и ста бил не ди мен зи је. У за ви сно сти од си ро-
ви не, упо треб не мо гућ но сти та квих тек стил них про из-
во да ве ли ке су и ве ро ват но су би ле ис ко ри шће не.6

По су де с оти сци ма тек стил не струк ту ре на ба зи кон-
ста то ва не су на це лој те ри то ри ји рас про стра ње но сти 
вин чан ске кул ту ре. Оти сци има ју ме ђу соб ну ви зу ел ну 
слич ност: Сту бли не, Чу чу ге, Бе ло бр до у Вин чи (Га ра-

a б

Сл. 2. Увртање потке у S смеру: а – између 1 основине нити; б – између 2 основине нити

Fig. 2. Twisting weft in S direction: а – between one warp thread; b – between 2 warp threads

5  Има ју ћи то у ви ду, у ли те ра ту ри су у упо тре би и опи сни тер ми ни ко ји на гла ша ва ју ви зу ел ну ди ја го нал ну струк ту ру.

6  За про из во де из ра ђе не ру ком на раз бо ју стан дард но су  у упо тре би тер ми ни тка ње и тка ни на, а за из ра ду кор пи из раз пле те ње. 
У овом ра ду се ко ри сти пр вен стве но тер мин тка ње као оп шти по јам за сло же не укр ште не струк ту ре.
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ша нин 1979: 19, Т.II; Јеж, Ста ро вић 1995: 63).7 Ши ре 
тех нич ке ана ли зе ра ђе не су за Ди во стин. Струк ту ра 
пре пле та и мо гућ тип си ро ви не од го ва ра ли би струк ту-
ра ма из Цр кви на (Ado va sio, Ma slow ski 1988: 345–354). 
Ма ле раз ли ке у гу сти на ма и де бљи на ма ни ти на ова два 
ло ка ли те та мо гу се ту ма чи ти као ло кал на спе ци фич-
ност и при ла го дљи вост упо тре би фло ре из окру же ња. 
При ме на два ти па ме ђу соб ног увр та ња по тке у S и Z 
сме ру на Ди во сти ну мо же озна ча ва ти раз ли ку у тех ни-
ци из ра де, али и њи хо ву по себ ну упо треб ну вред ност. 

У нео лит ским кул ту ра ма Бал ка на за сту пље не су 
струк ту ре слич не оти сци ма из Цр кви на као што су 
на ла зи из нео ли та и ене о ли та у Бу гар ској с не што бо-
га ти јим фор ма ма из ра де: Со фиј ско по ље, Кре ми ков-
ци (Пет ков 1965: 45–57). Основ ни прин цип ра да је 
раз ви јен још ра ни је у на се љи ма Си ри је и Ана до ли је: 
Тел Ха лул и Ча тал Хи јик (Al fa ro 2002; Bur nham 1965). 
По ред од ре ђи ва ња струк ту ре, на чи на из ра де и дру гих 
ис тра жи ва ња, ауто ри су се ба ви ли и про бле мом си ро-
ви не за њи хо ву из ра ду, што ни је укљу че но и у овај рад. 

Сл. 3. Тегови: 
1) лоптаст тег (Ц 252); 
2) купаст тег (Ц 283); 
3–8) дискоидни тегови: 
кружни (Ц 243, Ц 164, 
Ц 168); елипсоидни 
(Ц 246б); јајаст (Ц 3); 
9) пршљенак (Ц 288) 

Fig. 3. Weights: 
1) spherical (C 252); 
2) conical (C 283); 
3–8) discoid weights: 
circular (C 243, C 164, 
C 168); ellipse (C 246b); 
egg shaped (C 3); 
9) biconical (C 288)

Ц252
1

Ц243
3

Ц246б
5

Ц249
7

Ц288
9

Ц3
8

Ц168
6

Ц164
4

Ц283
2

7  Цр теж из Сту бли не мо же да се од но си и на оти сак струк ту ре пот ки ног увр та ња и на оти сак струк ту ре у плат но пре пле та ју; по 
ауторима оти сци струк ту ра пре пле та че сто се по ја вљу ју на дну су до ва у Чу чу га ма; ин фор ма ци је о на ла зи ма са ис тра жи ва ња 
на се ља Бе ло бр до у Вин чи дао је Н. Н. Та сић.
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Нај че шће се по ми њу за Ди во стин Ar te mi sia sp.; Scir pus 
sp.; у Бу гар ској ро гоз, лан и дру ге влак на сте биљ ке, а 
на ло ка ли те ти ма Тел Ха лул и Ча тал Хи јик ко но пља и 
лан (Al fa ro 2002; Ado va sio, Ma slow ski 1988; Bur nham 
1965; Пет ков 1965). Очи глед но су основ не тех ни ке ра-
да ком би но ва не с ло кал ним по тре ба ма, мо гућ но сти ма 
на ла же ња и до би ја ња си ро ви на и по себ ним ка рак те ром 
еко ном ске за јед ни це. Та ко је ство ре на ве ли ка ра зно вр-
сност тек стил них про из во да, што је омо гу ћи ло њи хо ву 
уни вер зал ну при ме ну у сва ко днев ном жи во ту.

ТЕГОВИЗАРАЗБОЈ

Дру гу функ ци о нал ну гру пу пред ме та ко ји мо гу да 
се по ве жу с тек стил ном ак тив но шћу на Цр кви на ма 
чи не пер фо ри ра ни ке ра мич ки об ли ци – пр шљен ци 
или те го ви.8 

У те рен ски ин вен тар из дво је но је 58 те го ва као по-
је ди нач ни и груп ни на ла зи. По је ди нач ни те го ви су 
кон ста то ва ни у свим от коп ним сло је ви ма, а у ве ћем 
бро ју у дру гом и тре ћем от коп ном сло ју (по се дам при-
ме ра ка). Груп ни на ла зи су из о.с. 03 укуп но 25 ко ма да 
(Ц 246, Ц 244, Ц 288 – А.Ц. 1.68), а из о.с. 05 је 11 те-
го ва (Ц 185 – А.Ц. 1.57). 

По об ли ку се из два ја ју че ти ри ти па: А – лоп таст, за-

сту пљен јед ним фраг мен том (Ц 252, сек тор 53, сон да 51, 
кв. Б(В)21, о.с 04); Б – дис ко ид ни, укуп но 55 при ме ра ка; 
Ц – ку па ст, је дан фраг мен то ван при ме рак (Ц 283 сек тор 
52, сон да 35, кв Д14, о.с. 02) и Д – би ко ни чан пр шље нак 
у груп ном на ла зу, је дан при ме рак (Ц 288, сек тор 52, сон-
да 35, кв Д15–16, о.с. 02, А.Ц. 1.68) (сл. 3).9 

Дис ко ид ни те го ви пред ста вља ју 95% свих те го ва 
на Цр кви на ма, углав ном су очу ва ни у  це ло сти, а 
шест су у фраг мен ти ма до 50% очу ва но сти. Ја вља ју се 
у три ва ри јан те: а) кру жни, б) елип со ид ни и в) бла го 
су же ни на јед ној стра ни – ја ја сти. Ди мен зи је преч-
ни ка код по је ди нач них на ла за кре ћу се у ра спо ну 
од 7 до 9 cm, а де бљи не су од 2,3  до 4,6 cm.  Раз ли ка 
из ме ђу ду жег и кра ћег преч ни ка код б) и в) ва ри јан те 
из но си нај че шће 10%. Пер фо ра ци је су у цен тру ди-
ска или ма ло по ме ре не, преч ни ка од 0,7 до 1,9 cm, 
че сто с ви дљи вим оште ће њи ма од упо тре бе. Те жи не 
су у ра спо ну од 120 до 374 g, а нај че шћа те жи на од 
200–250 g из ме ре на је на ви ше од тре ћи не еви ден-
ти ра них при ме ра ка. Ор на мен ти ка је огра ни че на и 
за сту пље на на ма лом бро ју при ме ра ка: уду бље ња 
оти са ка пр ста по обо ду и по вр ши ни 2 при мер ка (Ц 
165 сек тор 32, сон да 27, кв. Л11–Љ11, о.с. 03, А.Ц. 
1.51; Ц 185з, А.Ц. 1.57; плит ка уду бље ња на по вр ши-
ни 2 при мер ка (Ц 244г и Ц 246д, А.Ц. 1.68); плит ки 

Сл. 4. Дискоидни тегови, 
орнаменти:
отисци прста (Ц 165); 
удубљења (Ц 244г, Ц246д); 
убоди (Ц 189б, Ц 246г); 
урезана лучна линија 
(Ц 288ц)

Fig. 4. Discoid weights, 
ornaments: 
fingerprints (C 165); 
impressions (C 244g, C 246d); 
punctures (C 189b, C 246g); 
incised arched line (C 288c)

Ц165
1

Ц246д
3

Ц189б
5

Ц244г
2

Ц288ц
4

Ц246г
6

8  У до ку мен та ци ји су еви ден ти ра ни као пр шљен ци. Тер ми ном те го ви на гла ша ва се функ ци о нал ни ка рак тер по сма тра ња тих 
обје ка та. Озна ча ва ју се и тер ми ном уте ге.

9  Цр те же те го ва је ура ди ла О. Нин чић.
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окру гли убо ди 2 при мер ка (Ц 189, сек тор 32, сон да 
29, кв, Б12–В12), о.с. 02; Ц 246г, А.Ц. 1.68);  уре за на 
луч на ли ни ја је дан при ме рак (Ц 288ц, А.Ц. 1.68), 
оста ли ни су ор на мен ти са ни (сл. 3–4).

Те го ви су из ра ђе ни од гли не с до дат ком пе ска, ту-
ца ног шљун ка, ке ра ми ке и шкољ ки, а је дан број и с 
до дат ком пле ве. Гру бље су фак ту ре и нај че шће све-
тло цр ве не или све тло мр ке и окер бо је. Ве ћи на има 
тра го ве се кун дар ног го ре ња.

Гру па од 11 дис ко ид них те го ва (Ц 185, сек тор 21, 
сон да 24, кв. Ј10, о.с. 05, А.Ц. 1.57) от кри ве на је in si tu 
код пе ћи бли зу на си па (сл. 5). Ле жа ли су у из ло мље-
ној ли ни ји у два па ра лел на ре да, по два те га у па ру, 
по ме ша ни са ле пом, шу том и ве ћим бро јем фраг ме-
на та ке ра ми ке. Низ те го ва пре ки нут је фраг мен том 
ве ћег су да. Укуп на ду жи на ни за је 50 cm, ши ри не до 
20 cm. Је дан тег је фраг мен то ван до 34% ве ли чи не, 
оста ли су очу ва ни у це ло сти или де ли мич но оште-
ће ни. Те го ви ни су ор на мен ти са ни, а је дан има уду-
бље ња оти са ка пр ста по обо ду. Ди мен зи је су при ка-
за не у та бе ли 6 (за по тре бе иден ти фи ка ци је те го ви 
су обе ле же ни сло ви ма). То ком ис тра жи ва ња на лаз 
те го ва је до ку мен то ван фо то гра фи ја ма и уцр та ном 
по зи ци јом на пла ну (сл. 6, 8, 9).10 

тег L H D R1
облик
тип-б

Vg

A 9,2 9,6 3,0 1,6 а 305 (99%)

б 7,1 7,8 2,7 2,1 ц 162 (100%)

в 8,9 9,1 3,3 1,3 а 323 (100%)

Г 7,8 8,5 3,3 1,5 б 231 (99%)

Д 7,9 8,7 3,2 1,0 ц 240 (95%)

Ђ 7,7 8,0 2,7 0,8 а 192 (100%)

е 7,8 8,1 2,8 1,0 а 206 (100%)

Ж 7,8 9,1 2,7 1,6 ц 219 (97%)  

З 6,9 7,1 2,7 2,0 ц    85 (80%)

и 8,3 8,7 3,6 1,7 а 296 (97%)

ј 8,2 - 3,5 1,4 ?    95 (34%)

Табела 6. Димензије групе тегова Ц 185: L – ширина; 
H – висина; D – дебљина; R

1
 – пречник перфорације; 

облик – варијанте; V – измерене тежине и очуваност

Table 6. Dimensions of the group of weights C 185: 
L – width; H – height; D – thickness; R1 – diameter 
of perforation; form – variants; V – weight measured 
and state of preservation

И дру га ве ћа гру па од укуп но 24 те га и је дан би ко-
нич ни пр шље нак (Ц 246, Ц 244, Ц 288, сек тор 52, сон да 

Сл. 5. Налаз групе тегова у А.Ц. 1.57

Fig. 5. Finding of the group of weights in A.U. 1.57

10  Фо то гра фи је in si tu на ла за на те ре ну сни ми ла је М. Бла го је вић, ру ко во ди лац ис тра жи ва ња, те рен ске ски це с по зи ци јом те-
го ва цр тао је И. Јев тић.
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35, кв Д15–16, о.с. 05, А.Ц. 1.68) от кри ве ни су in si tu у 
зо ни гру ме ња ле па с фраг мен ти ма ке ра ми ке. Зо на не-
пра вил ног об ли ка за хва та по вр ши ну од при бли жно 40 
x 80 cm. Сло же на си ту а ци ја на те ре ну до ве ла је нај пре 
до из два ја ња 5 те го ва (Ц 288), а по том по ди за ња оста-
лих с ни воа под ни це. Из тог раз ло га на ски ци пла на је 
уцр тан са мо део те го ва у ду жи ни од 55 cm, с ма лим од-
сту па њем од пра во ли ниј ског ни за. По об ли ку су дис ко-
ид ни. Че ти ри те га су ор на мен ти са на (сл. 4/2, 3, 4, 6).

РАЗБОЈСАТЕГОВИМА

Пер фо ри ра ни те го ви ге не рал но се опре де љу ју као 
ути ли тар ни пред ме ти по ве за ни с еко но ми јом нео-

лит ских за јед ни ца, по себ но ри бо ло вом и про из вод-
њом тек сти ла. Не ула зе ћи у ме ђу соб не ти по ло шке 
раз ли ке, од ре ђи ва ње њи хо ве функ ци је усло вље но 
је и си ту а ци јом на те ре ну то ком ис тра жи ва ња (Bar-
ber 1992). По ло жај  на под ни ци и од нос гру пе од 11 
те го ва (Ц 185) скре ће па жњу на ткач ку де лат ност, 
од но сно на то да су те го ви де ло ви ве ће це ли не – раз-
бо ја за тка ње. 

Раз бој са те го ви ма при па да гру пи вер ти кал них 
раз бо ја и у свом основ ном кон струк циј ском об ли ку 
са др жи две ус прав не гре де из ме ђу ко јих је на гор њем 
кра ју при чвр шће на јед на хо ри зон тал на. Она пред-
ста вља вра ти ло на ко је се по ста вља ју ни ти осно ве, а 
ду жи на је при ла го ђе на по тре ба ма. Кон струк ци ја се 

Сл. 6. Скица низа тегова 
Ц 185 in situ

Fig. 6. Sketch of the row 
of weights C 185 in situ

Сл. 7. Шематски приказ 
отварања зева и положај тегова (према 
Barber 1991: 123)

Fig. 7. Schematic representation 
of shedding and the position 
of weights (Barber 1991: 123)
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Сл. 8. Скица 
положаја тегова 
Ц 185

Fig. 8. Sketch 
of the position 
of weights C 185

Сл. 9. Низ тегова 
Ц 185 in situ

Fig. 9. Row of 
weights C 185 
in situ
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ко со осла ња на вер ти кал ну по вр ши ну, као зид ку ће, 
уко па ва у зе мљу или на сли чан на чин учвр шћу је. 
Ви си на ус прав них гре да од го ва ра ла би ви си ни по-
диг ну тих ру ку од ра слог чо ве ка или ви си ни про сто ра 
у ко ме се ра ди. У раз ви је ни јој фор ми раз бо ја мо гу ћа 
је и дру га хо ри зон тал на гре да, ко ја има уло гу у раз-
два ја њу ни ти.

Ни ти осно ве спу шта ју се вер ти кал но ка зе мљи и 
на кра је ви ма се у гру па ма ве зу ју за ке ра мич ке те го-
ве. Ти ме се по сти же од го ва ра ју ће за те за ње осно ве 
за тка ње и из два ја ње за раз ли чи те рад не по зи ци је. 
Ду жи на хо ри зон тал не гре де од ре ђу је мак си мал ну 
рад ну ши ри ну раз бо ја. Број упо тре бље них те го ва је 
про мен љив у за ви сно сти од њи хо ве те жи не, ши ри-
не осно ве, вр сте и ква ли те та упо тре бље не си ро ви не, 
кон струк ци је пре пле та ја као и на чи на из во ђе ња тка-
ња. Си стем рад них опе ра ци ја са др жи ви ше фа за и  у 
сва кој се ме ња њи хов по ло жај у про сто ру.  

Ка да се раз бој при пре ми за рад и по ста ви осно ва 
за тка ње, те го ви се на ла зе бли зу по да или у плит ком 
ро ву уко па ном у зе мљу, од но сно у под ни цу стам бе-
них обје ка та (Bar ber 1992). Тка ње по чи ње од о зго 
на до ле, од гор ње гре де ка те го ви ма на до њем кра ју. 
Је дан зев за про лаз по тке стал но је отво рен, а дру-
ги се по себ но отва ра то ком ра да (сл. 7). У слу ча ју 
на глог оба ра ња или го ре ња раз бо ја, ке ра мич ки те-
го ви при па ду не ма ју ве ли ко ра си па ње и че сто за-
др жа ва ју рас по ред као у за те че ном по ло жа ју. То је 
је дан од еле ме на та ко јим је на ни воу по да од ре ђе на 
основ на по зи ци ја раз бо ја и ши ри на тка ни не ко ја је 
тка на на ње му. 

РЕКОНСТРУКЦИЈАПОЛОЖАЈАРАЗБОЈА

Ре кон струк ци ја по ло жа ја раз бо ја пре уру ша ва-
ња обје ка та за сни ва се на те рен ској до ку мен та ци ји, 
ис пи ти ва њу те го ва и њи хо вог ме ђу соб ног од но са. 
Ту ма че ња су сле де ћа: 

– те го ви су би ли у ку ћи, до кле су до пи ра ли ва тра 
и оста ци сру ше ног зи да, што по твр ђу је до ку мен та-
ци ја са те ре на (сл. 8); 

– низ те го ва на јед ном де лу од сту па од пра ве ли-
ни је под углом од 670.  До то га је мо гао да до ве де 
боч ни пад раз бо ја као и уда ра ње те го ва о пре пре ке 
на по ду (као што је суд ис пред раз бо ја). Из гле да да 
се при па ду и пре вр та њу по крет них пред ме та суд на-
шао из ме ђу те го ва и раз дво јио њи хов низ. У основ ној 
функ ци ји раз бо ја он не ма зна ча ја, али мо гу ће да је 
упо тре бља ван у при прем ним фа за ма ра да (сл. 9);  

– два па ра лел на ре да по 6 те го ва ко ји обра зу ју 
ме ђу соб не па ро ве мо гли су да се фор ми ра ју из две 
рад не по зи ци је: 1. ко со по ста вљен раз бој с по себ-
но отво ре ним зе вом у плат но пре пле та ју и до дат но 
по ве за ним осно ва ма при дну; 2. вер ти кал но по ста-
вљен раз бој у ми ро ва њу с до дат но по ве за ним осно-
ва ма. Тре ћа мо гућ ност, да су у тре нут ку ру ше ња  
по ре ђа ни на по ду у при пре ми за рад, ни је узи ма на 
у раз ма тра ње јер су тра го ви се кун дар ног го ре ња са 
до ње стра не. 

У не по сред ној бли зи ни те го ва ни су уоче не ру пе 
на по ду од мо гу ћих по бо де них вер ти кал них гре да 
раз бо ја. То мо же да зна чи да је раз бој био ко со при-
сло њен уза зид или за гор њу кон струк ци ју ку ће. У 
пр вој по зи ци ји ни зо ви па ра лел них те го ва су при бли-
же ни и па да ју с раз ли чи тих ви си на, а ис ход би мо гао 
да од го ва ра си ту а ци ји на фо то гра фи ји са те ре на. У 
дру гој по зи ци ји обе гру пе те го ва су из ме ша не, на 
слич ној уда ље но сти од по да, и ни је оба ве зно пра-
вил но из два ја ње па ро ва. Ве ли ка је мо гућ ност да је 
по ста вље на осно ва би ла у по ло жа ју отво ре ног дру гог 
зе ва у тре нут ку па да те го ва. 

Сви те го ви су дис ко ид ни. На пла ну и фо то гра фи-
ја ма с те ре на до ку мен то ва но је 12 те го ва. Те рен ски 
ин вен тар и опис са др жи 11 те го ва, је дан је ве ро ват но 
про пао то ком  по ди за ња с по да. Те го ви ко ји обра зу ју 
пар слич них су преч ни ка, с ме ђу соб ним раз ли ка ма 
до 1 cm. Окре ну ти су го ре лом стра ном на до ле што 
се ви ди на фо то гра фи ји, а по ва ри јан та ма об ли ка су 
у рас по ре ду:  а-?; а-б; а-?; а-ц; ц-ц; ц-а.

~280g ~234g ? (250-293) ~106g ~227g ~306g

ј (Г?) Г(Г) из гу бљен З (Г) Ж (Г) и (Г?) вра ти ло

а (Г) в (Г) Ђ (Г) е б Д

308g (Г) 323g 192g 206 g 162g ~252g

X – ке ра мич ки суд

Табела 7. Група Ц 185. Реконструкција распореда 
тегова по паровима с тежинама и траговима горења 
(Г) и позиција керамичког суда поред разбоја. За 
оштећени и фрагментовани тег дате су очекиване 
приближне тежине. За изгубљен тег је дат интервал
с могућом највишом вредности.

Table 7. Group C 185. Reconstruction of the layout of 
weights with weight and traces of burning (G) and the 
position of the ceramic vessel by the loom. Approximate 
weight was given for damaged and fragmented weights. 
An interval with the largest possible weight was shown 
for the missing weight.

Не ки те го ви су у па ду оште ће ни, па је њи хо ва 
по чет на те жи на ве ћа од из ме ре не. Мо гу ћа ре кон-
струк ци ја рас по ре да те го ва с ве ро ват ним те жи на ма 
да та је у та бе ли 7, а раз ли ке њи хо вих па ро ва при ка-
за не су у та бе ли 8. На ди ја гра му се уоча ва пра вил-
ност: на иви ца ма су па ро ви те жих теговa, ма њих 
ме ђу соб них те жин ских раз ли ка и са за тег ну ти јом 
осно вом. У сред њем де лу су те раз ли ке мно го ве ће, 
од нос је 1:2. При том из ме ђу па ро ва по сто ји ин-
вер зи ја те жи на. За рав но мер ну за тег ну тост осно-
ве ва жна је њи хо ва урав но те же ност, па би те жи на 
про па лог те га би ла у ин тер ва лу 250–293 g. Ве ћи на 
те го ва је се кун дар но го ре ла и по сле ди ца мо же да 
бу де ми ни мал но ума ње ње те жи не, али се то не од-
ра жа ва на уку пан од нос. 
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На осно ву из не тог прет по ста вља мо да је ова гру па 
те го ва при па да ла ком пле ту раз бо ја за тка ње. Ду жи-
на ни за те го ва од го ва ра ла би мак си мал ној ши ри ни 
осно ве на вра ти лу од 50 до 60 cm. За ње но за те за ње је 
упо тре бље но 12 те го ва, рас по ре ђе них  по 6 у два ре да. 
Раз бој са те го ви ма је био сме штен у ку ћи или за шти-
ће ном про сто ру (трем).  Др ве ни де ло ви су уни ште ни 
у по жа ру. Те го ви су  уда ри ли о суд ко ји је ста јао по ред, 
а пре ко њих су па ли оста ци сру ше ног зи да. 

На ло ка ли те ту Цр кви не у нео лит ском сло ју кон-
ста то ван је углав ном јед но о бра зни тип те го ва – дис-
ко ид ни, с тим што је ве ћа кон цен тра ци ја и ра зно вр-
сност об ли ка у за вр шној фа зи на се ља, где се од II–III 
о.с. по ја вљу ју 2/3  укуп ног бро ја те го ва. Ту је и ве ћа 
ти по ло шка ра зно вр сност об ли ка (по ред дис ко ид них 
ја вља ју се ку паст тег и би ко ни чан пр шље нак), као и 
за сту пље ност ор на мен ти ке. Ова ра зно вр сност је по ве-
за на са ве ћом гру пом те го ва. У том пе ри о ду је нај ве ћа 
ак тив ност у про из вод њи тек сти ла. Је ди ни при ме рак 
лоп та стог те га је из IV о.с. 

Ако се по сма тра ју упо треб не вред но сти те го ва, 
њи хо ве ка рак те ри сти ке об ли ка, те жи не и рас по ред 
их пр вен стве но опре де љу ју у де ло ве раз бо ја с оте-
жа ном осно вом. Из до ку мен та ци је и ана ли зе ви ди 
се да је по сто ја ла бар јед на ку ћа у ко јој се тка ло на 
та квом ти пу раз бо ја. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да је у 
тре нут ку де струк ци је ку ће из V о.с у рад ној функ-
ци ји био раз бој са за тег ну том осно вом на 12 те го ва. 
Сред ња ши ри на од 50 до 60 cm од го ва ра ла би мо гућ-
но сти ма тка ња и лак шој ма ни пу ла ци ји јед не осо бе с 
кра ћим и бр жим по кре ти ма ру ке, од но сно тка ње је 
би ло по де ше но лич ним, ин ди ви ду ал ним спо соб но-
сти ма по је дин ца. Про из вод ња та квог тек сти ла би ла 
је пр вен стве но усме ре на на за до во ља ва ње по тре ба 
ста нов ни ка ку ће, по ро ди це, а не на ма сов ну про из-
вод њу за ши ру за јед ни цу.  

На жа лост, не до во љан је број еле ме на та да би се по-
твр дио функ ци о нал ни ка рак тер и дру ге ве ли ке гру пе 
те го ва из А.Ц. 1.68, ма да се мо же прет по ста ви ти да 
су и они део ком пле та јед ног раз бо ја за тка ње ко ји је 
про пао у по жа ру ку ће. 

Ке ра мич ки пер фо ри ра ни те го ви су че сти на ла зи 
на ве ли ком бро ју нео лит ских на се ља. Нај бли жи при-
мер те го ви ма са Цр кви на је про на ла зак с про сто ра 
Там на ве на ло ка ли те ту Или ћа бр до у се лу Чу чу ге. За 
ве ћи број те го ва ко ји су кон цен три са ни у уском про-
сто ру ауто ри прет по ста вља ју да су би ли део раз бо ја 
при пре мље ног за тка ње (Јеж, Ста ро вић 1995: 63).11 

Гру пе те го ва у ви ше или ма ње пра вил ном ни зу у шу-
ту, ле пу или по ду сру ше них ку ћа на ђе ни су на ве ли-
ком бро ју ло ка ли те та, као што су: Бе ло бр до у Вин-
чи, Се ле вац, Го мо ла ва, Ди во стин, Ба њи ца (Tring ham, 
Ste va no vić 1990: 326–396; Ras son 1988;  Пе тро вић, 
1993, 7–25; Chap man 1981). Ма да по сто ји раз ли ка у 
об ли ци ма, те жи на ма и дру гим свој стви ма те го ва, за-
јед нич ко им је то што су очи глед но по ве за ни у гру пу, 
про на ла же ни у про сто ру ку ће бли зу зи да или пе ћи, у  
ре ла тив но пра вил ним ре до ви ма. Вре мен ска раз ли ка 
из ме ђу ег зи стен ци је тих на се ља са мо по твр ђу је оп шту 
за сту пље ност тек стил них пред ме та и уни вер зал ност 
тех но ло шког до стиг ну ћа у њи хо вој про из вод њи.

Еви ден ти ра ње и ана ли зи ра ње са мо не ких по ја ва 
ко је ука зу ју на по је ди не опе ра ци је из ра де тек сти ла у 
нео лит ском на се љу има ју фраг мен та ран ка рак тер и мо-
гу да пру же огра ни че ну сли ку о ње го вој про из вод њи и 
упо тре би. Про на ђе ни алат ко ји би мо гао да се упо тре би 
за ње го ву из ра ду прет по ста вља се да је и био ко ри шћен 
у те свр хе. На ла зи те го ва који су припадали раз бо ју по-
твр ђу ју да је тка ње би ло јед на од раз ви је них ак тив но сти 
на ло ка ли те ту Цр кви не. Ана ли зи ра ни оти сци са дна 
су до ва из ра ђе ни су углав ном од не пре ра ђе них биљ них 
де ло ва, тех ни ком увр та ња дво стру ке по тке, ви со ким за-
нат ским уме ћем и утвр ђе ним ре до сле дом рад них опе ра-
ци ја. Ве ли ки број оти са ка тек стил не струк ту ре на ба за ма 
ке ра мич ких су до ва с Цр кви на уно си низ пи та ња: да ли 
по сто ји раз ли ка у упо треб ној и дру гим вред но сти ма ме-
ђу су до ви ма с раз ли чи тим дном, ко ји су раз ло зи та квог 
ор на мен ти са ња, као и тех но ло шко-прак тич ни про бле-
ми у из ра ди тек стил них под ло га. Бу ду ће де таљ не ком па-
ра тив не ана ли зе ће ве ро ват но омо гу ћи ти са гле да ва ње те 
пра и сто риј ске де лат но сти као еко ном ске сна ге на се ља 
и њен ути цај на со ци јал не од но се у за јед ни ци.
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Табела 8. Група Ц 185. 
Разлике по тежинама 
парова и очекивана тежина 
пропалог тега

Table 8. Group C 185. 
Differences in weight between 
pairs and the expected weight 
of the missing weight

11 На ла зе ауто ри озна ча ва ју тер ми ном – пр шљен ци.



192 оливера нинЧић

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА/BI BLI O GRAPhY

Adovasio,J.M.,Maslowski, R.F.
1988   Tex ti le Im pres si ons on Ce ra mic Vessеls at Di vo stin. 

Di vo stin and the Neo li thic of Cen tral Ser bia. Pittsburg: 
345–354.

Alfaro,C.
2002   Etof fes cordées du si te néolit hi que de Tell-ha lu la (Syrie 

– VI I Ie milléna i re avant J.-C.). Lyon. CI E TA – Bul le tin 
79: 17–25.

Barber,E.J.W.
1992   Pre hi sto ric tex ti les. Prin ce ton Uni ver sity Press.

Burnham,H.B.
1965   Ca tal Hüyük – The Tex ti les and Twi ned Fa brics. An ka-

ra. Ana to lian Stu di es XV: 169–174.

Јеж,Ж.,Старовић,А.
1995   Чу чу ге – Или ћа бр до, за штит на ар хе о ло шка ис ко па-

ва ња. ГДКС 19: 60–64.

Milosavljević,S.,Tadić,Т.,Stanković,S.
2000   Knji ga o pre de nju i pred ja ma, Tek stil na in du stri ja, Teh-

no lo ško-me ta lur ški fa kul tet, Be o grad. 

Nikolić,M.
1993   Struk tu ra i pro jek to va nje tka ni na, Be o grad. 

Петков,Н.
1965   Пра и сто ри че ски плет ки и тка ни от Со фи ско то по ле 

и близ ки те му окол но сти. Со фиа. Археологиa VII/1: 
45–57.

Петровић,Ј.
1993   Ке ра ми ка и алат ке из ку ће 4 на Го мо ла ви – на се ље 

мла ђе вин чан ске кул ту ре, РВМ 35: 7–25.

Rasson,J.
1988   Lo om We ights, Di vo stin and the Neo lit hic of Cen tral Ser-

bia. Kra gu je vac – Pit tsburg: 337–338. 

Seiler-Baldinger,A.M.
1994   Tex ti les, a Clas si fi ca tion of Тec hni ques, Craw ford ho u se 

press, Bat hurst.

Tringham,R.,Stevanović,M.
1990   The Non ce ra mic Uses of Clay (Tex ti le Pro duc tion). 

Se le vac, a Neo lit hic Vil la ge in Yugo sla via. Los An ge les: 
323–396.



193

OliveraNinčić

TextilesattheCrkvinesite
Keywords: textiles, weaving, vessel bases with impressions, weights, loom, the Vinča Culture, 
Eneolithic, north-west Serbia

The study of textile production at the site Crkvine in 
the village Mali Borak deals with two types of pottery 
objects: vessel bases bearing impressions of woven struc-
tures and perforated ceramic forms – weights.

In the Neolithic stratum at Crkvine were found 815 
fragments of vessel bases with impressions of textile 
structure. Eighty two fragments belonging to different 
vessels were analyzed. The impressions vary in quality 
and only 44 specimens exhibit all elements of the struc-
ture. Measurements were made using silicone positive 
impressions with a binocular microscope with x5-x50 
enlargement. The following elements were determined: 
the density of warp and weft threads, the thickness of 
the yarn, rapport of the weave and some characteris-
tics of the work. The density of thread measured 3 to 6 
threads per 1cm of the warp (most often 4-5 threads per 
1cm), and 6-10 threads of the weft per 1cm (most often 
8 threads per 1cm).

The diameter – the width of warp threads ranges be-
tween 0.4 to 1.9mm (most often 0.8 to 1mm), while the 
diameter – the width of weft threads ranges between 0.7 
to 3.4mm. Average values occur most often. Most struc-
tures were made from unprocessed, untwisted parts of 
plants such as stems and leaves. In 14 specimens slight 
twisting of warp threads was observed, probably a sort 
of spinning, that is, a higher level of processing of the 
raw material. By the type of weave, that is, by the posi-
tion of the warp and weft, the structures belong to a spe-
cific type – made by intertwining of two warps between 
the threads of the weft. They are divided into four types 
of weave. In 57 impressions two types were observed: 
twisting of warp between each thread of the weft, and 
twisting of warp between every other thread of the weft. 
In all specimens the twisting of the two warps is only in 

the S direction. In some impressions addition of warp 
of weft threads is discernible, so the rows of the warp 
change direction in relation to the weft. Structures show 
high standard of craftsmanship, with a pronounced di-
agonal relief of the warp. By their characteristics, they 
present an intermediate phase between woven struc-
tures and technologically more complex weaving. They 
can be performed manually, without accessories and 
tools, on the loom fixed at one end only.

During excavation 58 perforated pottery weights were 
retrieved. In shape they are: one spherical, one conical and 
one biconical, while the rest are discoid. Discoid ones are 
divided into: circular ellipse and tapered – egg shaped. 
Twenty-two of them were found separately, plus two size-
able groups of 11 and 25 pieces respectively. They range 
in diameter between 7 and 9cm, and in thickness between 
2.3–4.6cm. They weight between 106 to 374g, with one 
third of specimens weighing 200 to 250g. The group com-
prising 11 broken weights in a row found in situ near the 
furnace was well documented, allowing for the analysis of 
their use value. Based on their position on the flooring, 
mutual relation of weights and the layout, it could be as-
sumed that they were part of the loom which had a warp 
put in place at the moment when the house was demol-
ished. It is highly probable that it was in operational posi-
tion with the shedding prepared for inserting the filling. 
The warp was probably between 50 and 60cm wide, held 
under tension by 12 weights divided in two rows. One of 
the weights must have been lost, but its average weight and 
position were reconstructed. The dimensions were set for 
one worker, that is, the pieces of textile were smaller, for 
personal and family use. Similarities in position, shapes 
and weight open up the possibility that the other group 
made up of 25 weights also belonged to a single loom.





Ло ка ли тет Цр кви не, ис тра жен 2005–2006. го ди не, 
пру жио је јед ну од нај ве ћих ко лек ци ја на ла за од окре-
са ног и гла ча ног ка ме на у срп ској ар хе о ло ги ји. Ка ме на 
ин ду стри ја с по ме ну тог ло ка ли те та не мо же се по хва-
ли ти ле по том ма те ри ја ла или ег зо тич ним си ро ви на ма 
до не тим из уда ље них обла сти, већ сво јом из у зет ном 
ујед на че но шћу ко ја не оста вља ни ка кву сум њу да се 
ов де ра ди о ма ну фак тур ном цен тру, ве ћих раз ме ра, за 
при ку пља ње ка ме них си ро ви на, из ра ду и ве ро ват но 
ди стри бу ци ју ка ме ног ала та у овој обла сти.    

На це лој ис тра же ној по вр ши ни на се ља при ку пљен 
је ве ли ки број ка ме них на ла за,1 по себ но на оним де-
ло ви ма у ко ји ма су ис ко па ва њи ма об у хва ће на ра ди-
о нич ка ме ста ко јих је би ло ви ше на про сто ру овог ка-
сно вин чан ског на се ља. Нај ве ће ра ди о нич ко ме сто за 
об ра ду ка ме на на ла зи ло се у се вер ном де лу на се ља и 
јед ним де лом је, на жа лост не це ло, ис тра же но сон дом 
5. У по ме ну тој ра ди о ни ци ко ри шће не су раз не ка ме-
не си ро ви не за из ра ду ору ђа, али све су, сем „ла ких 
бе лих сте на“, би ле ми ни мал но упо тре бље не. Ова кав 
ра ди о нич ки цен тар пред ста вља из у зет ну по ја ву, ко ја 

до са да ни је от кри ве на на дру гим нео лит ским и ене о-
лит ским ло ка ли те ти ма, ве ро ват но за то што код нас до 
са да ни је дан ло ка ли тет из тог пе ри о да ни је ис тра жен 
у оној ме ри као Цр кви не.

Сон да 5, ди мен зи ја 32 x 4 m, спо је на је са сон дом 
1 (6 x 4 m) ко ја за пра во пред ста вља ње но ју жно про-
ши ре ње.2 У обе сон де кон ста то ва но је 6 ар хе о ло шких 
це ли на: А.Ц. 1.2, А.Ц. 1.4, А.Ц. 1.5, А.Ц. 1.12, А.Ц. 2.1 
и А.Ц. 2.2. Као и цео ло ка ли тет, сон да 5 та ко ђе има 
са мо је дан кул тур ни слој опре де љен у за вр шну фа зу 
вин чан ске кул ту ре (Вин ча Д2; Жи ва но вић, Спа сић 
2008: 205). Де бљи на сло ја се кре ће од 1 до 2 m, при 
че му је она ве ћа ис кљу чи во у де лу сон де где су кон-
ста то ва ни уко пи у об ли ку зе му ни ца, ве ћих и ма њих 
от пад них ја ма. Ар хе о ло шке це ли не (зе му ни це, ја ме, 
по вр ши не под ле пом) по ја вљу ју се на 0,6–0,8 m од по-
чет не по вр ши не ис ко па ва ња. Њи хо ва по ја ва на слу ћу је 
се већ на ду би ни од 0,4 m по гу сти ни на ла за ко ја је 
увек ве ћа у зо на ма из над и око њих. Кон цен тра ци ја 
ка ме ног ма те ри ја ла та ко ђе је по ве ћа на у по ме ну тим 
зо на ма (сл. 1).

ДраганаАнтоновић

Индустријаглачаногкаменаналокалитету
Црквине:примерсонде5
Апстракт: Ло ка ли тет Цр кви не пру жио је јед ну од нај ве ћих ко лек ци ја на ла за од окре са ног и 
гла ча ног ка ме на из вин чан ског пе ри о да. Сон да 5 пред ста вља ре пре зен та тив ни узо рак за цео 
ло ка ли тет. При ку пље ни ма те ри јал из ње ука зу је на то да је у се вер ном де лу на се ља по сто јао 
ра ди о нич ки цен тар за из ра ду ору ђа од „ла ких бе лих сте на“, за сту пље них са ско ро 90% на ла-
за. У ка ме ном ма те ри ја лу је ви дљи во мак си мал но ис ко ри шћа ва ње си ро ви на тако што су исте 
врсте стена подједнако коришћене за артефакте од окресаног и глачаног камена. Ка мен ни жег 
ква ли те та, хи пер про дук ци ја ка ме ног ору ђа, су мар на об ра да ала та од гла ча ног ка ме на и знат но 
по ве ћан број абра зив ног ору ђа је су по ја ве ко је де фи ни шу за вр ше так вин чан ске кул ту ре, ја сно 
ви дљив у ма те ри ја лу с Цр кви на.  

Кључнеречи: ин ду стри ја гла ча ног ка ме на, вин чан ска кул ту ра, ене о лит, се ве ро за пад на Ср би ја

1  Об ра ђе ни узо рак са це лог ло ка ли те та Цр кви не из но си пре ко 6.600 на ла за од ка ме на.

2  На ла зи се у сек то ру 12, а за хва та ква дра те Л6–21, Љ6–21, Ј11–13 и К11–13. О по де ли ло ка ли те та на сек то ре и ква драт ној мре-
жи в. Ар си ћ, Р., Милетић, Ј., Милетић, В., Заштитна истраживања на локалитету Црквине, Мали Борак, у овој све сци.

УДК   903 . 21 " 634 " (497 . 11) 
902 . 2 (497 . 11) " 2005 / 2006 "
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У сон ди 5 при ку пље но је укуп но 2.156 ар те фа ка та 
ин ду стри је окре са ног и гла ча ног ка ме на. Из ар хе о-
ло шких це ли на по ти че 1.548 при ме ра ка (71,80%), а 
ван це ли на 608 (28,20%). По ме ну ти бро је ви не да ју 
пот пу но ре ал ну сли ку по што је ве ли ки број на ла за у 
ар хе о ло шким це ли на ма, на ро чи то у А.Ц. 1.5, углав ном 
ми ни ја тур них ди мен зи ја.3 Они не озна ча ва ју то ли ко 
кон цен тра ци ју на ла за ко ли ко ак тив ност ве за ну за њи-
хо ву про из вод њу у де ло ви ма на се ља где су се на ла зи ле 
ја ме, од но сно ар хе о ло шке це ли не.

СИРОВИНЕ

У ком плет ном ка ме ном ма те ри ја лу из сон де 5 нај-
број ни је су би ле „ла ке бе ле сте не“. Од њих је би ло из ра-
ђе но 88,03 % свих ка ме них на ла за, а 11,97%, од но сно 
258 ко ма да ка ме не ин ду стри је би ло је из ра ђе но од свих 
оста лих сте на и ми не ра ла за бе ле же них на Цр кви на ма 
које не по ка зу ју не ку по себ ну ра зно вр сност (та бе ла 1, 

гра фи кон 1). Не што ма ло ви ше од 10 % при ме ра ка. Упра-
во та ујед на че ност у из бо ру си ро ви на за ка ме не пред ме-
те ука зу је на ве о ма раз ви је ну и пот пу но спе ци ја ли зо ва-
ну про из вод њу ка ме ног ору ђа у овом на се љу.

„Ла ке бе ле сте не“ је тер мин ко ји за са да нај бо ље опи-
су је збир ра зно род них ма кро скоп ски ско ро исто вет них 
ка ме них си ро ви на. Реч је о ре ла тив но ме ка ним сте на ма 
ра зних ни јан си пр ља во бе ле и жућ ка сто бе ле бо је, че сто 
по ро зним, што да је при вид да се ра ди о ка ме ну ма ле 
спе ци фич не те жи не. У овој ску пи ни по ја вљу ју се, у ви-
дљи во ма њем про цен ту, си ли фи ко ва ни ва ри је те ти ко ји 
ни су по ро зни, па са мим тим ни ла ки, те по ме ну ти на зив 
у том слу ча ју гу би сми сао иако се и да ље ко ри сти у ар-
хе о ло ги ји. На осно ву до са да шњих ма ло број них ана ли за 
на ма те ри ја лу с дру гих ло ка ли те та ове сте не су раз ли-
чи то де тер ми ни са не, што је по ка за ло да су мај сто ри из 
раз ли чи тих на се ља фи нал не вин чан ске кул ту ре има-
ли та ко ђе раз ли чи те из во ре за ма кро скоп ски по не кад 
исто вет не сте не.4 Ми кро скоп ска ана ли за 9 узо ра ка из 

Сл. 1. Дистрибуција налаза, изражена бројчано, по квадратима (Л–Љ 16 нису истражени) у слојевима изнад 
археолошких целина: I. о.с. 03, II. о.с. 04 

Fig. 1. Distribution of finds, in numbers, by squares (L-LJ have not been excavated) in layers above archeological units: 
I. a.l. 03, II. a.l. 04

3  На при мер, ско ро 1.000 ко ма да од „ла ких бе лих сте на“ из о.с. 05 у А.Ц. 1.5 те жи са мо 850 g.

4  О тер ми ну „ла ке бе ле сте не“, ње го вом пра вил ном/не пра вил ном ко ри шће њу, ана ли за ма, пе тро граф ским од ред ба ма и по тен-
ци јал ним ле жи шти ма до са да је би ло до ста ре чи (An to no vić 1997; ša rić 2002).
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раз ли чи тих сло је ва и кон тек ста сон де 5 по ка за ла је да 
ни ста нов ни ци на се ља на Цр кви на ма не од у да ра ју од 
овог ка сно вин чан ског пра ви ла. На по ме ну том ло ка ли-
те ту де фи ни са но је да су „ла ке бе ле сте не“ у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва туф у раз ли чи тим сте пе ни ма си ли фи-
ка ци је. Ко ри шће не су ме ка не и тро шне сте не, за тим 
де ли мич но си ли фи ко ва ни и ком пакт ни ва ри је те ти твр-
до ће 5 по Мо су, ко ји су би ли да ле ко нај за сту пље ни ји 
на Цр кви на ма, а знат но ре ђе и пот пу но си ли фи ко ва не 
пар ти је ко је су ма кро скоп ски ве о ма слич не ро жна цу. 
Та ко ђе су ко ри шће ни и де ви три фи ко ва ни и си ли фи ко-
ва ни вул ка но кла стит, ро жнац, али и ати пич на си ли циј-
ска сте на на ста ла си ли фи ка ци јом при мар не сте не чи је 
по ре кло не мо же са си гур но шћу да се утвр ди (Cvet ko vić, 

ša rić 2008). Нај ве ћи број при ме ра ка ка ме не ин ду стри је 
из сон де 5 на Цр кви на ма при па да упра во де ли мич но 
си ли фи ко ва ним и не мно го твр дим ту фо ви ма, али су 
нај ква ли тет ни је алат ке из ра ђе не ипак од пот пу но си-
ли фи ко ва них и твр дих ва ри је те та.

„Ла ке бе ле сте не“ су се под јед на ко ко ри сти ле за из ра-
ду пред ме та од окре са ног и гла ча ног ка ме на. Ве ћи ко ма-
ди сте не об ли ко ва ни су окре си ва њем у по лу фа бри ка те за 
гла ча ње ко ји ни су по зна ти из сон де 5, али су на ла же ни у 
дру гим де ло ви ма на се ља (сл. 2). Ма њи ко ма ди си ро ви не, 
као и от пад ни ма те ри јал из про из вод ње ве ли ког ору ђа од 
гла ча ног ка ме на, би ли су да ље ко ри шће ни у про дук ци ји 
обје ка та ин ду стри је окре са ног ка ме на.5 Ме ђу ору ђем од 
гла ча ног ка ме на од ове си ро ви не су за бе ле же ни те сле и 

* Ту је опре де љен сав ка мен ко ји ни је мо гао, због па ти ни ра не или по вр ши не оште ће не ва тром, да бу де де фи ни сан.

Табела 1. Сировине коришћене за израду предмета од окресаног и глачаног камена у археолошким целинама и у 

слојевима ван целина у сонди 5

Table. 1. Raw materials used for the production of chipped and ground stone implements in archeological units and the 
strata outside in trench 5
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стене

Пешчари Магматске
стене

Метаморфне
стене

Финозрне
стене

Остало

ВРСТА СТЕНЕ 

%

сировина
Raw material

ванцелина
Outside wholes

уцелинама
In wholes

укупно
Total 

„Лаке беле стене“/„Light white rocks“ 425 (19.71%) 1473 (68.32%) 1898 (88.03%)

Силицијске стене (рожнац, опал, кварц, кварцит, јаспис)
Siliceous rocks (chert, opal, quartz, quartzite, jasper)

120 (5.57%) 53 (2.46%) 173 (8.02%)

Пешчари/Sandstones 34 (1.58%) 14 (0.65%) 48 (2.23%)

Магматске стене/Igneous rocks 7 (0.33%) 3 (0.14%) 10 (0.46%)

Метаморфне стене/Metamorphic rocks 3 (0.14%) 0 3 (0.14%)

финозрне сивозелене стене/Finegrained gray green rocks 4 (0.19%) 0 4 (0.19%)

Остало*/Other 15 (0.70%) 5 (0.23%) 20 (0.93%)

укупно/Total 608(28.20%) 1548(71.80%) 2156(100%)

Графикон 1. Графички 
приказ заступљености 
камених сировина 
у сонди 5

Graph 1. Graphical 
representation 
of the occurrence 
of stone raw materials 
in trench 5

5  О про дук ци ји ин ду стри је окре са ног ка ме на в. В. Бо го са вље вић-Пе тро вић, Редукција камених сировина на локалитету Црквине 
– сонда 5 са археолошким целинама, у овој свесци.



198 драгана антоновић

дле та, а ис цр пље на је згра или ве ћи об ли ко ма ди си ро-
ви не ко ри шће ни су као че ки ћи. Нај ви ше на ла за од ове 
си ро ви не за бе ле же но је у А.Ц. 1.5, опет по број ча ним 
по да ци ма, што да је до не кле не ре ал ну сли ку по што се 
ра ди о ма лим и ми ни ја тур ним при мер ци ма.6

Дру ге по број но сти су си ли циј ске сте не (ро жнац, 
кварц, квар цит, ја спис, опал) ко ри шће не ско ро ис-
кљу чи во у из ра ди окре са них ар те фа ка та.7 Из у зе так 
пред ста вља ју два ма ња облут ка од ја спи са ко ји су, 
без ика кве об ра де, би ли ко ри шће ни као фи не гла ча-

Сл. 2. Полуфабрикат пијука типа VIII/1/a од делимично силификованог туфа; сонда 13, кв. О1, о.с. 03, Ц-311/2005

Fig. 2. Partially formed pickaxe of the type VIII/1/a from partially silicified tuff; trench 13, square O1, a.l. 03, C-311/2005

6  В. на по ме ну 3.

7  Де таљ ни је о овим си ро ви на ма в. Бо го са вље вић-Пе тро вић, у овој свесци.

Сл. 3. Дистрибуција абразивног оруђа у сонди 5 (шематски приказ): I. слојеви изнад археолошких целина; 
II. дистрибуција у археолошким целинама. Квадрати Л–Љ16 нису истражени.

Fig. 3. Distribution of abrasive implements in trench 5 (schematic representation): I Layers above archeological units; 
II Distribution in archeological units. Squares L-LJ 16 have not been excavated.
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тип*
Type

сировинеодкојесуправљени
raw material they are made of

нађеноу
found in

укупно
Total

Секира (I)
Axe (I)

лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

слоју
layer

1

те
сл

е
a

d
ze

s

III
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

4

III/1/а
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

2

III/1/c
лаке беле стене, различ. степена силификације
light white rocks, various levels of silification

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

5

III/1/f
силификоване лаке беле стене
silicified light white rocks

А.Ц. 1.2 a.u. 1.2 1

III/2/b
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

слоју
layer  

1

III/3/а
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

А.Ц. 1.2 a.u. 1.2 1

III/4/c
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

2

III/5/а
метаалевролит
metaalevrolite

слоју
layer  

1

III/8/а
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

А.Ц. 1.5 a.u. 1.5 1

Д
л
е
та

c
h

is
el

s

V
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

слоју
layer  

1

V/2/а
потпуно силификована лака бела стена
completely silicified light white rock

А.Ц. 2.2 a.u. 2.2 1

V/2/b
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

слоју
layer  

2 

Ч
е
к
и
ћ
и

h
am

m
er

s

VI/4/d
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

А.Ц. 1.5 a.u. 1.5 1

VI/6
лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

А.Ц. 1.5 a.u. 1.5 1

VII/1/а
пешчар с карбонатним везивом
sandstone with carbonate binder

А.Ц. 1.2 a.u. 1.2 1

Гл
а
ча

л
и
ц
е

G
ri

n
d

st
o

n
es

XI
пешчар с карбонатним везивом
sandstone with carbonate binder

слоју
layer  

1

XI/5
јаспис, облутак од магматске стене
jasper, pebble of igneous rock

слоју
layer  

2

XI/6
пешчар с карбонатним везивом
sandstone with carbonate binder

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

3

XI/6/а
пешчар с карбонатним везивом
sandstone with carbonate binder

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

13

XI/6/b
пешчар с карбонатним везивом
sandstone with carbonate binder

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

6

XI/6/c
пешчар с карбонатним везивом
sandstone with carbonate binder

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

6

XI/6/d
пешчар с карбонатним везивом, гнајсгранит
sandstone with carbonate binder, gnajsgranite

слоју
layer  

8

б
р
ус
е
в
и

w
h

et
st

o
n

es

XII/1
пешчар с карбонатним везивом, гранит
sandstone with carbonate binder, granite

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

4

XII/3
пешчар с карбонатним везивом
sandstone with carbonate binder

слоју
layer  

1

XII/4
пешчар с карбонатним везивом
sandstone with carbonate binder

А.Ц. 1.5 a.u. 1.5 1

Жрвањ (XIV)
Millstone 

пешчар с карбонатним везивом, гранит
sandstone with carbonate binder, granite

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

4

Темени део алатке са сечицом
Base part of a tool with a cutting edge

лаке беле стене, различ. степена силификације
light white rocks, various levels of silification

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

11 

Средњи део алатке са сечицом
Middle part of a tool with a cutting edge

лаке беле стене, делимично силификоване
light white rocks, partly silicified

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

6

Одбитак с делом углачане површине
Debitage with a part of polished surface

лаке беле стене, делимично силификоване, 
метаалевролит
light white rocks, partly silicified, metaalevrolite

слоју и затвореним целинама
layer and closed units 

20

укупно/Total 113

*Типови по типологији винчанског материјала (Антоновић 1992).

Табела 2. Врсте оруђа од глачаног камена из сонде 5

Table 2. Types of ground stone implements in trench 5
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ли це, нај ве ро ват ни је за ко жу или не ки дру ги мек ши 
ма те ри јал.

Пе шча ри су на дру гом ме сту по за сту пље но сти 
ме ђу си ро ви на ма ко ри шће ним за из ра ду пред ме та 
ин ду стри је гла ча ног ка ме на. Ко ри шће ни су ис кљу-
чи во они с кар бо нат ним ве зи вом (сем јед ног при-
мер ка пе шча ра с ла по ро ви тим ве зи вом). У упо тре би 
су би ле пре те жно сит но зр не сте не бо га те квар цом. 
Пе шча ри су ко ри шће ни ис кљу чи во за из ра ду абра-
зив ног ору ђа, а ди стри бу ци ја пе шча ра по ду да ра се 
с ди стри бу ци јом абра зив них алат ки (сл. 3). Од њих 
су пра вље не гла ча ли це, бру се ви ко ји су про из во ђе ни 
од са свим сит но зр них, ско ро фи но зр них пе шча ра, 
док су сред њо зр ни ва ри је те ти ко ри шће ни за из ра ду 
жрв ње ва.

Маг мат ске сте не су би ле са свим спо ра дич но ко ри-
шће не као си ро ви на за из ра ду пред ме та од гла ча ног 
ка ме на. У ма те ри ја лу из сон де 5 за бе ле же но је са мо 
10 при ме ра ка ових сте на. Гра нит је био ко ри шћен за 
из ра ду фи ни јих абра зив них алат ки као што су бру се ви, 
али исто та ко и за жрв ње ве, док је ди о рит на ђен са мо 
у об ли ку ма њих ко ма да си ро ви не. Као гла ча ли це за 
ке ра ми ку или ко жу (или мо жда за обо је) ко ри шће ни 
су ма њи об лу ци од маг мат ских сте на ко је, због па ти ни-
ра не по вр ши не, ни су мо гле да се пре ци зно де фи ни шу 
(не до вољ но де фи ни са не маг мат ске сте не).

Фи но зр не си во зе ле не сте не ма сив не тек сту ре, не-
ја сно га шкољ ка стог пре ло ма, жи ла ве, твр до ће 6–6,5 
по Мо су би ле су нај за сту пље ни ја си ро ви на за из ра ду 
ору ђа од гла ча ног ка ме на то ком вин чан ске кул ту ре 
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Graph 2. 
Proportion of occurrence of types 
of ground stone implements 
from trench 5

количина/Quantity

сировина/Raw material укупно/Total услоју/In layer уаЦ/In AU артефакти/Artifacts

1.  Лаке беле стене 
(силификовани туф, 
силификовани вулканокластит) 
Light white rocks (silicified tuff 
silicified volcaniclastit) 

60 (47.62%) 28 (22.22%) 32 (25.40%)

Секире, тесле, длета, чекићи, 
недефинисани фрагменти и одбици 
Axes, adzes, chisels, hammers, 
undefined fragments 
and flakes

2.  Метаалевролит 
Metaalevrolite

3 (2.38%) 3 (2.38%) 0
Тесла, одбици 
Adze, flakes

3.  Пешчари 
Sandstones

48 (38.10%) 34 (26.98%) 14 (11.11%)

Глачалице, брусеви, жрвњеви, 
перфорирани чекић 
Grind stones, whetstones, 
millstones, perforated hammer

4.  Гранит 
Granite

2 (1.59%) 2 (1.59%) 0
Брус, жрвањ 
Whetstone, millstone

5.  Диорит 
Diorite

2 (1.59%) 0 2 (1.59%)
Недефинисани фрагменти 
Undefined fragments

6  Недовољно дефинисане 
магматске стене 
Insufficiently defined igneous 
rocks

6 (4.76%) 5 (3.97%) 1 (0.79%)
Глачалице, недефинисани 
фрагменти 
Grind stones. Undefined fragments

7.  Гнајс 
Gneiss

2 (1.59%) 2 (1.59%) 0
Недефинисани фрагменти 
Undefined fragments

8.  Гнајсгранит 
Gneiss granite

1 (0.79%) 1 (0.79%) 0
Глачалице 
Grind stones

9.  Јаспис 
Jasper

2 (1.59%) 2 (1.59%) 0
Глачалице 
Grind stones

укупно/Total 126(100%) 77(61.11%) 49(38.89%)

Табела 3. Заступљеност камених сировина у материјалу од глачаног камена из сонде 5

Table 3. Proportion of occurrence of raw stone material in ground stone artifacts from trench 5

Abrasive tools Groundedge tools

Undefined fragments
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(An to no vić 2003: 16). Ме ђу тим, на ло ка ли те ту Цр кви-
не оне су за сту пље не у за не мар љи во ма лој ко ли чи ни, 
тек са 4 при мер ка, а од то га са мо је дан ар те факт при-
па да ин ду стри ји гла ча ног ка ме на – те сла ти па III/5/а. 
Оста ли при мер ци при па да ју ин ду стри ји окре са ног 
ка ме на. На осно ву ра ни јих ана ли за иден тич них сте на 
с дру гих ло ка ли те та прет по ста вља се да је и ов де реч о 
кри ста ла стим шкриљ ци ма, кор ни ти ма и ме та мор фи-
са ним пе шча ри ма (An to no vić, Re si mić-ša rić, Cvet ko-
vić 2006: 56–63). Од оста лих ме та морф них сте на ту су 
гнај сгра нит, од ко га је би ла из ра ђе на јед на ста тич на 
гла ча ли ца, и гнајс ко ји је за сту пљен са мо у об ли ку нео-
бра ђе ног ко ма да.

ТИПОЛОШКААНАЛИЗАПРЕДМЕТА
ОДГЛАЧАНОГКАМЕНА

У ком плет ном узор ку из сон де 5, ко ји бро ји 2.156 
на ла за ка ме не ин ду стри је, за бе ле же но је са мо 126 це-
лих и фраг мен то ва них при ме ра ка алат ки од гла ча ног 
ка ме на, ме ђу ко ји ма је тек 75 ти по ло шки де фи ни са них 
ар те фа ка та (та бе ла 2, гра фи кон 2, сл. 4–8). Нај број-
ни је су абра зив не алат ке (гла ча ли це и бру се ви), и то 
упра во ста тич не гла ча ли це ко је су слу жи ле за об ра ду 
пред ме та од чвр стих ма те ри ја ла (ка мен, кост итд.). 
Њи хо ва број ност не из не на ђу је ако се има у ви ду да је 
у де лу на се ља об у хва ће ног сон дом 5 по сто јао ра ди о-
нич ки цен тар у ко ме се из ра ђи ва ло ору ђе од окре са ног 
и гла ча ног ка ме на. Дру ги по за сту пље но сти су те сле и 
дле та, док се се ки ре, че ки ћи и жрв ње ви по ја вљу ју тек 
с по не ким при мер ком. У ма те ри ја лу су за бе ле же ни и 
фраг мен ти гла ча ног ору ђа (те ме ни и сред њи де ло ви 
алат ки са се чи цом) на осно ву ко јих се ни је мо гао да 
од ре ди тип пред ме та, као и из ве стан број од би та ка с 
тра го ви ма гла ча не по вр ши не. У сон ди 5 је при ку пље-
но све га 15 це лих при ме ра ка, ме ђу њи ма под јед на ко 
по лу фа бри ка та и алат ки са за вр ше ном об ра дом. Из-
бор си ро ви на по ка зу је те жњу ене о лит ских вин чан ских 
мај сто ра ка ујед на че ној ка ме ној про дук ци ји, ка ко у 
ору ђу од окре са ног та ко и у оном од гла ча ног ка ме на. 
„Ла ке бе ле сте не“ раз ли чи тог сте пе на си ли фи ко ва но-
сти су ско ро је ди не упо тре бље не у из ра ди алат ки са 
се чи цом, док су пе шча ри с кар бо нат ним ве зи вом, од 
сред ње до фи но зр них ва ри је те та, би ли ко ри шће ни за 
из ра ду абра зив ног ору ђа. Ма ло број не маг мат ске и ме-
та морф не сте не са мо раз би ја ју уни форм ност, али не 
пред ста вља ју зна чај ну ком по нен ту у ма те ри ја лу од 
гла ча ног ка ме на (та бе ла 3).

Те сле (сл. 4, 2–4; сл. 5, 1–4; сл. 6, 1–2) су нај број-
ни је и нај ра зно вр сни је алат ке у ору ђу од гла ча ног ка-
ме на, што је уоби ча је на по ја ва на свим нео лит ским 
и ене о лит ским ло ка ли те ти ма с ко јих је ин ду стри ја 
гла ча ног ка ме на ис пи та на. За сту пље ни су ско ро сви 
ти по ви те сли, а ме ђу под ти по ви ма нај ви ше је оних са 
со чи ва стим по преч ним пре се ком због си ро ви не од 

ко је су би ле из ра ђе не (сл. 4, 3–4; сл. 5, 3–4; сл. 6, 2).8 
Оста ле вр сте алат ки са се чи цом за сту пље не су тек с 
не ко ли ко при ме ра ка. У ма те ри ја лу су кон ста то ва ни 
са мо је дан по лу фа бри кат се ки ре (сл. 4, 1) и 4 дле та ти-
па V/2 (сл. 6, 3–4). Све алат ке са се чи цом, сем јед ног 
из у зет ка, би ле су из ра ђе не од „ла ких бе лих сте на“ раз-
ли чи тог сте пе на си ли фи ка ци је, што пот пу но од го ва ра 
већ ра ни је утвр ђе ној оп штој сли ци о ка сно вин чан ској 
ка ме ној ин ду стри ји. Та ко ђе не од у да ра ни на чин об-
ра де алат ки: код свих при ме ра ка тра го ви окре си ва ња, 
тех ни ке ко јом се при мар но об ли ко вао пред мет, оста ли 
су мак си мал но ви дљи ви, а гла ча њем су се фи нал но об-
ра ђи ва ли са мо не ки де ло ви алат ке, пре све га се чи ца 
(сл. 9). Сто га вр ло че сто алат ке са се чи цом под се ћа ју 
на по је ди не ти по ве ору ђа од окре са ног ка ме на. Ме ђу 
алат ке са се чи цом убра ја се и из ве стан број те ме них 
и сре ди шњих де ло ва као и од би ци ма њих ди мен зи ја с 
тра го ви ма угла ча них по вр ши на (сл. 8, 5–7).

Абра зив не алат ке, пре све га гла ча ли це, знат но су 
број ни је од свег оста лог ору ђа. Ме ђу њи ма пре о вла-
да ва ју ста тич не гла ча ли це ти па XI/6 (сл. 7, 1–4), и то 
пр вен стве но оне с јед ном рад ном по вр ши ном. Све су 
без раз ли ке би ле из ра ђе не од пе шча ра с кар бо нат ним 
ве зи вом. Ово се од но си и на бру се ве (сл. 8, 1–3) за ко је 
су би ли упо тре бље ни ско ро фи но зр ни пе шча ри. 

 
ВЕРТИКАЛНАДИСТРИБУЦИЈАОРУЂА
ОДГЛАЧАНОГКАМЕНА

Ин ду стри ја гла ча ног ка ме на на ло ка ли те ту Цр-
кви не не по ка зу је бит не раз ли ке у вер ти кал ној ди-
стри бу ци ји кроз ар хе о ло шке сло је ве. Си ро вин ски и 
ти по ло шки иден тич на је ова у сло је ви ма из над зе му-
ни ца и ја ма с оном ко ја је за те че на у њи ма (та бе ле 
2–3). Из у зе так пред ста вља ју абра зив не алат ке ко је су 
кон цен три са не у сло ју из над ја ма, и то у њи хо вој не-
по сред ној бли зи ни (сл. 3). Ово је по да так ви ше ко ји 
го во ри у при лог тврд њи да се у де лу на се ља об у хва-
ће ног сон дом 5 на ла зио ра ди о нич ки цен тар за из ра ду 
ка ме ног ору ђа.

А.Ц. 1.2 – Ар хе о ло шка це ли на 1.2 је ја ма не пра-
вил ног елип со ид ног об ли ка, ди мен зи ја 4 x 2 m, ко ја 
јед ним де лом за ла зи у ју жни про фил сон де, те сто га 
ни је ис тра же на у це ло сти. Ја му, ко ја се уоча ва од дна 3. 
от коп ног сло ја, за тва рао је слој усит ње ног ле па. Би ла 
је ис пу ње на там но бра он рас тре си том зе мљом с до ста 
ке ра мич ких уло ма ка, усит ње ним ле пом, жи во тињ ским 
ко сти ма. У њој је при ку пље но 94 на ла за из ра ђе них од 
ка ме на. У А.Ц. 1.2 су за бе ле же ни круп ни ко ма ди од „ла-
ких бе лих сте на“: је згра, ма кро од би ци, по лу фа бри ка ти 
за гла ча но ору ђе, као и фи нал ни про из во ди ору ђа од 
гла ча ног ка ме на. Ту је чак и је дан по лу фа бри кат за 
бу ше но ору ђе (сл. 6, 6). У са мој ја ми, као и око ње, 
при ме ћу је се по ве ћа на кон цен тра ци ја абра зив ног 
ору ђа (сл. 3), та ко да и овај по да так де фи ни ше ја му 

8  Алат ке из ра ђе не од „ла ких бе лих сте на“ по пра ви лу има ју со чи васт по преч ни пре сек, оне на пра вље не од тзв. фи но зр них си во зе ле-
них има ју по лу кру жан пре сек, док се алат ке од маг мат ских и ме та морф них сте на од ли ку ју елип со ид ним по преч ним пре се ком.



202 драгана антоновић

Сл. 4. Оруђе од глачаног камена из сонде 5: 1. полуфабрикат секире, кв. Љ7, о.с. 02, 2. тесла типа III/1/a, А.Ц. 1.5, 
3. тесла типа III/1/a, А.Ц. 1.2, 4. тесла типа III/1/c, А.Ц. 1.2

Fig. 4. Ground stone implements from trench 5: partially formed axe, sq. LЈ7, a.l. 02, 2. adze type III/1/a, A.U.  1.5, 3. 
adze type III/1/a, A.U. 1.2, 4. adze type III/1/c, A.U. 1.2
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Сл. 5. Оруђе од глачаног камена из сонде 5: 1. тесла типа III/1/f, АЦ 1.2, 2. тесла типа III/3/a, АЦ 1.2, 3. тесла 
типа III/2/b, кв. Л10, о.с.04, 4. тесла типа III/4/c, АЦ 1.2

Fig. 5. Ground stone implements from probe 5: 1. adze type III/1/f, A.U. 1.2, 2. adze type III/3/a, A.U. 1.2, 3. adze type 
III/2/b, sq. L10, a.l.04, 4. adze type III/4/c, A.U. 1.2
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Сл. 6. Оруђе од глачаног камена из сонде 5: 1. тесла типа III/5/a, кв. Љ10, о.с. 03, 2. тесла типа III/8/a, 
А.Ц. 1.5, 3. длето типа V/2/a, А.Ц. 2.2, 4. длето типа V/2/b, кв. Л19, о.с. 03, 5. чекић типа VI/4/d, АЦ 1.5, 6. 
полуфабрикат перфорираног чекића, А.Ц. 1.2

Fig. 6. Ground stone implements from trench 5: 1. adze type III/5/a, sq. LJ10, a.l. 03, 2. adze type III/8/a, A.U. 1.5, 3. 
chisel type V/2/a, A.U. 2.2, 4. chisel type V/2/b, sq. L19, a.l. 03, 5. hammer type VI/4/d, A.U. 1.5, 6. partially formed 
perforated hammer, A.U. 1.2
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Сл. 7. Оруђе од глачаног камена из сонде 5: 1. глачалица типа XI/6/a, кв. Љ7, о.с. 02, 2. глачалица типа XI/6/a, 
кв. Љ15, о.с. 04, 3. глачалица типа XI/6/b, А.Ц. 1.5, 4. глачалица типа XI/6/c, кв. Ј12, о.с. 03

Fig. 7. Ground stone implements from trench 5: 1. grind stone type XI/6/a, sq. LJ7, a.l. 02, 2. grind stone type XI/6/a, 
sq. LJ15, a.l. 04, 3. grind stone type XI/6/b, A.U. 1.5, 4. grind stone type XI/6/c, sq. Ј12, a.l. 03
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Сл. 8. Оруђе од глачаног камена из сонде 5: 1. брус типа XII/1, кв, Л-Љ7, о.с. 01, 2. брус типа XII/3, кв. Љ19, о.с. 
03, 3. брус типа XII/4, А.Ц. 1.5, 4. жрвањ, А.Ц. 2.2; 5. темени део алатке са сечицом, А.Ц. 1.5, 6. темени део тесле, 
А.Ц. 1.5, 7. темени део тесле, А.Ц. 2.2

Fig. 8. Ground stone implements from trench 5: 1. whetstone type XII/1, sq, L-LJ7, a.l. 01, 2. whetstone type XII/3, 
sq. LJ19, a.l. 03, 3. whetstone type XII/4, A.U. 1.5, 4. millstone, A.U.  2.2; 5. proximal end of a ground edge tool, A.U. 1.5, 
6. proximal end of an adze, A.U. 1.5, 7. proximal end of a ground edge tool, A.U. 2.2
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Сл. 9. Тесла типа III/4/c, 
А.Ц. 1.2, од делимично 
силификованог туфа

Fig. 9. Adze type III/4/c, 
A.U.  1.2, made of partially 
silicifed tuff

Сл. 10. Камени налази од слабо силификованог 
туфа из А.Ц. 1.5 у сонди 5

Fig. 10. Stone finds from slightly silicified 
tuff from A.U. 1.5 in trench 5
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као ра ди о нич ко ме сто. Си ро вин ски са став ка ме ног 
ма те ри ја ла не од у да ра од остат ка сон де, а пре све га од 
оста лих ар хе о ло шких це ли на. По ред нај за сту пље ни-
јих „ла ких бе лих сте на“ све оста ле ка ме не си ро ви не 
уче ству ју с 28,67% (та бе ла 4).

сировина
raw material

број 
number

%

„Лаке беле стене“
„Light white rocks“

67 71.28

Силицијске стене
Siliceous rocks

20 21.23

Пешчари
Sandstones

6 6.38

Диорит
Diorite

1 1.06

укупно
Total

94 100.00

Табела 4. Сировине коришћене за израду артефаката 
од окресаног и глачаног камена у А.Ц. 1.2

Table 4. Raw materials used for the production of chipped 
and ground stone artifacts in A.U. 1.2

Ору ђе од гла ча ног ка ме на за сту пље но је с 11 ти-
по ло шки де фи ни са них при ме ра ка (та бе ла 5; сл. 4, 
3–4; сл. 5. 1–2, 4; сл. 6, 6). Не знат но је ви ше по лу-
фа бри ка та и ко ма да си ро ви не, а фи нал них про из во-
да има са мо три. Пре ма ти по ло шкој ра зно вр сно сти 
ору ђа од гла ча ног ка ме на са свим је мо гу ће да је А.Ц. 
1.2 би ла ра ди о ни ца за об ра ду ка ме на, а не са мо от-
пад на ја ма у не по сред ној бли зи ни ра ди о ни це ко ја 
ни је ја сно де фи ни са на у сло је ви ма из над ар хе о ло-
шких це ли на.

А.Ц. 1.4 – То је ја ма ско ро пра во у га о ног об ли ка, 
ди мен зи ја 4 x 2 m. Уоча ва се од дна 4. от коп ног сло ја. 
Би ла је ис пу ње на там но бра он зе мљом, ве ћом ко ли чи-
ном фраг мен то ва не ке ра ми ке и жи во тињ ским ко сти-
ма. Ис тра жи ва чи ло ка ли те та про ту ма чи ли су це ли ну 
као ма њу от пад ну ја му.

Ја ма А.Ц. 1.4 да ла је све га 9 на ла за од ка ме на. За-
сту пље ни су са мо од би ци од „ла ких бе лих сте на“ раз-
ли чи тог сте пе на си ли фи ка ци је. Ни је дан при ме рак не 
ука зу је на гла ча но ору ђе – не ма од би та ка од гла ча них 
алат ки, по лу фа бри ка та, ни ти ма кро од би та ка по год них 
за гла ча но ору ђе. Ме ђу тим, по ред А.Ц. 1.4, у ква дра ту 
Л10 на ђе не су две фраг мен то ва не ста тич не гла ча ли це 
ти па XI/6, као и је дан брус ти па XII/1, па мо жда овај 
по да так ука зу је на бли зи ну рад ног ме ста.

А.Ц. 1.5 – Ја ма ско ро пра во у га о ног об ли ка, при-
бли жних ди мен зи ја 8 x 4 m. По ја вљу је се од дна 3. 
от коп ног сло ја. Ова це ли на ни је ком плет но ис тра-
же на. Зо на 4 x 2 m ко ја об у хва та ква дра те Л–Љ16 
оста вље на је не ис тра же на, а са ма ја ма до брим де лом 
за ла зи у ју жни и се вер ни про фил сон де 5. Ја ма је би ла 
ис пу ње на там но бра он рас тре си том зе мљом с до ста 
га ри и усит ње ног ле па, с ви со ком кон цен тра ци јом 
ке ра мич ких на ла за, жи во тињ ских ко сти ју и ка ме ног 
ма те ри ја ла. Са мо у свом ис точ ном углу ја ма је би ла 
за тво ре на зо ном ле па. Кон цен тра ци ја на ла за, по себ-
но ка ме них, нај ве ћа је у 5. от коп ном сло ју, од но сно 
у гор њим сло је ви ма ја ме, прак тич но ка да је она би ла 
ско ро до кра ја ис пу ње на. Пре ма струк ту ри на ла за ја-
ма има ка рак тер ве ли ке от пад не ја ме.

Це ли на 1.5 је да ла да ле ко нај ви ше на ла за у окви ру 
сон де 5, чак 1.357 при ме ра ка ка ме не ин ду стри је. Нај-
ве ћи број ар те фа ка та из ра ђен је од „ла ких бе лих сте на“ 

тип
Type

сировина
raw material

степенобраде
Degree of manufacturing

количина
Quantity

III
Лаке беле стене, различитог степена силификованости
Light white rocks. various degree of silification

финални производ
Final product 

2 (2.13%)

III/1/c
Лаке беле стене, различитог степена силификованости
Light white rocks. various degree of silification

Полуфабрикати
Semi final product 

2 (2.13%)

III/1/f
Лаке беле стене, потпуно силификоване 
Light white rocks. silicified

Полуфабрикати
Semi final product 

1 (1.06%)

III/3/a
Лаке беле стене, делимично силификоване
Light white rocks. partly silicified

Полуфабрикати
Semi final product 

1 (1.06%)

III/4/c
Лаке беле стене, делимично силификоване
Light white rocks. partly silicified

финални производ
Final product 

1 (1.06%)

VII/1/a
Пешчар
Sandstone

Полуфабрикати
Semi final product 

1 (1.06%)

XI/6/a
Пешчар
Sandstone

финални производ
Final product 

1 (1.06%)

XI/6/c
Пешчар
Sandstone

финални производ
Final product 

1 (1.06%)

XII/1
Пешчар
Sandstone

финални производ
Final product 

1 (1.06%)

укупно
Total

11(11.7%)

Табела 5. Типови оруђа од глачаног камена, сировине од којих су израђена, степен обраде и њихова 
заступљеност у А.Ц. 1.2

Table 5. Types of ground stone implements, raw materials used, degree of manufacturing and their occurrence in A.U. 1.2
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раз ли чи тог сте пе на си ли фи ка ци је, а све оста ле ка ме не 
си ро ви не су за сту пље не с ма ње од 4% (та бе ла 6). 

У овој за тво ре ној це ли ни на ђе но je са мо 11 при ме-
ра ка ти по ло шки де фи ни са ног ору ђа од гла ча ног ка ме на 
(та бе ла 7; сл. 4, 2; сл. 6, 2, 5; сл. 7, 3; сл. 8, 3). У гла ча но 
ору ђе мо гу да се опре де ле и те ме ни де ло ви фраг мен то-
ва них алат ки са се чи цом ко ји су пре тр пе ли на кнад не 
до ра де с тен ден ци јом да до би ју дру гу на ме ну (сл. 6, 1–2). 
Не знат но пре о вла да ва ју абра зив не алат ке – гла ча ли це, 
бру се ви и 1 фраг мен то ва ни жр вањ, сви из ра ђе ни од пе-
шча ра. Ору ђе на пра вље но од „ла ких бе лих сте на“ у овој 
це ли ни се ја вља у об ли ку по лу фа бри ка та и по ред 1.300 

од би та ка од исте си ро ви не по твр ђу је се те за да је А.Ц. 1.5 
би ла ра ди о ни ца за из ра ду алат ки од по ме ну тих сте на.9 
За ди вљу је ко ли чи на ми ни ја тур них од би та ка при ку пље-
них у овој це ли ни (сл. 10) ко ји илу стру ју фи но ћу из ра де 
по лу фа бри ка та за гла ча ње, ко ји, за пра во, у ве ћи ни слу-
ча је ва ни су ни би ли угла ча ни упра во због ве о ма пе дант-
не прет ход не об ра де окре си ва њем (сл. 2).

А.Ц. 1.12 – Реч је о плит кој ја ми ма њих ди мен зи ја 
(1,4 x 0,8 m), ско ро пра вил ног елип со ид ног об ли ка. 
Ис пу ну ја ме чи ни ли су ко ма ди ле па, ве ћи број ке ра-
мич ких фраг ме на та, жи во тињ ске ко сти и са мо 3 ар-
те фак та ин ду стри је окре са ног ка ме на, из ра ђе ни од 
„ла ких бе лих сте на“.

А.Ц. 2.1 – Ова це ли на се по ја вљу је у 4. от коп ном 
сло ју као зо на ле па, од но сно оста ци ка сно вин чан ске 
ку ће, да би се у до њим сло је ви ма по ка за ло да је реч о 
ја ми. Ис пу ну ја ме чи ни ла је там но бра он зе мља с усит-
ње ним ле пом, фраг мен ти ма ке ра ми ке, жи во тињ ским 
ко сти ма и ка ме ним ар те фак ти ма. У овој ја ми от кри ве-
ни су и оста ци људ ских ко сти ју и јед на плит ка би ко-
нич на зде ла окре ну та дном на го ре, па се прет по ста вља 
да је реч о гроб ној ја ми.10 Из ње по ти че 20 ка ме них 
на ла за. Ме ђу си ро ви на ма убе дљи во пре о вла да ва ју 
„ла ке бе ле сте не“ (70%) у об ли ку од би та ка и са мо јед-
ног те ме ног де ла не ке алат ке са се чи цом, из ра ђе не од 
де ли мич но си ли фи ко ва ног вул кан ског ту фа. Ка ме ни 
на ла зи ука зу ју да А.Ц. 2.1 ни је би ла ни шта ви ше од 
от пад не ја ме.

сировина
raw material

број
number

%

„Лаке беле стене“
„light white rocks“

1312 96.68

Силицијске стене
siliceous rocks

38 2.80

Пешчари
sandstones

7 0.52

укупно
Total

1357 100.00

Табела 6. Сировине коришћене за израду артефаката 
од окресаног и глачаног камена у А.Ц. 1.5

Table 6. Raw materials used for the production of chipped 
and ground stone artifacts in A.U. 1.5

тип
Type

сировина
raw material

степенобраде
Degree of manufacturing

количина
Quantity

III
Лаке беле стене, делимично силификоване
Light white rocks. partly silicified

Полуфабрикат
Semi final product 

1 (0.07%)

III/1/a
Лаке беле стене, делимично силификоване
Light white rocks. partly silicified

Полуфабрикат
Semi final product 

1 (0.07%)

III/8/a
Лаке беле стене, делимично силификоване
Light white rocks. partly silicified

финални производ
Final product 

1 (0.07%)

VI/4/d
Лаке беле стене, делимично силификоване
Light white rocks. partly silicified

Полуфабрикат
Semi final product 

1 (0.07%)

VI/6
Лаке беле стене, делимично силификоване
Light white rocks. partly silicified

финални производ
Final product 

1 (0.07%)

XI/6/a
Пешчари
Sandstones

финални производ
Final product 

1 (0.07%)

XI/6/b
Пешчари
Sandstones

финални производ
Final product 

2 (0.15%)

XI/6/c
Пешчари
Sandstones

финални производ
Final product 

1 (0.07%)

XII/4
Пешчари
Sandstones

финални производ
Final product 

1 (0.07%)

XIV
Пешчари
Sandstones

финални производ
Final product 

1 (0.07%)

укупнотиполошкидефинисаногоруђа
Total typologically defined tools

11(0.78%)

Табела 7. Типови оруђа од глачаног камена у А.Ц. 1.5

Table 7. Types of ground stone implements in A.U. 1.5

   9 Де таљ ни је о ин ду стри ји окре са ног ка ме на в. Бо го са вље вић-Пе тро вић, у овој све сци.

10  Трип ко вић и др., у овој све сци.
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Из над це ли не 2.1 на ђе не су 3 фраг мен то ва не гла ча-
ли це (кв. Ј12, 3. от коп ни слој), а у не по сред ној бли зи-
ни ко мад жрв ња и гла ча ли це (Ј13, 2. от коп ни слој).

А.Ц. 2.2 – Реч је о ја ми ско ро пра во у га о ног об ли ка, 
ко ја јед ним де лом за ла зи у ју жни про фил сон де 5, те 
се ње не ре ал не ди мен зи је не зна ју. Ис тра же ни део у 
сон ди 5 про сти ре се на 5 x 2 m. Ја ма је би ла за тво ре на 
сло јем усит ње ног ле па, а ис пу ње на там но бра он рас-
тре си том зе мљом с ве ћом кон цен тра ци јом ке ра ми ке. 
Од оста лих на ла за би ле су ту и жи во тињ ске ко сти и 
ка ме ни ар те фак ти. Ових по след њих при ку пље но је 
тек 36 ко ма да.

И ов де у си ро ви на ма пре о вла ђу ју „ла ке бе ле сте не“ 
раз ли чи тог сте пе на си ли фи ка ци је (75%), од ко јих је, 
осим већ стал но по сто је ћих од би та ка, би ло из ра ђе но 
и не ко ли ко при ме ра ка ору ђа од гла ча ног ка ме на (сл. 
6, 3; сл. 8, 7). Ко мад не де фи ни са не ста тич не гла ча ли-
це са до бро угла ча ном рад ном по вр ши ном ука зу је на 
бли зи ну ра ди о ни це.

ЗАКЉУЧАК

Ло ка ли тет Цр кви не пред ста вља, за са да, је ди но на-
ла зи ште с кра ја вин чан ске кул ту ре ко је је да ло ова ко 
ве ли ки узо рак ка ме ног ма те ри ја ла. У пре ко 50 сон ди, са 
ис тра же ном по вр ши ном од при бли жно 2.600 m2, при-
ку пље но је пре ко 6.600 при ме ра ка ору ђа од окре са ног 
и гла ча ног ка ме на. Ова кав узо рак омо гу ћио је са гле да-
ва ње ка рак те ра ене о лит ске ка ме не ин ду стри је знат но 
бо ље не го што је то био слу чај с ма лим ко лек ци ја ма са 
до са да ис тра же них ло ка ли те та. Сон да 5 у не ку ру ку 
пред ста вља ре пре зен та тив ни узо рак за цео ло ка ли тет. 
Њо ме је об у хва ће на ве ли ка по вр ши на (72 m2) и не ко-
ли ко уко па них обје ка та, ко ји су ско ро сви би ли по ве за-
ни с из ра дом ка ме ног ала та у овом де лу на се ља. Иако 
сон дом 5 ни је об у хва ћен сам ра ди о нич ки цен тар за 
об ра ду ка ме на, ње го во по сто ја ње по твр ђу је ве ли ки 
број ар те фа ка та од исте си ро ви не, „ла ких бе лих сте-
на“ ко је су у ма те ри ја лу из ове сон де за сту пље не са 
ско ро 90% на ла за. Ве ли ки број од би та ка11 од те си ро-
ви не та ко ђе ука зу је на ра ди о ни цу у овом де лу на се ља. 
Си ро ви на је под јед на ко ко ри шће на за из ра ду ору ђа 
од окре са ног и од гла ча ног ка ме на, с тим што се код 
ових по след њих фи нал на об ра да бру ше њем из во ди-
ла са свим су мар но, до зво ља ва ју ћи да се ја сно са гле да 
прет ход на об ра да окре си ва њем. Ова квим при сту пом 
у из ра ди ала та при ме ћу је се исти по сту пак при об-
ра ди ка ме них ар те фа ка та, што до ка зу је да су у истом 
ра ди о нич ком цен тру про из во ђе не све вр сте ка ме ног 

ору ђа, ка ко оног од окре са ног ка ме на та ко и оног ко-
је ће на кнад но би ти об ли ко ва но гла ча њем. Исто та ко 
је ви дљи во и мак си мал но ис ко ри шћа ва ње си ро ви не, 
по што су че сто про дук ти из при пре ме по лу фа бри ка та 
за ору ђе од гла ча ног ка ме на, као и не у спе ли или оште-
ће ни при мер ци тог ала та, би ли упо тре бље ни за из ра ду 
ар те фа ка та ин ду стри је окре са ног ка ме на. До от кри-
ћа на се ља у Цр кви на ма сма тра ло се да су ла ке бе ле 
сте не углав ном маг не зи ти. За кљу чак да се у обла сти 
Там на ве ко ри стио вул кан ски туф упот пу њу је сли ку о 
ко ри шће њу си ро ви на из не по сред не око ли не, што је 
при ме ће но и на дру гим вин чан ским ло ка ли те ти ма 
(An to no vić 2003, 132).   

Ин ду стри ја гла ча ног ка ме на по ка зу је исте за ко ни-
то сти ко је су још ра ни је уоче не на ка сно вин чан ском 
ма те ри ја лу из Чу чу га, ло ка ли тет Или ћа бр до (Ан то-
но вић 1997а). Од но си ме ђу по је ди ним вр ста ма ору-
ђа од гла ча ног ка ме на, ко ји су при ме ће ни на Или ћа 
бр ду, ва же и ов де. Ско ро по ло ви ну ма те ри ја ла чи не 
абра зив не алат ке (43,36%), а у про цен ту ал ном од но су 
сле де не де фи ни са ни фраг мен ти и од би ци од гла ча ног 
ала та (36,28%). Алат ке са се чи цом су за сту пље не тек 
с 20,35% на ла за (гра фи кон 2). Ова кав од нос и оп шти 
из глед по ка зу је и ма те ри јал ин ду стри је гла ча ног ка-
ме на из за вр шних сло је ва у са мој Вин чи.12

Ма ли је број ис тра же них ло ка ли те та са са мог 
кра ја вин чан ске кул ту ре, по го то во оних на ко ји ма 
је ка ме на ин ду стри ја би ла за сту пље на у оној ко ли-
чи ни као на Цр кви на ма. Оно што се на слу ћи ва ло на 
осно ву ана ли зе ма те ри ја ла са не ких знат но ма њих 
ис ко па ва ња, ов де је по твр ђе но на ве ли ком узор ку. 
Ка ме на ин ду стри ја у мла ђој фа зи вин чан ске кул ту ре, 
прак тич но већ од гра дач ке фа зе, до би ја спе ци фи чан 
из глед пре све га за хва љу ју ћи си ро ви ни ко ја се у том 
пе ри о ду по ја вљу је, а то су та ко зва не ла ке бе ле сте не. 
Ова си ро ви на ве ро ват но пред ста вља сво је вр стан од-
го вор на по ја ву ме та ла у том пе ри о ду  и си но ним је 
за де вал ва ци ју у про дук ци ји ка ме ног ору ђа. Ка мен 
ни жег ква ли те та, хи пер про дук ци ја ка ме ног ору ђа, 
су мар на об ра да ала та од гла ча ног ка ме на ко ји све 
ви ше ли чи на онај од окре са ног ка ме на због че стог 
из о ста ја ња фи нал не об ра де и знат но по ве ћан број 
абра зив ног ору ђа је су по ја ве ко је де фи ни шу за вр ше-
так вин чан ске кул ту ре и ука зу ју на то да ка ме на про-
дук ци ја прак тич но не ма ви ше ни ка кве ве зе с оном 
из пе ри о да нео ли та. За вр шет ком вин чан ске кул ту ре 
не ста ће и ору ђе ко је да је пе чат ње ној мла ђој фа зи 
на ја вљу ју ћи до ла зак не ких но вих пра ви ла у пра и-
сто риј ској еко но ми ји.

11  О то ме де таљ ни је код Бо го са вље вић-Пе тро вић, у овој све сци.

12  Ово се по себ но од но си на ма те ри јал с но вих ис ко па ва ња у Вин чи ко ја се вр ше од 1998. го ди не до да нас. Аутор је део струч ног 
ти ма ко ји ра ди на ана ли зи ка ме ног ма те ри ја ла са Вин че.
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the site of crkvine, investigated in 20052006 with
in rescue archeological excavation at the surface pit 
tamnavaistočno polje of the Mining Basin Kolubara 
yielded one of the largest collection of finds of chipped 
and ground stone in Serbian archeology. Stone industry 
from the site cannot boast beauty of material or exotic 
materials brought from afar, but it is exceptional in its 
uniformity which proves beyond doubt that here once 
was a sizeable manufacturing centre for gathering stone 
material, production and probably distribution of stone 
tools in these parts.

“Light white rocks” dominated in the complete stone 
material found in trench 5, accounting for almost 88.03% 
of all stone findings, while the remaining 11.97% or 258 
pieces of stone industry were made from all other rocks 
and minerals recorded at crkvine, which are not charac
terized by great variety (table 1, graph 1). Microscopic 
analysis of 9 samples from various layers and contexts 
of probe 5 showed that “light white rocks” in most cases 
comprised tuff in various stages of silification, as well as 
some devitrified and silicified  volcaniclasit and chert. 
Most samples of stone industry from probe 5 at crkvine 
belong to partially silicified and not very hard tuffs.

out of complete stock retreived from trench 5, com
prising 2 156 stone industry finds, only 126 were whole 
or fragmented ground stone tools, of which only 75 were 
typologically defined artifacts (table 2, graph 2, Fig. 48). 

the most numerous group are abrasive tools (grindstones 
and whetstones) which is not surprising considering the 
fact that in the part of the settlement covered by trench 5 
there existed a manufacturing center for the production 
of chipped and ground stone tools. the second in occur
rence come adzes and chisels, while axes, hammerstones 
and grinding stones appear only sporadically.

ground stone industry at the site of crkvine does not 
display significant differences in the vertical distribution 
across archeological strata. in terms of raw materials and 
typology, the industry in horizons above pithouses and 
pits is the same as the one found inside them (table 23). 
the exception is abrasive tools concentrated in the layer 
above the pits, in their immediate vicinity (Fig. 3).

For now, the site of crkvine is the only location of the 
late vinča culture which yielded such a large sample of stone 
material. trench 5 is to some extent representative of the 
whole site. although trench 5 does not cover the stone craft 
center itself, its existence is supported by a large number of 
artifacts made from the same raw material, namely “light 
white rocks”. a large amount of debitage from the same 
material also testifies to the existence of a workshop in 
this part of the settlement. the material was used both for 
chipped and ground stone tools; finishing in the latter was 
done summarily, leaving visible traces of previous flaking. 
Such manner of working the stone in tool production dis
plays the same procedure in the processing of stone arti
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facts, testifying to the fact that all types of stone tools (flake 
tools as well as those subsequently refined) were made in 
the same workshop centre. optimal use of material is also 
noticeable, since the material left over from reducing cores 
for further processing, or damaged specimens of ground 
stone tools, was reused for making chipped stone industry 
artifacts. Until the discovery of the settlement in crkvine, it 
was thought that light white rocks were mostly magnesites. 
the conclusion that tuff was used in the area of tamnava 
completes the picture of the use of raw materials in the im
mediate vicinity, which was also noted at other vinča sites 
(antonović 2003, 132).   

ground stone industry shows the same regularities ob
served earlier on the late vinča material from Čučuga and 
from the site ilića Brdo (antonović, 1997a). relations 
between individual types of ground stone implements 
observed at the ilića Brdo, apply here as well. almost half 
of the stock comprises abrasive tools (43.36%), followed 
by undefined fragments and flake from ground stone tools 
(36.2%). Hammer stones account for only 20.35% of the 
finds (graph 2). Such proportion and general appearance 
is also displayed by ground stone industry from the top 
layers in vinča itself.

only few sites from the very end of the vinča cul
ture were exavated, especially those in which stone in
dustry was developed to such an extent as in crkvine. 
assumptions made on the basis of the analysis of the 
material recovered from far smaller excavations were 
here confirmed on a large sample. Stone industry in the 
later phase of the vinča culture, practically already from 
the gradac phase, assumes specific appearance, primar
ily due to the raw material which came into use at that 
time, namely, the socalled light white rocks. they seem 
to have been a sort of a response to the appearance of 
metal during this period, and present a devaluation in 
the stone tool manufacturing. poorer quality stone, hyper 
production of stone tools, summary processing of the 
ground stone tools which increasingly assumed the ap
pearance of chipped stone tools due to coarse working, 
together with the growing number of abrasive tools, are 
all features which define the end of the vinča culture and 
point to the fact that stone manufacturing practically has 
nothing in common with the neolithic industry. With 
the end of the vinča culture, the implements marking its 
earlier phase will also disappear foretelling the coming 
of some new rules in prehistoric economy.



УЗОРАКИМЕТОДОЛОШКИПОСТУПАК

По ја ве уоче не у пре ли ми нар ном пре гле ду ма те ри-
ја ла од ре ду ко ва ног ка ме на на ло ка ли те ту Цр кви не 
мо гу се у ве ли кој ме ри пред ста ви ти узор ком из сон де 
5.1 Циљ на шег из ла га ња је да се пу бли ко ва њем на ла за 
од ка ме на из сон де 5 об ја сни „екс пло зи ја“ про дук ци-
јe ма те ри ја ла од „ла ких бе лих сте на“ у пе ри о ду ка да 
по пу ла ци ја из на се ља вин чан ске кул ту ре оста је иста, 
а усло ви при вре ђи ва ња су знат но про ме ње ни. Узо рак 
је ста ти стич ки ре ле ван тан са из дво је них 2.156 при ме-
ра ка окре са не и гла ча не ин ду стри је ка ме на. Од то га 
је ре дук ци јом до би је но 2.069 при ме ра ка, оста ло је ма-
сив но и гла ча но ору ђе. Пре о вла ђу ју ћа упо тре ба јед-
не си ро ви не, као и про мен љи ва струк ту ра основ них 
ка те го ри ја ар те фа ка та (сма ње но уче шће се чи ва у ко-
рист од би та ка), до вољ но су ин три гант ни по да ци ко ји 
зах те ва ју об ја шње ње бу ду ћи да су по след њих де це ни ја 
уоче ни и на дру гим на се љи ма из по зне фа зе вин чан ске 
кул ту ре на те ри то ри ји цен трал ног Бал ка на (Bo go sa-
vlje vić 2001: 35–50). С дру ге стра не, де фи ни са не по ја-
ве у тех но ло ги ји ре ду ко ва ног ка ме на сa ене о лит ског 
на се ља Бод њик (Ра до ва но вић 1996: 41–54), ко је се 
на ла зи у бли зи ни ис тра жи вач ких ра до ва РБ „Ко лу ба-

ра“, омо гу ћа ва ју са гле да ва ње про це са у бли ском ге о-
граф ском окру же њу. Слич на си ту а ци ја је и с на се љем 
Ка ле нић (Ша рић 2005: 88–113), где је ко лек ци ја ене о-
лит ског ма те ри ја ла ма ла (164 при мер ка), али до вољ но 
ин ди ка тив на у сми слу уоча ва ња основ них тен ден ци ја 
ене о лит ског тех но ком плек са. Сва ка од ових на зна ка 
под ра зу ме ва отва ра ње зна чај них пи та ња о ка рак те ру 
и тем пу тех но ло шких про це са при кра ју јед ног до ба и 
тран сфор ма ци јa у на ред ни вре мен ски пе ри од.  

Ма те ри јал из сон де 5 би ће пред ста вљен ко нач ним 
ре зул та ти ма ана ли за из из дво је ног сло ја из над зо на 
ко хе рент ног ле па и ре ги стро ва них ар хе о ло шких це-
ли на (А.Ц.) и по себ но са др жа ја А.Ц. 1.2, 1.4, 1.5, 2.1 и 
2.2. Узо рак је об ра ђен у ба зи по да та ка (Mic ro soft Of fi ce 
Ac cess) по ме то до ло ги ји ли сте атри бу та пред ло же не 
об ра дом ма те ри ја ла с ло ка ли те та Бе ло бр до у Вин чи 
и Ди вље по ље (Ra do va no vić et al. 1984; Bo go sa vlje vić 
1990) пра ће њем струк ту ре си ро ви на, основ них кла са 
ар те фа ка та, ди на мич ко-тех но ло шких про це са ре дук ци-
је и ти по ло ги јом ре ту ши ра ног ору ђа. Је дан од про бле ма 
у интерпрeтацији ре зул та та пред ста вљао је вре мен ски 
оквир за по јам вин чан ске кул ту ре под у прт ре ла тив-
но-хро но ло шким си сте ми ма из сре ди не прет ход ног 
сто ле ћа (Га ра ша нин 1979: 149–153). У овом тек сту 

ВераБогосављевић-Петровић

Редукцијакаменихсировинаналокалитету
Црквине–сонда5сaархеолошкимцелинама

Апстракт: Ка ме ни ма те ри јал из сон де 5 пред ста вља ста ти стич ки и са др жај но до бар узо рак 
ко ји од сли ка ва ка рак тер ком плет не ин ду стри је на на се љу Цр кви не. У ра ду су из не ти по да ци 
о струк ту ри на ла за, од ре ђе на је на ме на от кри ве ног про сто ра и на чин ре дук ци је ка ме них си-
ро ви на. Ве ли ки део тек ста од но си се на упо тре бу ту фа, основ ну си ро ви ну у сон ди 5 за из ра ду 
ору ђа обе тех но ло ги је, гла ча ње и окре си ва ње, као и на па ра лел ни и ис пре пле та ни ток про дук-
ци је ко ји ов де по сто ји.   

Кључнеречи: туф, ро жнац, од би так, је згро, тех но ло ги ја, ра ди о ни ца, ре дук ци ја 

1  Еки па у са ста ву Ве ра Бо го са вље вић-Пе тро вић (На род ни му зеј у Бе о гра ду) и Је ле на Мар ко вић, ар хе о лог, за по че ла је об ра ду 
ма те ри ја ла од окре са ног ка ме на с Цр кви на у окви ру про јек та за штит них ис тра жи ва ња РБ „Ко лу ба ра“ то ком ок то бра 2007. 
Цр те же и фи нал ну об ра ду илу стра ци ја, по ред на ве де них уче сни ка, пот пи су је и Ми ља на Бо ту њац, сту дент ар хе о ло ги је. Ком-
пју тер ска об ра да – Бо бан Трип ко вић (Народни музеј Бе о гра д).

УДК   903 . 21 " 634 " (497 . 11) 
902 . 2 (497 . 11) " 2007 "
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по јам кул ту ре се упо тре бља ва у сми слу фе но ме на ор-
га ни зо ва ња по пу ла ци је. Хро но ло шки ра спон пу бли-
ко ва ног ма те ри ја ла пред ста вља по се бан па кет пи та ња 
ко ја су по кре ну та у но ви јим ра до ви ма о ме та лур шком 
аспек ту вин чан ске кул ту ре (Bo go sa vlje vić-Pe tro vić, An-
to no vić 2005: 37–40). Бу ду ћи да је под јед на ко ва жно 
пи та ње хро но ло ги је на ла зи шта, као и де фи ни са ње 
мо де ла пре ла за из јед ног у дру ги пе ри од и кул тур ни 
ста тус, овом при ли ком због пре вас ход ног ци ља пу-
бли ко ва ња ре зул та та ана ли зе ма те ри ја ла од окре са ног 
ка ме на не ће би ти упу шта ња у ши ру ди ску си ју ко ја се 
по при ро ди про бле ма под ра зу ме ва. Нај но ви је сту ди је 
по ка зу ју да без по да та ка о ап со лут ним да ту ми ма за 
на ла зи шта вин чан ске кул ту ре ни је мо гу ће ква ли тет-
но и пре ци зно де фи ни са ти ра спон жи во та на на се љу 
Цр кви не (Bo rić 2009: 234–237). 

СЛОЈИЗНАДАРХЕОЛОШКИХЦЕЛИНА

ОП ШТА СТРУК ТУ РА 
За кључ но са дном III и де лом IV от коп ног сло ја из-

дво јен је ма те ри јал из над ар хе о ло шких це ли на за ана-
ли зу, укуп но 585 при ме ра ка. Нај ве ћа кон цен тра ци ја 
ар те фа ка та од окре са ног ка ме на уоче на је у ис точ ном 
де лу ис ко па (сл. 1). Рас по ред ма те ри ја ла у про сто ру 

ни је мо гу ће до ку мен то ва ти у кон тек сту ал ној фор ми, 
већ пу тем кван ти та тив не ди стри бу ци је по мер ној је-
ди ни ци ква дра та 2 х 2 m. На осно ву ове по де ле нај ве ће 
кон цен тра ци је су ло ци ра не из над A.Ц. 1.5 и 1.2. По-
је ди не зо не са пре ко 40 при ме ра ка на огра ни че ном 
про сто ру ства ра ле су ути сак гу сти не. Ме ђу тим, осим 
ве о ма уоп ште них фор му ла ци ја у днев ни ку ис тра жи-
ва ња, у до ку мен та ци ји про јек та не по сто је де таљ ни ји 
тех нич ки за пи си на осно ву че га бисмо пре ци зни је мо-
гли да уби ци ра мо на ла зе од ка ме на.

У сло ју из над ар хе о ло шких це ли на (та бе ла 1) 
струк ту ра ма те ри ја ла обе ле же на је пре суд но ви со ком 
кон цен тра ци јом од би та ка (44,6 %) и ви со ким про цен-
том от па да ка (9,1 %), ма лим бро јем се чи ва (16,1%) и 
уоби ча је ном ко ли чи ном је зга ра (око 3 %) у од но су на 
ана лог не по зно вин чан ске ко лек ци је (сл. 2). Слич не 
ре ла ци је уоче не су на на ла зи шти ма из по зно вин чан-
ске фа зе са те ри то ри је Ср би је (Bo go sa vlje vić-Pe tro vić 
2001: 37–38, Fig. 3). Не што ма ње од пе ти не на ла за 
чи не гру па фор мал но ар ти ку ли са ног ору ђа и гру па 
бр зо адап тив них алат ки са тра го ви ма ра да (for mal 
to ols and ex pe di ant to ols) са из ра же ним про це сом 
фраг мен та ци је. То су нај зна чај ни ји оп шти по ка за-
те љи ко ји де фи ни шу рад ни ка рак тер по сма тра ног 
про сто ра. 

СЛОЈИЗНАДАРХЕОЛОШКИХЦЕЛИНА

СИ РО ВИ НЕ
Ла ке бе ле сте не пред ста вља ју основ ну си ро ви ну 

за из ра ду ка ме ног ору ђа, за тим раз не вр сте ро жна ца, 
опа ли, кварц и квар цит до 5% од укуп не упо тре бе у 
сло ју из над ар хе о ло шких це ли на (та бе ла 2).

Основ ни ма те ри јал за из ра ду ору ђа у сон ди 5 је сте 
бе ли ча ста ла ка сте на раз ли чи тог сте пе на си ли фи ка-
ци је (70,8%), од ва ри јан ти ко је на до дир оста вља ју 
прах до твр дих ма те ри ја ла ко ји се при бли жа ва ју ква-
ли те ту ро жна ца. Због уни форм но сти ана ли за ко је се 
ду жи низ го ди на при ме њу ју на ис тра жи ва њу вин чан-
ског тех но ком плек са ова вр ста ма те ри ја ла обе ле же на 

основнакатегоријаартефаката
basic category of artifact

број
number 

%

Одбици
Flakes

261 44.6

Сечива
Blades

94 16.1

Језгра
Cores

17 2.9

Отпаци
Waste

53 9.1

Ретуширано оруђе
Retouched tools

138 23.6

Глачано оруђе, фрагменти
Ground stone tools, fragments

21 3.6

Сл. 1. Сонда 5 с проширењима, слој изнад археолошких целина: концентрација материјала од окресаног камена 

Fig. 1. Trench 5 with the extensions, layer above archeological units: concentration of flaked stone material

Табела 1/Table 1
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је као тип 1 и ва ри јан та ма 1.1 (ме ка на) и 1.2 (твр да) 
у ба зи по да та ка за ка ме ни ма те ри јал окре са не тех-
но ло ги је. Ми кро скоп ски пре па ра ти и ма кро скоп ске 
пе тро граф ске ана ли зе по ка за ле су да су сви узор ци 
си ро ви не 1 и ма њи део ти па 2 (2.2, 2.3) на Цр кви на ма 
ту фо ви и вул ка но кла сти ти са од ре ђе ним сте пе ном 
си ли фи ка ци је.2 Ти ме се раз ре ша ва ју ви ше го ди на 
ства ра не не до у ми це код ис тра жи ва ча ка ко пре ци зно 

да фор му ли шу си ро ви ну под на зи вом ла ка бе ла сте на. 
На осно ву ту ма че ња сa Цр кви на, на ба зи об ја вље ног 
ре зул та та сa на се ља Ди во стин (Tring ham et al. 1988: 
203–212), по себ но пу бли ко ва них ана ли за сa Ди вљег 
по ља и Тр си на (Bo go sa vlje vić 1990: 15–40), до би ја 
на зна ча ју при ступ да се уве де оп шти на зив уме сто 
спе ци фи ко ва ног ге о ло шког пој ма. На и ме, ме ка ни 
ка мен с квар цом, маг не зи том, до ло ми том и кал ци том 
у свом са ста ву из око ли не Кра ље ва и маг не зи ти из 
око ли не Чач ка, на шу ма диј ском на се љу Ди во стин, 
је су вр сте пор це ла ни та, а у се ве ро за пад ној Ср би ји 
(Цр кви не) вр сте су ту фо ва ко је ре флек ту ју ста ру вул-
кан ску ак тив ност.

То зна чи да су ста нов ни ци по зно вин чан ских на-
се ља ода би ра ли „ла ки бе ли ка мен“ пре ма ње го вим 
ма кро скоп ским свој стви ма и до ступ но сти ко ји је ге-
о ло шки раз ли чи тог по ре кла. Упо тре бља ва ли су га као 
основ ну си ро ви ну ко ја де лом за ме њу је до та да при-
мар не ро жна це, раз не вр сте опа ла и кварц, ко ри сте ћи 
сво је нај бли же из во ре као што је слу чај с на ве де ним 
на се љи ма у цен трал ној Ср би ји. Жич ни и се ди мент-
ни тип маг не зи та, ло ци ран по обо ду ибар ске до ли не, 
у цен трал ној зо ни Шу ма ди је усту па ме сто слич ном 
ма те ри ја лу на ста лом из та ло же ња је зер ских се ди ме-
на та, док су ту фо ви на Цр кви на ма оста ли при лич но 
уоп ште но ло ци ра ни на по тез за пад не Ср би је.

Си ро ви на под бро јем 2, пр ља во бе ле бо је, кон хо-
и дал ног пре ло ма (но мен кла ту ра ба зе по да та ка за 
вин чан ске ло ка ли те те) на вин чан ским на се љи ма је 
за бе ле же на са из дво је ним ва ри је те ти ма. Свој стви ма 
бе лог опа ла ви ше па жње је по све ће но то ком об ра де Табела 2/Table 2

Сл. 2. Структура основних категорија налаза од 
окресаног камена у слоју изнад археолошких целина: 
1. одбици; 2. сечива; 3. језгра; 4. отпаци; 
5. ретуширано оруђе; 6. глачано оруђе и фрагменти

Fig. 2. Structure of main categories of chipped stone finds 
in the layer above archeological units: 1. flakes; 2. blades; 
3. cores; 4. waste; 5. retouched implements; 6. ground stone 
implements and fragments

Сл. 3. Основне врсте сировина из слоја изнад 
археолошких целина (1), 2 (А.Ц. 1.2), 3 (А.Ц. 1.4), 4 
(А.Ц. 1.5), 5 (А.Ц. 2.1), 6 (А.Ц. 2.2): а – туф, b – бели 
опал, c – рожнаци

Fig. 3. Main types of source material in the layer above 
archeological units: (1), 2 (A.U. 1.2), 3 (A.U. 1.4), 4 (A.U. 
1.5), 5 (A.U. 2.1), 6 (A.U. 2.2): а – tuff, b – white opal, 
c – cherts

врстаматеријала
Types of material

број
no %

Туф
Tuff

414 70.8

Бели опали и рожнаци
White opals and chert

42 7.2

Кварц
Quartz

16 2.7

Кварцит
Quartzite 

13 2.2

Рожнаци сиве боје
Gray chert

56 9.6

Браон рожнаци различите 
провидности
Brown chert of various transparency

21 3.6

Рожнаци са зоналном структуром 
Cherts with zonal structure

13 2.2

Рожнац са тзв. пребалканске 
платформе
Chert from the so-called pre Balkans 
platform

4 0.7

Стене са траговима горења
Rocks with traces of burning 

6 1.0

2  Ми не ра ло шко-пе тро граф ске ана ли зе узо ра ка с ло ка ли те та Цр кви не (се ло Ма ли Бо рак), Из ве штај Вла ди це Цвет ко ви ћа и Кри-
сти не Ша рић, Ру дар ско-ге о ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, фе бру ар 2008.
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Сл. 4.  Језгра и одбици из слоја изнад археолошких целина

Fig. 4.  Cores and flakes in the layer above archeological units

1 2

3

4

5 6
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ма те ри ја ла с ло ка ли те та Ди вље по ље где су пу бли ко-
ва ни и ми кро скоп ски сним ци узо ра ка, као и ре зул та ти 
ренд ген ске ди фрак ци је (Bo go sa vlje vić 1990: 15–17, sl. 
3 и 4). Ана ли зе узо ра ка си ро ви не ти па 2, ко ја се по ја-
вљу је од глат ких хо мо ге них ма те ри ја ла пр ља во бе ле 
бо је до при ме ра ка с пар ти ја ма хра па ве по вр ши не, по-
ка зу ју да је на на се љу Ди вље по ље кварц с тра го ви ма 
три ди мит кри сто ба ли та фор му ли сан у оп шти на зив 
– бе ли опал (Бо го са вље вић 1990: 17), док је на Цр кви-
на ма иден ти фи ко ван као вр ста ро жна ца, вр ста опа ла и 
си ро ви на вул кан ског по ре кла, туф и вул ка но кла сти ти. 
У сло је ви ма сон де 5 си ро ви на 2 је иден ти фи ко ва на на 
42 при мер ка (7,2%). 

Оста ли ма те ри ја ли, као што су си ви, бра он и зе ле-
но пла ви ро жна ци ма сног сја ја, опа ли хи дро тер мал ног 
по ре кла, кварц и квар ци ти чи не ка те го ри ју „оста ло“ 
на гра фи ко ну, од но сно уче ству ју са 22% (сл. 3). И на 
овом при ме ру чи ни се да је нео п ход но за сва ку ми-
кро ре ги ју ра ди ти пе тро ло шко-ми не ра ло шке иден ти-
фи ка ци је и па ра лел но с тим вр ши ти ма кро скоп ска 
ар хе о ло шка опа жа ња. 

У гру пи си вих ва ри је те та ро жна ца из два ја ју се и 
ма ње ко ли чи не си во зе ле них и там но пла вих ма те ри-
ја ла хо мо ге не струк ту ре по лу ма сног сја ја, од че га су 
углав ном из ра ђе ни ма сив ни, де бљи стру га чи на од-
бит ку. Бра он ва ри јан те се кре ћу од све тло бра он по-
лу про вид них ма те ри ја ла до окер и при ме ра ка бо је 
чо ко ла де, из ра же ног ма сног сја ја. Ис кљу чи во да ља 
ми не ра ло шко-пе тро граф ска ту ма че ња мо гу ова ко 
ар ти фи ци јел но из дво је не вр сте да име ну ју и да ју им 
пре ци зно зна че ње. Од си вих и бра он ро жна ца кон ста-
то ва на су је згра, као и ма сив ни пло ча сти ма те ри ја ли у 
ста ди ју му од по лу фа бри ка та до ма сив них по стру шки, 
као што су иден ти фи ко ва ни и ма сив ни при мер ци из 
про це са под мла ђи ва ња је згра – та бле ти. Ма те ри јал 
са бе ли ча стим тач ка ма у основ ном ма те ри ја лу зе ле не 
до жу те бо је, ро жнац са тзв. пре бал кан ске плат фор ме 
(„Bal kan Flint“) по ја вљу је се у ми ни мал ном из бо ру, 
али ег зи сти ра као си ро ви на за из ра ду ду гих се чи ва 
и ма сив них де бљих стру га ча на Цр кви на ма. У сон ди 
5 је на ђе но све га 4 при мер ка. Тач на од ред ба ја спи са 
и кал це до на та ко ђе оста је не пре ци зна до за вр шет ка 
пла ни ра них ана ли за. 

По свом по ре клу си ро ви не нај ве ћим де лом по ти чу 
из при мар них ле жи шта. То се од но си на туф, вул ка но-
кла сти те, раз не вр сте ро жна ца и опа ле. У том сми слу 
по ста вља се пи та ње где се да нас на ла зе очу ва ни тра-
го ви ста рих екс пло а та ци ја и ка ква је би ла ор га ни за-
ци ја ру дар ских ра до ва. Ис тра жи ва ња у том прав цу 
ни су спро во ђе ња у ре ги ји ба се на Ко лу ба ре. На осно ву 
ових за па жа ња и при би ра ња по да та ка из об ја вље не 
гра ђе, утвр ђи ва ње по ре кла ка ме них си ро ви на и њи-
хо ва по зи ци ја на те ре ну чи не се као пр ви ко ра ци ка 
иден ти фи ка ци ји вин чан ске екс пло а та ци је у за пад ној 
Ср би ји. На ве о ма скром ном узор ку уоче ни су и тра-
го ви флу ви јал ног по ре кла ка ме на, пре све га на ро-
жна ци ма цр ве не бо је (ко ра облут ка) и квар цу. Реч је 
о от па ци ма – об лу ци ма не у по тре бљи вих ди мен зи ја и 
све га не ко ли ко од би та ка.

ОСНОВНЕКЛАСЕАРТЕФАКАТА
ИДИНАМИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ
АНАЛИЗЕПРОЦЕСАРЕДУКЦИЈЕ
УСЛОЈУИЗНАДЦЕЛИНА

ЈЕЗГРА

Је згра из сло ја сон де 5 (17 при ме ра ка) пред ста вља-
ју део већ уоче не сли ке о про дук ци ји је зга ра с на се ља 
у цен трал ној Ср би ји – Грив ца, Ди во сти на, Ди вљег 
по ља и Тр си на (Gunn 1988: 226–245; Bo go sa vlje vić 
1990: 166–168; 245–246; Bo go sa vlje vić-Pe tro vić 2001: 
36–37, Pl. I, II; Bo go sa vlje vić-Pe tro vić 2004: 397–398, 
T. 12.34–36). На та бе ли 3 пред ста вље ни су основ ни 
ти по ви је зга ра из овог сло ја кла си фи ко ва ни по кри-
те ри ју му бро ја плат фор ми и ци љу про дук ци је.

При мар ни об лик у по гле ду тех но ло шког по ступ-
ка је су но ду ле или лоп та сте фор ме ма те ри ја ла ко ји 
по ти че из примарних ле жи шта. Боч не стра не нодула 
су за рав њи ва не, ли це језгра се мак си мал но ши ри ло 
ра ди до би ја ња што ве ће по вр ши не за до би ја ње се чи-
ва. Но ду ле са за по че тим про це сом ски да ња кор тек са 
нај број ни ја су гру па иза јед но плат форм них и пред-
ста вља ју ти пич на пре је згра. Из ра ђе на су од си ли фи-
ко ва ног ту фа, као и од бе ли ча стих ро жна ца, од но сно 
си ро ви на ко је из гле да ју по пут ла ких бе ли ча стих сте-
на, ко је су ве ће твр до ће и дру га чи јег са ста ва (сл. 4, 4). 
Иста си ту а ци ја ре ги стро ва на је на ве ли ком бро ју по-
зно вин чан ских ло ка ли те та у цен трал ној Ср би ји – на 
Ди во сти ну, Грив цу, Ди вљем по љу, Тр си на ма, Се лев цу 
(Bo go sa vlje vić-Pe tro vić 2001: Pl. 1, 2). 

По ла ри зо ва на по де ла на јед но плат форм на је згра 
за из ра ду се чи ва и гру пе не пра вил них је зга ра за од-
бит ке, од но сно из ста ди ју ма пре је згра, ди рект но се 
од ра жа ва на струк ту ру ко лек ци је – од би ци су ка те го-
ри ја окре си ва ња је зга ра којa се односи на обликовање 
масе ис под сло ја кор тек са (не пра вил на је згра), док су 
при пре мље на је згра за се чи ва до не та у про стор сон де 
5 и тек тре ба да се са њих од би је од ре ђе на ко ли чи на 
же ље не фор ме. Јед но плат форм на је згра нај че шће су 
при зма тич не фор ме (сл. 4, 3), што је по сле ди ца при-
мар ног об ли ка си ро ви не, с ла ме лар ним не га ти ви ма 
ко ји по сред но са оп шта ва ју и про сеч не ду жи не се чи ва 
у овом слу ча ју (сл. 4, 2).

По струк ту ри си ро ви на, че твр ти ну на ла за чи не је-
згра од си ли фи ко ва ног ту фа – 23,5% (4 је згра), за тим 

типовијезгара
Types of cores

број
no

%

Једноплатформна
Single platform 

9 52.9

Двоплатформна
Double platform

1 5.8

Неправилна
Irregular

6 35.2

Облутак, већи део кортекса
Pebble, most of the cortex

1 35.2

Табела 3/Table 3
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од вул ка но кла сти та, бе лих си ли циј ских сте на и опа ла. 
Оста так (око по ло ви не од укуп ног бро ја) односи се на 
је зг ра од ро жна ца раз ли чи тих бо ја и ква ли те та, од бра-
он хо мо ге не струк ту ре, зе ле них, си вих по лу про вид них 
до си во бра он про вид них вр ста. Ви со ка за сту пље ност 
је зга ра од ро жна ца упу ћу је и на ви сок сте пен об ра де 
ове вр сте си ро ви на. С об зи ром на то да су од би ци и 
се чи ва од ро жна ца у мно го ма њој ме ри за сту пље ни у 
сон ди 5 у од но су на туф, мо гу ће је да су ко ри шће ни у 
дру гим де ло ви ма на се ља Цр кви не или су ди стри бу и-
ра ни у обли жња на се ља у ре ги ји.

Та бу лар на је згра од ту фа чи не по се бан мор фо ло шки 
тип је зга ра на Ко лу ба ри. При мар ни пло ча сти из глед 
си ро ви не пред ста вља иде ал ни об лик за ла ку при пре-
му у ци љу пу не екс пло а та ци је. До вољ но је об ра ди ти 
леђ ни део ски да њем не ко ли ко од би та ка под кор тек-
сом да би се укло ни ли оштри и угла сти за вр ше ци, с 
јед ним до два удар ца за рав ни ти по вр ши ну са ко је ће 
се из вр ши ти да ље од би ја ње по уз ду жној оси (до би ја ње 
плат фор ме уда ра) и при сту пи ти од би ја њу се чи ва стих 
при мар них од би та ка (ли це је згра). По треб но је све га 
не ко ли ко ми ну та да би се од фор ме као што је при ме-
рак на сл. 4, 1 из ра ди ло је згро за до би ја ње ду гих се чи-
ва. Од истих и слич них си ро ви на из ра же ни јег про це са 
си ли фи ка ци је и по пе тро ло шким ана ли за ма од бе лих 
опа ла, на Ра ти ни су иден ти фи ко ва на као ка рак те ри-
стич на јед но плат форм на је згра та бу лар не фор ме (Бо-
го са вље вић-Пе тро вић 1992: сл. 11).

ОДБИЦИ

Са уче шћем од 44,6% (261 при ме рак) у оп штој 
струк ту ри на ла за од би ци пред ста вља ју основ ну ка те-
го ри ју у це ли ни из над обје ка та. Туф и си ли фи ко ва ни 
туф (сл. 5) пред ста вља ју си ро ви ну на 227 при ме ра ка 

(87,6%). По је ди нач ни ко ма ди из ра ђе ни су од си во, зе-
ле но и бра он обо је них ро жна ца, окер зе ле них ро жна ца 
са све тлим тач ка ма („Bal kan Flint“), квар ци та и рет ких 
опа ла. На све га 3,5%, од но сно на 9 при ме ра ка, ре ги-
стро ва ни су тра го ви оште ће ња од ра да ко ји се ве зу ју 
за ква ли тет не вр сте ро жна ца, као што је пла во зе ле ни 
хо мо ге ни ро жнац (Т. I, 1).

Сл. 5. Сировине на одбицима из слоја изнад археолошких 
целина: 1 – туф, 2 – бели опал, 3 – рожнаци

Fig. 5. Source materials of flakes from the layer above 
archeological units: 1 – tuff, 2 – white opal, 3 – cherts

Сл. 6. Степен очуваности на одбицима из слоја изнад 
археолошких целина: 1 – комплетни, 2 – проксимални 
део, 3 – медијални део, 4 – дистални део

Fig. 6. Degree of preservation of flakes from the layer 
above archeological units: 1 – complete, 2 – proximal part, 
3 – medial part, 4 – distal part

степенфрагментованости
level of fragmentation

број
no

%

Комплетни
Complete

65 25.1

Проксимални
Proximal

18 6.9

Медијални
Medial

34 13.1

Дистални
Distal

22 8.5

Проксимални са очуваним 
дисталним делом
Prox. with preserved medial part

102 36.9

Дистални врх са очуваним 
медијалним делом
Distal top with preserved medial part

18 6.9

Табела 4/Table 4

Табела 5/Table 5

очуванедужинеодбитака
remaining length of debitage

број
number

%

<    10 mm 2 1.0

11–20 mm 88 34.0

21–30 mm 72 27.8

31–40 mm 31 12.0

41–50 mm 6 2.3

    >51 mm 2 1.0
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Фраг мен то ва ност од би та ка је ве ли ка, о че му све-
до чи 46,3% при ме ра ка са очу ва ним прок си мал ним 
кра јем и под гру пом са ме ди јал ним де лом (та бе ла 4, 
сл. 6). Све га јед ну че твр ти ну чи не ком плет ни при-
мер ци. Од би ци су по др жа ни у свом основ ном об ли ку 
(248 при ме ра ка), али и као ко ма ди из про це са под-
мла ђи ва ња, се чи ва сти од би ци, од би так са дле та, док 
све га 3 при мер ка по ти чу с фраг мен то ва них гла ча них 
алат ки. То го во ри о ши ро кој ле пе зи за бе ле же не про-
дук ци је уну тар сон де 5. Од 65 ком плет но очу ва них 
при ме ра ка, њих 12 су од би ци ма лих ди мен зи ја до 25 
mm ду жи не, од но сно сред ње из ду же но сти, при бли-
жних ди мен зи ја ду жи не и ши ри не. Ова ко уни форм-
ни ко ма ди у ин дек су ду жи не и ши ри не пред ста вља-
ју основ ну мор фо ме триј ску ка рак те ри сти ку на ла за, 
од но сно има ју при бли жно ква драт ну фор му (T. I, 2). 
Исти од нос ди мен зи ја је за па жен на Ди вљем по љу и у 
по зно вин чан ском сло ју на се ља у Грив цу (Бо го са вље-
вић 1990: 168–170, Бо го са вље вић-Пе тро вић 2004: 
393). То зна чи, што је и ви дљи во из та бе ле 5, да је 
нај број ни ја гру па и у кла си не ком плет но очу ва них 
од би та ка из ме ђу 20 и 30 mm ду жи не и исте ши ри-
не. Око 90% су тан ки при мер ци, што је у пот пу ној 
хар мо ни ји са свој стви ма основ не си ро ви не, ла га не 
бе ли ча сте сте не (туф) ко ја се ла ко об ра ђу је и са ко је 
је мо гу ће одва ја ти ве о ма тан ке љу спи це и кон тро-
ли са не од бит ке ујед на че них ди мен зи ја и об ли ка – 
кру жне или ква драт не фор ме, нај ве ћег ин тен зи те та 
ши ри не 21–30 mm (116 при ме ра ка или 44,8%). 

На 207 при ме ра ка (79,9%) на ла зе се тра го ви не па-
ра лел них од би ја ња, што их чи ни ти пич ним од би ци-
ма из про це са при пре ме је згра за пу ну екс пло а та ци-
ју. Око 9 % су од би ци са де лом кор тек са на дор сал ној 
стра ни, што зна чи да су се фи нал не ко рек ци је и де фи-
ни тив но окре си ва ње кор тек са, по себ но на ту фу, од и-

гра ва ле ис точ но од A.Ц. 1.5. Гру ба де кор ти фи ка ци ја 
си ро ви на и фор ми ра ње пре је згра од ви ја ли су се у 
дру гом де лу на се ља или у спе ци ја ли зо ва ној ра ди о-
ни ци бли же из во ру си ро ви на. Уну тар оп ште гру пе 
од би та ка с не па ра лел ним не га ти ви ма од прет ход ног 
од би ја ња из два ја се гру па од би та ка с ди ја го нал ним 
хрп том или иви цом ко ја де ли од би так на два не јед-
на ка глав на де ла, ко ја пред ста вља ка рак те ри стич ни 
ди на мич ки мо дел ове ко лек ци је (сл. 4, 5–6). 

СЕЧИВА

Основ ни циљ про дук ци је на нео лит ским на се љи ма 
Ср би је је сте се чи во с па ра лел ним иви ца ма и не га ти ви-
ма од би ја ња. На Цр кви на ма, а по себ но у сон ди 5, се-
чи ва не пред ста вља ју до ми нант ну ка те го ри ју (та бе ла 
1, 94 при мер ка, 16,1%). Овај по да так је ва жан не са мо 
због ре ла ци ја у основ ним ка те го ри ја ма већ и на ши рем 
пла ну. Уко ли ко се од нос од би та ка и се чи ва за др жи у 
ком плет ној об ра ди ма те ри ја ла, уз све па ра ме тре ко ји 
се ов де сук це сив но из ла жу, на се ље Цр кви не по ка зу је 
осо би не пост не о лит ске тех но ло ги је об ра де ка ме на. 

Се чи ва су на ста ла на при мар ном об ли ку, док све га 
је дан при ме рак по ти че са од бит ка гла ча не алат ке. Оно 
што се чи ва у сло је ви ма сон де 5 од ли ку је је сте њи хо ва 
ви со ка фраг мен то ва ност (сл. 7). Од оста лих ис ко па на 
Цр кви на ма сон ду 5 из два ја пре те жна упо тре ба ту фа, 
па је 73,4% кон тро ли са них се чи ва из ра ђе них од ове 
си ро ви не пот пу но оче ки ван по да так. Дру га нај че шће 
ко ри шће на си ро ви на за про дук ци ју се чи ва је сте ва ри-
јан та ро жна ца пр ља во бе ле бо је, ма кро скоп ски слич на 
твр ђој ва ри јан ти ту фа (ин тер но су обе ле же не као гру-
па 2 са сво јим ва ри је те ти ма).

Од се чи ва са очу ва ним ду жи на ма нај број ни ја гру па 
је из ме ђу 11 и 20 mm и 21 до 30 mm ду жи не. Очу ва не 
ду жи не се чи ва пре ко 50 mm иден ти фи ко ва не су код 
3 при мер ка, од че га је јед но из у зет но ду го, 120 mm, 
пре ло мље но у са вре ме ном до бу у ме ди јал ном де лу, 
са очу ва ним тра го ви ма ра да на де сној иви ци (Т. II, 
3, сл. 8, 1). Про сеч не ши ри не се чи ва нај број ни је су 
у гру пи од 14 до 20 mm ши ри не (79,8%). Стан дард на 
се чи ва у сон ди 5 је су се чи ва па ра лел них иви ца про-
сеч но очу ва не ду жи не до 30 mm, ши ри не 18 mm, од 
че га су по ло ви на тан ки при мер ци.

ДИНАМИЧКО-ТЕХНОЛОШКААНАЛИЗА

У про сто ру сон де 5 од ви јао се про цес припреме је-
зга ра од ту фа, у мно го ма њој ме ри из ра да при мар них 
се чи ва, ре ту ши ра ног ору ђа и при пре ма за ко нач ну из-
ра ду ве ли ког и гла ча ног ору ђа (та бе ла 6). Бу ду ћи да 
ни је мо гу ће пра ти ти на ла зе у њи хо вом ори ги нал ном 
кон тек сту, ов де ће би ти на ве ден ста ти стич ки пре сек 
ори јен та ци је не га ти ва на дор сал ним стра на ма и ко мен-
та ри са не основ не фа зе про дук ци је. Гру ба ста ти стич ка 
по де ла би да љим раз два ја њем уоче них про це са ис кљу-
чи во до при не ла из два ја њу гру пе од све га не ко ли ко 
про це на та ко ја на се би но си тра го ве пре па ра ци је и ко-
рек ци је из ра не фа зе окре си ва ња. Па ра лел ни не га ти ви 

Сл. 7. Степен очуваности на сечивима из слоја изнад 
археолошких целина: 1 – комплетни, 2 – проксимални 
део, 3 – дистални део, 4 – медијални део

Fig. 7. Degree of preservation of blades from the layer 
above archeological units: 1 – complete, 2 – proximal part, 
3 – medial part, 4 – distal part
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Сл. 8. Ретуширана и неретуширана оруђа из слоја изнад археолошких целина

Fig. 8. Retouched and unretouched implements in the layer above archeological units
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на дор сал ним по вр ши на ма чи не пе ти ну ко лек ци је, што 
ко ин ци ди ра са већ иден ти фи ко ва ним ре ту ши ра ним и 
не ре ту ши ра ним се чи ви ма. Гру па се чи ва ко ја по ти че с 
дво плат форм них је зга ра опо зит но по ста вље них је сте 
од ли ка про дук ци је у сон ди 5. Пра ће њем слич них ко-
лек ци ја с по зно вин чан ских на се ља, као што су Ра ти на 
и Тр си не, ова те жња ни је уоче на, од но сно нај ве ћи део 
при мар них се чи ва по ти цао је с јед но плат форм них је-

зга ра ди рект ном пер ку си јом. Уко ли ко су пр во бит не 
фор ме пре је згра би ле ма сив ни ко ма ди при зма тич ног 
об ли ка, о че му све до че по је ди ни ду ги при мер ци се-
чи ва (сл. 8, 1), као и про дук ти из про це са под мла ђи-
ва ња је зга ра (сл. 9, 1; T. II, 1), ре ал но је прет по ста ви ти 
од би ја ње са две плат фор ме на из ме нич но на под ло зи, 
чи ме би се зна чај но убр зао про цес до би ја ња при мар-
них продуката.

Табла I. Слој изнад археолошких целина: 1 – типичан одбитак из продукције на рожнацима; 2 – уобичајени облик 
одбитка из продукције на туфу 

Table I. Layer above archeological units: 1 – typical flake from chert production; 2 – typical flake from tuff production

1 2

Табла II. Слој изнад археолошких целина: 1 – рејувенационо сечиво од туфа; 2 – стрмо ретуширани шиљак од 
туфа; 3 – пример дугог сечива с паралелним ивицама од туфа; 4 – оруђе од туфа типа „bec“ (кљунасто оруђе) 

Table II. Layer above archeological units: 1 – rejuvenated tuff blade; 2 – abruptly retouched tuff  awl; 3 – a specimen of a 
long blade with parallel tuff edges; 4 – tuff implement of the type „bec“ (beak shaped implement)

1 2 3 4
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Сл. 9. Примери процеса рејувенације из слоја изнад археолошких целина

Fig. 9. Examples of the rejuvenation the layer above archeological units
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Од 585 при ме ра ка, 562 (од но сно 96%) су из про це-
са пу не екс пло а та ци је. Оста так  од 4% је с тра го ви ма 
при пре ме и под мла ђи ва ња на ла те рал ним стра на ма, 
цен трал ног ти па, ре ју ве на ци о но ла те рал но с кре стом 
(la me à crête) и ма сив ни од би ци с тра го ви ма ра да од 
си во зе ле ног ро жна ца (сл. 9, 3), та бле ти са плат фор ме 
(сл. 9, 4), као и при мер ци ти па plun ging bla de (сл. 9, 1, 
Т. II, 1). Ма сив ни при ме рак на се чи ву ду жи не 110 mm 
ко ји по ти че из про це са под мла ђи ва ња ве ли ког ду гог 
је згра по твр ђу је став о до но ше њу ве ли ких ко ма да си-
ро ви не и пре је згра у рад не про сто ре сон де 5 на да љу 
об ра ду. Та ко ђе и од би так ти па та бле та, ко ји по ти че из 
фа зе ка да се плат фор ма је згра под мла ђу је јед ним удар-
цем (сл. 9, 4), го во ри о ве ли чи ни и ма сив но сти пр во бит-
ног је згра – по лу про вид ни си ви ро жнац је ди мен зи ја 
90 х 50 х 5 mm. Ви си на при мар ног је згра ни је по зна та, 
али је овај тех но ло шко ја сни од би так, због сво је упо-
тре бљи во сти, са не ко ли ко ми кро од би та ка пар ци јал но 
ре ту ши ран и на ла зи се у функ ци ји по стру шке.

Ка те го ри ја от па да ка је де фи ни са на са две под гру-
пе, ис под и из над 10 mm ду жи не. Про сто ри где се 
оба вља ло, при ме ра ра ди, се че ње ко же, или ре за ње и 
уре зи ва ње на ма ње твр дим ма те ри ја ли ма, бу ше ње и 
пра вље ње на ки та од ко сти или шкољ ке не ма ју на ла-
зе опре де ље не у ка те го ри ју ка ме ног от па да. От па дак 
је де фи ни сан као кла са ис кљу чи во у про це су об ра де 
ка ме них си ро ви на и про из вод ње при мар них се чи ва 
и од би та ка. Њи хо ва за сту пље ност са 9,1% у сло ју по-
др жа на је ре ла ци јом је зга ра и си ро ви на за те че них у 
том ста ди ју му об ра де. По ред сит них опи ља ка, где је 
реч о са чу ва ним љу спи ца ма ми ли ме тар ских ди мен-
зи ја, от па ци су нај че шће де ло ви од би та ка и се чи ва из 
про це са про дук ци је кон крет ног ору ђа или ис цр пље на 
је згра ко ја ни је мо гу ће де фи ни са ти као ми кро лит ска 
је згра за до би ја ње ми кро се чи ва.

ТРАДИЦИОНАЛНАТИПОЛОГИЈА
РЕТУШИРАНОГОРУЂА

На та бе ли 7 на ла зи се ли ста са 14 из дво је них ти по-
ва ору ђа, укуп но 138 при ме ра ка, тј. 23,6% од укуп ног 
бро ја. По тра ди ци о нал ној кла си фи ка ци ји нео лит ског 
ору ђа, у сло је ви ма сон де 5 про цен ту ал но су нај за сту-
пље ни ји ре ту ши ра ни од би ци, ре ту ши ра на се чи ва, 
стру га чи, на зуп ча но ору ђе, стр мо ре ту ши ра ни ко ма ди 
и ком би но ва но ору ђе (та бе ла 7). Оста ли ти по ви су по-
је ди нач ни при мер ци или ис под 4% од укуп ног бро ја. 
Да ли се ти по ви алат ки по кла па ју с функ ци јом ко ју су 
има ле у на се љу, ни је мо гу ће овом при ли ком ус твр ди ти 
јер су у то ку ана ли зе пра ће ња тра го ва упо тре бе.3 

По струк ту ри во де ћих об ли ка ре ту ши ра ног ору ђа 
ова ко лек ци ја по се ду је све па ра ме тре по зно вин чан-
ских ка рак те ри сти ка. По ред до ми нант не струк ту ре 

типовиретушираногоруђа
Types of retouched implements

број
number

%

Ретуширани одбици
Retouched flakes

31 22.4

Ретуширана сечива
Retouched blades

28 20.2

Стругачи
Scraper

24 17.4

Назупчано оруђе
Denticulated tools

13 9.4

Стрмо ретуширани комади
Backed pieces

13 9.4

Пострушке
Sidescrapers

5 3.6

Стругалице
Scrapers

4 2.9

Оруђе ретуширано на трансверзалном 
прелому
Truncations

2 1.4

Шиљци
Points 

4 2.9

Оруђе типа „bec“
Tools of the “bec“ type

2 1.4

Стрмо ретуширани шиљци
Abrupt retouched points

2 1.4

Оруђе прелазног типа
Tools of intermediate type

1 0.7

Оруђе с плитким ретушом
“Foliaces“

1 0.7

Комбиновано оруђе
Combined tools

7 5.1

Табела 7/Table 7

3  У ла бо ра то ри ји На род ног му зе ја у Бе о гра ду од 2005. сук це сив но се по сма тра ју тра го ви упо тре бе на ма те ри ја лу са ло ка ли те та 
Бе ло бр до у Вин чи на ми кро ско пу за про пу ште ну све тлост с уве ћа њем до 65 пу та, од но сно на не а де кват ној, али и је ди но до-
ступ ној опре ми. Ти ме је фор ми ра на пр ва ба за по да та ка за упо ре ђи ва ње тра го ва ко ја пред ста вља увод у се лек ци ју за сни ма ње 
на елек трон ском ми кро ско пу. Од те ку ће 2009. ода бра ни су узор ци с ло ка ли те та Цр кви не, чи ја ана ли за је у то ку (В. Бо го са вље-
вић-Пе тро вић, Ј. Мар ко вић).

оријентацијанегатива
orientation of the negative

број
number

%

Један ударац
Single stroke

46 7.9

Паралелни у истом смеру
Parallel in the same direction

31 5.3

Паралелни у различитом смеру
Parallel in different directions

83 14.2

Непаралелни
Non-parallel

294 50.2

Покривени кортексом
Covered with cortex

103 17.6

Подмлађивање и корекција лица 
језгра
Flaking surface 
rejuvenation

16 2.7

Подмлађивање платформе језгра
Butt rejuvenation flakes

4 0.7

Глачана површина 
Polished surface

8 1.4

Табела 6/Table 6
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Сл. 10. Ретуширано оруђе из слоја изнад археолошких целина

Fig. 10. Retouched tools in the layer above archeological units
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– ре ту ши ра ни од би ци-ре ту ши ра на се чи ва-стру га чи, 
зна чај но су за сту пље на на зуп ча на и стр мо ре ту ши-
ра на ору ђа као што је слу чај у нај по зни јој це ли ни 
на Ди вљем по љу (Bo go sa vlje vić 1990: 185, ta be la 47). 
По себ но је ва жно ис та ћи да се у обли жњем ене о лит-
ском на се љу Бод њик уоча ва по раст на зуп ча ног ору ђа 
у од но су на пре о вла ђу ју ће ти по ло шке кла се, та ко да 
су стру га чи, на зуп ча на ору ђа и ре ту ши ра ни од би ци 
основ ни ти по ви (Ра до ва но вић 1996: 44). На Цр кви-
на ма се у том слу ча ју мо гу пра ти ти фи не тех но ло шке 
про ме не основ не про из вод не кон цеп ци је, од но сно 
пад у про дук ци ји ре ту ши ра них се чи ва, пораст про-
дук ци је и упо тре бе од би та ка. Су де ћи по уоче ним 
про ме на ма у сон ди 5, ком плет на об ра да ма те ри ја ла 
с Цр кви на зна чај но ће ути ца ти на да ља ис тра жи ва-
ња фе но ме на из ме не основ не ти по ло шке струк ту ре 
ар те фа ка та на нео лит ским и ра но е не о лит ским на ла-
зи шти ма на цен трал ном Бал ка ну. 

 
Ретушираниодбици
Нај број ни ја кла са ору ђа, ре ту ши ра ни од би ци, из ра-

ђе на је од ту фа (70%) и пла во зе ле них ро жна ца. Од би-
ци од ту фа су ре ту ши ра ни с не ко ли ко ски ну тих ми кро-
не га ти ва, с пар ци јал ним мар ги нал ним или обич ним 
ре ту шом (сл. 8, 6). Основ на ка рак те ри сти ка од би та ка 
је оби чан тип ре ту ша (сл. 8, 7), пар ци ја лан по тра ја њу 
и ми кро мар ги на лан по ду би ни на по је ди ним при мер-
ци ма. Бу ду ћи да је пре о вла ђу ју ћи ма те ри јал ме кан по 
твр до ћи, из дво је на је гру па ре ту ши ра них од би та ка са 
упо треб ним ре ту шем чи ме се до ла зи до пи та ња на-
ме не ових при ме ра ка (по тен ци јал на ору ђа?). Кла са 
ре ту ши ра них од би та ка по ти че из свих фа за про це са 
об ли ко ва ња је згра на кон укла ња ња кор тек са. 

Стругачи
Дру га гру па ору ђа по број но сти је су стру га чи из ра-

ђе ни од бра он и си во зе ле них ро жна ца. При бли жно у 
истом од но су за сту пљен је стру гач на пред ло шку од-
бит ка и стру гач на се чи ву (сл. 10, 1–9). Стру га чи без 
ре ту ши ра них боч них иви ца пре о вла ђу ју (сл. 10, 1, 7), 
иако ни је уоче на зна чај на кван ти та тив на раз ли ка у 
од но су на ва ри јан ту стру га ча с ре ту ши ра ним боч ним 
иви ца ма. Оно што их обе ле жа ва је сте ре ту ши ра ње јед-
не иви це и огра ни че но тра ја ње ретуша (сл. 10, 9). Тип 
ма сив них стру га ча по пра ви лу је из ра ђи ван на од бит ку 
ко ји по ти че из ра не фа зе екс пло а та ци је је згра (сл. 10, 
5, 8). По се бан тип су стру га чи из гру пе ком би но ва ног 
ору ђа, где се на на зуп ча ном ја ми ча стом се чи ву на ла зи 
фор ми ран део за стру га ње на дис тал ном вр ху.

Ретуширанасечива
Ре ту ши ра на се чи ва из ра ђи ва на су од бе лог опа-

ла и ту фа. Очу ва на су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва као 
фраг мен ти – ме ди јал ни и прок си мал ни кра је ви с очу-
ва ним де лом ме ди јал не зо не. По је ди нач но су за сту-
пље на ма сив на и ши ро ка се чи ва, ду га уска се чи ва (сл. 
8, 1) и стр мо ре ту ши ра на се чи ва (сл. 8, 3). Се чи ва са 
дис кон ти ну и ра ним на из ме нич ним ре ту шем (сл. 8, 
2), ре ту ши ра ни ме ди јал ни де ло ви се чи ва (сл. 8, 9) и 

прок си мал ни кра је ви се чи ва с упо треб ним ре ту шом, 
тра го ви ма ра да и сја јем (сл. 8, 4, 5) пред ста вља ју струк-
ту ру ре ту ши ра них се чи ва у сон ди 5. 

Стрморетушираникомади,стрморетуширани
шиљциикљунастооруђе
Иако су у пи та њу по себ не ти по ло шке кла се, ује-

ди њу је их на чин ре ту ши ра ња. У сон ди 5 је на ђе но 13 
при ме ра ка стр мо ре ту ши ра них ко ма да (9,4%), углав-
ном фраг мен ти ору ђа с очу ва ним стр мим ре ту шем на 
леђ ној стра ни (сл. 8/8; сл. 10/13). Стр мо ре ту ши ран 
ши љак с ал тер на тив ним ре ту шем на дис тал ном вр ху 
пред ста вља ти пич ни ши љак из ове гру пе ору ђа (сл. 
10, 12; Т. II, 2). Иако по је ди нач ни при мер ци, кљу на-
сто ору ђе се на ла зи кон ти ну и ра но у на се љи ма слич не 
уло ге као што су и Цр кви не. Нај бо љи при мер ци су 
на ђе ни у ар хе о ло шким це ли на ма сон де 5.

Назупчанооруђе,оруђенатрансверзалном
преломуиосталекласе
По ред стан дард них мар ги нал но на зуп ча них оруђа 

па ра лел них иви ца на се чи ви ма (сл. 8, 10), у сло ју из-
над це ли на нај број ни је су за сту пље ни ја ми ча ста ору ђа 
(сл. 8, 11) и на зуп ча ни стру га чи (сл. 10, 14). Ору ђа 
ре ту ши ра на на пре ло му ни су број на (2 при мер ка), 
али су иден ти фи ко ва на као тип мар ги нал ног ре ту ша 
с тра го ви ма упо тре бе (сл. 10, 10–11).

У сло ју из над ар хе о ло шких це ли на сон де 5 уочен 
је, по ред тех но ло шки и стил ски ујед на че ног на чи на 
из ра де ору ђа, и од ре ђе ни сте пен не мар но сти. С не-
ко ли ко уда ра ца на по год ном пред ло шку кре и ра се 
алат ка ко ја је по фор ми слич на од ре ђе ном ти пу ору-
ђа, али ни је до кра ја ре а ли зо ва на. Као та ква од лич но 
слу жи сво јој свр си, што се за па жа на стру га чу (сл. 
9, 2) ко ји но си тра го ве упо тре бе. Слич на по тре ба да 
се пу тем утро шка ма ње енер ги је с не ко ли ко по те за 
пред ло жак пре тво ри у ти по ло шки из дво је но ору ђе 
ре ги стро ва на је и на на се љу Ди вље по ље код Кра ље ва 
кра јем де ве де се тих го ди на про шлог ве ка (Бо го са вље-
вић-Пе тро вић 1992: 24–26). Ме ђу тим, па ра лел но са 
гру пом алат ки не мар не из ра де, на по зно вин чан ском 
на ла зи шту Тр си не, ко је је ин тер пре ти ра но као на-
се ље у нај бли жем кон тек сту руд ног из во ра, из два ја 
се и по себ на гру па ору ђа од маг не зи та са бри жљи-
во из ве де ним ре ту ши ра њем на си ро ви ни ко ја ни је 
наја де кват ни ји ма те ри јал за из ра ду ши ља ка и стр мо 
ре ту ши ра них се чи ва, на при мер (Бо го са вље вић 1991: 
25–27). У сон ди 5 на исти на чин се ма ни фе сту је ова 
по ја ва – из ра ђу ју се у нај бо љој тра ди ци ји ре ту ши ра-
ња стро го фор мал на ору ђа од ту фа као што је стр мо 
ре ту ши ран ши љак (Т. II, 2). 

Ти пич не ра но не о лит ске ко лек ци је у сво јој струк ту-
ри би ле су фор мал но ар ти ку ли са не гру пе ору ђа. У но-
ви јој ли те ра ту ри, за ком плекс ин ду стри је од окре са ног 
ка ме на ка те го ри је ору ђа у ко је су уло же не ве ћа ко ли чи-
на енер ги је и при пре ме за из ра ду ре ту ши ра них се чи ва, 
стру га ча, ши ља ка или оста лих при ме ра из кла си фи ка-
ци је, сре ће се из раз „for mal to ols“, а за гру пу до би је ну 
ми ни мал ном ко рек ци јом без ве ћег на по ра – „ex pe di ant 
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to ols“ (An drefsky 1999: 30–33). На Цр кви на ма, по себ но 
у сло ју из над це ли на, из дво је не су обе ка те го ри је ору ђа. 
У том слу ча ју ства ра се но ви пра вац ис тра жи ва ња пре-
ла за из јед ног тех но ком плек са у дру ги. Те ри то ри ја на 
ко јој се ове по ја ве ис по ља ва ју већ је оцр та на по зи ци јом 
на се ља Ди вље по ље, Гри вац, Бод њик, Цр кви не и Тр си не 
(из ме ђу Кра ље ва, Кра гу јев ца, Ва ље ва и Чач ка).

АРХЕОЛОШКЕЦЕЛИНЕ

Сег мент но от кри ва ње обје ка та у сон ди 5 по тр ло 
је чи ње ни цу да је реч о објек ти ма ко ји би сво јим са-
др жа јем мо гли да бу ду де фи ни са ни у сво јој на ме ни 
с ве ли ким про цен том ве ро ват но ће. Фи нал на ре кон-
струк ци ја де лом ис тра же не A.Ц. 1.5, ко ја је спре ми ште 
огром не ко ли чи не од ба че ног ма те ри ја ла, као и слич-
них на ла за из А.Ц. 1.2 и 2.2 ни је мо гу ћа, али мо же мо 
из ве сти конкретне за кључ ке (сл. 11).

А.Ц. 1.2 – Ком пакт ни леп по кри ва по вр ши ну ја ме 
чи ји са др жај чи не улом ци гру бих по су да, фраг мен то-
ва на фи гу ри на, усит ње ни леп и ма те ри јал од окре са-
ног ка ме на. На ђе но је укуп но 78 при ме ра ка од окре-
са ног ка ме на са основ ном струк ту ром до ми ни ра ју ћих 
је зга ра, се чи ва и ре ту ши ра них алат ки (та бе ла 8). 

Ин тен зи тет од 11 при ме ра ка је зга ра (14,1%) с ко-
ли чи ном от па да ка и си ро ви на чи ни 27% укуп ног ма-
те ри ја ла, чи ме се А.Ц. 1.2 опре де љу је као рад на зо на. 
Уз ову гру пу ма те ри ја ла, кла са ре ту ши ра ног ору ђа, 
пре вас ход но фраг мен то ва ног (2/3 од ре ги стро ва них), 
по ка зу је основ ну на ме ну објек та. Це ли на 1.2 је про-
стор за скла ди ште ње је зга ра ко ја тек тре ба да уђу у 
фа зу екс пло а та ци је, где је од ло жен или оста вљен већ 
упо тре бљен и од ба чен фраг мен то ва ни алат и исто вре-
ме но слу жи за сме штај це лих и по треб них алат ки за 
да љи рад. Бу ду ћи да ин ди ка тив но скре ће па жњу на 
рад не (про из вод не) опе ра ци је, ова ко лек ци ја се по-
сма тра као део мо би ли ја ра из ши ре зо не ком плек сног 
рад ног про сто ра где је из вр ше на по де ла на спе ци ја ли-
зо ва на рад на ме ста (ни вои ле па) и зо не за од ла га ње 
от па да (ја ме) у сон ди 5.

У по гле ду си ро ви на нај ве ћи део од но си се на ла ку 
бе лу сте ну, 70,5%, тј. 55 ко ма да. Ро жна цу с тзв. пре бал-
кан ске плат фор ме („Bal kan Flint“), ро жна ци ма си ве, 
зе ле не и бра он бо је, квар цу и опа ли ма при па да ју по-
је ди нач ни при мер ци. По ло ви на је зга ра су не пра вил-
на је згра у ви ду но ду ла од ту фа раз ли чи тог сте пе на 
си ли фи ка ци је, што је по твр да те зе о рад ном ме сту 
где су до не та ра ди да ље екс пло а та ци је (сл. 12, 1). У 
огра ни че ном про сто ру иден ти фи ко ва на су пре-је згра 
без за по че те циљ не екс пло а та ци је, је згра с ви ше плат-
фор ми (сл. 12, 2), ко ја су на осно ву очу ва них тра го ва  
пр во бит но мо гла би ти уда ра чи пре тва ра ни у је згра за 
до би ја ње при мар них од би та ка и се чи ва. Јед на че твр-
ти на су јед но плат форм на је згра, нај ве ћим де лом за 
се чи ва (сл. 12, 5) и ми кро се чи ва (сл. 12, 3), као и по је-
ди нач ни при мер ци је зга ра из ме ње не ори јен та ци је за 
се чи ва (сл. 12, 4). Бо га та ти по ло шка струк ту ра је зга ра 
и уни форм ност си ро ви на за њи хо ву из ра ду би тан су 
са др жај овог рад ног про сто ра ко ји га  де фи ни ше. 

Пре ло мље на гла ча на алат ка од ту фа (сл. 13, 3) по-
ста је је згро за се чи ва са ви ше де фи ни са них плат фор ми, 
ка ко би се но во сте че на си ро ви на што бо ље ис ко ри сти-
ла, што ди рект но од ре ђу је три фа зе ег зи стен ци је овог 

Сл. 11. Распоред археолошких целина у сонди 5 с подацима о квантитативној заступљености материјала 
од окресаног камена

Fig. 11. The layout of archeological units in trench 5 with data on quantitative occurrence of chipped stone material

основнакатегоријаартефаката
basic category of artifacts

Broj
number 

%

Одбици
Flakes

15 19.2

Сечива
Blades

23 29.4

Језгра
Cores

11 14.1

Отпаци
Waste

6 7.7

Сировине
Raw materials

4 5.2

Ретуширано оруђе
Retouched tools

19 24.4

Табела 8/Table 8
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Сл. 12. А.Ц. 1.2 – језгра

Fig. 12. A.U. 1.2 – cores
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Сл. 13. А.Ц. 1.2 – секундарна употреба глачаног оруђа и ретуширано оруђе

Fig. 13. A.U. 1.2 – secondary use of ground stone tools and retouched tools
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ма те ри ја ла. Се кун дар на упо тре ба по ло мље ног ве ли ког 
ору ђа не огле да се са мо у пре о бли ко ва њу у је згра за до-
би ја ње при мар них од би та ка већ ова це ли на са оп шта ва 
и по дат ке о гла ча ним алат ка ма ко је, пре ло мље не ве о ма 
бр зим ин тер вен ци ја ма, по ста ју алат ке из из бо ра окре-
са не тех но ло ги је об ра де ка ме на (сл. 13, 1).

Ре ту ши ра но ору ђе се са сто ји од ре ту ши ра них од-
би та ка (5 при ме ра ка), ре ту ши ра них се чи ва, од че га је 
је дан ду ги ши ро ки при ме рак од ту фа с обич ним ре ту-
шем и тра го ви ма ра да по иви ца ма (сл. 13, 6), по стру-
шка на ста ла од по ло мље ног гла ча ног ору ђа (сл. 13, 
5), стру га ча (2 ко ма да) и на зуп ча них алат ки. По ред 
ре ту ши ра них алат ки из дво је на је гру па од би та ка и 
се чи ва (6 при ме ра ка) с тра го ви ма ра да и слу чај ним 
ре ту шем, углав ном на ту фу и бе лом ро жна цу. Као што 
је слу чај и с по ја ва ма из сло ја из ван ар хе о ло шких це-
ли на, из два ја ју се алат ке од бе лог ро жна ца и ту фа по 
сво јој ми ну ци о зној об ра ди ре ту ши ра њем, ре ту ши ра-
ни ши љак (сл. 13, 2) и тзв. кљу на сто ору ђе ти па „bec“ 
(сл. 13, 4; Т. II, 4). 

А.Ц. 1.4 – У Днев ни ку ис ко па ва ња це ли на 1.4 во ди 
се као от пад на ја ма с на ла зи ма фраг мен то ва не грн-
ча ри је и жи во тињ ских ко сти ју. Од окре са ног ка ме на 
на ђе но је 9 при ме ра ка: је згро (сл. 14/1) од ту фа ко је је 
ти пич но јед но плат форм но је згро за се чи ва, за тим три 
ре ту ши ра не алат ке, че ти ри се чи ва и је дан од би так. Од 
алат ки су на ђе ни два стру га ча и ре ту ши ра ни од би так. 
Пре ма по ре клу, три се чи ва по ти чу са дво плат форм них 
је зга ра, је дан од би так са гла ча не по вр ши не алат ке и 5 
при ме ра ка по ти чу из по чет ног про це са де кор ти фи ка-
ци је основ не ма се.

А.Ц. 1.5 – По струк ту ри на ла за из це ли не 1.5 из-
два јају се пре све га од ба че ни ма те ри јал из про це са 
об ра де ма сив них фор ми од ту фа, екс пло а та ци је је зга-
ра од истих ма те ри ја ла, про дук ти њи хо ве при пре ме, 
от пад ко ји не ма да љу функ ци ју и мно штво љу спи ца 
из про це са окре си ва ња. Укуп но су иден ти фи ко ва на 
1.344 при мер ка са основ ном струк ту ром ар те фа ка та 
на ве де ном у та бе ли 9.

Оно што овај обје кат опре де љу је у от пад ну ја му 
обли жње ра ди о ни це за про дук ци ју ору ђа од ту фа 
(1.301 ко мад од ту фа, 96,8% у од но су на укуп ни број 
од 1.344 при мер ка) је сте ре ла ци ја од би та ка и от па-
да ка пре ма циљ ним про из во ди ма, се чи ви ма и ору ђу. 
По што по ло ви ну на ла за чи не од би ци раз ли чи тих ди-
мен зи ја од јед не вр сте ма те ри ја ла и от па ци, а нај ве ћи 
део је иден ти фи ко ван на ни воу 5. от коп ног сло ја, очи-
глед но је да су оста ци из про це са об ра де од ба че ни у 
јед ном крат ком вре мен ском ра спо ну (Т. III, 2).

Је згра, иако ма ло број на, ти пич на су и ком пле мен-
тар на с на ла зи ма из сло ја и из оста лих це ли на. Пре је-
згро од ту фа (сл. 14, 3) је пре ове функ ци је би ло ма сив-
на алат ка не по зна те на ме не пре тво ре на у не пра вил но 
је згро за од бит ке. Углав ном је реч о не пра вил ним је-
згри ма ко ја се на ла зе у фа зи при пре ме за по че так пу-
не екс пло а та ци је. Од бе лог ро жна ца иден ти фи ко ва на 
су и јед но плат форм на је згра, ти пич на за пред сто је ћу 
екс пло а та ци ју (сл. 14/2), као и при мер ци је зга ра на 
од бит ку за ми кро се чи ва од квар ца (сл. 14/4).

Од би ци и от па ци су основ не кла се на ла за ко је су 
ком плет но очу ва не. Као што се на та бе ли 10, где је 
пра ћен сте пен фраг мен то ва но сти свих на ла за из А.Ц. 
1.5, за па жа, од би ци су у ка те го ри ји це лих са чу ва ни као 
нај број ни ји, на рав но и от па ци без мо гућ но сти да љег 
про це са дез ин те гра ци је. Дис тал ни вр хо ви при мар них 
од би та ка и се чи ва че сто су од се ца ни или су слу чај но 
ло мље ни, за хва љу ју ћи пре све га при род ној „чвр сти-
ни“ ма те ри ја ла. И по што је реч о кон тек сту от па да ка 
(по сма тра ју ћи и ге не рал ну струк ту ру ар те фа ка та и 
сте пен фраг мен та ци је), очу ва ност ме ди јал них де ло ва 
од би та ка и се чи ва у ви си ни од 5,5% пот пу но се укла па 
у сли ку од ба че ног де по зи та.

У по гле ду мор фо ме триј ских ка рак те ри сти ка нај-
број ни ја ка те го ри ја су крат ки од би ци ве о ма ма лих 
ди мен зи ја, ис под 20 mm. Пра ће њем ди мен зи ја фраг-
мен то ва них од би та ка уоча ва се да је нај број ни ји оп-
сег очу ва не ду жи не до 20 mm, као и код ком плет них 
при ме ра ка. 

Тех но ло шки па ра ме три по ка зу ју да 90% (1.200 
при ме ра ка) ко лек ци је чи не од би ци с не па ра лел ним 
фа це та ма од би ја ња на дор сал ним стра на ма, од но-
сно да по ти чу из ра не фа зе окре си ва ња је згра. Ве о ма 
скром на ко ли чи на с тра го ви ма кор тек са на дор сал-
ним по вр ши на ма зна чи да су ов де од ло же ни про дук-
ти с већ при пре мље них је зга ра или с по лу фа бри ка та 
и фраг мен то ва ног ве ли ког ма сив ног ору ђа. Пра те ћи 
не га ти ве, при ме ћу је се по ја ва ве ћег бро ја од би та ка с 
ди ја го нал но пру же ним ре бром, ко је де ли од би так на 
два де ла спе ци фич ног об ли ка, у ви ду из ду же ног кри ла. 

основнакатегоријаартефаката
basic category of artifacts

број
number 

%

Одбици
Flakes

727 54.0

Сечива
Blades

51 3.8

Језгра
Cores

6 0.4

Отпаци
Waste

507 37.7

Сировине
Raw materials

2 0.2

Ретуширано оруђе
Retouched tools

51 3.8

степенфрагментације
level of fragmentation

број
number 

%

Комплетни
Complete

314 23.4

Проксимални
Proximal

379 28.2

Медијални
Medial

74 5.5

Дистални
Distal

63 4.7

Отпаци
Waste

514 25.4

Табела 9/Table 9

Табела 10/Table 10



230 вера БогоСављевић-Петровић

Сл. 14. Језгра: 1 – А.Ц. 1.4; 2–4 – А.Ц. 1.5

Fig. 14. Cores: 1 – A.U. 1.4; 2–4 – A.U. 1.5
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Сл. 15. А.Ц. 1.5: одбици, сечива и ретуширано оруђе

Fig. 15. A.U. 1.5: flakes, blades and retouched tools
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Сл. 16. 1, 2 – А.Ц. 1.5, ретуширано оруђе; 3 – А.Ц. 1.12, језгро

Fig. 16. 1, 2 – A.U. 1.5, retouched tools; 3 – A.U. 1.12, core
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Ова кви од би ци (сл. 15, 1–5), с тра го ви ма не па ра лел-
ног од би ја ња, „win ged fla kes“, при па да ју тех но ло шком 
про це су из ра де би фа ци јал ног ору ђа, ко ји ни је ти пи-
чан за вин чан ски тех но ком плекс. Ове по ја ве и ра ни је 
уоче не ма ни фе ста ци је на дру гим на ла зи шти ма, као 
што је по раст на зуп ча ног и плит ког ре ту ша, је су осо-
бе но сти ене о ли та, са још увек ак тив ном вин чан ском 
по пу ла ци јом ко ја при хва та тен ден ци је да љег тех но ло-
шког раз во ја (Bo go sa vlje vić-Pe tro vić 2001: 41). 

Из ду же на „de je te“ фор ма од би та ка, крат ки од би ци 
као и ди ја го нал но по де ље на „win ged“ дор сал на по вр-
ши на од бит ка је су основ не ди на мич ке фор ме у А.Ц. 
1.5. Мно ги од ових од би та ка но се тра го ве оште ће ња 
од ра да, с пар ци јал ним и слу чај ним ре ту шем, што би 
се мо гло пре све га при пи са ти ква ли те ту ма те ри ја ла 
– до вољ но је мек да де фор ма ци је слу чај ног ка рак те-
ра (ба ца ње, чи шће ње рад ног про сто ра и од ба ци ва ње) 
че сто би ва ју де фи ни са не као ре ту ши ра ни ко ма ди, 
али су де фи ни тив но за сту пље ни и тен ден ци о зно ре-
ту ши ра ни од би ци и фраг мен ти алат ки чи ји тип ни је 
до кра ја по знат (сл. 15, 6). У овој ма си ре ги стро ван 
је са мо је дан од би так са гла ча ног ору ђа. У от пад ном 
ма те ри ја лу иден ти фи ко ва ни су ма сив ни при мер ци 
ре ју ве на ци о них се чи ва (сл. 15, 7), пред ло шци ду гих 
и ши ро ких се чи ва (сл. 15, 8) и пред ло шци за ма сив не 
стру га че (сл. 15, 10) ко ји су се у овом слу ча ју на ла зи ли 
у функ ци ји, што је у фор мал ном сми слу сред ња фа за 
про дук ци је окре са ног оруђа.

Као што је при ка за но на сли ци 15 (9, 11, 12) кла-
сич на се чи ва с па ра лел ним не га ти ви ма из ра ђе на су на 
ту фу, де лом ре ту ши ра на и са тра го ви ма ра да. Ре ту ши-
ра не алат ке, што се ви ди на та бе ли 9, чи не 3,8% укуп не 
ко лек ци је, од но сно 51 при ме рак. Ви ше од по ло ви не су 
це ли при мер ци (27 ко ма да), а 14 при ме ра ка су фраг-
мен то ва на ре ту ши ра на ору ђа. Ти по ло шка струк ту ра је 
слич на прет ход ним ску пи на ма, трој на, са ста вље на од 
ре ту ши ра них од би та ка, ре ту ши ра них се чи ва и стру га-
ча (сл. 15, 11–17). Oруђа су из ра ђе на од ту фа, ро жна ца 
си ве, зе ле но пла ве и бе ле бо је. По себ ност чи не ма сив не 
по стру шке би фа ци јал но об ра ђе не (сл. 16, 2) ко је сво је 
нај бли же ана ло ги је има ју с на се љи ма Тр си не (Бо го са-
вље вић-Пе тро вић 1991: 16, Т. IV, 3, 5) и Ди вље по ље 
(Bo go sa vlje vić 1990: T. IV/8; T. XIV/3, 4, 5). На овом 
при ме ру по сто је ар гу мен ти и за свр ста ва ње у кла су 
ма сив ног стру га ча. Бу ду ћи да је ре туш оби чан и ду бок 
на дис тал ном де лу од бит ка где се обич но на ла зи уз диг-
ну ти ре туш стру га ча, овај при ме рак је свр стан у кла су 
тран свер зал них по стру шки. Мањ ка во сти ти по ло шких 
си сте ма очи глед не су у овом слу ча ју, што се нај бо ље 
раз ре ша ва оба вља њем функ ци о нал них ана ли за, пу-
тем екс пе ри мен та, као и уво ђе њем но вих ти по ва у си-
стем кла си фи ка ци је нео лит ског и ене о лит ског ору ђа. 
Стр мо ре ту ши ра ни ко ма ди (сл. 15, 13), као и де ло ви 
на зуп ча них алат ки (сл. 15, 17), ја ми ча сто ору ђе ти па 
„bec“ без из ра же ног кљу на (сл. 16, 1), стру га чи са ре-
ту ши ра ном ла те рал ном иви цом (сл. 15, 14), ма сив ни 
стру га чи на од бит ку (сл. 15, 15, 16) де фи ни тив но се 
укла па ју у фи зи о но ми ју тех но ком плек са иден ти фи-
ко ва ног на на ве де ним на се љи ма.

А.Ц. 1.12 – У це ли ни су на ђе ни је згро ти пич ног 
јед но плат форм ног ти па пи ра ми дал ног об ли ка за до-
би ја ње ду гих се чи ва од ту фа (сл. 16, 3), по стру шка и 
од би так од ту фа.

А.Ц. 2.1 – Уз кон цен тра ци ју ве ли ких ко ма да ле па 
ко ји ве ро ват но по ти чу од стам бе ног објек та, у уко пу 
су на ђе ни оста ци пар ци јал ног са хра њи ва ња – људ ске 
ка ло те, уз зде лу окре ну ту на го ре. У на ве де ном кон тек-
сту, по ред оста лих вр ста ма те ри ја ла из дво је но је 18 
при ме ра ка од окре са ног ка ме на: 5 се чи ва, 4 од бит ка, 
2 је згра (не пра вил на), је дан от па дак и 6 ре ту ши ра них 
алат ки, углав ном фраг мен то ва них.

Ре ту ши ра не алат ке су слич не струк ту ре као и у 
дру гим це ли на ма (ре ту ши ра ни од би ци, се чи ва, ком-
би но ва но ору ђе и стру гач). У по гле ду струк ту ре не-
га ти ва на дор сал ним по вр ши на ма и ов де се очи та ва 
слич на сли ка као и у прет ход ним це ли на ма: нај ве ћи 
број по ти че са дво плат форм них је зга ра (дво смер ни 
не га ти ви), и са не пра вил них је зга ра ко ја су де ли мич-
но под кор тек сом. Нај ве ћи број на ла за из ра ђен је од 
ту фа (13 ко ма да, 72,2%). По је ди нач ни при мер ци су од 
квар ци та и ро жна ца.

А.Ц. 2.2 – Врх ја ме је пре кри вен сло јем ле па, а са ма 
уну тра шњост це ли не ис пу ње на је ко ма ди ма зид ног ле-
па, улом ци ма ке ра мич ких по су да, фраг мен то ва ним фи-
гу ри на ма и жр тве ни ци ма. Ис под сло ја га ри на са мом 
дну ре ги стро ван је та нак слој шљун ка. У овом објек ту 
на ђе но је 33 при мер ка од окре са ног ка ме на основ не 
струк ту ре на ла за при ка за не на та бе ли 11. Од то га су 
по је дан при ме рак ре ју ве на ци о ни од би так и ре ју ве на-
ци о но се чи во. Као и у прет ход ним це ли на ма, се чи ва 
по ти чу са дво плат форм них је зга ра, а од би ци из ра не 
фа зе екс пло а та ци је је зга ра. У ма лом бро ју при ме ра ка 
из два ја се гру па ре ту ши ра ног ору ђа ко ја чи ни тре ћи-
ну на ла за. Ти по ло ги ја ору ђа по ка зу је слич ни са став с 
прет ход ним це ли на ма: ре ту ши ра ни од би ци (3), про сти 
шиљ ци и по стру шке (по је ди нач но), 2 стру га ча, два на-
зуп ча на ору ђа и стр мо ре ту ши ра ни ши љак од би је ног 
вр ха, као и је дан при ме рак ком би но ва ног ору ђа.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ис црп на ана ли за ко ја је из не та у пр вом де лу тек ста 
не дво сми сле но је ука за ла да слу чај сон де 5 по сто ји, 
на ро чи то у иден ти фи ка ци ји на ме не от кри ве ног про-

основнакатегоријаартефакaта
basic category of artifacts

број
number 

%

Одбици
Flakes

10 30.0

Сечива
Blades

6 18.2

Отпаци
Waste

5 15.2

Језгра
Cores

1 3.0

Ретуширано оруђе
Retouched tools

11 33.3

Табела 11/Table 11
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Табла III/Table III

1 – одбици и 
сечива од туфа 
из различитих 
етапа 
продукције;

1 – tuff flakes 
and blades from 
various stages 
of production

2 – А.Ц. 1.5 
– део одбитака 
од туфа, пре 
почетка анализе

2 – A.U. 1.5 
– a portion of tuff 
debitage, before the 
analysis

1

2
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Сл. 17. Циклус редукције туфа у сонди 5

Fig. 17. Tuff reduction cycle at trench 5

сто ра. Ис точ на по ло ви на сон де пред ста вља рад ну зо ну, 
ко ју тре ба раз дво ји ти на ни во А.Ц. 1.2 као кон крет не 
ра ди о ни це где су за те че на је згра са ко јих тек тре ба 
за по че ти пу ну про из вод њу, и А.Ц. 1.5, где је од ло жен 
от пад из про дук ци је ту фа (сл. 1 и 11). Ана ли за ма те-
ри ја ла из сло ја из над це ли на ука за ла је да је ис точ ни 
део сон де био про из вод ни сек тор, пре све га у слу жби 
об ра де је зга ра од ту фа. То би зна чи ло да је на ни воу дна 
тре ћег и у че твр том от коп ном сло ју, на по вр ши на ма 
ко хе рент ног ле па, по сто ја ла ра ди о ни ца за екс пло а та-
ци ју је зга ра од ту фа и из ра ду по лу фа бри ка та за гла ча но 
ору ђе. Ве ли ка ко ли чи на је зга ра од ро жна ца сме ште на 
je у истом је дин стве ном про сто ру (А.Ц. 1.2), с тим што 

су при мар ни од би ци и се чи ва ве ро ват но до ра ђи ва ни 
у по себ ној зо ни, ко ја је за то од ре ђе на, или су је згра 
тек до не та и од ло же на за пред сто је ћи про цес екс пло-
а та ци је (ко ји се ни је ни до го дио су де ћи на осно ву за-
те че не си ту а ци је при ис ко па ва њу). Ре ту ши ра ње при-
мар них од би та ка и се чи ва од ту фа или ро жна ца мо гло 
се од ви ја ти у обли жњој ра ди о ни ци ко ја је пре ци зном 
по де лом по сла у тех но ло ги ји окре си ва ња ка ме них си-
ро ви на мо ра ла да по сто ји. Слич на си ту а ци ја је иден ти-
фи ко ва на ана ли зом ма те ри ја ла с на ла зи шта Бе ло бр до 
у Вин чи где је де ли мич но от кри ве но спе ци ја ли зо ва но 
рад но ме сто за из ра ду ми кро пер фо ра те ра од све тло-
бра он по лу про вид ног ро жна ца ко ји пред ста вља јед ну 
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од основ них си ро ви на у по зним сло је ви ма епо ним ног 
на се ља (Бо го са вље вић-Пе тро вић 2001).4

Гру бим ло ци ра њем основ них кла са ар те фа ка та на 
ни воу ква дра та 2 х 2 m из над А.Ц. 1.5 и у ква дра ту 
Љ15 (че твр ти от коп ни слој) уоче на је зна чај на гру па 
од би та ка од ту фа с ма лим про цен том алат ки. На су прот 
то ме, у зо ни ком пакт ног ле па из тре ћег от коп ног сло-
ја у ква дра ти ма Л18 и Љ18 на ла зи се ве ћа ко ли чи на 
је зга ра и алат ки (сл.1). Иако без пре ци зни је тех нич ке 
до ку мен та ци је, на осно ву рас по ло жи вих по да та ка мо-
же мо да прет по ста ви мо да је слој из над це ли на је дин-
ствен и јед но вре мен са са др жа јем А.Ц. 1.2 и 1.5, чи ја 
се струк ту ра на ла за при род но на до ве зу је на ма ни фе-
ста ци јe уоче нe у сло ју.

Оста ле це ли не, пре све га 2.1, су ге ри шу по тен ци јал-
но кућ ну ор га ни за ци ју с пар ци јал ним са хра њи ва њем 
ис под по да, где је кон ста то ван стан дард ни ма те ри јал 
од окре са ног ка ме на, без по себ них ди јаг но стич ких 
свој ста ва. За пад но од А.Ц. 2.1 на ла зе се уко пи 1.4 и 
2.2 ко ји са др же ма ле ко ли чи не на ла за, с тра ди ци о нал-
но по сто је ћим је згри ма од бе лог ро жна ца и гру пом 
алат ки и од би та ка без ја чих ин ди ка ци ја.

Основ на си ро ви на у сон ди 5 је ви ше пу та на гла ше-
ни туф раз ли чи тог сте пе на си ли фи ка ци је сa про сеч но 
70% уче шћа у про дук ци ји (Т. III/1). Ма кро скоп ски 
сли чан ма те ри јал ту фу и ана ли зом по твр ђен бе ли 
ро жнац, за тим опа ли, раз не вр сте вул ка но кла сти та 
и гру па обо је них ро жна ца је су пра те ће си ро ви не. У 
сва ком по гле ду про дук ци ја од ту фа и бе лог ро жна ца 
пред ста вља обе леж је сон де 5, од но сно рад не по вр ши не 
из ње ног ис точ ног де ла. Сли чан ток про из вод ње окре-
са ног ору ђа за бе ле жен је на на се љи ма у цен трал ној 
Ср би ји у ко ји ма жи ви вин чан ска по пу ла ци ја у тех-
но ло шки но вим усло ви ма у од но су на кла сич ну нео-
лит ску фи зи о но ми ју, у Грив цу, Ди во сти ну, Ди вљем 
по љу и Тр си на ма. У слич ном па ле о е ко ло шком окви ру 
из дво је не су по ја ве тех но ло шке при ро де ко је пред-
ста вља ју спе ци фич на свој ства на ве де них за јед ни ца, 
по себ но ста нов ни ка Цр кви не. Ко ри шће ње све де них 
вр ста си ро ви на, ис ко ри шћа ва ње основ не си ро ви не 
туф до крај њих гра ни ца, ре ци кли ра ње фраг мен то ва-
них алат ки и пре тва ра ње у но ве ти по ве ору ђа за да љу 
упо тре бу основ ни су атри бу ти тех но ло шког ни воа ста-
нов ни ка овог на се ља.

На сли ци 17 илу стро ван је ци клус ре дук ци је ту фа 
ко ји се од ви јао по на шем ми шље њу на на се љу Цр кви не. 
Па ра лел но те ку про дук ци ја окре са ном тех но ло ги јом 
до не тих но ду ла и из ра да гла ча ног ору ђа у не пре ки ну-

том ци клу су. Сa фор ми ра них је зга ра од би ја ју се од би ци 
и се чи ва, ко ји су у за вр шној ли ни ји под ло ге за ре ту ши-
ра ње и фор ми ра ње алат ки. Од но ду ла или пло ча стих 
ве ли ких ко ма да истог ма те ри ја ла, с дру ге стра не, те че 
про цес окре си ва ња у про то тип алат ке (по лу фа бри кат), 
ко ја се у сле де ћем ста ди ју му гла ча у те сле, дле та и се ки-
ре. На кон евен ту ал ног ло ма фраг мен ти се не од ба цу ју 
већ по но во по ста ју ма те ри ја ли окре са не про дук ци је, 
док се не ре ду ку ју до ста ди ју ма от пат ка. 

Број ни ко ма ди фраг мен то ва них те сли об ли ку ју се 
окре си ва њем у нај по год ни је фор ме – у је згра за од-
бит ке и се чи ва окре са не тех но ло ги је. По ред то га, од 
си ро ви не пљо сна тих фор ми или ма кро од би та ка ко-
ји по ти чу са гла ча ног ала та ре ту ши ра њем се ства ра-
ју ма сив ни од би ци, стру га чи и по стру шке, од но сно 
не ка вр ста је згра шког ору ђа (сл. 13, 5, сл. 16, 2). Фа-
сци нант но ис ко ри шћа ва ње ма те ри ја ла у на се љу овог 
ти па мо гло би да зна чи те шко и по вре ме но до ба вља-
ње основ не си ро ви не. Ме ђу тим, с об зи ром на слич но 
ста ње на на се љи ма Ди во стин, Гри вац, Ди вље по ље и 
Тр си не и ге о ло шке усло ве ства ра ња ма те ри ја ла за из-
ра ду окре са ног и гла ча ног ору ђа на те ри то ри ји цен-
трал ног Бал ка на, си ту а ци ја би мо гла да се про ту ма чи 
као еко но мич ни кон цепт за јед ни це. Ве ро ват но ни је у 
пи та њу спо ља шњи узрок (рат, епи де ми ја, ре дак ма те-
ри јал) већ са вр ше но овла да ва ње об ра дом ове вр сте 
ма те ри ја ла ко ји ни је ни пре ви ше тврд ни пре ви ше мек 
те је по го дан за бр зо, ефект но об ра ђи ва ње и че сто је 
ла ко уоч љив на те ре ну. Уну тар кла сич ног вин чан ског 
тех но ком плек са ро жна ци, по себ но ви со ко ква ли тет не 
вр сте, би ва ју за ме ње ни ла ким бе лим сте на ма у тре-
нут ку ка да за јед ни ца по су ста је у раз во ју. Да би се она 
што бо ље при ла го ди ла зна чај ним кул ту ро ло шким и 
тех но ло шким про ме на ма и ис ку стви ма, уво ди се ла ка 
бе ла сте на као уни вер зал ни ма те ри јал ко ји об је ди њу је 
про дук те обе тех но ло ги је. 

Про дук ци ја ору ђа од ме ких бе лих сте на пре о вла ђу-
је, њи хо ви ци клу си об ра де су ди на мич ни, по ве за ни у 
ви ше про из вод них то ко ва где се гу би ли ни ја раз два ја-
ња две тех но ло ги је. На ту фу, маг не зи ту, пор це ла ни ту 
или бе лом ро жна цу ује ди ње ни су по ступ ци ко ји су 
обе ле жи ли из ра ду позног нео лит ског ору ђа, из ра ста-
ју ћи у је дин ствен тех но ло шки си стем. Да би се од ре-
дио пра ви зна чај ових круп них про ме на у тех но ло ги ји 
из ра де ка ме ног ору ђа, нео п ход но је до би ти ап со лут не 
да ту ме за на се ље Цр кви не да би се пре ци зни је озна чио 
по јам „по пу ла ци ја по зно вин чан ских на се ља у но вим 
про из вод ним усло ви ма“.

4  Из ве штај ла бо ра то ри је за окре са ни ка мен, кам па ња 2001, рад но ме сто 1, В. Бо го са вље вић-Пе тро вић. До ку мен та ци ја про-
јек та Вин ча.
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LithicreductionatthesiteofCrkvine:
trench5witharcheologicalwholes
Keywords: tuff, chert, debitage, core, technology, workshop, reduction

Features observed during preliminary investigation of 
the reduced stone collection at the site crkvine can largely 
be represented by the specimen recovered from trench 5. 
through publishing material from trench 5, this paper 
aims to explain “the boom in the production of light white 
rocks” at the time when the population of the vinča settle
ment remained the same, while the production conditions 
had undergone considerable change. the sample has sta
tistical relevance, comprising 2 156 samples of chipped 
and ground stone industry. out of these, 2 069 finds were 
made by reduction, while the rest are massive and ground 
stone implements. High percentage of the use of a single 
source material, in this case of tuff, along with the source 

material structure of the core (mostly cherts) are intrigu
ing facts observed in recent decades on the site from late 
vinča phase of the vinča culture on the territory of the 
central Balkans. on the other hand, defined features of the 
lithic reduction technology from the eneolithic settlement 
Bodnjik (radovanović, 1996: 4154), which is in the vicin
ity of the site under investigation, provide the possibility 
of observing the process in immediate geographical sur
roundings. each of these features gives rise to a number of 
interesting questions such as those concerning the manner 
and the pace of changes in technological processes within 
demographically identical structure, and the subsequent 
transformation in the next time period.
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thorough analysis presented in the first part of the text 
unequivocally demonstrated that the case of trench 5 does 
exist, especially in terms of the identification of the pur
pose of the area uncovered (Fig.1; Fig. 11). the eastern half 
of the trench is the working zone, which should be divided 
into the unit 1.2, which was the workshop itself and where 
objective pieces were awaiting further refinement, and the 
unit 1.5 where the waste from the extensive tuff produc
tion was deposited. the analysis of the material above the 
assemblages showed that the eastern part of the trench was 
manufacturing centre – the area for refining tuff cores. this 
would mean that at the bottom level of the third, and in the 
fourth excavation strata, on the surfaces of coherent daub, 
there existed a workshop for the exploitation of tuff cores 
and manufacture of semiproducts ground stone imple
ments. a large amount of chert objective pieces was stored 
in the same integral space (a.U. 1.2); primary flakes and 
cores were retouched in a separate designated zone which 
lies outside the excavation of the trench 5. retouching of 
primary flakes and blades tuff or chert could have been 
done in the nearby workshop, which had to exist due to the 
precise division of work in the chipping stone production; 
this was confirmed through the analysis of the material 
from the site Belo Brdo in vinča where a workplace was 
partially uncovered for manufacturing microperforators.

in the course of the location of the main artifact class
es on the level of the 2 by 2 m above the unit 1.5 and in 
the square Lj15 (the fourth excavation stratum), a con
siderable amount of tuff debitage was found, with a small 
percentage of tools; in the zone of compact daub of the 
third excavation stratum, in the squares L18 and Lj18, 
was found a sizeable amount of cores and tools (Fig. 1). 
in the absence of precise technical documentation, and 
on the basis of data gathered so far, it can be assumed that 
the layer above the wholes is integral and contemporary 
with the assemblages 1.2 and 1.5 which present natural 
continuation of the layer above it.

other assemblages, primarily 2.1, suggest household 
organization with partial burial under the floor, where 
standard chipped stone material with no particular di
agnostic features was uncovered. to the west of 2.1 lie 
assemblages 1.4 and 2.2 with small number of finds with 
traditional white chert cores along with a set of tools and 
some debitage without special characteristics.

Source material dominating in trench 5 is ubiquitous 
tuff of various levels of silicification, accounting for av
erage 70% of the production. it is followed by the mate
rial which is at the microscopic level similar to tuff, as 
conformed by analysis, namely, white chert, followed 
by opals, various types of volcanoclastites and coloured 
cherts. in all aspects production of tuff and white chert 
characterizes trench 5, or, more precisely, the working 
area in its eastern part. Similar course of production was 
recorded in vinča settlements in central Serbia, where 
the population lived in technological conditions different 
from the classical neolithic: in grivac, divostin, divlje 

polje and trsine. technological features specific to the 
above communities, especially to the settlers of crkvine, 
were recorded in similar manufacturing and paleoeco
logical framework. defining features of the technological 
level of the settlers are maximal use of the source mate
rial, recycling shattered tools and turning them into new 
types of tools for further use.

Figure 17 depicts reduction of the source material, tuff, 
with varieties, reconstructed on the example of trench 
5. Flintknapping of the roughed out nodules run paral
lel with the manufacture of ground stone tools. Blades 
and flakes are removed from a cores to be retouched and 
formed into tools such as endscrapers, points, burins, 
denticulated tools. on the other hand, nodules or tabu
lar slabs of the same source material are knapped into a 
partially formed prototype of a tool, subsequently pol
ished into an adze, axes or a chisel. Fragmented tools were 
not discarded but worked into flake tools, until they were 
reduced to the stadium of waste.

Massive pieces of shattered adzes were reduced into 
most fitting forms, into cores for further processing flakes 
and blades; flat forms or macroflakes were retouched into 
massive flakes endscrapes and siclescrapers. Fascinating 
use of stone in the settlement of this type could imply 
that resource material was obtained only occasionally 
and with difficulty. However, taking into account simi
lar situation at the settlements divostan, grivac, divlje 
polje and trsine, together with geological conditions for 
the formation of the source materials for chipped and 
ground stone tools production on the territory of Serbia, 
the situation could be interpreted as an economical con
cept of the community. external causes could probably 
be discarded (war, epidemics, scarcity of material); it is 
more likely the question of mastery of craftsmanship with 
the material which is neither too hard nor too soft, but 
well suited to fast, effective working, in addition to being 
easily noticed in the field. Within classical vinča techno
complex, cherts, especially high quality types, were sup
planted with light white rocks at the moment when the 
development of the community began to lag. in order to 
adapt to substantial cultural and technological changes 
and experiences, light white rocks were being introduced 
as a universal material bringing together the products of 
both technologies.

production of tools from these stones became domi
nant; their processing cycles were dynamic, connected 
into several production courses erasing the dividing line 
between the two technologies. procedures which marked 
the production of Late neolithic implements come togeth
er on tuff, magnesite, porcellanite or white chert, forming 
a single technological system. in order to determine the 
true significance of these changes in the manufacture of 
lithic tools, it is necessary to obtain absolute dates for the 
settlement of crkvine and give more precise meaning to 
the concept of “population of late vinča settlements in 
new conditions of production”.



На на ла зи шти ма Цр кви не у се лу Ма ли Бо рак и Бе-
леж у Ко лу бар ском ба се ну ис тра же на је то ком 2005. и 
2006. го ди не по вр ши на од око 1.600 m2. От кри ве ни су 
оста ци ку ћа, ја ма и зо на са ле пом. По ред ке ра ми ке, на 
овом про сто ру про на ђе ни су број ни оста ци жи во ти ња. 
Са ку пље но је 2.419 фраг ме на та ко сти ју, зу ба и ро го ва 
до ма ћих и ди вљих вр ста си са ра. 

На кон де тер ми на ци је ко шта них фраг ме на та утвр-
ђе но је по сто ја ње де вет вр ста си са ра – че ти ри до ма ће 
вр сте и пет ди вљих (та бе ла 1).

Та бе ле 2 и 3 илу стру ју ди стри бу ци ју жи во тињ ских 
осте о ло шких фраг ме на та по сон да ма у окви ру на ла-
зи шта Цр кви не и Бе леж, ис тра же них то ком 2005. и 
2006. го ди не.

Од укуп ног бро ја са ку пље них при ме ра ка (2.419), 

де тер ми на ци ја до ни воа вр сте из вр ше на је код 1.871 
фраг мен та. За сту пље ност до ма ћих вр ста у де тер ми ни-
са ном узор ку из но си 92,4%, а ди вљих 7,6%.

Од укуп ног бро ја де тер ми ни са них при ме ра ка (1.871), 
до ма ће го ве че за сту пље но је са 86,85%, ов ца/ко за 2,2%, 
сви ња 3,15%, је лен 5,9%, пра го ве че 0,74%, ди вља сви ња 
0,80%, ср на 0,1% и зец 0,05%. Осте о ло шки ма те ри јал 
је у ве о ма ло шем ста њу. Нај ве ћи број при ме ра ка чи не 
фраг мен ти ве ли чи не из ме ђу 4 и 10 cm, с тра го ви ма ан-
тро по ге ног де ло ва ња (ло мље ња, се че ња, го ре ња и ку ва-
ња). С на ла зи шта Цр кви не по ти че 30 це лих ко сти ју: то 
су крат ке ко сти (фа лан ге, астра га лу си) и јед на ду га кост 
(ме та тар зус) го ве че та. На на ла зи шту Бе леж са ку пље не 
су це ле ду ге ко сти го ве че та. Не ко ли ко ко сти ју и ро го ва 
је с вид ним тра го ви ма ан тро по ге ног де ло ва ња.

На осно ву ме ра пот пу но очу ва них ду гих ко сти ју 
из вр ше на је про це на ви си не гре бе на до ма ћег го ве че та 
(Ma tol csi 1970). Ме ре це лих ко сти ју го ве че та (ро го ва, 
ху ме ру са, ти би ја, астра га лу са и фа лан ги), пра го ве-
че та, до ма ће и ди вље сви ње, упо ре ђе не су с ве ли ким 
узор ци ма нео лит ских на ла зи шта. На осно ву сте пе на 
ра ста зубâ и ко сти ју, из вр ше на је про це на ста ро сти је-
дин ки. Ме ре ње ко сти ју је из вр ше но по упут ству A.v.d. 
Dri esch (Dri esch 1976).

У пре гле ду оста та ка фа у не с мла ђих нео лит ских 
на ла зи шта у окру же њу (та бе ла 4, гра фи кон 1), уоч-
љи ве су слич но сти и раз ли ке у са ста ву фа у не истог 
да то ва ња. 

СветланаБлажић
ДаркоРадмановић

Фаунакасновинчанскихстаништа
ЦрквинеиБележ

Апстракт: Ис тра жен је узо рак оста та ка кич ме ња ка с ло ка ли те та Цр кви не и Бе леж у Ко лу бар-
ском ба се ну ко ји су от кри ве ни при ли ком ис ко па ва ња 2005. и 2006 го ди не. Утвр ђе не су ко сти 
че ти ри  вр сте до ма ћих (го ве че, сви ња, ов ца, ко за) и пет вр ста ди вљих жи во ти ња (пра го ве че, 
је лен, сви ња, ср на, зец). Од нос до ма ћих и ди вљих жи во ти ња је 92,4% пре ма 7,6%. На осно ву 
из вр ше них ана ли за утвр ђе но је да су ко сти го ве да нај број ни је, што по твр ђу је да је ме со ових 
жи во ти ња би ло нај ва жни је у ис хра ни ста нов ни ка овог нео лит ског на се ља.

Кључнеречи: нео лит, ка сно вин чан ска кул ту ра, кич ме ња ци, ар хе о зо о ло ги ја

Домаћеврстеживотиња Дивљеврстеживотиња

Го ве че (Bos ta u rus) Је лен (Cer vus elap hus)

Ов ца (Ovis ari es) Ди вља сви ња (Sus scro fa)

Ко за (Ca pra hir cus) Пра го ве че (Bos pri mi ge ni us)

Сви ња (Sus do me sti cus) Ср на (Ca pre o lus ca pre o lus)

Зец (Le pus euro pa e us)

Таб. 1. Преглед врста сисара према остеолошким 
налазима

Table. 1. Display of types of mammals by osteological 
findings

УДК   903 : 562 / 569 " 634 " (497 . 11 ) 
902 . 2 (497 . 11) " 2005 / 2006 "
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Нео лит ско на се ље Го мо ла ва I јед но је од зна чај ни-
јих на ла зи шта за по ре ђе ње с ма те ри ја лом об ра ђе ним 
овом при ли ком. Вин чан ски слој на овом на ла зи шту 
од ли ку је се бо га тим кул тур ним са др жа јем и огром-
ним бро јем жи во тињ ских оста та ка (Cla son 1979; 
Бла жић 1997; 2008).

Фа у на Го мо ла ве I је ра зно вр сна; oбухвата нај-
ма ње 19 вр ста жи во ти ња, у окви ру че га су до ма ће 
вр сте за сту пље не са 63%. Оста ци из вин чан ског 
сло ја ја сно по ка зу ју да је ста нов ни штво по зна ва ло 
спе ци ја ли зо ва но сто чар ство, што је ка рак те ри сти-
ка мла ђег нео ли та. Ме ђу до ма ћим вр ста ма го ве че 
је нај број ни је, па сто га нај ве ро ват ни је и нај зна чај-
ни ји из вор хра не. На осно ву ме ра ме та по ди јал них 
ко сти ју од ра слих је дин ки (Бла жић 2008) мо гу ће је 
про це ни ти да је ви си на гре бе на го ве да из но си ла 
118,9 cm, при че му је нај ма ња утвр ђе на вред ност 
109,4 а нај ве ћа 125 cm. До ма ће сви ње су га је не ис-
кљу чи во ра ди ме са у уз ра сту до две го ди не. Ов це и 
ко зе има ју мно го ма њи зна чај у ис хра ни не го што 
су има ле на по чет ку нео ли та. Ло ба ње, до ње ви ли це, 
као и ко сти пред њих и зад њих екс тре ми те та па са, 
ука зу ју на чи ње ни цу да се и ова вр ста спо ра дич но 
ко ри сти ла у ис хра ни.

Нај зна чај ни је лов не вр сте би ле су је лен, ди вља 
сви ња и ср на. Ри бо лов је био сла би је раз ви јен, а ло-
вље не су три вр сте ри ба: сом, ша ран и шту ка. Пу же ви 
и шкољ ке су са ку пља ни за ис хра ну.

Об ре II је на ла зи ште мла ђег нео ли та цен трал-
не Бо сне са нај ве ћим об ра ђе ним узор ком ко сти ју 
(28.941 при ме рак) (Bökönyi 1974). Фа у ну овог на-
се ља са чи ња ва 87% до ма ћих и 13% ди вљих вр ста жи-
во ти ња. И ов де се га је ње го ве да као нај ва жни је вр сте 
на ста вља из прет ход ног пе ри о да. Сред ња ви си на гре-
бе на го ве да на осно ву ко сти ју пред њих екс тре ми те та 
(me ta car pus) про це ње на је на 122,24 cm, а на осно ву 
ко сти ју зад њих екс тре ми те та (me ta tar sus) 122,93 cm. 
Сви ње су ве о ма за сту пље не у узор ку (15%), што је 
од ли ка на се ља мла ђег нео ли та. Ко зе и ов це су ма ње 
ко ри шће не од прет ход не две вр сте. Ко сти пса су за-
сту пље не са све га 1,1% у укуп ном узор ку. Лов не вр сте 
су ка рак те ри стич не за под не бље и пе ри од, и то су 
је лен, ди вље го ве че, ди вља сви ња и ср на.

У вин чан ским сло је ви ма на ла зи шта Ди во стин II 
от кри ве но је свих пет нео лит ских до ма ћих вр ста жи-
во ти ња (Bökönyi 1988). И ов де у узор ку пре о вла ђу ју 
до ма ће вр сте (85,3%). Нај број ни ји су на ла зи до ма-
ћег го ве че та као нај зна чај ни је вр сте, за тим ов це/
ко зе и сви ње. Оста ци пса су за сту пље ни са 0,75%. 
Од ди вљих жи во ти ња нај за сту пље ни је је пра го ве че, 
за тим ди вља сви ња и је лен. Ви си на гре бе на до ма ћег 
го ве че та про це ње на је на осно ву ре ла тив но ма лог 
бро ја це лих ко сти ју ме та по ди ју ма. Про сеч на вред-
ност до би је на том при ли ком из но си 126,9 cm, док 
је ми ни мал на вред ност из но си ла 125,5 а мак си мал-
на 130,4 cm. До би је ни по да ци пред ста вља ју ви со ке 
вред но сти гре бе на за цен трал ну и ју го и сточ ну Евро-
пу у нео ли ту. Про це ње на ви си на гре бе на ко зе на 
осно ву јед ног це лог ме та кар пу са ду жи не 112,2 mm 

из но си 64,51 cm (Schramm 1967). Је дан пас има про-
це ње ну ви си ну гре бе на од 53 cm (Ko u del ka 1884).

Спе ци ја ли зо ва но сто чар ство на на ла зи шту Бе ло 
бр до у Вин чи огле да се на осно ву до ми на ци је оста-
та ка до ма ћег го ве че та ко је је за сту пље но са 85%. 
Ов це/ко зе и сви ње су за сту пље не у го то во истом 

сонда B.t. O/C S.d. C.e. S.s. B.p. C.c. L.e. нн т

   2 3 - 5 - - - - - 58 66

   4 75 5 1 1 - - - - 28 110

   5 284 5 20 14 4 1 - - 146 474

   6 97 1 8 3 1 1 - - 43 154

   7 15 3 10 1 3 - - - 22 54

   8 18 - - - - - - - 4 22

   9 58 - 2 3 3 3 - 1 48 118

10 63 - - - - 3 - - 6 72

11 77 - - 4 - - - - - 81

12 162 7 1 44 2 - - - 27 243

13 35 6 1 - - - - - 2 44

15 6 - - 1 - - - - 1 8

16 27 - - 1 - - - - 4 32

17 - - 6 - - - - - 1 7

19 113 1 - 3 - 1 - - 32 150

20 1 7 - - - - - - - 8

24 6 5 1 - - - - - 20 32

25 19 - - - - - - - 1 20

26 - - - - - - - - 1 1

27 7 1 - - - - - - - 8

32 177 - - 24 - - - - 8 209

33 - - - - - - - - 1 1

34 - 1 - - - - - - - 1

35 - 1 - - - - - - - 1

36 - - 1 - - - - - - 1

37 9 - - - - - - - 19 28

39 34 9 3 9 - - - - 21 78

51 65 - - 4 - 5 1 - 45 120

Т 1625 43 59 112 15 14 2 1 548 2143

Табела 2. Остаци животињских костију по сондама на 
налазиштима Црквине: B.t. – говече; O/C – овца/коза, S.d. 
– свиња, C.e. – јелен, S.s. – дивља свиња, B.p. – праговече, 
C.c – срна, L.e. – зец, HH – неодређени, T – укупно

Table 2.  Animal bone remains by probes at the site of 
Crkvine: B.t. – cattle; O/C – sheep/goat, S.d. – swine, 
C.e. – deer, S.s. – wild pig, B.p. – prehistoric bovid, C.c – roe 
deer, L.e. – hare, HH – indeterminate, T – total

сонда B.t. O/C S.d. C.e. S.s. B.p C.c. L.e. нн т

   6 235 - - - - - - - - 235

   7 4 - - - - - - - - 4

14 35 1 - - - - - - 1 37

  Т 274 1 - - - - - - 1 276

Табела 3. Остаци животињских костију по сондама на 
налазишту Црквине и Бележ. Скраћенице као у табели 2.

Table 3. Animal bone remains by probes at the sites of 
Crkvine and Belež. Abbreviations as in Table 2.
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про цен ту (6–8%), док је удео фраг ме на та пса са мо 
1% (Bökönyi 1990). По да ци о про цен ту ал ној за сту-
пље но сти до ма ћих и ди вљих жи во ти ња до би је ни 
пре гле дом ма те ри ја ла ко ји је са ку пљен то ком об но-
вље них ис ко па ва ња (1998–2003) не што су дру га чи-
ји. Оста ци до ма ћих жи во ти ња су не знат но број ни ји 
од ди вљих (53% пре ма 47%), док је пас за сту пљен 
са 5,2% (Ди ми три је вић 2006). Лов не вр сте су је-
лен, ди вља сви ња, ср на и пра го ве че. Ро го ви го ве да 
су ти па при ми ге ни јус. Ов це ка рак те ри шу увр ну ти 
ро го ви као и ло ба ње без ро го ва, што је је дан од зна-
ко ва уз на пре до ва лог про це са до ме сти ка ци је. Ко зе 
ка рак те ри шу ро го ви са бља стог об ли ка. Про це ње на 
ви си на гре бе на го ве да на осно ву ме та кар пу са из но-
си 123,60 cm. За ов це је про це ње на ви си на гре бе на 
у ра спо ну од 47,8 до 56 cm. Ви си не гр ебе на ко зе 
на осно ву ме та кар пу са је 57,67 cm. Сви ње су има ле 
ви си ну гре бе на од 65,46 и 76,08 cm, а ла кри мал ни 
ин декс из но си 1,27. Ауто ри на по ми њу да су ко ри-
шће ни и се кун дар ни про из во ди до ма ћих вр ста, као 
на при мер мле ко и ву на. 

Опо во, ка сно не о лит ски ло ка ли тет, у ли сти фа у не 
са др жи свих пет до ма ћих вр ста, док ди вљих има нај-
ма ње де сет (Ras sel 1985). Ди вљим вр ста ма при па да ју 
932 фраг мен та или 60,60%, док су до ма ће за сту пље не 
са 600 фраг ме на та од но сно 39,39%. Ова кав од нос 
до ма ћих и ди вљих вр ста од ли ка је ста ри јег кул тур-
ног пе ри о да бу ду ћи да у мла ђем нео ли ту до ме сти ка-
ци ја до сти же свој вр ху нац. Го ве че је ме ђу до ма ћим 
вр ста ма нај број ни је, што је оп шта ка рак те ри сти ка 
нео лит ских на ла зи шта. Ме со сви ња је нај ве ро ват ни-
је ко ри шће но у ис хра ни од мах по сле го ве да, док су 
ов це и ко зе ма ло број не у узор ку. Нај ви ше се ло вио 
је лен, за тим ср на, док оста ле ди вље вр сте за јед но чи-
не по ла про цен та од укуп ног узор ка. 

ЦРКВИНЕ,БЕЛЕЖ
(ИСКОПАВАЊА2006.ГОДИНЕ)

У сон ди 6, сек тор 102, на про сто ру ква дра та У и Ћ 
от кри вен је ске лет до ма ћег го ве че та. Ко сти гла ве су 
по ло мље не, је ди но су мак си ле це ле с ни зо ви ма зу ба 
у ал ве о ла ма. До ње ви ли це су у ве ли кој ме ри очу ва-
не, ми нор но оште ће не орал но и або рал но, с ни зом 
пре мо ла ра и мо ла ра. Ду ге ко сти пред њих и зад њих 
но гу до бро су очу ва не. Пр шље но ви и ре бра су ве о ма 
оште ће ни. С об зи ром на то да су сви стал ни зу би за др-
жа ни у ман ди бу ли, укљу чу ју ћи и тре ћи мо лар, мо же 
се за кљу чи ти да је је дин ка би ла ста ра нај ма ње 3 и по 
го ди не. Про це ње на ви си на гре бе на, из ра чу на та на 
осно ву сред ње вред но сти ду гих ко сти ју, из но си 114,10 

налазиште
B.t.
н%

O/C
н%

S.d.
н%

C.f.
н.%

н%
дом.

C.e.
н%

S.s.
н%

н%
д.див.

н%
див.

укупно

Го мо ла ва I
984

36, 8
213
7,97

435
16,3

41
1,53

1673 
62,63

467 
17,48

339 
12,69

192
7,18

998 
37,37

2671

Опо во
297
19,5

29
1,9

252 
16,54

22
1,44

600 
39,39

600 
39,39

83
5,44

255 
16,74

923 
60,60

1523

Ди во стин II
6763 
62,70

1228 
11,39

1087 
10,10

92
0,85

9172 
85,04

416
3,86

495
4,59

702
6,5

1613 
14,96

10785

Вин ча
324 

16,11
315 

15,66
270 

13,42
144 0,71

1053 
53,36

564 
28,04

140
6,96

254 
12,63

958 
47,63

2011

Об ре II
18878 
65,23

2128 
7,35

3781 
13,06

321
1,11

25108 
86,75

1633 
5,64

710
2,45

1490 
5,14

3833 
13,25

28941

Цр кви не
1625 
86,85

43
2,20

59
3,15

–
1727 
92,3

112
5,9

15
0,8

17
0,9

144
7,6

1871

Табела 4. Преглед укупног броја примерака и процентуална заступљеност домаћих и дивљих врста на 
налазиштима млађег неолита: Гомолава I (Clason, 1979; Блажић, 1997; 2008), Обре II (Bökönyi, 1974), 
Дивостин II (Bökönyi, 1988), Опово (Rassel, 1985) и Бело брдо у Винчи (Bökönyi, 1990; Димитријевић 2006). 
B.t.– говече; O/C – овца/коза; S.d. – свиња; пас, н% – број н%; C.e. – јелен; S.s. – дивља свиња; н % – д.див. – број % 
и друге дивље; н % див. – број % и дивље

Table 4. Display of the total number of specimens and percentage representation of domestic and wild species at the late 
Neolithicsites:GomolavaI(Clason,1979;Blažić,1997;2008),ObreII(Bökönyi,1974),DivostinII(Bökönyi,1988),
Opovo(Rassel,1985)andBeloBrdoatVinča(Bökönyi,1990;Dimitrijević2006).B.t.–cattle;O/C–sheep/goat;S.d.–
swine;dog,%–number%;C.e.–deer;S.s.–wildpig;%–wild.–number%andotherwild;%wild.–number%andwild

Графикон 1. Процентуална заступљеност домаћих 
и дивљих врста на налазиштима млађег неолита. 
Подаци су преузети из табеле 4.

Graph 1. Percentage representation of domestic and wild 
species at the late Neolithic sites. Data taken over from 
Table 4. 
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cm (та бе ла 5), Но би сов ин декс је 18,46, док је ин декс 
вит ко сти 10,98. Пре ма свим на ве де ним вред но сти ма 
утвр ђе но је да је на ђе на је дин ка жен ског по ла, сит ног 
ра ста у од но су на го ве че с дру гих, мла ђих нео лит ских 
на ла зи шта.

У сон да ма 6, 7 и 14 у узор ку су пре о вла ђи ва ли фраг-
мен ти зу ба ко ји по ти чу од го ве да су ба дулт не ста ро сти 
с тра го ви ма го ре ња или ку ва ња. Ова по ја ва се по на вља 
и у дру гим сон да ма и по ве ћа ва уку пан број ко сти ју – 
зу ба го ве да у це лом узор ку.

ЦРКВИНЕ,МАЛИБОРАК
(ИСКОПАВАЊА2005.И2006.ГОДИНЕ)

На овом на ла зи шту ис тра жи ва њи ма је об у хва ће-
на ве ли ка по вр ши на зе мљи шта на ко ме је от кри вен 
ве ћи број обје ка та (ку ће, от пад не ја ме и дру го). Са ку-
пље на је до вољ на ко ли чи на осте о ло шког ма те ри ја ла 
нео п ход на за кон крет ни ју про це ну са ста ва и на чи на 
ис хра не ста нов ни ка овог на се ља. 

 ГО ВЕ ЧЕ И ПРА ГО ВЕ ЧЕ 
(Bos ta u rus l. и Bos pri mi ge ni us Boj.)
Де тер ми на ци ја ди вљих и до ма ћих го ве да из вр-

ше на је на осно ву раз ли ка у ди мен зи ја ма, де бљи не 
ко сти ју и об ли ка зглоб них по вр ши на. Ко нач на де-
тер ми на ци ја ни је мо гу ћа због че стог пре кла па ња 
ме ри стич ких ка рак те ра ме ђу по ло ви ма. По ред то га 
по ја вљу ју се и тзв. пре ла зни об ли ци ко ји мо гу би ти 
ско ри је при пи то мље не је дин ке или хи бри ди до ма ћих 
и ди вљих го ве да. Ако у узор ку по сто је це ле ло ба ње 
го ве да или до бро очу ва ни де ло ви, лак ше је из вр ши-

ти по де лу. Код ско ри је при пи то мље них при ме ра ка 
го ве да ло ба ње су за др жа ле фор му пра го ве че та с тим 
да је до шло до сма њи ва ња ди мен зи ја, док је код хи-
брид них је дин ки из гу бље на про пор ци ја ве ли чи на 
ти пич них за пра го ве че. На ве де не тврд ње се не од но-
се на ко сти екс тре ми те та. У слу ча ју да у узор ку има 
ова квих при ме ра ка, мо же се за кљу чи ти да је про цес 
до ме сти ка ци је имао ло кал ни ка рак тер. 

На на ла зи шту Цр кви не оста ци го ве че та су убе-
дљи во нај број ни ји у узор ку. Мо же се прет по ста ви ти 
да је уло га го ве да у ис хра ни би ла мно го ве ћа не го што 
на то ука зу је број на ђе них ко шта них фраг ме на та. 

У сон ди 10, у ја ми (про фил ко па), про на ђе ни су ро-
го ви до ма ћег го ве че та с де лом фрон тал не ко сти (сл. 1). 
Об лик ро го ва и ме ђу ро жна иви ца ука зу ју на чи ње ни цу 
да је да та је дин ка ско ри је при пи то мље на. Ди мен зи је 
про на ђе них оста та ка од го ва ра ју вред но сти ма из ме-
ре ним на ро го ви ма до ма ћег го ве че та на Го мо ла ви I на 
осно ву узо ра ка од 94 ро га (гра фи кон 2). 

Ве ћи број при ме ра ка по ти че од мла дих је дин ки 
до ма ћег го ве че та. Не ко ли ко це лих ко сти ју го ве че та 
(ме та тар зус, астра га лус, фа лан ге I и II) по ти чу од од-
ра слих је дин ки (сл. 2, 5, 7, 8). 

Табела 5. Мере целих дугих костију говечета из сонде 6, 
квадрати У и Ћ на налазишту Црквине, Бележ, 
и висина гребена (В Г). H = хумерус, R = радијус, 
Мс = метакарпус, F = фемур, Т = тибија, 
Мт = метатарзус, * = процена, мере према A.v.d. Driesch

Table5.Measurementsofwholelongbonesofcattlefrom
probe6,squaresUandĆatthesiteofCrkvine,Belež,and
theheightoftheridge(VG).H=humerus,R=radius,
Mc=metacarpus,F=femur,T=tibia,Mt=metatarsus,
*=estimate,measuresaccordingtoA.v.d.Driesch

Графикон 2. Поређење пречника рогова говечета са 
Гомолаве (Clason 1979;  Блажић, непубликовано) и 
Црквина

Graph2.Comparisonoftheradiusofacattlehornfrom
Gomolava(Clason1979;Blažić,unpublished)and
Crkvina

GL Bp SD Bd вГ

h sin 271 85* 35 72 bT 65 112,19

h dex 271 87 35 73 bT 65 112,19

r sin 266 71 36,5 68 bfp 64 114,38

r dex 266 71 36,5 68 bfp 68 114,38

mc sin 52,5 29

mc dex 52,5 29

f sin 348 110 34 81 112,40

f dex 348 110 34 81 112,40

T sin 323 85 34,5 56,5 111,43

T dex 323 85 34,5 56,5 111,43

mt sin 227,5 42 25 52 120,12

mt dex 227,5 42 25 52 120,12

 I

  

Сл. 1. Рогови, говече

Fig. 1. Horns, cattle
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Bеличинa го ве да је утвр ђе на на осно ву про це не 
ви си не гре бе на. За про це ну исте ко ри шћен је ме та-
тар зус из сон де 5, ко ји је при па дао од ра слој жи во ти-

њи. Про це ње на вред ност ви си не гре бе на је 124,44 cm 
(Ma tol ci 1970). На осно ву ин дек са вит ко сти (12,89) 
и Но бис ин дек са (22,93), мо гу ће је за кљу чи ти да је 
на ве де ни ме та тар зус при па дао жен ки го ве че та.

Ви си не гре бе на го ве да мла ђег нео ли та у окру же-
њу кре ћу се у ра спо ну од 108,1 до 135,5 cm, на узор-
ку од укуп но 258 ко сти ју ме та по ди ју ма. Про це ње не 
ви си не гре бе на две је дин ке са Цр кви на на ла зе се у 
ра спо ну вред но сти ка рак те ри стич них за мла ђи нео-
лит (гра фи кон 3).

На гра фи ко ну 4 при ка зан је од нос ди мен зи ја нај-
ве ће ме ди јал не ду жи не астра га лу са до ма ћег го ве че та 
с Цр кви на, по ре ђе них са ве ли ким узор ком ко сти ју с 
Го мо ла ве I (311 фраг ме на та). Је дан астра га лус про на-
ђен на на ла зи шту Цр кви не има на сре ди ни гор њег де ла 
отвор, па се мо же прет по ста ви ти да је слу жио као тег.

На овом на ла зи шту про на ђе но је све га не ко ли ко 
оста та ка ко сти ју (фа лан ге I, II, ра ди јус, ти би ја) од ра-
слих је дин ки ди вљег го ве че та.

Из ме ре не вред но сти дру ге фа лан ге ди вљег го ве-
че та упо ре ђе не су с вред но сти ма из ме ре ним на ис тој 
ко сти ко ји је узо рак са Го мо ла ве. Ме ре ко је су раз ма-
тра не је су нај ве ћа ла те рал на ду жи на (GLl), нај ве ћа 
прок си мал на ши ри на (Bp), нај ма ња ши ри на ди ја фи зе 
(SD) и дис тал на ши ри на (Bd). Од нос ме ра ма те ри ја ла 

Графикон 3. Висина гребена говеда на локалитетима 
млађег неолита: Гомолава I (Clason 1979; 
Блажић,1997; 2008), Обре II (Bökönyi 1974), 
Дивостин II (Bökönyi 1988), Опово (Rassel 1985) Бело 
брдо у Винчи (Bökönyi 1990; Димитријевић 2006)

Graph3.RidgeheightincattleatthelateNeolithicsites:
GomolavaI(Clason1979;Blažić,1997;2008),
ObreII(Bökönyi1974),DivostinII(Bökönyi1988),
Opovo(Rassel1985)BeloBrdoinVinča
(Bökönyi1990;Dimitrijević2006)

Сл. 2. Метатарзус, говече

Fig. 2. Metatarsus, cattle

Сл. 5. Друга фаланга, 
праговече

Fig. 5. Second phalanx, 
prehistoric cattle

Сл. 7. Астрагалус, 
говече

Fig. 7. Astragalus, 
cattle

Сл. 8. Зуби, фрагменти молара, говече

Fig. 8. Teeth, Molar fragments, cattle
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са по ре ђе них ло ка ли те та при ка зан је на гра фи ко ну 5. 
Све вред но сти из ме ре не на узор ку с Цр кви на ве ће су 
од вред но сти из ме ре них на узор ку са Го мо ла ве.

По ре ђе њем ме ра по је ди них ко сти ју до ма ћег и ди-
вљег го ве че та мо же се до би ти при бли жна сли ка њи-
хо ве ве ли чи не. 

ОВ ЦА/КО ЗА (Ovis ari es/Ca pra hir cus)
На на ла зи шту Цр кви не ко сти ова ца и ко за су у ве-

о ма ло шем ста њу. Бу ду ћи да ни је про на ђе на ни јед на 
це ла кост, мо гу ће је опи са ти и ме ри ти са мо фраг мен те, 
и из ме ре не вред но сти истих упо ре ди ти с по сто је ћим 
ве ли ким узор ци ма оста та ка са мла ђих нео лит ских на-
ла зи шта у окру же њу.

Ове две вр сте се обич но за јед но опи су ју пре све га 
за то што се ме ђу соб но те шко раз ли ку ју, по себ но ако 
су ко сти пред ста вље не са мо фраг мен ти ма. Обе вр сте 
на се ља ва ју ве о ма слич не би о то пе, ко је од ли ку је су ва 
кли ма. Раз ли ко ва њу ова ца и ко за до при не ли су спе ци-
ја ли стич ки ра до ви ви ше ауто ра (Гро мо ва 1953; Bo es-
sneck et al. 1964; Prum mel 1986). На го то во свим пра-
и сто риј ским на ла зи шти ма Евро пе од нос ова ца и ко за 

обич но је 5:1 (Bökönyi 1988). У ис хра ни су нај ви ше ко-
ри шће не је дин ке ста ре до осам ме се ци. По је ди нач но 
из ме ре ни фраг мен ти ко сти ју упо ре ђе ни су с ве ли ким 
узор ци ма мла ђих нео лит ских на ла зи шта у окру же њу. 
Утвр ђе но је да се на ла зе у гра ни ца ма ва ри ра ња на ла-
зи шта Го мо ла ва I (Бла жић, не пу бли ко ва но).

С об зи ром на то да у на ђе ном узор ку не ма ду гих 
ко сти ју ко је се нај че шће ко ри сте за про це ну ви си не 
гре бе на и ве ли чи ну ова ца и ко за, дат је при каз по сто-
је ћих по да та ка из окру же ња. 

Ви си на гре бе на ова ца у мла ђим нео лит ским на ла-
зи шти ма – Го мо ла ва I, Об ре II, Ди во стин II и Вин ча – 
на ла зи се у ра спо ну од 50,33 cm до 63,16 cm. На граф.6 
при ка зан је од нос дужинa ме та по ди јал них ко сти ју из-
ме ре них на ве ли ком узор ку (97 ко сти).

 I

Графикон 4. Највећа медијална дужина (GLm) 
астрагалуса домаћег говечета с Гомолаве I (Clason 
1979; Блажић, непубликовано) и Црквина 

Graph4.Greatestmediallength(GLm)ofastragalusin
domesticcattlefromGomolavaI(Clason1979;Blažić,
unpublished)andCrkvine

Графикон 5. Поређење вредности мера друге фаланге 
с налазишта Гомолава I и Црквине за праговече. 
Мере према A.v.d. Driesch (Clason 1979, Блажић 
непубликовано).

Graph 5. Comparison of the second phalanges of prehis-
toric cattle from the sites of Gomolava I and Crkvine. Mea-
sures according to A.v.d. Driesch (Clason 1979; Blažić, 
unpublished).

.
.
.

Графикон 6. Висина гребена оваца у млађем неолиту: 
локалитети Обре II (Bökönyi 1974), Дивостин II 
(Bökönyi 1988), Винча (Bökönyi 1990; Димитријевић 
2006), Гомолава I (Блажић, непубликовано)

Graph 6. Ridge height in sheep at late Neolithic sites: 
Obre II (Bökönyi 1974), Divostin II (Bökönyi 1988), 
Vinča (Bökönyi 1990; Dimitrijević 2006), Gomolava I 
(Blažić, unpublished)

Графикон 7. Висина гребена коза на локалитетима 
млађег неолита: Обре II (Bökönyi 1974), Дивостин II 
(Bökönyi 1988), Винча (Bökönyi 1990, Димитријевић 
2006), Гомолава I (Блажић, непубликовано)

Graph 7. Ridge height in goats at late Neolithic sites: 
Obre II (Bökönyi 1974), Divostin II (Bökönyi 1988), 
Vinča (Bökönyi 1990; Dimitrijević 2006), Gomolava I 
(Blažić, unpublished)



Фауна каСновинЧанСких Станишта црквине и Бележ� 245

На осно ву ма лог узор ка ме та по ди јал них ко сти ју 
ко за из вр ше на је про це на ви си не гре бе на на Го мо ла-
ви (66 cm), Об ра ма (59,8 cm), Ди во сти ну (64,51 cm) 
и Вин чи (67,67 cm).

На осно ву при ка за них по да та ка мо же се за кљу чи ти 
да су ов це у мла ђем нео ли ту би ле ма ле до сред ње ве-
ли чи не, док у од но су на ов це ко зе обич но има ју ве ћу 
ви си ну гре бе на.

 ДО МА ЋА И ДИ ВЉА СВИ ЊА 
(Sus do me sti cus и Sus scro fa)
Оста ци ди вљих и до ма ћих сви ња де тер ми ни са ни су 

на осно ву раз ли ка у ди мен зи ја ма ко сти ју и зу ба. Про-
цен ту ал на за сту пље ност јед не и дру ге вр сте је ма ла и 
раз ли ку је се у од но су на по дат ке у окру же њу. На ко сти-
ма ди вље и до ма ће сви ње из ме рен је ма ли број па ра ме-
та ра с об зи ром на чи ње ни цу да је нај ве ћи део ко сти ју 
по ло мљен или по ти че од ве о ма мла дих је дин ки. 

Све ко сти ди вље сви ње по ти чу од од ра слих при ме-
ра ка муж ја ка (оч ња ци гор њих ви ли ца, фраг мент атла-
са, дис тал на ар ти ку ла ци ја ху ме ру са и ме та кар пус III ). 
На осно ву упорeђених ме ра дис тал не ши ри не ху ме ру са 
на узор ку од 57 ко сти ју (сл. 3) с на ла зи шта мла ђег нео-
ли та, мо гу ће је за кљу чи ти да се вред но сти с Цр кви на 
на ла зе у гра ни ца ма ва ри ра ња (гра фи кон 8).

На осно ву ме ра јед не до ње ви ли це с млеч ним зу би ма 
D

3
, D

4 
, M

1
 (ду жи на D

4
 = 7,5 mm обе стра не) про це ње на је 

ста рост из ме ђу пет и шест ме се ци (сл. 4). Ста рост је дин ки 
се про це њу је на осно ву ис тро ше но сти млеч них и стал-
них зу ба. Утвр ђи ва њем ин ди ви ду ал не ста ро сти је дин ки 
до ма ће сви ње на осно ву фраг ме на та до ње ви ли це уста но-
вље но је да у узор ку пре о вла ђу ју ју ве нил не је дин ке, па се 
мо же за кљу чи ти да су као та кве ви ше ко ри шће не. 

На узор ку од 58 зу ба с на ла зи шта мла ђег нео ли та 
ду жи на тре ћег ман ди бу лар ног мо ла ра сви ње ва ри ра 
од 27 до 38 cm (сл. 10). 

 

Графикон 8. Поређење дисталне ширине (Вd) 
хумеруса дивље свиње с Црквина и налазишта млађег 
неолита у окружењу: Гомолава I (Clason 1979; Блажић, 
непубликовано), Обре II (Bökönyi 1974), Дивостин II 
(Bökönyi1988)

Graph 8. Comparison of distal width (Вd) of the wild pig 
humerus from Crkvine with the late Neolithic sites in the 
vicinity: Gomolava I (Clason 1979; Blažić, unpublished), 
Obre II (Bökönyi 1974), Divostin II (Bökönyi 1988)

Сл. 3. Хумерус, дистална артикулација, дивља свиња

Fig. 3. Humerus, distal articulation, wild pig

Сл. 4. Очњак горње вилице, дивља свиња

Fig. 4. Upper jaw canine tooth, wild pig

Сл. 10. Мандибуле, свиња

Fig. 10. Mandibles, swine
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Сред ња вред ност ду жи не тре ћег мо ла ра до ње ви ли це 
до ма ће сви ње с Цр кви на из но си 28,75 mm, што је мањe 
од вред но сти са Го мо ла ве I и Ди во сти на II, али ве ће од 
до би је них вред но сти са Об ра II и Вин че (гра фи кон 9).

На осно ву ме ра до би је них са узор ка од 35 ко сти ју 
го ле ња че (ti bia) утвр ђе не су сред ње вред но сти дис-
тал не ши ри не на ло ка ли те ти ма Го мо ла ва I, Об ре II, 
Ди во стин II и Вин ча (гра фи кон 10). 

На при ме ру ти би је као и дру гих ко сти ју сви ња мо-
же се ви де ти ве ли ка ва ри ја бил ност у окви ру по пу ла-
ци ја сви ња.

ЈЕ ЛЕН (Cer vus elap hus)
Је лен је ве о ма ва жна лов на ди вљач не са мо због ме са 

не го и због ро го ва и ко же. Због по год не струк ту ре и об-
ли ка, ро го ви је ле на су ко ри шће ни за из ра ду раз ли чи тих 
ору ђа и оруж ја, а ко жа као за штит ни по кри ва чи.

На на ла зи шту Цр кви не, Ма ли Бо рак, нај ве ћи део 
оста та ка је ле на пред ста вља ју фраг мен ти ро го ва (97). 
Утвр ђе но је да су све про на ђе не ко сти при па да ле од ра-
слим је дин ка ма (јед на прок си мал на ар ти ку ла ци ја ра-
ди ју са, део ар ти ку ла ци ја ло па ти це, је дан фраг мент кал-
ка не у са, два астра га лу са и је дан фраг мент ме та тар зу са). 
На осно ву ме ра ро го ва и на ве де них ко сти ју, утвр ђе но 
је да по ти чу од нај ма ње две је дин ке. Осно ва ро го ва и 
де ло ви фрон тал не ко сти од ра слих при ме ра ка муж ја ка 
по ка зу ју ја сне тра го ве ан тро по ге ног де ло ва ња.

Обим ро го ва је ле на с Цр кви на ма њи је у од но су 
на узо р ке с ло ка ли те та Об ре II и Ди во стин II (гра фи-
кон 11). 

Графикон 9. Средња вредност дужине мандибуларног 
М

3
 домаће свиње на локалитетима млађег неолита: 

Гомолава I (Clason 1979; Блажић, непубликовано), 
Обре II (Bökönyi1974), Дивостин II (Bökönyi 1988) 
и Винча (Bökönyi 1990; Димитријевић 2006)

Graph 9. Average length of mandibular M3 in domestic pig 
at the late Neolithic sites:  Gomolava I (Clason 1979; Blažić, 
unpublished), Obre II (Bökönyi 1974), Divostin II (Bökönyi 
1988) and Vinča (Bökönyi 1990; Dimitrijević 2006)

Графикон 10. Средње вредности дисталне ширине 
тибије домаће свиње на локалитетима млађег неолита: 
Гомолава I (Clason 1979; Блажић, непубликовано), 
Обре II (Bökönyi1974), Дивостин II (Bökönyi 1988) 
и Винча (Bökönyi 1990; Димитријевић 2006)

Graph 10. Average value of distal width of domestic pig tibia 
at the late Neolithic sites: Gomolava I (Clason 1979; Blažić, 
unpublished), Obre II (Bökönyi1974), Divostin II (Bökönyi 
1988) and Vinča (Bökönyi 1990; Dimitrijević 2006)

Графикон 11. Вредности минималног и максималног 
обима рогова јелена на локалитетима млађег неолита; 
Обре II (Bökönyi1974) и Дивостин II (Bökönyi 1988)

Graph 11. Values of the minimal and the maximal cir-
cumference of deer antlers at the late Neolithic sites: Obre 
II (Bökönyi 1974) and Divostin II (Bökönyi 1988)

Сл. 6. Радијус, проксимална артикулација, јелен

Fig. 6. Radius, proximal articulation, deer
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Из ме ре не вред но сти астра га лу са је ле на с Цр кви-
на (60,5 и 61 mm), упо ре ђе не су с вред но сти ма ове 
ко сти са Го мо ла ве I (гра фи кон 12) где је об ра ђен 
ве ли ки узо рак (106 ко сти ју). Ди ја грам рас ту ра ња 
за да ту вред ност у по ре ђе њу са го мо лав ским ма те-
ри ја лом ука зу је да се астра га лу си је ле на с Цр кви на 
по ме ра ма на ла зе на сре ди ни, у од но су на ра спон 
ва ри ра ња вред но сти. Муж ја ци су број ни ји од жен ки, 
што од го ва ра и по да ци ма са Вин че (Ди ми три је вић 
2006) (гра фи кон 13).

СР НА (Ca pre o lus ca pre o lus)
У ско ро свим на се љи ма мла ђег нео ли та у окру-

же њу има по да та ка да се и ова ди вља вр ста ло ви-
ла и ко ри сти ла у ис хра ни (Cla son 1979; Bökönyi 
1990; Бла жић 2005; Ди ми три је вић 2006). Ср не 
су за сту пље не са два на ла за, фа лан га II и фа лан-
га III (сл. 9). Фа лан га II је пот пу но очу ва на, док 
је тре ћа оште ће на и с ја сно уоч љи вим тра го ви-

ма го ре ња. Због тра го ва го ре ња на ко сти ма из-
ме ре не вред но сти су си гур но ма ње од ре ал них  
(MBS = 7,5 mm).

ЗЕЦ (Le pus euro pa e us)
Ма ли број ко сти ју зе ца у овом узор ку уоби ча јен је 

за на ла зи шта овог да то ва ња. Про на ђе на је јед на кост 
зе ца, ме та кар пус/ме та тар зус (дис тал на ар ти ку ла ци ја 
и ви ше од по ло ви не ди ја фи зе), ко ја је при па да ла од-
ра слој је дин ки. 

ЗА КЉУ ЧАК
У то ку ис ко па ва ња ка сно вин чан ских ста ни шта 

Цр кви не и Цр кви не–Бе леж у Ма лом Бор ку 2005. 
и 2006. го ди не са ку пље ни су оста ци фа у не, ко сти 
си са ра.

Нај ве ћу уло гу у ис хра ни има ле су до ма ће жи во-
ти ње ко је су се ко ри сти ле пр вен стве но због ме са. 
Све до ма ће вр сте су ко ри шће не у ис хра ни нај че шће 
у мла дом уз ра сту. Из ве сне ко ли чи не ме са су при ку-
пља не и по сред ством ло ва ди вља чи, док су оста ци 
тих жи во ти ња ко ри шће ни у из ра ди ору ђа. 

Утвр ђе не су 4 вр сте до ма ћих жи во ти ња (го ве-
че, ов ца, ко за, сви ња) и 5 вр ста ди вљих жи во ти ња 
(пра го ве че, је лен, сви ња, ср на, зец). За сту пље ност 
до ма ћих вр ста у узор ку из но си 92,3%, док је за сту-
пље ност ди вљих 7,6%. Ме ђу до ма ћим вр ста ма пре-
о вла ђу ју оста ци го ве да, за тим сви ња, па ов ца/ко за. 
У ли сти фа у не не до ста ју ко сти пса. Ме ђу ди вљим 
вр ста ма нај ви ше се ло вио је лен, а ма ње ди вља сви-
ња и пра го ве че. 

На на ла зи шту Цр кви не са ку пље но је укуп но 2.630 
узо ра ка жи во тињ ских ко сти ју. Од укуп ног бро ја са ку-
пље них ко сти ју 71% је де тер ми ни са но до ни воа вр сте. 
Оста так су фраг мен ти ве ли чи не до 2 cm с тра го ви ма 
ло мље ња, го ре ња, ку ва ња и об ра де. Је лен ски ро го ви 
су нај че шће об ра ђи ва ни жи во тињ ски фраг мен ти, а 
нај че шће це ле ко сти у узор ку је су крат ке и ду ге ко-
сти го ве да. 

Пре ма про цен ту ал ној за сту пље но сти вр ста у узор-
ку, као и пре ма њи хо вом ме ђу соб ном од но су, ма те ри-
јал с Цр кви на по ка зу је слич но ва ри ра ње вред но сти 
као и оста ли ло ка ли те ти мла ђег нео ли та.

кс

Графикон 12. Поређење вредности минималне, 
максималне и средње латералне дужине астрагалуса 
јелена на локалитетима млађег неолита: 
Гомолава I (Clason 1979; Блажић, непубликовано) 
и Винча (Bökönyi 1990; Димитријевић 2006)

Graph 12. Comparison of the values of minimal, 
maximal and average lateral length of deer astragalus 
at the late Neolithic sites:  Gomolava I (Clason 1979; 
Blažić, unpublished), and Vinča (Bökönyi 1990; 
Dimitrijević 2006)

Графикон 13. Однос између дужине (GLl) и дисталне 
ширине (Bd) астрагалуса јелена са Гомолаве I 
(Блажић, непубликовано)

Graph 13. Relation between the length (GLl) and distal 
width (Bd) of deer astragalus from Gomolava I (Blažić, 
unpublished).

Сл. 9. Трећа фаланга, срна

Fig. 9. Third phalanx, roe deer
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The remains of houses, pits and daub zones were dis-
covered at the sites of Crkvine and Crkvine-Belež in the 
village of Mali Borak in the Kolubara basin. In addition 
to ceramics, numerous animal remains were retrieved 
in the area, namely, 2 419 fragments of bones, teeth and 
horns from domesticated and wild mammals.

The presence of nine types of mammals was estab-
lished by determining bone fragments: four domestic and 
five wild (Table 1). Tables 2 and 3 show distribution of 
animal osteological fragments by probes at the sites of 
Crkvine and Belež, conducted in 2005 and 2006.

Out of the total number of specimens gathered (2 419), 
determining to the level of a species was completed in 1 
871 fragments. Domesticated species account for 92.3% 
while the remaining 7.6% are wild animals.

In the total number of identified specimens (1 871), 
the percentage distribution is as follows: domestic cattle 
86.85%, sheep/goat 2.2%, pig 3.15%, deer 5.9%, prehis-
toric bovid 0.74%, wild boar 0.80%, roe deer 0.1% and 
hare 0.05%. 

Osteological material is in poor condition. Most finds 
are fragments 4 to 10 cm in length, with the traces of an-
thropogenic effects (breaking, cutting, burning and cook-
ing). At the site of Crkvine thirty whole bones were re-
trieved: short bones (phalanges, talus bones) and a single 
long bone (metatarsus) of cattle. Several bones and horns 
display visible traces of anthropogenic action.

At the site of Crkvine, cattle skeletal remains predom-
inate. It could be assumed that the number of skeletal 
fragments underrepresents the actual prevalence of beef 
in human diet. Domestic cattle horns with a portion of a 
frontal bone were found in probe 10 (trench profile). By 
the shape of the horn and the edge horn covering, it could 
be assumed that the particular animal had been recently 
domesticated. The dimensions of the remains correspond 

to the values measured on domestic cattle horns found 
in Gomolava I, on the basis of a sample comprising 94 
horns (Graph 2).

Sheep and goat bones unearthed at Crkvine are in poor 
condition. As no whole bones were found, only fragments 
can be described and measured for the comparison with 
the existing large samples from late Neolithic settlements 
in the vicinity.

The remains of wild and domestic pigs were determined 
on the basis of differences in dimensions of bones and 
teeth. Percentage representation of both species is small, 
which is inconsistent with the data from the surrounding 
area. Few parameters were measured on the bones of wild 
and domestic pigs due to the fact that most bones were 
either broken or come from very young specimens. All 
wild pig bones come from fully grown boars (upper jaw 
canines, an atlas fragment, distal articulation of humerus 
and metacarpus III). On the basis of compared measures of 
the distal humerus width on the sample of 57 bones from 
late Neolithic sites, it could be concluded that values from 
Crkvine fall within variation range (Graph 8).

Deer is an important hunting game, not only for its 
meet, but also for antlers and hide. Due to their suitable 
shape and structure, antlers were used for the manufac-
ture of various weapons and implements, while the hide 
served as protective covers. At the site of Crkvine, most 
skeletal remains of the deer are antler fragments (97). 
It has been established that all bones found belonged to 
grown specimens (one proximal articulation of a radius, 
a part of a shoulder blade, a fragment of a calcaneus, two 
talus bones and one fragment of a metatarsus). Measures 
of antlers and the above bones show that they come from 
at least two specimens. Bases of antlers and parts of the 
frontal bones of grown bucks show clear traces of anthro-
pogenic action.





То ком 2005. на ло ка ли те ту Цр кви не у се лу Ма-
ли Бо рак код Лај ков ца от кри ве на је ја ма, уко па на у 
жу ту гли но ви ту под ло гу (Mun sell 2000: 3yr3/3), са 
спе ци фич ним се том на ла за ко ји је укљу чи вао фраг-
мент ка лот ног де ла људ ске ло ба ње, по ло жен на не и-
ден ти фи ко ва ну кост жи во ти ње (си са ра), и ке ра мич ку 
по су ду, окре ну ту обо дом пре ма до ле. У кон тек сту ис-
тра же ног про сто ра на се ља, ја ма се на ла зи у се вер ном 
де лу ло ка ли те та, у зо ни у ко јој су уоченe инт ензивнe 
гра ди тељ ске и ра ди о нич ке ак тив но сти, по све до че не 
оста ци ма из го ре лих ку ћа у обли жњим сон да ма 6, 7, 
12, 14, 19 и 22 и кон цен тра ци јом ка ме не ин ду стри је 
у сон ди 5. Сон да 5, по вр ши не 144 m2, осим не ко ли-
ко ја ма, ни је са др жа ла остат ке дру гих обје ка та. Ја ма 
с фраг мен том људ ске ло ба ње, озна че на као А.Ц. 2.1 
(ар хе о ло шка це ли на 2.1) про сти ра ла се ве ћим де лом 
у ква дра ту Ј12 и за хва та ла не знат не де ло ве ква дра та 
К12 и Ј13. Кон цен тра ци ја из го ре лог кућ ног ле па, ко-
јим је ја ма де ли мич но би ла ис пу ње на, уоче на је то ком 
ис ко па ва ња от коп ног сло ја 4, ма да је њен ма њи део 
био иден ти фи ко ван већ у осно ви от коп ног сло ја 3. Ме-
то до ло ги ја ме ха нич ких от коп них сло је ва при ме ње на 
је и то ком ис ко па ва ња ја ме та ко да је от коп ни слој 4 
за бе ле жен у ја ми и сву да око ње, док су от коп ни сло-
је ви 5–8 ис ко па ва ни са мо уну тар ја ме.

Ја ма је ре ла тив но пра вил не кру жне осно ве, преч ни-
ка око 2,25 m при вр ху и ду би не 1 m. Зи до ви су бла го 
кон век сног об ли ка и ла га но се су жа ва ју пре ма рав ном 
дну. Дно ја ме је не пра вил не кру жне осно ве, преч ни ка 
око 1,2 m. При ли ком ис ко па ва ња, у ис пу ни су уоче на 
нај ма ње два, мо жда и три, ин ди ка тив на сло ја:

– Гор њи ни во ис пу не са сто јао се од сит них и круп-
них ко ма да ле па (ди мен зи ја од 10 x 5 х 10 cm до 30 x 
10 х 15 cm), од ко јих су не ки са др жа ли оти ске пле те-
ра, и ве ли ког бро ја ке ра мич ких фраг ме на та у сло ју од 
там но бра он зе мље (Mun sell 2000: 10yr3/2). Из ме ђу 
гру ме ња и круп них ко ма да ле па, ко ји ве ро ват но по-
ти чу од не ке из го ре ле и уру ше не гра ђе ви не, на ла же ни 
су фраг мен ти ке ра ми ке, жи во тињ ских ко сти ју и зу ба 
као и ар те фак ти од ка ме на.

– До њи ни во ис пу не са сто јао се од там но бра он рас-
тре си те зе мље (Mun sell 2000: 10yr3/2) с фраг мен ти-
ма ке ра мич ких по су да, не ко ли ко ко ма да окре са ног 
ка ме на и не што жи во тињ ских ко сти ју. На дну овог 
слојa на ла зи ли су се фраг мент ка лот ног де ла људ ске 
ло ба ње, про ме ра 6–7 cm, у асо ци ја ци ји с не ко ли ко жи-
во тињ ских ко сти ју, ке ра мич ком по су дом ти па зде ле и 
не ко ли ко ма њих гру ме но ва ле па (сл. 1).

– У осно ви се на ла зи ла там но бра он зе мља (Mun sell 
2000: 10yr3/2) са жућ ка стим про слој ци ма (3yr3/3) и 
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КонтекстА.Ц.2.1налокалитетуЦрквине

Апстракт: На ло ка ли те ту Цр кви не код Лај ков ца от кри ве на је ја ма, уко па на у жу ту гли но ви ту 
под ло гу, са спе ци фич ним се том на ла за ко ји је укљу чи вао фраг мент ка лот ног де ла људ ске ло-
ба ње, по ло жен на не и ден ти фи ко ва ну кост жи во ти ње (си са ра), и ке ра мич ку по су ду, окре ну ту 
обо дом пре ма до ле. Овај спе ци фи чан кон текст не ма ди рект них ана ло ги ја у ра но м е не о лит у 
цен трал ног Бал ка на. Ипак, о ње му се мо же су ди ти на осно ву струк ту ре на ла за у сло је ви тој ис-
пу ни, те на осно ву де ли мич не ана ло ги је с дру гим „струк ту ри са ним де по зи ти ма“ у вин чан ској 
кул ту ри. Они су у да љем тек сту ана ли зи ра ни ка ко би се про ту ма чио овај за ни мљи ви кон текст, 
до са да не за бе ле жен у ка сном  не о лит у и раном енеолиту цен трал ног Бал ка на.

Кључнеречи: ја ма, са хра њи ва ње, вин чан ска кул ту ра, леп, ку ћа

УДК   903 . 4 " 634 " (497 . 11) 
902 . 2 (497 . 11) " 2005 / 2006 "
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„не рав но мер но рас по ре ђе ним“ сит ним гру ме њем ле па. 
Овај слој је кон ста то ван ис под ри ту ал но по хра ње них 
људ ских оста та ка и ке ра мич ке по су де и ве ро ват но ни-
је пред ста вљао ори ги нал ну ис пу ну ја ме, већ сте ри лан 
слој ко ји је под ути ца јем ор ган ских оста та ка из ја ме 
про ме нио тек сту ру и де ли мич но при мио са др жај из 
гор њег сло ја. Ал тер на тив но, овај слој би пред ста вљао 
ма њу ја му ко ја је ис ко па на уну тар ве ће ја ме и за тим ис-
пу ње на ке ра мич ким фраг мен ти ма и ор ган ским оста ци-
ма, ства ра ју ћи осно ву на ко ју су по ло же ни део људ ске 
ло ба ње, ке ра мич ка по су да и жи во тињ ске ко сти.1

 
ФРАГМЕНТЉУДСКЕКАЛОТЕ
ИКЕРАМИЧКАПОСУДА

Кон текст А.Ц. 2.1 у Цр кви на ма по себ но зна чај ним 
чи ни от кри ће људ ских оста та ка, од но сно фраг мен та 
ло ба ње ко ји је био по ло жен на не и ден ти фи ко ва ну кост 
жи во ти ње.2 Ис пи та ни део ло ба ње при па да де сној па-
ри је тал ној ко сти, и на њој је фраг мен тар но очу ван ко-
ро нар ни шав. Бу ду ћи да се ра ди о ма њем де лу ло ба ње, 

ни је би ло мо гу ће ана ли зи ра ти ма те ри јал на стан дар дан 
на чин, ни ти до би ти основ не по дат ке о по лу и ин ди ви-
ду ал ној ста ро сти.3 Ипак, де бљи на фраг мен та као и из-
глед де ла ко ро нар ног ша ва го во ре да се ра ди о ло ба њи 
осо бе ста ри је од 25 го ди на. Кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње 
по ла та ко ђе не ма и је ди но би се на осно ву гра ци ли те-
та са чу ва них де ло ва, са ве ли ком уз др жа но шћу, мо жда 
мо гао прет по ста ви ти жен ски пол ин ди ви дуе.4

Би ко нич на зде ла са бла го кон век сним вра том на-
ла зи ла се у истом ни воу с људ ским оста ци ма, уда ље на 
око 0,2 m пре ма ју го и сто ку и би ла је обо дом окре ну та 
пре ма дну ја ме. По су да је све тло бра он бо је, из ра ђе на 
од гли не с при ме са ма квар ца, преч ни ка обо да 16,5–
17,0 cm, преч ни ка дна 5,8 cm и ви си не 10,0 cm. Осим 
то га што је окре ну та не у о би ча је но, по су ду за ни мљи-
вом чи ни „знак“ у об ли ку ста бљи ке с три кра ка на обе 
стра не (сл. 2). Знак је на пре ла зу од тр бу ха пре ма дну 
из ве ден плит ким жле бо ви ма пре пе че ња по су де.

По сто је не ке ис тра жи вач ке ди ле ме око кон тек ста 
А.Ц. 2.1: да ли га тре ба раз у ме ти као гроб пар ци јал но 
са хра ње не осо бе или је на стао као спе ци фи чан ри ту ал-

Сл. 1.
Контекст А.Ц. 2.1 
на локалитету 
Црквине

Fig. 1.
Context A.U. 2.1. 
at the site of Crkvine

1  У да љој ана ли зи су два сло ја, ко ји су у те рен ској до ку мен та ци ји во ђе ни као ме ха нич ки от коп ни сло је ви 7 и 8, тре ти ра на као 
је дин ствен кул тур ни слој.

2  Све ко сти у ја ми су би ле де гра дира не и при ли ком по ди за ња пре тва ра ле су се у ве ћи број фраг ме на та, што је ко сти че сто 
чи ни ло не пре по зна тљи вим. На осно ву сни мље них фо то гра фи ја ни је се мо гло за кљу чи ти на ко ју кост је по ло жен фраг мент 
људ ске ло ба ње.

3  Услед ве ли ке фраг мен та ци је, од ори ги нал ног де ла ло ба ње за ан тро по ло шку ана ли зу до ста вље но је 16 фраг ме на та, од ко јих је 
нај ве ћи ди мен зи ја 27 x 18 mm, а нај ма њи 0,8 x 0,4 mm. На два су очу ва ни фраг мен ти ко ро нар ног ша ва.

4  Је дан фраг мент ло ба ње пре дат је др Оли ве ру Стој ко ви ћу (ДНК ла бо ра то ри ја Ин сти ту та за суд ску ме ди ци ну, Ме ди цин ски 
фа кул тет у Бе о гра ду) ка ко би се изо ло ва ла ДНК и утвр дио пол осо бе. По сту пак изо ло ва ња ДНК ни је ус пео, услед ве ли ке де-
гра ди ра но сти, ко ја мо же би ти по сле ди ца раз ли чи тих узро ка, ка ква је нпр. ве ли ка ки се лост тла.
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ни чин не ког до ма ћин ства или ло кал не за јед ни це. Као 
што ће се у да љем тек сту ви де ти, А.Ц. 2.1 не ма ди рект-
них ана ло ги ја у ка сно не о лит ском и ра но е не о лит ском 
кон тек сту цен трал ног Бал ка на. Ипак, о ње му се мо же 
су ди ти на осно ву струк ту ре на ла за у сло је ви тој ис пу-
ни (сл. 3), те на осно ву де ли мич не ана ло ги је са дру гим 
„струк ту ри са ним де по зи ти ма“ у вин чан ској кул ту ри. 
Они су у да љем тек сту ана ли зи ра ни ка ко би се се про ту-
ма чио овај за ни мљи ви кон текст, до са да не за бе ле жен у 
на се љи ма вин чан ске кул ту ре на цен трал ном Бал ка ну.

КЕРАМИЧКИФРАГМЕНТИ

У ис пу ни ја ме про на ђе но је 770 ке ра мич ких фраг-
ме на та. Они у А.Ц. 2.1 ни су до спе ли са зе мљом ко ја 
пред ста вља кул тур ни слој у на се љу, из ви ше раз ло га. 
Пре све га, фре квент ност фраг ме на та у ја ми и фраг-
ме на та у не по сред ном окру же њу ја ме упа дљи во се 
раз ли ку ју. Та ко је са мо из от коп ног сло ја 4 (гор њи 
ни во сло ја са ле пом) уну тар А.Ц. 2.1 при ку пље но чак 
258 ке ра мич ких фраг ме на та, док се у су сед ним ква-
дра ти ма (ди мен зи ја 2 x 2 m) сон де 5 у истом ни воу 
не на ла зи ви ше од 100 ке ра мич ких фраг ме на та. Шта-
ви ше, у прет ход ним от коп ним сло је ви ма (1–3) у ква-
дра ти ма Ј11–13, К11–13 по на вља се исти од нос јер је 
при ку пљен знат но ма њи број фраг ме на та у од но су на 
ис пу ну ја ме (сл. 4). Та ко ђе, ако се по сма тра гу сти на 
ке ра мич ких на ла за по куб ном ме тру от коп ног сло ја, 
по но во до ла зи до из ра жа ја ве ћа гу сти на на ла за у кон-
тек сту А.Ц. 2.1 у од но су на кул тур ни слој по ред ње га. У 
ква дра ти ма Ј11, Ј13, К11–13 број фраг ме на та по 1 m2 
ис ко па ног сло ја из но си 48,5, док је у А.Ц. 2.1 гу сти на 

на ла за чак 302 ке ра мич ка фраг мен та по 1 m2. Оту да се 
на ме ће пр ва кон ста та ци ја, ва жна за ин тер пре та ци ју 
кон тек ста А.Ц. 2.1, да ке ра мич ки фраг мен ти у ис пу ни 
ја ме и зе мља у ко јој су се на ла зи ли не пред ста вља ју део 
уоби ча је ног кул тур ног сло ја у на се љу, ко јим је ја ма 
ис пу ње на, већ да су ве ро ват ни је до пре мље ни са не ке 
дис тан це и ста вље ни у ја му као део ри ту ал не прак се, 
са ја сном и ак тив ном сим бо лич ком по ру ком.

Ме ђу соб но по ре ђе ње два ди јаг но сти ко ва на сло ја 
у ис пу ни А.Ц. 2.1 та ко ђе пру жа ва жне ин фор ма ци је 
о прет ход ној исто ри ји и на чи ну кон тек сту а ли за ци је 
ке ра мич ких фраг ме на та. У сло ју са гру ме њем ле па за-
пре ми не 1,81 m3 про на ђе но је 459 фраг ме на та (253,5 
по 1 m2), док се у сло ју там но бра он зе мље за пре ми-
не 0,74 m2  на ла зи ло 311 фраг ме на та (пре дик ци ја је 
412 по 1 m2). По ре кло ке ра мич ких фраг ме на та из два 

Сл. 2. Керамичка посуда са знаком из контекста А.Ц. 2.1

Fig. 2. Pottery vessel with a mark from the context A.U. 2.1

Целина2.1
unit 2.1

бројналаза
no. of finds

фрагменти керамичких посуда
Fragments of pottery vessels

770

Камена индустрија
Stone industry

20

Коштане алатке
Bone tools

1

Животињске кости 
Animal bones

21

Антрополошки остаци
Anthropologic remains 

1

Сл. 3. Структура налаза у контексту А.Ц. 2.1

Fig. 3. Structure of finds in the context A.U. 2.1
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сло ја, ме ђу тим, ни је иден тич но, што се мо же за кљу-
чи ти из ви ше угло ва. Пр во, те жи на фраг ме на та из два 
сло ја ни је про пор ци о нал на њи хо вом бро ју, ука зу ју-
ћи на раз ли чи те сте пе не фраг мен та ци је по су да (сл. 
5). То је ја сно до шло до из ра жа ја у аутоп си ји де ло ва 
ке ра мич ких по су да, јер су фраг мен ти с ве ћим бро јем 
ти по ло шких атри бу та за сту пље ни ји у сло ју са ле пом, 
што све до чи о њи хо вим про сеч но ве ћим ди мен зи ја ма, 
док су они из сло ја там но бра он зе мље знат но сит ни ји 
и с ма њим бро јем атри бу та (сл. 6).

Дру го, чак 113 (24,6%) ке ра мич ких фраг ме на та из 
сло ја са ле пом је се кун дар но го ре ло, што ни је слу чај 
и с фраг мен ти ма из сло ја там но бра он зе мље, где је 
уоче но са мо 12 (3,8%) та квих фраг ме на та. Бу ду ћи да 
слој са ле пом пред ста вља остат ке уру ше не ку ће, мо гло 
би се при хва ти ти да су се кун дар но го ре ли ке ра мич ки 
фраг мен ти при па да ли ори ги нал ном ин вен та ру исте 
ку ће и да су у ја му до спе ли за јед но с ко ма ди ма кућ ног 
ле па. То сва ка ко ни је слу чај с фраг мен ти ма из сло ја 
там но бра он зе мље, чи ја фраг мен та ци ја ука зу је на то 
да су прет ход но до не се ни с не ке не по зна те ло ка ци је 
у на се љу и де по но ва ни у ја му, ве ро ват но са го ми лом 
ор ган ских оста та ка, пре „пе ча ће ња“ ја ме ле пом.

ИНДУСТРИЈАОКРЕСАНОГ
ИГЛАЧАНОГКАМЕНА

У кон тек сту А.Ц. 2.1 про на ђе но је 20 ко ма да ка ме-
не ин ду стри је, од че га су чак 70% чи ни ле „ла ке бе ле 
сте не“.5 Оста так на ла за је од квар ци та и ро жна ца, док 
се у јед ном слу ча ју ра ди о ко ма ду си ро ви не (од би так 
од облут ка) од маг мат ске сте не. Де вет на ла за по ти че 

из сло ја са ле пом, а 11 на ла за про на ђе но је у сло ју там-
но бра он зе мље. У сло ју с ко ма ди ма ле па про на ђе ни су 
те ме ни део алат ке са се чи цом, из ра ђе не од де ли мич но 
си ли фи ко ва ног вул кан ског ту фа, 3 од бит ка, 3 се чи ва 
и 2 фраг мен то ва не ре ту ши ра не алат ке. У сло ју там но-
бра он зе мље на ла зи ли су се 2 се чи ва, 2 је згра, од че га 
јед но фраг мен то ва но, 4 ре ту ши ра не алат ке, од че га две 
фраг мен то ва не, 2 од бит ка и 1 от па дак.

Су де ћи пре ма ти по ви ма ар те фа ка та, у ка ме ној ин-
ду стри ји се не при ме ћу је ва ри ја бил на при ро да стра ти-
граф ских се квен ци, ко ја се ви зу ел но ла ко утвр ђу је, а 
са да је ја сно пре по зна та и аутоп си јом ке ра мич ких фраг-

Сл. 4. Број керамичких фрагмената у окружењу контекста А.Ц. 2.1 на локалитету Црквине, кв. К11–13, Ј11–13: 
о.с. 1–3 (лево); о.с. 4 (десно)

Fig. 4. Number of pottery fragments in the surroundings of the context A.U. 2.1, at the site of Crkvine, sq. К11–13, Ј11–
13: a.l. 1–3 (left); a.l. 4 (right)
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Сл. 5. Однос тежине и броја керамичких фрагмената 
из контекста А.Ц. 2.1

Fig. 5. Ratio between the weight and the number of pottery 
fragments from the context A.U. 2.1

5  Ан то но вић и Бо го са вље вић-Пе тро вић у овој све сци. Ра ди раз у ме ва ња тер ми на „ла ке бе ле сте не“ по гле да ти про бле ме у иден-
ти фи ка ци ји и еви ден ци ји ове си ро ви не син те ти зо ва не у Ан то но вић 1997; Ан то но вић 2004; Ша рић 2002.
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ме на та. Је ди но упа да ју у очи уса мље на гла ча на алат ка, 
до ду ше фраг мен то ва на, у сло ју са ле пом, као и по ја ва 
ви со ког про цен та „ла ких бе лих сте на“. Пре ма Д. Ан то-
но вић, „ла ке бе ле сте не“ су у на се љу би ле нај зна чај ни ја 
си ро ви на, ко ри шће не су рав но мер но за из ра ду алат ки 
од окре са ног и гла ча ног ка ме на и чи ни ле чак 88% при-
ку пље не ка ме не ин ду стри је с ло ка ли те та.6 Ин тен зив на 
упо тре ба ове си ро ви не по ве зу је се углав ном с ка сно-
вин чан ским на се љи ма на цен трал ном Бал ка ну и по 
пра ви лу је екс пло а ти са на ло кал но (Аntоnović 1997). 

КОШТАНААЛАТКА
ИЖИВОТИЊСКЕКОСТИ

Из А.Ц. 2.1 при ку пље ни су ко шта на алат ка и ма ло-
број ни оста ци жи во ти ња, углав ном до ма ћег го ве че та 
и сви ње. Алат ка у об ли ку шиљ ка (ши ло или бо деж) 

из ра ђе на је од ди ја фи зе ду ге ко сти круп ног си са ра, 
ве ро ват но ме та тар зу са пре жи ва ра. Ње ни хва ти ште 
и врх су по ло мље ни. Алат ка је го ре ла на ујед на че ној, 
ви со кој тем пе ра ту ри. Од дру гих ко сти ју, од го ве че та 
по ти чу осам фраг ме на та зу ба и две ко сти до њих екс-
тре ми те та (фраг мент де сног астра га ла, ко ји мо жда по-
ка зу је тра го ве упо тре бе, и кал ка не ус, ко ји је мо жда 
био из ло жен ва три, ма да се не уоча ва ју ја сни тра го-
ви го ре ња), од сви ње са мо је дан фраг мент зу ба, док 
је 10 нео д ре ди вих фраг ме на та ко сти ју пред ста вља ло 
остат ке си са ра. Оста ци го ве че та по ти чу од нај ма ње 
две је дин ке, а на осно ву фраг мен то ва ног мо ла ра сви-
ње ни је се мо гло од ре ди ти да ли се ра ди о ди вљој или 
до ма ћој је дин ки.7 

Из сло ја са ле пом по ти чу кал ци ни са на ко шта на 
алат ка, фраг мент астра га ла го ве че та, пет фраг ме на та 
зу ба (од нај ма ње 1 мла де и 1 од ра сле је дин ке), фраг-

Деопосуде
part of the vessel

слојсалепом
layer with daub 

тамнобраонземља
Dark brown earth

аЦ2.1
a.u. 2.1

no % no % no %

Обод
Rim

52 11.3 30 9.6 82 10.6

Врат
Neck

2 0.4 3 1.0 5 0.6

Раме
Shoulder

1 0.2 1 0.3 2 0.3

Трбух
Belly

345 75.2 251 80.7 596 77.4

Дно
Bottom

2 0.4 8 2.6 10 1.3

Нога
Stem

1 0.2 0 0.0 1 0.1

Дршка
Handle

5 1.1 3 1.0 8 1.0

Обод – врат
Rim-neck

9 2.0 2 0.6 11 1.4

Врат – раме – трбух
Neck-shoulder-belly

3 0.7 0 0.0 3 0.4

Трбух – дршка
Shoulder-belly

5 1.1 0 0.0 5 0.6

Раме – трбух – дршка
Shoulder-belly-handle

1 0.2 0 0.0 1 0.1

Трбух – дршка
Belly-handle

15 3.3 0 0.0 15 1.9

Трбух – дно
Belly-bottom

14 3.1 12 3.9 26 3.4

Обод – дршка – трбух
Rim-handle-belly

2 0.4 0 0.0 2 0.3

Обод – врат – раме – трбух 
Rim-neck-shoulder-belly

1 0.2 1 0.3 2 0.3

Укупно
Total

459 100.0 311 100.0 770 100.0

Сл. 6. Процентуална заступљеност делова керамичких посуда у контексту А.Ц. 2.1

Fig. 6. Percentage representation of pottery vessels fragments in the context A.U. 2.1

6 Ан то но вић у овој све сци, та бе ла 1.

7  Го то во је из ве сно да су ор ган ски оста ци у ја ми очу ва ни са мо у ма њем бро ју, и то углав ном зу би, ко ји су от пор ни ји на ки се лост 
зе мљи шта. Сто га је ве ро ват но да су жи во тињ ски, али и људ ски, оста ци у ја ми пр во бит но би ли за сту пље ни ји. Та ко ђе по гле да ти 
на по ме не 3, 4 и 5 у овом тек сту.
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мент мо ла ра сви ње, као и де ло ви (2) ви ли це не ког 
си са ра. У сло ју там но бра он зе мље, око ка лот ног де ла 
људ ске ло ба ње и ке ра мич ке по су де, или за јед но са сло-
јем зе мље на су тим на њих, на ла зи ли су се кал ка не ус и 
два фраг мен та зу ба до ма ћег го ве че та, као и осам фраг-
ме на та ко сти ју од нео д ре ди ве вр сте си са ра.

ДИСКУСИЈА

Из вин чан ске кул ту ре људ ски ске лет ни оста ци 
по зна ти су из две не кро по ле (Бо тош код Зре ња ни-
на – Гр бић 1934; Chap man 1981; Го мо ла ва код Ру ме 
– Брук нер 1980; Бо рић 1996), из не ко ли ко по је ди нач-
них гро бо ва у на се љи ма (Тор дош, Пар ца, Ораш је – Li- 
c hter 2001, с пре гле дом ли те ра ту ре; Вин ча – Га ра ша-
нин 1979), та ко ђе су от кри ве ни у ри ту ал ној ја ми из 
Тар та ри је (Vlas sa 1963), док су ко сти кра ни јал ног и 
пост кра ни јал ног ске ле та спо ра дич но на ла же не у сло ју 
и не ким ја ма ма на се ља у Опо ву (Tring ham et al. 1992; 
Rus sel 1993). С ма ло број ним по зна тим са хра на ма у 
вин чан ској кул ту ри кон текст А.Ц. 2.1 ни је ди рект но 
упо ре див. Гро бо ви се раз ли ку ју ин ху ма ци јом це лог 
ске ле та у кла сич ну гроб ну ја му, на ла зом у гроб ном ин-
вен та ру нај че шће лич них ства ри са хра ње не осо бе, и, 
уко ли ко су при ло же не, по су да ма ко је су окре ну те обо-
дом на го ре. Је ди на ана ло ги ја за пра во се мо же ви де ти 
у Опо ву, и то са мо до не кле, где су у ви ше слој ној ја ми 
F.5/31 про на ђе ни фраг мен ти људ ске ло ба ње у сло ју 
са кућ ним ле пом, ко јим је ја ма би ла за тво ре на (Rus sel 
1993: 81). Де ло ви ло ба ње по ка зу ју тра го ве го ре ња, али 
ни су пред ста вља ли остат ке кре ми ра не осо бе. Они су 
у ја му нај ве ро ват ни је до спе ли у фраг мен то ва ном ста-
њу, за јед но с дру гим ма те ри ја лом, и би ли су део истог 
про це са де по но ва ња ко ји је укљу чи вао и го ре ње in si tu 
(Rus sel 1993: 81).

На на ве де ним ло ка ци ја ма, уре за не озна ке на ла зе 
се на две по су де у гро бу 21 на Го мо ла ви (Бо рић 1996: 
81),8 та ко ђе се на ла зе на три по зна те ке ра мич ке та-
бли це из ја ме у Тар та ри ји (Vlas sa 1963), док из гро ба 
у Мо стон ги по ти че при ве зак од Spondylus шкољ ке с 
по лу кру жно ор га ни зо ва ним ком плек сним си сте мом 
уре за, ко ји су ин тер пре ти ра ни као ми то грам (Кар ман-
ски 1977; Se fe ri a des 1995). Дру гих слич но сти ме ђу њи-
ма не ма. У гро бу 21 на Го мо ла ви са хра њен је му шка-
рац ста ри ји од 50 го ди на, у ја ми из Тар та ри је људ ски 
оста ци при па да ли су же ни ста ро сти 50–55 го ди на,9 док 
је у гро бу из Мо стон ге са хра њен де чак уз ра ста 12–15 
го ди на (Zof fmann 1983). Ипак, ова три кон тек ста, за-
јед но са А.Ц. 2.1, но се по твр ду нео бич не по ве за но сти 
ком плек сних уре за у гли ни и људ ских оста та ка, и то 
без об зи ра на ве ро до стој ност по сто је ћих ин тер пре та-
ци ја и „чи та ња“ тих озна ка.10 С дру ге стра не, екс тен-

зив но при ку пља ње по да та ка о кон тек сти ма око 2.400 
слич них озна ка, и то на узор ку од чак 80 ло ка ли те та, 
по ка за ло је њи хо ву пре о вла ђу ју ћу асо ци ја ци ју са сва-
ко днев ним ак тив но сти ма, на ла зе ћи се, пре све га, у 
ја ма ма и ку ћа ма (Sta ro vić 2005). Са свим у скла ду с 
тим за па жа њем би ло је и не дав но по ре ђе ње струк ту ре 
кућ них ин вен та ра и об ли ка со ци јал не ре про дук ци је 
до ма ћин ста ва у Ди во сти ну ко је упу ћу је на мо гућ ност 
да су ке ра мич ке по су де са слич ним озна ка ма игра ле 
ак тив ну уло гу у из град њи и одр жа њу иден ти те та по-
је ди них при пад ни ка до ма ћин ста ва (Trip ko vić 2009). 
Док се о уло зи тих и дру гих озна ка не мо же су ди ти 
пре пу бли ко ва ња ком плет них кон тек сту ал них по да-
та ка на ре ги о нал ном ни воу, ја сно је да кон текст А.Ц. 
2.1, уз ра ни је по зна те на ла зе на Го мо ла ви, у Мо стон-
ги и у ја ми из Тар та ри је, ука зу је на ши ре ње исте или 
слич не прак се и у по греб ни де ло круг. Шта ви ше, А.Ц. 
2.1 из Цр кви на и ја ма F.5/31 из Опо ва, обе за тво ре не 
сло јем из го ре лог кућ ног ле па, пред ста вља ју зна ча јан 
ин тер пре та тив ни мост из ме ђу два до ме на, до во де ћи у 
пи та ње по сто ја ње чвр сте гра ни це из ме ђу сва ко днев не 
и ри ту ал не прак се.

За раз у ме ва ње А.Ц. 2.1 нај ва жни је је прет ход но за-
па жа ње да слој ко јим су фраг мент ло ба ње и по су да би-
ли по кри ве ни и слој са ле пом не ма ју исто по ре кло (сл. 
5 и 6). Су де ћи пре ма сте пе ну фраг мен та ци је и гу сти ни 
на ла за, ке ра мич ки фраг мен ти из ста ри јег сло ја ни су 
би ли део кућ ног кон тек ста не по сред но пре ста вља ња 
у ја му. Они та ко ђе у ја му ни су до спе ли ни с кул тур ним 
сло јем из бли жег окру же ња ја ме. То је бит но дру га чи је 
од сло ја са сит ним и круп ним ко ма ди ма ле па и де ло ви-
ма кућ ног ин вен та ра, ко јим је ис пу њен ве ћи део ја ме, 
и ко ји сва ка ко пред ста вља остат ке не ке уру ше не ку ће. 
О то ме све до че тра го ви пле те ра на ле пу, мно го број ни 
се кун дар но го ре ли ке ра мич ки фраг мен ти, од ко јих се 
не ки спа ја ју, али и кал ци ни са на ко шта на алат ка, про-
на ђе на у истом сло ју.

Ис прав но ту ма че ње кон тек ста А.Ц. 2.1 у нај ве ћој 
ме ри за ви си од: а) иден ти фи ка ци је ло ка ци ја са ко јих 
је до пре ман ма те ри јал у ис пу ни, б) зна че ња прак се 
де по но ва ња ле па у ја ме и в) од го ва ра ју ћих ана ло ги ја 
у истом кул тур ном кон тек сту. До пу не ана ли зе на се ља 
на Цр кви на ма мо же се са мо прет по ста ви ти да ис пу на 
А.Ц. 2.1 сим бо лич ки ре пре зен ту је исто ри ју до ма ћин-
ства, од но сно осо бе ко јој су оста ци при па да ли, по на-
вља ју ћи вре мен ски ци клус ко ји је ка рак те ри сти чан 
и за упо тре бу ку ћа (Сте ва но вић 1997). Тај ци клус се 
мо же у свом су штин ском ви ду све сти на из град њу 
(ко па ње ја ме), упо тре бу (ста вља ње људ ских оста та-
ка и де по но ва ње ма те ри ја ла из прет ход не исто ри је 
до ма ћин ства) и крај (за тва ра ње ја ме ле пом са де лом 
кућ ног ин вен та ра). За тва ра ње ја ме ле пом озна чи ло 

8 На по су да ма из не ких дру гих гро бо ва та ко ђе су уоче нe уре за не озна ке, али број тих гро бо ва ни је спе ци фи ко ван.

9  Пр во бит но су људ ски оста ци из ја ме у Тар та ри ји иден ти фи ко ва ни као оста ци му шкар ца ста ро сти из ме ђу 20 и 25 го ди на 
(Vlas sa 1963), што је ко ри го ва но но вим ан тро по ло шким пре гле дом. За де таљ не ин фор ма ци је о ја ми из Тар та ри је, с пре гле-
дом по сто је ће ли те ра ту ре, по гле да ти сајт http://www.pre hi story.it/ftp/tar ta ria_ta blets/tar ta ria_ta blets_04.htm.

10 За пре глед по сто је ће ли те ра ту ре о вин чан ским зна ци ма в. Sta ro vić 2005.
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је крај ње не ис пу не, а на ран џа ста и сва ка ко упа дљи-
ва бо ја ле па ко ји штр чи ма ло из над ход не по вр ши не 
мо жда је пред ста вља ла и про стор ни мар кер, ви дљив 
дру гим ста нов ни ци ма на се ља. Сто га би на ла зи фраг-
мен та жрв ња и гла ча ли це не по сред но из над А.Ц. 2.1 
(у от коп ном сло ју 3) мо гли да ука жу на на ста вак тог 
кон тек ста и ван гра ни ца ја ме. У том сми слу, сва ка ко је 
за ни мљи во да се у не по сред ној бли зи ни на ла зи ма ња 
ја ма А.Ц. 1.12, та ко ђе ис пу ње на ле пом, ко ја из ме ђу 
оста лог са др жи и на мер но фраг мен то ва ну фи гу ри ну 
без гла ве, што сим бо лич ки до бро ко ре спон ди ра са А.Ц. 
2.1, пред ста вља ју ћи ве ро ват но део истог на ра тив ног 
обра сца. Сто га та ма ла ја ма и зна ча јан број дру гих 
ја ма са ле пом у ис пу ни, пред ста вља ју ис тра жи вач ки 
по тен ци јал на се ља на Цр кви на ма, чи ја ве ро до стој на 
ин тер пре та ци ја мо же по мо ћи и у раз у ме ва њу овог за-
ни мљи вог и до са да не за бе ле же ног кон тек ста у вин-
чан ској кул ту ри.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Људ ски оста ци у вин чан ској кул ту ри от кри ве ни 
су у раз ли чи тим кон тек сти ма: у гро бо ви ма, ри ту ал-
ним ја ма ма или спо ра дич но раз ба ца ни у на се љи ма. 
За раз ли ку од ве ћи не вин чан ских гро бо ва, где су ске-
лет на ин ху ма ци ја и гроб ни ин вен тар пред ста вља ли за 
то вре ме уоби ча јен по греб ни ри ту ал, ко па ње и ис пу-
на ја ме у Цр кви на ма при ла го ђе ни су по тре ба ма да се 
кон тек сту а ли зу је спе ци фи чан сет (фраг мент људ ске 
ло ба ње у асо ци ја ци ји са жи во тињ ским оста ци ма и ке-
ра мич ком по су дом) и „ис при ча“ при ча. Та при ча се 
са сто ји из нај ма ње три епи зо де: пр ва је ко па ње ја ме 

и ста вља ње на дно де ла људ ске ло ба ње за јед но са „сиг-
ни ра ном“ ке ра мич ком по су дом, окре ну том обо дом 
пре ма до ле; дру га је на си па ње зе мље ор ган ским оста-
ци ма и ви со ко фраг мен то ва ним и не спо ји вим де ло ви-
ма ке ра мич ких по су да; и тре ће, ин кор по ра ци је у ја му 
оста та ка уру ше не ку ће, за јед но с де лом не ка да шњег 
кућ ног ин вен та ра (се кун дар но го ре ла ке ра ми ка, ко-
шта на алат ка, алат ке од ка ме на). Овај по след њи чин 
је ов де про ту ма чен као сим бо лич ко „за тва ра ње“ (ја ме, 
гро ба или „ку ће“) за да љу упо тре бу, ана лог но прак си 
кон ста то ва ној на кра ју упо тре бе вин чан ских ку ћа.

На кра ју, ва жно је на по ме ну ти да су бар не ки еле-
мен ти из ис пу не А.Ц. 2.1 на ла же ни у бли жем окру же-
њу, али и ши ром европ ског кон ти нен та. То се на ро чи-
то од но си на на ла зе де ло ва људ ских ло ба ња (Ba to vić 
1979; Be nac 1979; Tho mas 1991) и де по но ва ње ле па у 
ја ме (Chap man 2000; Trip ko vić 2009), и у ма њој ме ри 
на по су де окре ну те обо дом пре ма до ле (Ta sić 2003). 
Њи хо ва спо ра дич на по ја ва то ком нео ли та и ене о ли та 
ука зу је на кон ти ну и ра не кон цеп ту ал не на ра ти ве, чак и 
у окол но сти ма из ме ње ног кул тур ног кон тек ста. Сто га, 
ви ше де це ниј ско за не ма ре но пу бли ко ва ње ис тра же них 
ја ма, на ро чи то оних с ком плек сном ис пу ном (Chap-
man 2000), ве ро ват но скри ва бар не ке од го ва ра ју ће 
кон тек сте, пре ма то ме, и мо гућ ност бли же ана ло ги је с 
кон тек стом A.Ц. 2.1 у Цр кви на ма. Су де ћи са мо пре ма 
А.Ц. 2.1, кон стру и са ње сло је ви те на ра ци је у ис ко па ној 
ја ми би ло је нај ве ро ват ни је по ве за но с кон струк ци јом 
иден ти те та осо бе чи ји је фраг мент ло ба ње по ло жен 
на дно ја ме. О ње му се, ме ђу тим, не мо же су ди ти пре 
финaлног пу бли ко ва ња дру гих ја ма са овог но вог и 
зна чај ног на ла зи шта вин чан ске кул ту ре.
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ContextA.U.2.1atthesiteCrkvine

in 2005, at the site of crkvine in the village Mali Bo
rak, in the vicinity of Lajkovac, a pit was discovered, dug 
into yellow clay (Munsell 2000: 3yr3/3), with a specific 
assemblage including a fragment of the calotte part of a 
human skull, placed on an unidentified animal bone (of a 
mammal), as well as a pottery vessel, turned upside down. 
in the investigated context of the settlement area, the pit 
is in northern part of the site, in the zone where intense 
construction and crafting activities were observed. the pit 
is of relatively regular circular base, about 1.2 m across. 
at least two indicative layers were observed in the filling 
during excavation:

the upper part of the filling comprised large and small 
pieces of daub with other organic and inorganic materi
als (pottery fragments, animal teeth and bones as well as 
stone artifacts).

the bottom part of the filling comprised loose dark 
brown earth (10yr3/2), with fragments of pottery vessels, 
a few pieces of chipped stone and some animal bones. at 
the bottom of this layer was a fragment of the calotte part 
of a human skull, 67 cm in diameter, together with sev
eral animal bones, a bowl type ceramic vessel and several 
smallish clods of daub (Fig.1).

context a.U. 2.1. gives rise to several dilemmas: should 
it be interpreted as a grave of a partially buried individual, 
or was it an instance of a specific ritual act of a household 
or local community? However, some assumptions can be 
drawn from the structure of the finds in the layered filling 
(Fig. 3) as well as from analogy with other “structured 
deposits” of the vinča culture. thus, for understanding 
a.U. 2.1, it was important to note that the layer covering 
the skull fragment and the vessel and the daub layer do 
not have the same origin (Fig. 5 and 6). Judging by the 
level of shattering and the density of finds, pottery frag
ments from the older layer were not part of the household 
context at the time when they were thrown in. nor were 
they deposited together with the cultural strata from the 
vicinity of the pit. this layer is considerably different from 
the layer with large and small clods of daub and household 
inventory, most probably the remains of a collapsed house, 
which takes up most of the pit. this is supported by traces 

of wattle on the daub, many pottery fragments, some of 
which fit together, displaying secondary burning, as well as 
by a calcified bone implement, found in the same layer.

accurate interpretation of the context a.U. 2.1. to a 
great extent depends on a) identification of the locations 
from which the material in the filling was brought, b) 
the meaning of the practice of disposing of the daub into 
the pits, and c) appropriate analogies within the same 
cultural context. the analysis conducted shows that the 
contents of a.U. 2.1. symbolically represents the his
tory of the household, that is, the person to whom the 
remains belonged, reflecting the time cycle which is also 
characteristic by the use of houses (Stevanović 1997). in 
essence, the cycle can be reduced to construction (digging 
the pit), use (placing human remains and disposing of the 
material from the preceding history of the household) 
and the end (closing the pit with the daub with parts of 
household inventory). closing the pit with daub marked 
the end of its filling, while the orange, striking color of the 
daub which slightly protrudes from the walking surface 
might have been a spatial marker, visible to other people 
in the settlement. 

Finally, it is noteworthy that at least some elements 
found in a.U. 2.1. were also found in its immediate vicin
ity, as well as throughout the whole european continent. 
this especially applies to parts of human skulls and de
positing of daub into the pits, and to lesser extent to ves
sels turned with the rim down. their sporadic occurrence 
during the neolithic and eneolithic points to continuous 
conceptual narratives, even in the circumstances of the 
altered cultural context. therefore, decades of neglect 
in publication of findings on investigated pits, especially 
those with complex contents, probably hides at least some 
corresponding contexts and thus the possibility of closer 
analogy with the context a.U. 2.1. at crkvine. Judging 
by a.U. 2.1. alone, the construal of layered narration in 
the pit was most likely connected to the construal of the 
identity of the person whose skull fragment was laid at 
the bottom of the pit. However, it can not be determined 
before publication of findings on other pits from this new 
and significant vinča culture site.





ЦРКВИНЕ, МАЛИ БОРАК 
СРЕДЊОВЕКОВНО ГРОБЉЕ





То ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња сред њо ве ков не 
не кро по ле на ло ка ли те ту Цр кви не у Ма лом Бор ку, 
2005–2006. го ди не, от кри вен је 91 нов чић, од ко јих 
је 88 рим ских, 1 ви зан тиј ски и 2 сред њо ве ков на. По-
себ на па жња по кло ње на је рим ском нов цу, бу ду ћи 
да су рет ки об ја вље ни на ла зи тог ма те ри ја ла с ово га 
под руч ја, ко је се на ла зи на са мој тро ме ђи про вин ци ја 
Дал ма ци је, Гор ње Ме зи је и До ње Па но ни је. Нај ве ћи 
број про на ђе них рим ских нов чи ћа ко ван је у IV ве-
ку (71 при ме рак), из III ве ка је 16 при ме ра ка a, као 
нај ста ри ји, ту је и је дан Тра ја нов нов чић с по чет ка II 
ве ка. Бу ду ћи да на овом ло ка ли те ту ни су от кри ве ни 
дру ги на ла зи рим ске про ве ни јен ци је, ну ми зма тич ким 
на ла зи ма из тог пе ри о да по све ће на је по себ на па жња. 
Има ју ћи то у ви ду, ука за ће мо и на сте пен ис тра же-
но сти рим ских ло ка ли те та у не по сред ном окру же њу.

На са мим Цр кви на ма у Ма лом Бор ку ни је за бе ле-
же но по сто ја ње ан тич ког хо ри зон та жи вље ња, али је, 
при ли ком за штит них ар хе о ло шких ис тра жи ва ња, за-
бе ле жен ве ли ки број рим ских опе ка и те гу ла, ко је су 
ко ри шће не и као по кри вач за сред њо ве ков не гро бо-
ве (Бла го је вић, Ар сић 2007; Бла го је вић, Ар сић 2008; 
Жи ва но вић, Спа сић 2008, Роп кић 2008). Прет по ста-
вља се да су ту до не те с обли жњих ло ка ли те та Цр кви-
не и Ка маљ у се лу Ско ба љу, око 3 km ју жно од на шег 

ло ка ли те та. На Цр кви на ма у Ско ба љу от кри ве на је 
ви ла ру сти ка (Спа сић 1992; Спа сић 1995), док је у не-
по сред ној бли зи ни, на Ка ма љу, от кри ве на и три кон-
хал на ме мо ри ја (Јор до вић 2005: 24). Пре кид упо тре бе 
оба објек та хро но ло шки је опре де љен у крај IV ве ка, 
че му у при лог го во ре и на ла зи нов ца на ло ка ли те ту 
Цр кви не у Ско ба љу, где нај мла ђи при мер ци при па да ју 
ко ва њи ма Ва лен ти ни ја на I, Ва лен са и Гра ци ја на.1 На 
ло ка ли те ту Ани не у се лу Ће ли је, око 14 km ју жно од 
Ма лог Бор ка, от кри ве ни су де ло ви ком плек са им по-
зант не ви ле ру сти ке,  на ко јој се пре кид жи вље ња до-
во ди у ве зу с упа дом Го та пот крај IV ве ка (Ар сић 2007: 
60). Оста ли ло ка ли те ти ко ји су на под руч ју угро же ном 
угље но ко по ви ма опре де ље ни у рим ски пе ри од ни су 
ис ко па ва ни, већ су по да ци о њи ма ре зул тат ар хе о ло-
шких ре ког но сци ра ња по вр шин ском про спек ци јом 
(Тр бу хо вић 1995; Си мић, Јан ко вић 2007).

Под руч је на ко ме су си ту и ра ни по ме ну ти рим ски 
ло ка ли те ти у пе ри о ду рим ске до ми на ци је на ла зи ло 
се на тро ме ђи про вин ци ја Дал ма ци је, До ње Па но ни је 
и Гор ње Ме зи је. Сте пен ис тра же но сти ово га под руч-
ја, на жа лост, не до зво ља ва до но ше ње пре ци зни јих 
прет по став ки о прав ци ма пру жа ња про вин циј ских 
гра ни ца. Уко ли ко би смо при хва ти ли прет по став ку 
да је гра ни ца из ме ђу До ње Па но ни је и Гор ње Ме зи је 

АдамН.Црнобрња
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Апстракт:То ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња сред њо ве ков не не кро по ле на ло ка ли те ту Цр-
кви не у Ма лом Бор ку, 2005–2006. го ди не, от кри вен је 91 нов чић, од ко јих је 86 рим ских, 1 
ви зан тиј ски и 4 сред њо ве ков на. Бу ду ћи да на овом ло ка ли те ту ни су от кри ве ни дру ги на ла зи 
рим ске про ве ни јен ци је, на ла зи ма нов ца из тог пе ри о да по све ће на је по себ на па жња. Нај ве ћи 
број про на ђе них рим ских нов чи ћа ко ван је у IV ве ку (71 при ме рак), из III ве ка је 16 при ме-
ра ка a као нај ста ри ји от кри вен је Тра ја нов нов чић с по чет ка II ве ка. По себ но је ука за но на 18 
нов чи ћа ко ји су про на ђе ни у дру гом от коп ном сло ју ква дра та Ж8, сон да 24, сек тор 21. Са став 
ове гру пе нов ца упу ћу је на мо гућ ност да се ра ди о де лу рас ту ре ног скуп ног на ла за, ко ји би се 
мо гао ве за ти за упад Го та 378. го ди не.

Кључнеречи: Цр кви не, Ма ли Бо рак, на ла зи нов ца, рим ски пе ри од, Угар ска, оста ва нов ца

1  За увид у на ла зе нов ца с Цр кви на у Ско ба љу за хвал ност ду гу јем Зо ра ну Си ми ћу и Мир ја ни Бла го је вић.
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пра ти ла то ко ве Там на ве и Ко лу ба ре (du ša nić 1967: 
70–71, 78–79, нап. 83; Цр но бр ња 2007: 274; Цр но бр-
ња 2007а: 8–9), ово под руч је би се на ла зи ло у са мој 
руб ној зо ни тих две ју про вин ци ја. У пе ри о ду дру ге 
по ло ви не IV ве ка, ко ме при па да гру па нов ца ко јој ће 
у овом ра ду би ти по све ће на по себ на па жња, про стор 
ју жно од Са ве нај че шће се сме шта у про вин ци ју Пр ву 
Ме зи ју, у ди о це зи Да ки ји, али би тре ба ло раз ми сли ти 
и о мо гућ но сти кон ти ну и те та пра ће ња ра ни јих про-
вин циј ских гра ни ца.

Нај ве ћи број про на ђе них рим ских нов чи ћа при па-
да по вр шин ским на ла зи ма, а 20 ко ма да је про на ђе но 
при ли ком са мих ис ко па ва ња. По вр шин ски и слу чај ни 
на ла зи нов ца углав ном при па да ју пе ри о ду IV ве ка, с 
не ко ли ко из у зе та ка (ка та лог 1–5, 8–9, 10, 15 и 16). 
Па жњу би тре ба ло скре ну ти и на на ла зе нов ца ко ји 
при па да ју про вин ци јал ним ко ва њи ма. Пр ви је нов чић 
Ота ци ли је, ко ван у Да ки ји (ка та лог 4), ко ји са ова квом 
ре верс ном пред ста вом (Да ки ја се ди) спа да у ре ђе при-
мер ке и, ко ли ко нам је по зна то, ни је на ла жен на на-
шим про сто ри ма. Услед не до ступ но сти ре ле вант не ли-
те ра ту ре да ће мо упу те на је дан аук циј ски сајт (http://
www.six bid.com/nav.php?p=vi ew lot&sid=83&lot=403), 
ко ји на во ди ка те го ри ју рет ко сти R9 за ова кав при ме-
рак, по Вар ба но ву (Var ba nov 2005). Дру ги при па да 
ко ва њу гра да Пе ле у Ма ке до ни ји за вре ме на Фи ли па I 
(ка та лог 5). Та ко ђе би смо ука за ли и на нов чић Кла у ди-
ја Гот ског, чи ји ре верс ни нат пис од сту па од стан дард-
них (ка та лог 11). На и ме, пред ста ву Мар са ка ко хо да 
на де сно но се ћи ко пље и тро феј пра ти нат пис MARS 
– DIVS А[…], ко ји уоп ште ни је по знат. Бу ду ћи да је 
нов чић ве о ма ло ше очу ван, и на ше чи та ње тре ба узе ти 
с ве ли ком ре зер вом, но и по ред то га би смо ука за ли на 
за ни мљи вост овог при мер ка.

По себ ну па жњу би тре ба ло обра ти ти на 18 нов чи-
ћа ко ји су про на ђе ни у дру гом от коп ном сло ју ква-
дра та Ж8, сон да 24, сек тор 21. Ту су би ли по је дан 
ко мад Га ли је на (ка та лог 6), Мак си ми ја на Хер ку ли ја 
(ка та лог 17), Кри спа као це за ра (ка та лог 21), Кон-
стан ци ја II као це за ра (ка та лог 24), Кон стан са као 
це за ра (ка та лог 31) и Кон стан ти но по ли са (ка та лог 
32), три ко ма да Кон стан са као ав гу ста (ка та  лог 34, 
37, 39), пет ко ва ња Кон стан ци ја II као ав гу ста (ка та-
лог 40, 41, 44, 47, 54), два ко ма да Ва лен са (ка та  лог 
67, 68) и два не чит ка нов чи ћа ко ји при па да ју дру гој 
по ло ви ни IV ве ка (ка та  лог 78, 79).

Са став ове гру пе нов ца упу ћу је на мо гућ ност да 
се ра ди о де лу рас ту ре ног скуп ног на ла за. Га ли је нов 
нов чић, ко ји хро но ло шки не иде у при лог тој прет по-
став ци, сво јом те жи ном од 1.51 g укла па се у нов ча ни 
оп ти цај то га вре ме на.

Има ју ћи у ви ду да је свих 16 нов чи ћа на ђе но у 
истом от коп ном сло ју, на по вр ши ни од 2 х 2 m, као 
и да је чи тав тај про стор уко пи ма ка сни је не кро по ле 
де ва сти ран, мо же се прет по ста ви ти да се ра ди о де лу 
ра су те и у ме ђу вре ме ну по ха ра не оста ве. Тој прет по-

став ци би у при лог ишли и по да ци о да то ва њу пре-
стан ка жи вље ња на ка сно ан тич ким ло ка ли те ти ма у 
не по сред ном окру же њу (по ме ну ти ло ка ли те ти Цр-
кви не и Ка маљ у Ско ба љу и Ани не у Ће ли ја ма), али 
и оста ве нов ца из истог пе ри о да ко је су про на ђе не у 
ши рој око ли ни.

Оста ве чи је се по хра њи ва ње опре де љу је у вре ме гот-
ског упа да Ква да и Сар ма та 374/375. го ди не, од но сно 
упа да Го та 378. го ди не, број не су на те ри то ри ји Ср би је. 
Овом при ли ком ће мо ука за ти са мо на оне ко је се на ла-
зе у ге о граф ски бли ском под руч ју, од но сно на про сто-
ру из ме ђу Са ве на се ве ру, Дри не на за па ду и пла ни на 
Цер и Вла шић, те то ко ва Там на ве и Ко лу ба ре на ју гу, 
од но сно ис то ку. Иду ћи од за па да ка ис то ку, то су сле-
де ће оста ве: Ја дран ска Ле шни ца у се лу Ивер ку, ко ја се 
за вр ша ва нов цем Ва лен ти ни ја на I (Mir nik 1981: 79, no. 
285; Pe tro vić 2004: 8, br. 20; Бен џа ре вић 2005: 558, бр. 
16); Де сић код Шап ца (Mir nik 1981: 77, no. 270; Јо ва-
но вић 1985: 64; Бен џа ре вић 2005: 558, бр. 17), у ко јој 
је до ми ни рао но вац Ва лен ти ни ја на I; Мр ђе но вац код 
Шап ца, ко ја се за вр ша ва нов цем Гра ци ја на (Pe tro vić 
2004: 9, br. 31; Бен џа ре вић 2005: 558, бр. 18); Ми о-
кус код Шап ца, по хра ње на по сле 375. го ди не (Pe tro vić 
2004: 9, br. 29; Бен џа ре вић 2005: 559, бр. 20); Нур ча 
код Обре нов ца, по хра ње на 378. го ди не (Цр но бр ња 
1991: 41–46; Бен џа ре вић 2005: 555, бр. 6); Ве ли ко по-
ље I код Обре нов ца, по хра ње на 378. го ди не (Цр но бр ња 
1991: 46–47; Бен џа ре вић 2005: 556, бр. 7) и Ве ли ко 
по ље II код Обре нов ца, та ко ђе по хра ње на 378. го ди не  
(Цр но бр ња 1991: 47–48; Бен џа ре вић 2005: 556, бр. 8). 
Овој гру пи оста ва мо гао би се при кљу чи ти и не што 
ју жни ји на лаз оста ве из Бе о му же ви ћа, са  најм ла ђим 
при мер ком Ва лен ти ни ја на II ко ва ног 378–383. го ди не 
(Јо ва но вић 1985: 64; Бен џа ре вић 2005: 559, бр. 21), 
бу ду ћи да је тај крај во до то ком Ко лу ба ре по ве зан с те-
ре ном на ко ме се на ла зи Ма ли Бо рак.

Тре ба на гла си ти да су на ла зи свих го ре по ме ну тих 
оста ва за пра во чи ни ли тек по је дан ма ли део њи хо вог 
ори ги нал ног са ста ва, те се и њи хо ва да то ва ња мо гу 
при хва ти ти са мо оквир но. У сва ком слу ча ју, овај хо-
ри зонт оста ва, као и пре ста нак жи вље ња на ви ше ло-
ка ли те та у бли жем и да љем окру же њу2 мо гу се ве за ти 
за не си гур на вре ме на ко ја на сту па ју 374/375. го ди не 
упа дом Ква да и Сар ма та у Па но ни ју, ко ји стра хо ви то 
пу сто ше ову про вин ци ју, од но сно за гот ски упад 378. 
го ди не (Ва сић 1985: 132; Mócsy 1974: 293–295).

На кра ју ће мо ука за ти и на три угар ска ди на ра ко ји 
при па да ју пе ри о ду са хра њи ва ња на ис тра же ној сред-
њо ве ков ној не кро по ли. Нов чић про на ђен у сло ју, али 
ван за тво ре них це ли на, при па да ко ва њи ма Си ги смун-
да у пе ри о ду 1390–1427. го ди не (ка та лог 91) и не што 
је ра ни ји од два нов чи ћа про на ђе на у гро бу 129 (ка та-
лог 89 и 90). Оба су ве о ма ло ше са чу ва на, али на осно-
ву аверс не пред ста ве њи хо во ко ва ње се мо же по у зда но 
опре де ли ти у крај вла да ви не Ла ди сла ва и по че так вла-
да ви не Ма ти је Кор ви на, 1455–1640. го ди не.

2 За си ту а ци ју у обли жњој Ма чви, у том пе ри о ду, в. код: Ва сић 1985: 132.
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Кат. бр. Владар Ковница, година rIc

6. Галијен roma, 260–268. год. –

17. Максимијан Херкулије siscia, 305. год. VI, 147

21. Крисп као цезар siscia, 321–324. год. VIII, 172

24. Констанције II као цезар antioch, 335. год. VIII, 89

31. Констанс као цезар heraclea, 330–336. год. –

32. Константинополис – –

34. Констанс као август Thessalonica, 347–348. год. VIII, 100

37. Констанс као август – –

39. Констанс као август – –

40. Констанције II као август siscia, 337–340. год. VIII, 97

41. Констанције II као август siscia, 351–355. год. VIII, 350

44. Констанције II као август Thessalonica, 347–348. год. VIII, 102

47. Констанције II као август – –

54. Констанције II као август – –

67. Валенс Thessalonica, 364–367. год. IX, 16b

68. Валенс Thessalonica, 375–378. год. IX, 21a.

78. нечитак, rv. VoT/XV/mVlT/XX друга половина IV века –

79. нечитак, rv. тип GlorIa eXercITVs друга половина IV века –

Табела 1. Новац пронађен у другом откопном слоју квадрата Ж8, сонда 24, сектор 21

1 2 3
4

5 11 13

17

23

32

19 40 57 64

9190896867

34 44 41

29 27 30

18 20 21
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Тре ба ло би ис та ћи, на кра ју, и из у зе тан зна чај за 
про у ча ва ње пе ри о да до ми на ци је Ри ма ко ји има ју 
за штит на ис ко па ва ња на под руч ју по вр шин ских ко-
по ва РБ „Ко лу ба ра“. Као што смо већ на по ме ну ли, 
ово под руч је на ла зи ло се у гра нич ној зо ни (тро ме-
ђи) про вин ци ја Дал ма ци је, До ње Па но ни је и Гор ње 
Ме зи је. Ни ка ква раз ма тра ња о ствар ном пру жа њу 
тих гра ни ца на овом под руч ју ни су мо гу ћа без ар хе-
о ло шке гра ђе. На жа лост, је ди ни по да ци ко је за са да 
има мо до ла зе упра во са за штит них ис ко па ва ња, усло-

вље них на пре до ва њем ко по ва, при ли ком ко јих ни је 
мо гу ће пла ни ра ти си сте мат ска ис тра жи ва ња ко ја би 
план ски ишла ка де таљ ном са гле да ва њу жи во та у рим-
ском пе ри о ду. У ско ри је вре ме је ди ни та кви по ку ша ји 
ре зул тат су на по ра За во да за за шти ту спо ме ни ка у 
Ва ље ву (по ме ну ти рад о ис тра жи ва њи ма на Ани на-
ма). Та ко зна чај ко ји ово под руч је има за ре ша ва ње 
ва жних пи та ња из про вин ци јал не исто ри је рим ског 
пе ри о да оста је у пот пу ној су прот но сти са сте пе ном 
ис тра же но сти.
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У каталогу новци су гру писани по владарима. Код 
владара IV века редослед је следећи: новчићи су дати 
по ковницама (редослед од запада ка истоку), а иза њих 
следе новци чија ознака ковнице није била читљива.

У оквиру каталога, у првој колони дат је каталошки 
број, а у другој колони је опис новца по следећој 
схеми: 

првиред – аверсни натпис

другиред – опис представе на аверсу
трећиред – реверсни натпис
четвртиред – опис представе на реверсу
петиред – ознака номинала, материјал (Ag за 

сребро; Ae за бронзу); пречник (mm); тежина (g); оса 
(према странама света); ин вентарни број; референца 
у референтним каталозима; ковница и година ковања; 
број теренског инвентара.

КАТАЛОГ

Трајан (98–117)

   1.
Излизан и потпуно нечитак новчић. На основу лика на аверсу могуће је приписати га ковању Трајана.
Денар, Аg, 18 mm, 2,47 g. roma. Почетак II века. Ц88.

Јулија Домна (196–211)

   2.

av. IVlIa – aVGVsTa 
Биста царице надесно. 
rv. saecVlI – felIcITas
Изида стоји надесно, с левом ногом на прамцу и малим Хорусом 1. на грудима; иза жртвеник на који је наслоњено кормило. 
Денар, легура Аg/Ае, 19 mm, 2,70 g. rIc IV-1, 577. roma, 196–211. год. Случајни налаз.

Александар Север (222–235)

   3.

av. Imp c m aVr seV aleXanD aVG 
Биста цара надесно 
rv. p m Tr p II cos pp 
Салус седи налево, храни змију увијену око жртвеника. 
Денар, легура Аg/Ае, 19 mm, 3,17 g. rIc IV-2, 32. roma, 223. год. Случајни налаз.

филип I (244–249)

   4.

av. Imp c[ae m IV f] IlIppVs
Биста цара са зракастом круном и палудаментумом надесно.
rv. col IVl a-VG - pell[a]
Пан седи на столици налево, испред њега свирала, десна рука подигнута изнад главе, лакат леве ослања о столицу.
Ае, 30 mm, 5,65 g. Пела, 244–249. год. cGc V, p. 95, no. 48. Случајни налаз.

Салонина (Галијенова супруга)

   9.

av. [salo] nIna aVG
Биста царице надесно.
rv. [aeQV]ITas [aVG]
Еквитас стоји налево, држи теразије и рог изобиља.
Антонинијан, Ае, 17 mm, 1,67 g. rIc V-1, 70. siscia, 260–268. год. Случајни налаз.

Марција Отацилија Севера (244–249) (супруга филипа I)

   5.

av. marc[Ia oTacIlIa seVera]
Биста царице надесно.
rv. proVIncIa Da[cIa], у одсечку an II
Персонификација Дакије седи налево. Држи два вексилума с ознакама легија, у десној руци V (macedonica) а у левој 
XIII (Gemina). С њене десне стране је орао а с леве бик (симболи легија).
Ае, 27 mm, 14,07 g. 247–248. год. Случајни налаз.

Галијен (260–268)

   6.

av. нечитак, одређен на основу лика.
Биста цара са зракастом круном надесно.
rv. [DIanae cons aVG]
Антилопа налево.
Антонинијан, Ае, 17 mm, 1,51 g. roma, 260–268. год. Ц125.

   7.

av. […] nVs […]
Биста цара са зракастом круном надесно.
rv. […] IrT […]
Виртус стоји налево, држи грану и копље, нога на шлему. У пољу лево X.
aнтонинијан, Ае, 19 mm, 1,50 g. 260–268. год. Ц139.

   8.

av. [Gal] Ien [Vs aVG]
Биста цара са зракастом круном надесно.
rv. […] TVs [aVG]
aнтонинијан, Ае, 19 mm, 1,18 g. 260–268. год. Случајни налаз.
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Клаудије Готски (268–270)

10.

av. Imp claVDIVs aVG
Биста цара са зракастом круном и под оклопом, надесно.
rv. proV [… aVG], у пољу десно s
Провиденција стоји налево, држи палицу и рог изобиља; код ногу лево глоб.
Антонинијан, Ае, 18 mm, 2,49 g. rIc V-1, 187. siscia. Случајни налаз.

11.

av. Imp c claVDIVs aVG
Биста цара са зракастом круном и под оклопом, надесно.
rv. mars – DIVs a […]??
Марс у ходу надесно, носи копље и трофеј.
Антонинијан, Ае, 22 mm, 2,10 g. Ц147.

12.

av. нечитак, опредељен по лику цара.
Биста цара са зракастом круном надесно.
rv. [pa]X aV[G]
Пакс стоји налево, држи грану и рог изобиља.
Антонинијан, Ае, 17 mm, 2,11 g. Случајни налаз.

Аурелијан (270–275)

13.

av. Imp c aVrelIanVs aVG
Биста цара са зракастом круном и под оклопом, надесно.
rv. concorDIa mIlITVm, у одсечку Q*
Аурелијан стоји налево, рукује се с Конкордијом која стоји надесно.
Антонинијан, Ае, 21 mm, 2,72 g. rIc V-1, 60. roma. Ц138.

14.

av. Imp aVrelIanVs aVG
Биста цара са зракастом круном и под оклопом, надесно.
rv. pIeTas aVG, у одсечку s
Аурелијан и свештеник, окренути један према другом, жртвују изнад жртвеника.
Антонинијан, Ае, 22 mm, 3,75 g. rIc V-1, 138. mediolanum. Ц148.

15.

av. Imp c aVrelIanVs aVG
Биста цара са зракастом круном и под оклопом, надесно.
rv. resTITVTor orbIs, у одсечку С
Викторија стоји надесно и приноси венац Аурелијановој глави, који стоји налево.
Антонинијан, Ае, 21 mm, 3,03 g. rIc V-1, 368. cyzicus. Случајни налаз.

Константин I (306–337)

18.

av. Imp consTanTInVs p f aVG
Биста цара с ловоровим венцем, под драперијом и оклопом, надесно.
rv. solI InVI-cTo comITI /Т/parl/f/
Сол стоји фронтално, глава налево, десна рука уздигнута, у левој глоб.
Ае, 21 mm, 2,85 g. rIc VII, 72. arles, 316. год. Случајни налаз.

19.

av. [Imp] consTanTInVs maX [aVG]
Биста цара под оклопом, ловоров венац и шлем на глави, надесно.
rv. VIcTorIae laeTae prInV perp –/ГsIs/–
Две Викторије стоје једна наспрам друге и заједно држе штит изнад жртвеника.
Ае, 18 mm, 2,22 g, s. rIc VII, 52. siscia, 318–319. год. Случајни налаз.

20.

av. consTa-nTInVs aVG
Биста цара под оклопом, ловоров венац и шлем на глави, надесно.
rv. VIcT · laeTae prInc perp –/·esIs·/–
Две Викторије стоје једна наспрам друге и заједно држе штит изнад жртвеника.
Ае, 19 mm, 2,44 g. rIc VII, 83. siscia, 319. год. Ц108.

Северина (Аурелијанова супруга)

16.

av. [s] eVerI [na]
Биста царице надесно.
rv. concorDIae mIlITVm, у одсечку XXI
Конкордија стоји налево, држи два војничка знака.
Антонинијан, Ае, 22 mm, 3,36 g. rIc V-1, 4. roma. Случајни налаз.

Максимијан Херкулије (286–305)

17.

av. Imp c m a maXImIanVs aVG
Глава цара с ловоровим венцем, надесно.
rv. GenIo pop-VlI romanI, у одсечку sIs
Геније, с модијусом на глави и хламидом преко рамена, стоји налево; држи патеру и рог изобиља.3

фракција фолиса, Ае, 18 mm, 1,47 g. rIc VI, 147. siscia, 305. год. Ц132.

3  Рас пра ву о фрак ци ја ма фо ли са в. у RIC VI, 447.
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Констанције II, као цезар (324–337)

22.

av. fl IVl consTanTIVs nob c
Биста цара с ловоровим венцем, под оклопом, надесно.
rv. rv. Glor-Ia eXerc-ITVs –/Г sIs/–
Два војника држе по копље, један стандард између њих.
Ае, 16,5 mm, 1,28 g, n. rIc VII, 254. siscia, 335–336. год. Случајни налаз.

23.

av. consTanTI-nVs IVn nob c
Биста цара с ловоровим венцем, под драперијом и оклопом, надесно.
rv. Glor-Ia eXerc-ITVs –/consa/–
Два војника држе по копље, два стандарда између њих.
Ае, 18 mm, 2,27 g, nw. rIc VII, 74. constantinopolis, 333–335. год. Случајни налаз.

24.

av. fl IVl consTanTIVs nob c
Биста с ловоровим венцем и под оклопом, надесно.
rv. Glor-Ia eXer-cITVs –/smana/–
Два војника држе по копље, два стандарда између њих.
Ае, 17 mm, 2 g, nw. rIc VII, 89. antioch, 335. год. Ц137.

25.

av. нечитак
Биста цара с ловоровим венцем, под драперијом и оклопом, надесно.
rv. Glor-Ia eXer-cITVs
Два војника држе по копље, два стандарда између њих.
Ае, 15,5 mm, 0,84 g, sw.

Константин II, као цезар (317–337)

26.

av. consTanTInVs IVn nob c
Биста цара с ловоровим венцем, под драперијом и оклопом, надесно.
rv. DomInor nosTror caess –/T/–
Унутар венца испис у два реда: VoT/V
Ае, 18,5 mm, 2,71 g, n. rIc VII, 154.  Ticinum, 320–321. год. Случајни налаз.4

27.

av. consTanTInVs IVn nob c
Биста цара с ловоровим венцем, под оклопом, надесно.
rv. GlorI-a eXer-cITVs –/[sm]Ts  Г/–
Два војника држе по копље, два стандарда између њих.
Ае, 19 mm, 2,34 g, n. rIc VII, 184.Thessalonica, 330–333. год. Случајни налаз.

28.

av. consTanTInVs IVn nob c
Биста цара с ловоровим венцем, под оклопом, надесно.
rv. GlorI-a eXer-cITVs –/[sm]Ts  А/–
Два војника држе по копље, два стандарда између њих.
Ае, 19 mm, 1,79 g, se. rIc VII, 199. Thessalonica, 335–336. год. Ц140.

29.

av. consTanTInVs IVn nob c
Биста цара с ловоровим венцем, под драперијом и оклопом, надесно.
rv. proVIDen-TIae caess –/smn Г/–
Kaпија логора са две куле.
Ае, 18 mm, 2,35 g, nw. rIc VII, 93. nicomedia, 324–325. год. Случајни налаз.

Крисп, као цезар (317–326)

21.

av. IVl crIs-pVs nob c
Глава с ловоровим венцем надесно.
rv. caesarVm nosTrorVm –/b sIs `/–
Унутар венца испис у два реда: VoT/X
Ае, 18 mm, 1,52 g. rIc VIII, 172. siscia, 321–324. год. Ц135.

Констанс, цезар (333–337)

30.

av. fl consTanTIs bea c
Биста цара с ловоровим венцем, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. Glor-Ia eXerc-ITVs –/·asIs ·/–
Два војника држе по копље, два стандарда између њих.
Ае, 18.5 mm, 2,24 g, n. rIc VII, 238. siscia, 334–335. год. Случајни налаз.

31.

av. fl consTan-[…]5

Биста цара с дијадемом.
rv. Glor-Ia eXerc-ITVs –/smh[?]/–
Ае, 14 mm, 1,91 g, s. heraclea, 330–336. год. Ц121.

4 Кoван са мо у Ти ци ну му, RIC не по зна је озна ку Т у од сеч ку.

5 Од ре ђен на осно ву ли ка вла да ра.

Константинополис

32.
av. биста Константинопоља налево, на глави шлем, попрсје под оклопом.
rv. Викторија на прамцу, у искораку налево, држи копље и штит.
Ае, 16 mm, 2,02 g, s. Нечитка ознака ковнице. Ц127.
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Констанс, август (337–350)

33.

av. [consTa]n-s p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом, надесно.
rv. [VIcTorIae DD aVGGQ nn] –/·ГsIs·/–
Две Викторије стоје једна наспрам друге, држе по венац и палму.
Ае, 16 mm, 1,28 g, nw. rIc VIII, 185. siscia, 347–348. год. Случајни налаз.

34.

av. consTans – p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. VIcTorIae DD aVGGQ nn –/smTs[a]/–
Две Викторије стоје једна наспрам друге, држе по венац, између њих палмa.
Ае, 15,5 mm, 1,43 g, nw. rIc VIII, 100. Thessalonica, 347–348. год. Ц124.

35.

av. consTan-s p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. VIcTorIae DD aVGGQ nn
Две Викторије стоје једна наспрам друге, држе по венац и палмину грану.
Ае, 15 mm, 1,18 g, ne. Нечитка ознака ковнице. 340–350. год. Случајни налаз.

36.

av. D n consTa-ns p f aVG
Биста цара с ловоровим венцем, надесно.
rv. GlorIa eXercITVs
Два војника држе по копље, један стандард између њих.
Ае, 16,5 mm, 1,28 g, n. Нечитка ознака ковнице. Случајни налаз.

37.

av. [D]n consTa-ns p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом, надесно.
rv. fel Temp reparaTIo
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 19 mm, 3,36 g, ne. Нечитка ознака ковнице. Ц131.

38.

av. Dn cons[…]
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp [reparaTIo]
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 17 mm, 1,92 g, sw. Нечитка ознака ковнице. Ц98.

39.

av. D n consTans aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. [GlorIa] eXerc-ITVs
Два војника држе по копље, један стандард између њих.
Ае, 14 mm, 1,31 g, nw. Нечитка ознака ковнице. Ц120.

Констанције II, август (337–361)

40.

av. consTanTI-Vs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. Glor-Ia eXer-cITVs –/asIs%/–
Два војника држе по копље, један стандард  са # између њих.
Ае, 16,5 mm, 1,47 g, sw. rIc VIII, 97. siscia, 337–340. год. Ц126.

41.

av. Dn consTan-TIVs p faVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. [fel Temp] – reparaTIo –/asIs[?]/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 18 mm, 2,16 g, sw. rIc VIII, 350. siscia, 351–355. год. Ц126.

42.

av. D n consTan-TIVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – reparaTIo –/asIrm/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 19 mm, 2,52 g, n. rIc VIII, 48. sirmium, 351–355. год. Случајни налаз.

43.

av. D n consTan[-TIVs p f] aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – [reparaTIo] m/asIrm/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 18 mm, 2,25 g, n. rIc VIII, 71. sirmium, 355–361. год. Случајни налаз.

44.

av. consTanTI-Vs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. VIcTorIae DD aVGGQ nn –/smTs[?]/–
Две Викторије стоје једна наспрам друге, држе по венац, између њих палмa.
Ае, 16,5 mm, 1,72 g, n. rIc VIII, 102. Thessalonica, 347–348. год. Ц130.

45.

av. D n consTan-TIVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp re-paraTIo Г·/consa/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 23 mm, 4,94 g, se. rIc VIII, 106. constantinopolis, 351–355. год. Случајни налаз.
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Констанције II, август (337–361)

46.

av. D n consTan-TIVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp re-paraTIo
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 18 mm, 2,64 g, n. Нечитка ознака ковнице. Случајни налаз.

47.

av. Dn consTan-[TIVs] aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – reparaTIo n/[?]/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 17 mm, 2,03 g, n. Нечитка ознака ковнице. Ц133.

48.

av. D n consTan-TIVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. [fel Temp reparaTIo]
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 17 mm, 1,63 g, s. Нечитка ознака ковнице. Случајни налаз.

49.

av. D n consTan-TIVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – reparaTIo
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 17,5 mm, 2,01 g, nw. Нечитка ковницa (smTsa?). Случајни налаз.

50.

av. D n consTan-TIVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – reparaTIo
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 18 mm, 1,76 g, s. Нечитка ознака ковнице. Случајни налаз.

51.

av. [D n consTan]-TIVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – reparaTIo
Цар стоји на галији, надесно; поред њега, десно, заробљеник.
Ае, 18 mm, 2,58 g, n. Нечитка ознака ковнице. Случајни налаз.

52.

av. [D n con]sTan-TIVs p f [aVG]
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. [fel Temp – repa]raTIo
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 17 mm, 2,23 g, sw. Нечитка ознака ковнице. Случајни налаз.

53.

av.  D n consTan-TIVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – reparaTIo
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 19 mm, 2,65 g, nw. Нечитка ознака ковнице. Случајни налаз.

54.

av. Dn consT […]
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp[repara]TIo
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 17 mm, 2,24 g, n. Нечитка ознака ковнице. Ц134.

55.

av. нечитак натпис. 
Биста цара с  дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. Тип spes reI - pVblIcae6 */–/–
Цар стоји налево, држи глоб и копље врхом окренуто надоле.
Ае, 15 mm, 1,49 g, n. Нечитка ознака ковнице. Случајни налаз.

Vrbs roma

56.

av. Vrbs – roma
rv. Glor-Ia eXerc-ITVs
Два војника држе по копље, један стандард између њих.
Ае, 15 mm, 1,18 g, se. Видети rIc VIII, 28. heraclea, 337–340. год. Случајни налаз.

Констанције Гал, цезар (351–354)

57.

av. [D n consT]anTIVs IVn nob c /–/–
Биста цара под дрaперијом надесно.
rv. fel Temp re-[paraTIo] /asIr[m]/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 20 mm, 3,76 g, ne. rIc VIII, 41. sirmium, 351–354. год. Ц102.

58.

av. […] caes7

Биста цара под дрaперијом надесно.
rv. Нечитак и непрепознатљив.
Ае, 15 mm, 1,82 g, nw. Нечитка ознака ковнице, 351–354. год. Случајни налаз.

6 На осно ву ре верс не пред ста ве.
7 Од ре ђен пре ма ли ку це за ра.



272 адаМ н. црноБрња

Јулијан, цезар (355–361)

59.

av. D n IVlIa-nVs no[b c]
Биста цара, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – r[epar]aTIo m/–/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 19 mm, 1,87 g, n. Нечитка ознака ковнице, 355–361. год. Ц101.

60.

av. D n IVlIan-Vs nob c
Биста цара, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – reparaTIo m/–/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 17 mm, 1,77 g, sw. Нечитка ознака ковнице, 355–361. год. Случајни налаз.

61.

av. нечитак.8

Биста цара, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. fel Temp – [reparaTIo] m/–/–
Непријатељски војник пада под ударцем римског коњаника.
Ае, 17 mm, 1,85 g, n. Нечитка ознака ковнице, 355–361. год. Случајни налаз.

Валентинијан I (364–375)

62.

av. D n Val[…]
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. sec[VrITas reI] pVblIcae (?)/sIsc/–
Викторија у ходу налево, држи венац и палму.
Ае, 17,5 mm, 2,21 g, ne. Види rIc IX, 7a. siscia, 364–378. год. Ц94.

63.

av. D n ValenTIn[…]
Биста цара с дијадемом, надесно.
rv. secV[rITas reI pVblIcae] r/asIsc/–
Викторија у ходу налево, држи венац и палму.
Ае, 16 mm, 1,70 g, sw. Види rIc IX, 7a. siscia, 364–378. год. Случајни налаз.

64.

av. D n ValenTInI-anVs p f [aVG]
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. secVrITas – reI pVblIcae p/[.]sIsc/s
Викторија у ходу налево, држи венац и палму.
Ае, 18 mm, 2,08 g, ne. rIc IX, 15a. siscia 367–375. год. Случајни налаз.

65.

av. [D n V]alenTInI-[…]
Биста цара с дијадемом, надесно.
rv. [GlorIa ro]manorVm 
Цар хода надесно, вуче заробљеника и држи лабарум.
Ае, 18 mm, 1,62 g, n. Нечитка ознака ковнице. Ц141.

Валенс (364–378)

67.

av. D n Valen-s p f aVG
Биста цара са дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. G[lorIa ro]-manorVm –/·Tesb/–
Цар хода надесно, вуче заробљеника и држи лабарум.
Ае, 17,5 mm, 2,03 g, nw. rIc IX, 16b. Thessalonica, 364–367. год. Ц129.

68.

av. D n Valen-s p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. GlorIa ro-manorVm –/obsIsc/m*
Цар хода надесно, вуче заробљеника и држи лабарум.
Ае, 18 mm, 1,84 g, ne. rIc IX, 21a. Thessalonica, 375–378. год. Ц128.

69.

av. D n Valen-s p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. secVrITas – reI pVblIcae –/smhb/–
Викторија у ходу налево, држи венац и палму.
Ае, 15,5 mm, 2,53 g, se. rIc IX, 5b. heraclea, 364–367. год. Случајни налаз.

70.

av. D n Valen-s p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. secVrITas – reI pVblIcae p*/[.]Is[.]/m·
Викторија у ходу налево, држи венац и палму.
Ае, 17,5 mm, 2,10 g, ne. Не чита се ознака ковнице, 367–375. год. Случајни налаз.

Грацијан (367–383)

66.

av. D n GraTIa-nVs p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. secVrITas – reI pVblIcae
Викторија у ходу налево, држи венац и палму.
Ае, 18 mm, 2,47 g, nw. rIc IX, 22b. siscia(?), 375–378. год. Случајни налаз.

8 Од ре ђен пре ма ли ку це за ра.
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Валенс (364–378)

71.

av. D n Valen-s p f aVG
Биста цара с дијадемом, под оклопом и драперијом, надесно.
rv. secVrITas – reI pVblIcae
Викторија у ходу налево, држи венац и палму.
Ае, 18,5 mm, 2,49 g, s. Не чита се ознака ковнице *(DsIsa?), 364–378. год. Случајни налаз.

Нечитки римски новци, не распознају се ни по лику цара

72.
Потпуно нечитак и оштећен новчић.
Ае,  22 mm, 2,56 g. Трећа четвртина III века.9 Ц84.

73.
Аv. потпуно нечитак.
rv. нечитак. Сол стоји налево, десна рука уздигнута, у левој држи глоб.
Ае, 22 mm, 1,90 g. Крај III – почетак IV века.10 Случајни налаз.

74.

av. нечитак.
rv. на основу представе: тип GlorIa eXercITVs
Два војника држе по копље, један стандард између њих.
Ае, 13,5 mm, 1,32 g, n. Нечитка ознака ковнице, 330–337. год. Случајни налаз.

75.

av. нечитак.
rv. на основу представе: тип GlorIa eXercITVs
Два војника држе по копље, један стандард између њих.
Ае, 13,5 mm, 1,93 g, s. Нечитка ознака ковнице, 330–337. год. Случајни налаз.

76.

av. нечитак.
rv. нечитак, тип spes reI pVblIcae
Цар стоји налево, држи глоб.
Ае, 13,5 mm, 0,80 g. 355–360. год. Ц96.

77.
Потпуно нечитак.
Ае, 16,5 mm, 1,55 g. Средина IV века. Случајни налаз.

78.
av. потпуно нечитак.
rv. унутар венца испис у четири реда:VoT/XV/mVlT/XX
Ае, 15 mm, 1,62 g. Друга половина IV века. Ц123.

79.

av. потпуно нечитак.
rv. тип GlorIa eXercITVs
Два војника држе по копље, један стандард између њих.
ae, 15 mm, 1,07 g. IV век. Ц122.

80.

av. потпуно нечитак.
rv. тип GlorIa eXercITVs
Два војника држе по копље, један стандард између њих.
Ае, 16,5 mm, 0,84 g. IV век. Случајни налаз.

81.
Потпуно нечитак.
Ае, 13 mm, 0,66 g. Друга половина IV века. Ц95.

82.
Потпуно нечитак.
Ае, 13 mm, 0,83 g. Друга половина IV века. Ц97.

83.
Потпуно нечитак.
Ае, 13 mm, 1,30 g. Крај IV – почетак V века. Ц85.

84.
Потпуно нечитак.
Ае, 14,5 mm, 0,74 g. Крај IV века. Ц86.

85.
Потпуно нечитак.
Ае, 11 mm, 1,05 g. Крај IV века. Ц87.

86.
Потпуно нечитак.
Ае, 15 mm, 1,46 g. Крај IV века. Случајни налаз.

Налази средњовековног новца

87.
Чанкасти византијски новац, нечитак, веома оштећен.
Ае, 23 mm, 1,02 g. XII–XIII век. Ц144.

88.
Потпуно нечитак, веома оштећен.
Ае, 13 mm, 0,30 g. Угарска, крај XIV–XV век. Гроб 261. Ц228/2006.

89.

av. штит с пругама, нечитак натпис.
rv. двоструки крст, у пољу лево b, у пољу десно s.
Динар, ag, 14 mm, 0,30 g. На основу изгледа крста и штита, као и комбинације слова у пољу на реверсу, може се 
приписати ковању угарских краљева Ладислава 1455. год. (mu 664) или Матије Корвина 1458–1460. год (mu 699). 
Гроб 129. Ц184/2006.

90.
av. штит с пругама, нечитак натпис.
rv. двоструки крст, у пољу лево и десно нечитка слова.
Динар, ag, 10 mm, 0,15 g, време ковања као претходни. Гроб 129. Ц184/2006.

   9 На осно ву кон ту ра ли ка им пе ра то ра и ре верс не пред ста ве.

10 На осно ву кон ту ра ли ка им пе ра то ра и ре верс не пред ста ве.
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91.

av. sIG-IsmVnDI
Двоструки крст.
rv. + • reGIs VnGarIe eTc •
Штит са четири поља.
Динар, ag, 14 mm, 0,33 g, mu  576а. Угарска, Сигисмунд 1390–1427. год. Ц146.

AdamN.Crnobrnja

FindsofcoinsfromthesiteofCrkvine

Keywords: Crkvine, Mali Borak, finds of coins, Roman period, hungary, hoard of coins

During archeological investigation of the medieval 
necropolis at the site of Crkvine in Mali Borak, in 2005-
2006, 91 coins were found: 86 Roman, 1 Byzantine and 4 
medieval. Since no other finds of Roman provenance were 
recovered from the site, in addition to the fact that reports 
of finds of Roman coins in these parts, at the junction 
of three borders of Dalmatia, Upper Moesia and Lower 
Panonia, have rarely been published, numismatic artifacts 
of the period deserve special attention. With this in mind, 
the paper also considers the extent of investigation un-
dertaken at Roman sites in the immediate vicinity. Most 
Roman coins discovered on the excavation were minted 
in the IV century (71), 16 specimens are dated to the 
III century, while the oldest is a Trajan’s coin dated to 
the early II century. Special attention was devoted to 18 
coins from the second excavation layer of the square Ž8, 
probe 24, sector 21 (Table 1). The composition of the 

collection of coins suggests that it might have been a part 
of an assemblage scattered during the incursion of the 
Goths in 378, which was documented through finds of 
a whole series of hoards in the wider area. Special note 
was given to the finds of coins minted in the provinces: 
a rare specimen of Otacilia, minted in Dacia (Catalogue 
4) and the coin of Phillip I, minted in Pella (Catalogue 5). 
Also worth mentioning is the coin of Claudius Gothicus, 
with an unusual inscription on the back (Catalogue 11). 
Namely, the image of Mars walking to the right and bear-
ing a spear and a trophy is accompanied with the inscrip-
tion MARS – DIVS А[…], which is completely unfamiliar. 
however, since the coin is poorly preserved, our reading 
should be taken with a bit of reserve, although this does 
not make it less interesting. Three hungarian dinars re-
covered belong to the period of burial at the investigated 
medieval necropolis (Catalogue 91, 89 and 90).



У окви ру за штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња и 
ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту Цр кви не код се ла Ма ли 
Бо рак, то ком кам па ње 2005–2006. го ди не, на по бр ђу 
из над ре ке Ко лу ба ре ис тра же ни су оста ци сред њо ве-
ков не не кро по ле (сл. 1).1 Сред њо ве ков но гро бље је 
би ло уко па но у слој где се на ла зи ло нео лит ско на се-
ље,2 на ис точ ном де лу ло ка ли те та, око 800 m се ве ро-
и сточ но од са вре ме ног се о ског гро бља у се лу Ма ли 
Бо рак (сл. 2).

Укуп но је ис тра же но 297 гро бо ва од ко јих су не-
ки има ли над гроб на обе леж ја, на по вр ши ни од око 
800 m2. На чин са хра њи ва ња, ре ла тив но ма ли број 
на ла за у гро бо ви ма, као и над гроб на обе леж ја скром-
ни је из ра де ука зу ју да је на гро бљу са хра њи ва но ста-
нов ни штво из се ла у око ли ни, у ши рем вре мен ском 
ра спо ну од XII до XX ве ка. Пре ма на род ном пре да њу, 
у ба гре мо вој шу ми на ла зи ла се цр ква ко ја је „по то-
ну ла” за јед но с на ро дом у зе мљу. Од цр кве је на вод но 

оста ла ча сна тр пе за ко ја се са сто ја ла од ка ме не пло че 
по ста вље не на рим ски над гроб ни спо ме ник на ко ме 
је ве о ма ло ше очу ван, не чи тљив нат пис (сл. 3).3 

То по граф ска име на: Се ли ште, Цр кви не, Ма на сти-
ри не, Зи ди не, Ма ђар ско гро бље, све до че да су у овом 
кра ју по сто ја ла број на на се ља у сред њем ве ку. Ка рак-
те ри стич но је да је ве ћи на сред њо ве ков них не кро по ла 
у обла сти Под рињ ско-ко лу бар ског ре ги о на да нас у 
на ро ду по зна та под име ном Ма ђар ско гро бље.

При ли ком пр вих ре ког но сци ра ња, на ло ка ли те ту 
су кон ста то ва на 23 над гроб на обе леж ја од ко јих су не-
ки би ли ви дљи ви, док је ве ћи на би ла об ра сла ве ге та ци-
јом (сл. 4). Спо ме ни ци по ло же ни на зе мљу из ра ђе ни 
су од ка ме на креч ња ка си ве бо је и ка ме на пе шча ра жу-
те и си ве бо је, пло ча сти су, гру бо об ра ђе ни, без укра са. 
Шест над гроб ни ка су на две во де, у де сет слу ча је ва је у 
пи та њу над гроб на пло ча, док се са мо је дан над гроб ник 
мо же свр ста ти у тип сан ду ка.4 

АнтонијаРопкић

Средњовековнанекропола
налокалитетуЦрквине

Апстракт: У се лу Ма ли Бо рак, на ло ка ли те ту Цр кви не ко ји се на ла зио на бла гом по бр ђу из над 
ре ка Ко лу ба ре и Клад ни це, от кри ве на је сред њо ве ков на не кро по ла с ка ме ним над гроб ним 
спо ме ни ци ма. Си сте мат ски су ис тра же на 292 гро ба, од ко јих су у 47 по сто ја ли на ла зи лич не 
имо ви не по кој ни ка. От кри ве на су и 23 над гроб на спо ме ни ка – 21 мо но лит ни над гроб ник, 2 
вер ти кал на спо ме ни ка, као и 4 обе леж ја ра ђе на од рим ске опе ке, облу та ка и круп них ко ма да 
креч ња ка. Нај ста ри ји по крет ни ар хе о ло шки ма те ри јал је кон ста то ван у сре ди шњем де лу не кро-
по ле и хро но ло шки се опре де љу је у пе ри од  XII–XV век, док се на ла зи у пе ри фер ним де ло ви ма 
не кро по ле мо гу опре де ли ти у пе ри од XVI II–XX век. 

Кључнеречи: Ма ли Бо рак, Цр кви не, не кро по ла, над гроб ни спо ме ни ци, сред њи век

1  Пр ви из ве штај о ис тра жи ва њу сред њо ве ков ног гро бља на ло ка ли те ту Цр кви не у се лу Ма ли Бо рак об ја вљен је у ГСАД (Роп кић 
2009). У овој све сци је кра ћи из ве штај, а де таљ на ана ли за и при каз гро бља усле ди ће у на ред ном бро ју ча со пи са Ко лу ба ра.

2  О нео лит ском на се љу на ло ка ли те ту Цр кви не у овој све сци.

3  На овом ме сту су се одр жа ва ле ли ти је 14. ма ја, на дан про ро ка Је ре ми је (Тр бу хо вић 1995: 21). Тра ди ци ја одр жа ва ња ли ти је 
за др жа ла се и у то ку дво го ди шњег ар хе о ло шког ис ко па ва ња не кро по ле по чи јем је за вр шет ку ча сна тр пе за пре не та у пор ту 
цр кве Св. Ар хан ђе ла Ми хај ла у се лу Ско баљ.

4  По де ла је из вр ше на на осно ву по де ле Ш. Бе шла ги ћа (Be šla gić 1982: 77) и Е. Зе че вић (Зе че вић 2005: 26–44).

УДК   904 : 726 . 821 " 653 " (497 . 11) 
902 . 2 (497 . 11) " 2005 / 2006 "
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По ред над гроб них спо ме ни ка кон ста то ва на су и 
че ти ри над гроб на обе леж ја ра ђе на од рим ске опе ке и 
ка ме на облут ка, као и круп них ко ма да ка ме на креч-
ња ка. Обе леж ја су би ла по ста вље на пре ко хум ке по-
кој ни ка од мах по сле са хра не и ни су би ла ви дљи ва пре 
ар хе о ло шких ис ко па ва ња (сл. 5–6). 

Сред њо ве ков на не кро по ла на Цр кви на ма пред-
ста вља не кро по лу у ко јој се са хра њи ва ње оба вља ло 
сло бод ним уко па ва њем у гро бо ви ма на ре до ве (сл. 
7–8). Ре до ви су не пра вил ни, по го то во у де ло ви ма 
где су вр ше на по нов на са хра њи ва ња и где су ра ке 
ко па не ви ше пу та. У два слу ча ја су  ви дљи ви тра го ви 
др ве них сан ду ка (гро бо ви 63, 88). Гво зде ни кли но-
ви су на ла же ни ван гро бо ва, при ли ком ис ко па ва ња 
сло ја. Обри си гроб них ра ка и на кнад но за су та зе мља 
се не раз ли ку ју, те се об лик ра ке и ње не ди мен зи је 
ве о ма рет ко мо гу за па зи ти. Гроб не ра ке се уоча ва ју 
у слу ча је ви ма ка да су де ва сти ра ни оста ци нео лит-
ских ку ћа и ја ма, те оста ци кућ ног ле па чи не зи до ве 
или дна ра ке. 

Укуп но је ис тра же но 297 гро бо ва.5 Ске лет ни оста-
ци су на ла же ни на ре ла тив ним ду би на ма око 1 m, а на 
0,5 до 0,8 m ис под над гроб них обе леж ја, у слу ча је ви ма 
где су она по сто ја ла, и то не ди рект но ис под обе леж ја. 
Ис под шест обе леж ја ни су кон ста то ва не ко сти по кој-
ни ка.6 Ре ла тив не ду би не на ко ји ма су ске ле ти кон ста-
то ва ни од ра жа ва ју од нос из ме ђу нај ви ше тач ке те ре на 
и ко те гро ба. Тре ба узе ти у об зир да се не кро по ла на-
ла зи ла на па ди ни па се еро зи јом и ин тен зив ним по љо-
при вред ним ра до ви ма раз вла чи ла зе мља ка ни жим, 
пе ри фер ним де ло ви ма и ти ме ме ња ла кон фи гу ра ци ја 
те ре на. Ду би не уко па ва ња су углав ном би ле ујед на-
че не, а од сту па ња се мо гу уочи ти са мо код де чи јих 
гро бо ва ко ји су у од но су на од ра сле пли ће уко па ни и 
до ста оште ће ни. Ко сти су у ло шем ста њу очу ва но сти 
због ве ли ке ки се ло сти зе мље, али и ду бо ког ко ре ња 
ко је је у ве ли ком бро ју слу ча је ва по ре ме ти ло гро бо ве. 
Ори јен та ци ја гро бо ва је за пад–ис ток, с ма њим или 
ве ћим од сту па њем од прав ца се ве ра. У ве ћи ни слу-
ча је ва по кој ник је по ло жен ди рект но на зе мљу, ло-

Сл. 1. Средњовековно гробље на почетку ископавања

Fig. 1. Medieval necropolis at the beginning of the excavation

5  Пр во би тан број ис тра же них гро бо ва био је 292, али су то ком ан тро по ло шке ана ли зе из дво је ни оста ци још пет по кој ни ка. Ан-
тро по ло шку ана ли зу оба вио је мр Игор Сто јић, Исто риј ски ин сти тут СА НУ.

6 Ве ро ват но се ови спо ме ни ци ни су на ла зли in si tu, с об зи ром на то да су у њи хо вој не по сред ној бли зи ни от кри ве ни гро бо ви.



Средњовековна некроПола на локалитету црквине� 277

ба ња је на по тиљ ку, а под при ти ском зе мље па ла на 
ле ву или де сну стра ну. По кој ни ци су са хра њи ва ни у 
опру же ном по ло жа ју. По ло жај но гу је ујед на чен, док 
је по ло жај ру ку раз ли чит и с ни зом ком би на ци ја: ру ке 
пре кр ште не на гру ди ма, сто ма ку или кар ли ци, ру ке 
опру же не уз те ло. У по је ди ним слу ча је ви ма јед на ру ка 
је би ла по ло же на на гру ди, док је дру га по ло же на уз 
те ло, на сто ма ку, кар ли ци или на ра ме ну.  Код нај ве-
ћег бро ја по кој ни ка ру ке су пре кр ште не или по ло же не 
на сто ма ку.

Кон ста то ва ни су гро бо ви у ко ји ма су ко сти прет-
ход но са хра ње ног по кој ни ка па жљи во скла ња не и вра-
ћа не на кон но ве са хра не, уз гла ву или но ге по кој ни ка. 
Та ко ђе су уоче ни уко пи са ви ше по кој ни ка (Роп кић 
2009: 332).7

У за пад ном, пе ри фер ном де лу не кро по ле, от кри ве-
на су три гро ба у ко ји ма су са хра ње ни вој ни ци аустро-
у гар ске вој ске, нај ве ро ват ни је по сле Ко лу бар ске бит-
ке, јед не од нај зна чај ни јих и нај ве ћих би та ка из ме ђу 
срп ске и аустро у гар ске вој ске у Пр вом свет ском ра ту. 
На ло ба ња ма по кој ни ка на ђе не су брон за не апли ка-

Сл. 2. Укоп гроба 13 којим је оштећен под 
касновинчанског објекта 

Fig. 2. Grave 13 damaging the floor of a late Vinča structure

Сл. 3. Часна трпеза

Fig. 3. Last supper

Сл. 4. Типови надгробних обележја

Fig. 4. Types of grave markings

7  Као при мер из два ја мо гро бо ве 145 и 146, где су два по кој ни ка исто вре ме но са хра ње на. Ко сти су ло ше очу ва не па ни је би ло 
мо гу ће од ре ди ти пол и ста рост по кој ни ка.
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Сл. 5. Гроб 106 – конструкција од камена и опека

Fig. 5. Grave 106 – brick and stone construction

Сл. 6. Гроб 105 – конструкција од ломљеног камена кречњака

Fig. 6. Grave 105 – unworked sandstone construction

ЦРКВИНЕ, МАЛИ БОРАК

Датум                5. 5. 2006.
Сектор   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Сонда   . . . . . . . . . . . . .  К.ров 1
Кв.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  У 7,8
О.С.     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03
Конструкција Г 106

ЦРКВИНЕ, 
МАЛИ БОРАК

Датум                      4. 5. 2006.

Сектор   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Сонда   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Кв.     . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ф 7,8

О.С.     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02

Гроб 105
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ци је елип со ид ног об ли ка с ла ти нич ним нат пи сом IFJ 
(Im pe ra tor Franz Jo sef).

На кон ан тро по ло шке ана ли зе оста та ка ске ле та 257 
по кој ни ка (за оста ле ске ле те ни је би ло мо гу ће из вр ши-
ти ана ли зе у пот пу но сти) утвр ђе но је да је на не кро по-
ли са хра ње но ше зде сет му шких ин ди ви дуа ста ро сти 
од 30 до 60 го ди на (adul tus и ma tu rus), три де сет де вет 
жен ских ин ди ви дуа ста ро сти од 30 до пре ко 50 го ди-
на (adul tus и ma tu rus), пет на ест ин ди ви дуа ста ро сти 
од 15 до 21 го ди не (ju ve ni lis), две ин ди ви дуе уз ра ста  
до 6 го ди на (in fans I) и пет ин ди ви дуа уз ра ста од 6 до 
14 го ди на (in fans II), док на 134 по кој ни ка ни је би ло 
мо гу ће утвр ди ти пол и ста рост. 

По је ди нач ни пред ме ти су от кри ве ни у 47 гро бо ва. 
Нај за сту пље ни ји су пред ме ти од брон зе, док су пред-
ме ти од сре бра фи ни је из ра де ре ђи. По ред на ки та, 
на ла же ни су и де ло ви но шње. От кри ве ни су не ве што 
из ра ђе ни крст с ру стич ном ре љеф ном пред ста вом рас-
пе ћа и фраг мент брон за ног ре ли кви ја ра с фи но из ве-
де ном уре за ном пред ста вом од ко га је очу ван део са 
ру ком и зве здом.

Нај за сту пље ни ји на кит от кри вен у гро бо ви ма је 
пр сте ње. От кри ве на су 22 пр сте на, ве ћи ном од брон зе 
а ма ло број ни од сре бра. Би ли су укра ше ни ге о ме триј-
ским и фло рал ним мо ти ви ма. Нај јед но став ни је је тра-
ка сто пр сте ње ра ђе но од брон за ног ли ма, отво ре них 
кра је ва. Гла ва ни је ис так ну та во лу ме ном, већ са мо 
на гла ше на про ши ре њем, кру жног или елип со ид ног 
об ли ка. На не кро по ли је на ђе но 5 пр сте но ва овог ти па, 
2 у гро бо ви ма и 3 као по вр шин ски на ла зи. При ли ком 
ис ко па ва ња сло ја на ђен је 1 брон за ни пр стен са гла вом 
кру жног об ли ка ко ја се су жа ва при вр ху с ле жи штем у 
ко ме се на ла зи ка мен кру жног об ли ка сла бе про зир но-
сти. Гла ва је по обо ду укра ше на са 16 сит них бо би ца 
кру жног об ли ка, из над ко јих се на ла зи пле те ни ца ко ја 
оба ви ја ле жи ште. Пу но ли ве но пр сте ње се раз ли ку је 
по на чи ну об ли ко ва ња гла ве ко је има ју ова лан, кру-
жни, пра во у га о ни или ше сто у га о ни об лик (Мар ја но-
вић-Ву јо вић 1984: 91). 

На ђе но је 17 брон за них и 4 сре бр не на у шни це. 
Нај јед но став ни ји и нај ста ри ји тип на у шни ца ко ји се 
на ла зи на не кро по ли је су на у шни це ти па ка ри чи це. 
Из ра ђе не су од брон за не или, ре ђе, сре бр не жи це раз-
ли чи те де бљи не и не ма ју ор на мент. 

На у шни це с ко лен ци ма на Цр кви на ма на ђе не 
су у два гро ба. Три на у шни це из ра ђе не су у тех ни-
ци гра ну ла ци је и фи ли гра на, од брон зе. На ђе не су 
1 на у шни ца с три ко лен ца, 1 на у шни ца с два ко-
лен ца и 1 оште ће на, та ко да ни је мо гу ће од ре ди ти 
ко ли ко је ко ле на ца има ла. Јед но став ни ју ва ри јан ту 
на у шни ца с ко лен ци ма пред ста вља ју на у шни це са 
ими та ци јом ко ле на ца. На ђе не су у че ти ри гро ба. 
На у шни ца на ђе на у гро бу 175 на ђе на је уз на у шни це 
ти па ка ри ка. Укра ше не су јед но став ним на мо та ји ма 
рас ку ца ног ко ма да жи це на ка ри ку. Уме сто гра ну-
ла по ја вљу је се и спи рал но на ви је на жи ца у ви ду 
вен чи ћа, на ву че на на ка ри ку, уз оба ве зне на мо та је 
жи це са стра не. Овај тип је ду го био у упо тре би на 
ши рем под руч ју (Мар ја но вић-Ву јо вић 1984: 86). 

На у шни це с јед ном ја го дом на ђе не су у гро бо ви ма, 
док је тре ћа на ђе на у фраг мен то ва ном ста њу при-
ли ком ис ко па ва ња сло ја. 

На ру кви це су јед но став не из ра де, раз ли чи тог пре-
се ка. Углав ном су из ра ђе не од брон зе, ре ђе од сре бра. 
Има ју јед ну ка рак те ри стич ну, за јед нич ку по ја ву да 
су им кра је ви, без об зи ра на то ка ко су за вр ше ни, ор-
на мен ти са ни, ма кар и крај ње јед но став но, у об ли ку 
змиј ске гла ве (Мар ја но вић-Ву јо вић 1984: 97). У сло ју 
су от кри ве не 1 фраг мен то ва на сре бр на на ру кви ца кру-
жног пре се ка, с очу ва ним кра јем ко ји се тра пе зо ид но 
ши ри и пра во у га о ног је пре се ка (на очу ва ном кра ју 
је укра ше на с три па ра лел на уре за), и 1 фраг мен то ва-
на тор ди ра на брон за на на ру кви ца ра ђе на од че тво-
ро стру ко упре де не жи це кру жног пре се ка тех ни ком 
тор ди ра ња. 

При ли ком ис ко па ва ња сло ја на ђен је фраг мен-
то ван брон за ни крст ре ли кви јар очу ва них ди мен зи-
ја 2,2 х 1,9 cm. Очу ван је хо ри зон тал ни крак ре ли-
кви ја ра ко ји се тра пе за сто ши ри. Уоча ва се уре за на 
пред ста ва, од ко је је ви дљи ва ру ка са ви је на у лак ту 
и по диг ну та, са ис пру же ним дла ном (став мо ли тве). 
Ис под дла на се на ла зи сти ли зо ва на ше сто кра ка зве-
зда, по ред ње пал мин лист. По јед но став но сти из ра де, 
као и пред ста ве, мо же се прет по ста ви ти да је у пи та њу 
крст из ра ђен у ло кал ној ра ди о ни ци. Крст ре ли кви јар 
са слич ном ико но гра фи јом на ђен је у око ли ни По жа-
рев ца, а хро но ло шки је опре де љен у XI век (Ми ло ва-
но вић 1993: 36, кат. бр. 28).

Сл. 7. Начин сахрањивања покојника

Fig. 7. Manner of internment
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На ло ка ли те ту Цр кви не про на ђе ни су фраг-
мен то ва ни оста ци сре бр них по че ли ца у жен ским 
и де чи јим гро бо ви ма, као што су сре бр не пло чи це 
пра во у га о ног об ли ка, сва ка укра ше на три ма ку па-
стим ис пуп че њи ма и ни зом псе у до гра ну ла ци ја дуж 
иви ца. 

За са мо је дан пред мет мо же се, на осно ву ме ста 
на ла за, прет по ста ви ти да се ра ди о дуг ме ту, а иден ти-
чан је дуг ма ди ма на ђе ним на не кро по ли Гу ше вац у 
се лу Мр ча јев ци, ко ја су, на осно ву нов ца, хро но ло шки 
опре де ље на у пе ри од дру ге по ло ви не XV и XVI ве ка 
(Ра ди че вић 2000: 102). 

При ли ком ис ко па ва ња сло ја на ђен је је дан брон-
за ни пра по рац лоп та стог об ли ка, оште ћен у до њем 
де лу, не до ста је уши ца на гор њој стра ни. У шу пљи ни 
је очу ва на сло бод на ме тал на ку гли ца. 

На пе ри фер ним де ло ви ма не кро по ле нај за сту пље-
ни ји на лаз чи не брон за не игле с ма њом окру глом гла-
вом. Све игле на ђе не су у пре де лу ло ба ња по кој ни ца. 
За раз ли ку од ига ла ка рак те ри стич них за XVI–XVI II 

век, гла ве ни су би ле укра ше не (Фи да нов ски, Зе че вић 
2006: 76).

Код но гу ин ди ви дуе от кри вен је пар коп чи од брон-
зе са пе тљом, за коп ча ње обу ће или ча ра па. То по твр-
ђу је и на лаз коп че на ђе не у гро бу 63 у пре де лу пот-
ко ле нич не ко сти, док на лаз коп че у пре де лу кључ не 
ко сти у истом гро бу пред ста вља део коп ча ња ко шу ље 
или не ког дру гог одев ног пред ме та. 

Пре ђи це (по ја сне коп че) на ђе не у гро бу 132 с обе 
стра не кар ли це, кру жног су об ли ка и мо жда су слу жи-
ле за ка че ње не ких пред ме та о ка иш. У гро бу 179 на ђе-
на је фраг мен то ва на пре ђи ца пра во у га о ног об ли ка. 

Гво зде не ма му зе на ђе не су у два гро ба му шких ин-
ди ви дуа, и то фраг мен то ва не и ве о ма ко ро ди ра не.

Је ди ни при мер нов ца у гро бу су два спо је на брон-
за на нов чи ћа на ђе на при ли ком ис ко па ва ња гро ба 128, 
и то на де сној стра ни ло ба ње, у де лу ис под де сног уха, 
и но вац на ђен на ло ба њи у гро бу 261. Но вац је ве о ма 
ло ше очу ван и тре нут но ни је мо гу ће хро но ло шки га 
опре де ли ти. 

Сл. 8. Гроб 226 – положај сахрањеног покојника

Fig. 8. Grave 226 – position of the body
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MedievalnecropolisatthesiteofCrkvine

Keywords: Mali Borak, Crkvine, necropolis, grave markers, the Middle Ages

In the village of Mali Borak, at the site of Crkvine, 
which lies on the gentle slopes above the rivers Kolubara 
and Kladnica, during the campaign 2005-2006, a medi-
eval necropolis was uncovered with stone grave markers. 
Two hundred ninety-two graves were investigated, 47 of 
which comprised personal belongings of the deceased. In 
addition, 23 tombstones were recovered, one monolith 
headstone, 4 vertical tombstones and 4 markers made 
from roman bricks, pebble and large pieces of sandstone. 
The oldest portable archeological material was recorded  
in the central part of the necropolis, and chronologically 
assigned to the period XII-XV century; the finds from the 
peripheral parts of the necropolis were dated to the pe-

riod XVIII-XX century. The medieval graveyard was in the 
layer with the Neolithic settlement, in the eastern part of 
the site, about 800 m to the northeast of the contempo-
rary cemetery in the village of Mali Borak. 

At the medieval necropolis at Crkvine interment was 
performed by free burial, with graves placed in rows. 
The rows are irregular, especially in parts where grave 
pits were dug over several times for repeated burials. In 
two cases traces of wooden coffins were discovered. The 
shape and the dimensions of grave pits can rarely be de-
termined since their outline does not differ in any way 
from the earth they were later covered with. Grave pits 
can be readily discerned only when the remains of Neo-
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lithic houses and pits, or house daub make their walls or 
bottoms. Skeletal remains were found at relative depths 
of about 1 m, that is, 0.5 to 0.8 m beneath grave markers 
where they existed; in addition, graves were not always 
directly underneath the markers. The graves are oriented 
west-east, occasionally deviating from the direction of the 
north. In most cases the body was placed directly into 
the earth, with the skull on its back, slanted to the left or 
to the right under the pressure of the earth. Bodies are 
in supine position. The position of the legs is uniform 
while arms were laid in various combinations: crossed 
on the chest, stomach or pelvis, or stretched out to the 
sides. In the west peripheral part of the necropolis three 
graves were found where Austria-hungarian soldiers were 
buried, most likely after the battle of Kolubara, one of 
the most significant battles between Serbia and Austria-
hungary in the First World War.

Following the anthropologic analysis of 257 skeletons 
(it was not possible to perform complete analysis on the 
rest of skeletal remains), it was determined that sixty male 
individuals were buried at the cemetery, aged between 30 
and 60 (adultus and maturus), thirty nine females, aged 
between 30 and over 50 (adultus and maturus), fifteen 
individuals between 15 and 21 (juvenilis), two under 6 
years of age (infants I) and five between 6 and 14 (infants 
II); for the remaining 134 it was not possible to determine 
neither sex nor age.

Individual finds were recovered from 47 graves; bronze 
object predominate, while finely made silver artifacts are 
rarer. I addition to jewellery, parts of the costumes were 
also found. A coarsely made cross was unearthed with a 
rustic bas relief depiction of the crucifixion, as well as a 

fragment of bronze reliquary with finely detailed sunken 
relief from which a part with a hand and a star was pre-
served. Most of the jewellery retrieved were rings, mostly 
made of bronze and very few of silver. Bracelets are sim-
ple in design, of various cross-sections, for the most part 
made of bronze, rarely of silver. They all share a single 
characteristic, namely, they all end in an ornament in 
the shape of a snake head, often summarily fashioned. 
In female and children’s graves at the site of Crkvine also 
were found fragmented remains of silver adornments 
worn on the forehead – they are rectangular silver plate-
lets decorated with three conical protrusions and a series 
of pseudogranulations along the edges. The excavation 
also yielded a round shaped bronze bell, damaged in the 
lower end, with the lug on the upper end missing. Free 
metal ball was found preserved in the cavity. The most 
numerous finds from the peripheral part of the necropolis 
are bronze pins with smallish round heads. All of them 
were found in the vicinity of the skulls of the deceased 
women. A pair of bronze clasps with a loop were found 
by the feet of one of the bodies, probably for fastening 
footwear or socks. Belt buckles found in the Grave 132 
on both sides of the pelvis are round in shape and might 
have served for hanging objects from the belt. Fragments 
of a rectangular belt buckle were found in Grave 179. Iron 
spurs were found in two male graves, also fragmented and 
badly corroded.

The only coins found in graves are two joined bronze 
coins excavated from Grave 128, found to the right of the 
skull, in the part under the right ear, and coins found on 
the skull in Grave 261. They are in poor condition and as 
yet impossible to date.
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У крат ком жи во ту исто и ме не се ри је од укуп но 
три све ске, Ко лу ба ра 4 до но си ако не пре суд ни он да 
си гур но пре лом ни тре ну так. Нео че ки ва ни пре о крет 
усле дио је по сле ис ко па ва ња ру ше ви на ве ће гра ђе ви не 
пре кри ве не, по сле оп штег по жа ра, хр пом из го ре лог 
зид ног ле па.

Две ка рак те ри сти ке при ву кле су од мах па жњу – 
че тво ро у га о на осно ва од ска ка ла је од уоби ча је ног 
тло цр та ку ћа у на се љи ма ра ног ене о ли та а ми кро-
це ли не ке ра ми ке на по ду ње них оде ље ња са сто ја ле 
су се од по су да из кул ту ра раз ли чи тих по по стан ку 
и те ри то ри јал ном рас про сти ра њу. Гра ђе ви на, ко ју је 
стр пљи во и са мно го на по ра, у стал ној тр ци с вре ме-
ном, ис тра жи ла удру же на еки па три за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, ре пу блич ког и град ског у Бе о гра-
ду, ре ги о нал ног у Ва ље ву, и Ар хе о ло шког ин сти ту та у 
Бе о гра ду, оце ње на је као ве ли ки успех у при ме ње ној 
ме то до ло ги ји ис ко па ва ња, мо жда и ви ше као пр во ра-
зред ни на уч ни ре зул тат.

Ја сну илу стра ци ју рас по ре да in si tu ке ра мич ких 
су до ва пру жи ла је про сто ри ја 1 гра ђе ви не на Ли ва-
да ма. Уз два пе ха ра на зво на стој, шу пљој но зи, на ро-
чи то оми ље на у ис точ но кар пат ским кул ту ра ма ра ног 
ене о ли та (Ти са пол гар и Бо дрог ке ре стур), на по ду су 
ле жа ла три би ко нич на пе ха ра са две ваљ ка сте др шке 
ко је не пре ва зи ла зе обод су да; је дан од њих је имао 
на ра ме ну и тр бу ху мо тив уко ше них, па ра лел них тра-
ка са ста вље них од крат ких за ре за (сл. 1–3, 7, 12); за-
сту пљен је и дру ги тип ви со ког, тр бу ша стог пе ха ра с 
па ром тра ка стих др шки ко је та ко ђе не пре ва зи ла зе 
обод. До са да шња ре ла тив на хро но ло ги ја опре де љу је 
ове пе ха ре у ра не фор ме плоч нич ког ти па, док гру па 
ма њих би ко нич них пе ха ра већ од го ва ра ра но е не о лит-
ској фа зи Бу бањ Iа. У том слу ча ју за тво ре ну це ли ну 
из про сто ри је 1 гра ђе ви не на Ли ва да ма тре ба ло би 
опре де ли ти у вре ме по сте пе ног ши ре ња фа зе Бу бањ 
Iа, по зна те са гра дин ских на се ља за пад не Ср би је (Ра-

до и ња, Ро ге, Ви ше са ва). Шо ља с јед ном ваљ ка стом 
др шком, рав ним дном и обо дом из ве стан је но ви тет у 
ке ра мо гра фи ји ове фа зе – прет ход ник лу ко ви ча стих 
шо ља ра не ба ден ске кул ту ре. Три би ко нич на лон ца 
с ваљ ка стом др шком на пре ло му ко ну са и уко ше ног 
вра та, с про фи ли са ним обо дом, хро но ло шки су ма ње 
осе тљи ве фор ме; сва ка ко да не при па да ју ти по ло ги ји 
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ке ра ми ке ка сне вин чан ске кул ту ре По ду на вља (сл. 8, 
10, 11). Тр бу ша сти, из ду же ни пи тос с ви со ким вра том 
и две ваљ ка сте др шке упот пу њу је ову це ли ну су до ва за 
сер ви ра ње и при пре ма ње хра не. По но вље на ска ла ове 
вр сте за сту пље но сти ке ра мич ких це ли на у про сто ри-
ја ма 2–4 и тре му гра ђе ви не при ка за на је у до ку мен то-
ва ној сту ди ји Мир ја не Бла го је вић.

На ве де ни су до ви су мо гли да бу ду ре кон стру и са ни 
за хва љу ју ћи до вољ ном бро ју очу ва них фраг ме на та, ме-
ђу тим, за тво ре на це ли на из про сто ри је 1 са др жа ва ла је 
знат но ви ше су до ва (Т. I–IV). Ме ђу њи ма и пе хар укра-
шен уко ше ним ка не лу ра ма на ра ме ну и тр бу ху (Т. I, 1), 
за тим ва ри ја ци је зде ла са из ву че ном је зи ча стом или 
тро у га о ном др шком ис под обо да, ти пич них за за вр шну 
фа зу ју жно па нон ске кул ту ре Лен ђел (Т. II, 3; Т. IV, 2); 
ви со ки пе хар плоч нич ког ти па са укра ше ним др шка ма 
ко је ве зу ју обод с ра ме ном су да по твр ђу је не пот пу но ре-
кон стру и са ни при ме рак (Т. IV, 3); на кра ју, ми ни ја тур ни 
суд ма сив них зи до ва, ши ро ког отво ра и рав ног дна, ко ји 
је мо жда слу жио у ме та лур шке свр хе (Т. IV, 5).

Сли чан пре глед са ста ва оста лих це ли на из про сто-
ри ја 2–4 и тре ма дуж за пад не и ју жне стра не гра ђе ви-
не пру жа још пот пу ни ју сли ку за јед нич ког по сто ја ња 
оних фор ми су до ва цен трал но бал кан ског и ју жно па-
нон ског по ре кла ко ји чи не око сни цу ке ра мо гра фи је 
свог под руч ја (Т. V–XVII).

Сле де ћа по гла вља Ко лу ба ре 4 ба ве се те мељ ном 
ана ли зом овог из у зет ног фе но ме на за јед нич ке за сту-
пље но сти обе ме ђу соб но не за ви сне ке ра мич ке про дук-
ци је, ка ко по њи хо вом рас по ре ду та ко и по функ ци ји, 
у од но су на ре до след про сто ри ја гра ђе ви не и за тво-
ре них ке ра мич ких це ли на с њи хо вог по да. По себ ну 
па жњу за слу жу ју на ла зи ке ра ми ке ис под осно ве гра-
ђе ви не или из те мељ них ро во ва и лев ка стих ја ма за 
укоп сту бо ва но се ће др ве не кон струк ци је.

При ло зи дру гих ауто ра до пу њу ју у знат ној ме ри 
вред ност за тво ре не це ли не на ла за из гра ђе ви не Ка-

ле нић–Ли ва де, има ју ћи за пред мет об ра де оста ле ка-
те го ри је ма те ри јал не кул ту ре укљу че не у њен са став. 
Та ко Ни ко ла Тр бо је вић из ла же мо гућ но сти и усло ве 
за ре кон струк ци ју ра но е не о лит ске ку ће на  ло ка ли те-
ту Ли ва де. Јо сип Ша рић је аутор ана ли зе ар те фа ка та 
од окре са ног ка ме на ста ри јег нео ли та (стар че вач ке 
кул ту ре) и ра ног ене о ли та са овог на ла зи шта, док је 
Зори ца То мић из вр ши ла кла си фи ка ци ју и утвр ди ла 
по ре кло си ро ви на за ин ду стри ју окре са ног и гла ча-
ног ка ме на.

Узе ти у це ли ни, ци ти ра ни ра до ви су при ка за ли и 
про ту ма чи ли ге о мор фо ло шке усло ве и жи вот ну сре-
ди ну на ла зи шта Ка ле нић–Ли ва де. До ку мен то ва ли су 
ар хе о ло шке на ла зе и за тво ре не це ли не и ука за ли на 
нео бич ну по пу ла ци о ну струк ту ру ње го вих на се ље ни-
ка, ис та кав ши ујед но и спе ци јал ну на ме ну гра ђе ви не 
као не ке вр сте ра ди о нич ког цен тра по диг ну тог у фа зи 
убр за ног раз во ја ра ног ене о ли та. На гла ше на је та ко ђе 
крат ко трај ност на ла зи шта, окон ча на по жа ром ко ји је 
гра ђе ви ну уни штио до те ме ља.

Два за ни мљи ва при ло га по све ће на ру дар ству и еко-
ло ги ји ре ги о на, Све то ми ра Мак си мо ви ћа и Ми ла на 
Сто ја ко ви ћа, ука за ла су на ме сто ар хе о ло ги је у пре-
о бра жа ју при род ног окру же ња ко лу бар ског ба се на, 
иза зва ног екс пло а та ци јом лиг ни та ши ро ких раз ме ра, 
чи ја екс пан зи ја тек пред сто ји.

По здрав не ре чи и бе се де пред став ни ка Ре пу блич-
ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и Ар хе о ло-
шког ин сти ту та у Бе о гра ду, Ми ле те Ми ли ћа и Ми ло-
ја Ва си ћа, из ре че не на про мо ци ји све ске 3 Ко лу ба ре, 
на гла си ле су нео п ход ност ме ђу соб не са рад ње слу жбе 
за шти те кул тур них до ба ра и Ру дар ског ба се на „Ко-
лу ба ра“ усло вље не ду го роч ном пер спек ти вом да љег 
раз во ја ба се на. Упо ред ни про грам ар хе о ло шких ра-
до ва за до во љи ће сто га све ме ре за шти те при ме ном, 
али и при ла го ђа ва њем са вре ме не ме то до ло ги је ис-
тра жи ва ња.



Пре зен та ци ја и по пу ла ри за ци ја за штит них ар хе-
о ло шких ис ко па ва ња на про сто ру Ру дар ског ба се на 
„Ко лу ба ра“ ре а ли зу је се с јед на ком па жњом као и са ми 
ра до ви. Од по чет ка за штит них ра до ва, 1991. го ди не, 
ка да се ин тен зив но из во де ар хе о ло шка ис ко па ва ња 
на овом про сто ру, кон ти ну и ра но се на сто ји да јав ност 
бу де ин фор ми са на о ре зул та ти ма ис тра жи ва ња. У том 
сми слу пр ви ко рак био је пу бли ко ва ње пе ри о дич ног 
из да ња Ко лу ба ра, за тим пре да ва ња, ви део пре зен та-
ци ја и из ло жба по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла 
са ис тра же них ло ка ли те та. Нај ве ћи део ак тив но сти 
од ви јао се у Ла за рев цу, се ди шту РБ „Ко лу ба ра“, ко ји 
је ин ве сти тор за штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња. 
Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра-
ђа ни ма Ла за рев ца и ру ко вод ству РБ „Ко лу ба ра“, при-
ре дио је не ке од по ме ну тих ак тив но сти. 

Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
из да вач је пу бли ка ци је Ко лу ба ра, а из да ње је по кре ну-
то на ини ци ја ти ву Ча сла ва Јор до ви ћа, ду го го ди шњег 
ру ко во ди о ца за штит них ра до ва. За хва љу ју ћи раз у ме-
ва њу та да шњег ру ко вод ства РБ „Ко лу ба ра“, до са да је 
иза шло пет бро је ва, у ко ји ма су об ја вље ни ре зул та ти 
ар хе о ло шких ис ко па ва ња као и ре зул та ти еви ден ти-
ра ња угро же них ло ка ли те та и обје ка та на род ног гра-
ди тељ ства с про сто ра ко ји је био или је још увек на 
уда ру по вр шин ских ко по ва. 

Из ло жбе атрак тив ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла ко ји 
је от кри вен при ли ком за штит них ар хе о ло шких ис ко-
па ва ња ор га ни зо ва не су 1998. и 2005. го ди не. Из ло-
жба по ста вље на сеп тем бра 2005. го ди не у Мо дер ној 
га ле ри ји за ми шље на је с на ме ром да бу де ини ци јал на 
по став ка бу ду ћег му зе ја у Ла за рев цу. У ви ше на вра та 
су одр жа ни са стан ци из ме ђу чел ни ка ло кал не вла сти, 
пред став ни ка РБ „Ко лу ба ра“, ин ве сти то ра ар хе о ло-
шких ис ко па ва ња, и струч ња ка из за во да за за шти ту 

спо ме ни ка кул ту ре, ме ђу тим, све до да нас то пи та ње 
ни је ре ше но. Оста је на да да ће се јед ног да на ство ри ти 
по треб ни усло ви да се у Ла за рев цу осну је му зеј, би ло 
као са мо стал на уста но ва, му зеј у са ста ву или као ис-
по ста ва над ле жног Му зе ја гра да Бе о гра да. По крет ни 
ар хе о ло шки ма те ри јал ко ји про из ла зи из обим них 
за штит них ар хе о ло шких ис тра жи ва ња, по ред ин те-
ре со ва ња струч не и на уч не пу бли ке, за слу жу је пу ну 
па жњу и при ли ку да се са њим упо зна ши ра јав ност. 
То је мо гу ће уко ли ко тај ма те ри јал бу де из ло жен, а 
не од ла ган по де по и ма. Тре нут на си ту а ци ја је та ква 
да над ле жни му зе ји ни су у при ли ци да из ло же ни део 
по сто је ћих на ла за, сто га су нео п ход не ал тер на тив не 
мо гућ но сти, као што су осни ва ње ис по ста ва, че шће 
ор га ни зо ва ње из ло жби и сл.

У сеп тем бру 2007. го ди не, у окви ру ма ни фе ста ци је 
Да ни европ ске ба шти не, одр жа на је три би на у Цен тру 
за кул ту ру Ла за ре вац, под на зи вом „Ко лу ба ра – ре-
ка жи во та“. Те ма ма ни фе ста ци је би ла је во да чи ји је 
уни вер зал ни сми сао зна чај но обе ле жио људ ско тра-
ја ње. Пред пу бли ком, за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма 
Ла за рев ца, пред став ни ци ма „Ко лу ба ре“ и ло кал ним 
ме ди ји ма, ар хе о ло зи су уз пра те ћу ви део пре зен та ци-
ју пред ста ви ли ар хе о ло шка ис тра жи ва ња на про сто ру 
при о ба ља ре ке Ко лу ба ре. Ра ди во је Ар сић, ар хе о лог 
За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Ва ље ва, го-
во рио је о по че ци ма на се ља ва ња уз ре ку Ко лу ба ру и о 
зна ча ју ре ке за на ста нак и жи вот пр вих на се о би на, као 
и о кон ти ну и те ту жи вље ња на овом про сто ру, ду гом 
пре ко 7.000 го ди на. По том је из ло жио исто ри јат ар хе-
о ло шких ис тра жи ва ња. Мо мир Це ро вић, ви ши ку стос 
му зе ја у Шап цу и ар хе о лог на те ре ну, по себ ну па жњу 
је по све тио ло ка ли те ту Ма син ске њи ве, на ко ме су 
ра до ви би ли у то ку, где је от кри вен еко ном ско-про из-
вод ни цен тар из ба кар ног до ба. Ра ди се о ком плек су 
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ци лин дрич них пе ћи, уко па них у ни зу или по гру па ма, 
окру же них пли ћим и ду бљим ја ма ма стам бе ног или 
еко ном ског ка рак те ра. Пре да вач је ис та као вред ност 
овог от кри ћа, јер пред ста вља пр во мо гу ће ре ше ње ре-
кон струк ци је тех но ло ги је при мар не ме та лур ги је и 
ру дар ства. Ан то ни ја Роп кић, ар хе о лог, го во ри ла је о 
ло ка ли те ту Цр кви не, сред њо ве ков ној не кро по ли ко ја 
је ис тра же на то ком кам па ње 2005–2006. го ди не. За-
хва љу ју ћи ин те ре сант ној при чи пре да ва ча, пу бли ка је 
пре да ва ње до жи ве ла с пу но ути са ка и но вих са зна ња, 
што је и био циљ.

У про сто ру Мо дер не га ле ри је у Ла за рев цу, 15. но-
вем бра 2007. го ди не, одр жа не су три би на под на зи вом 
„За штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња на под руч ју Ру-
дар ског ба се на Ко лу ба ра“ и про мо ци ја пу бли ка ци је 
Ко лу ба ра 4. Уче сни ци про гра ма би ли су: др Бо ри слав 
Јо ва но вић, ака де мик, Ча слав Јор до вић, ар хе о лог са-
вет ник у Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Бе о град  и ду го го ди шњи ру ко во ди лац ар хе о-
ло шких ис тра жи ва ња, Мир ја на Бла го је вић, ар хе о лог 
са вет ник у Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Бе о град и ру ко во ди лац ар хе о ло шких ис тра-
жи ва ња, и мр Ми лан Сто ја ко вић, ру ко во ди лац тех нич-
ког сек то ра, По вр шин ски коп Ба ро ше вац. 

Ми лан Сто ја ко вић у увод ној ре чи освр нуо се на 
од нос ин ве сти то ра пре ма за штит ним ар хе о ло шким 
ис ко па ва њи ма и са рад њу ру дар ског ба се на и ар хе о-
ло га на за шти ти кул тур них до ба ра угро же них ра дом 
ба ге ра. Има ју ћи у ви ду све ве ћу по тре бу дру штва за 
енер ген ти ма, за јед нич ка оба ве за свих је из на ла же ње 
на чи на да се за до во ље по тре бе за за шти том кул тур ног 
на сле ђа и про из вод њом угља. Ова кав рад је омо гу ћен 
пре све га до бром са рад њом и чи ње ни цом да је упра ва 
руд ни ка спрем на да ме ња ди на ми ку ра да и уса гла ша ва 
ра до ве с ар хе о ло шким ис тра жи ва њи ма. 

Бо ри слав Јо ва но вић, Ча слав Јор до вић и Мир ја на 
Бла го је вић при сут не су упо зна ли са нај ва жни јим от-
кри ћи ма и ре зул та ти ма до са да шњих ис тра жи ва ња. Ре-
зул та ти ис тра жи ва ња под руч ја Ко лу ба ре ра све тли ли 
су мно га пи та ња и пра зни не на ста ле због не до вољ ног 
по зна ва ња овог под руч ја до 1991. го ди не. По ка за ло 
се да је те ри то ри ја би ла на се ље на од нај ра ни јих пра-
и сто риј ских пе ри о да. Ис так ну то је да су ду го го ди шња 
ар хе о ло шка ис ко па ва ња на под руч ју Ко лу ба ре пре-
ра сла од за штит них у си сте мат ске ра до ве ко ји по ре-
зул та ти ма и оби му пред ста вља ју зна ча јан на пре дак у 
са зна њи ма као и уса вр ша ва њу ме то до ло ги је ар хе о-

ло шких ис тра жи ва ња. Обим ра до ва омо гу ћио је да се 
у пот пу но сти са гле да уну тра шња ор га ни за ци ја нео-
лит ског и ене о лит ског на се ља и јед не сред њо ве ков не 
не кро по ле. Про мо ци ја Ко лу ба ре 4, чи ји је са др жај у 
пот пу но сти по све ћен ло ка ли те ту Ли ва де, у Мо дер ној 
га ле ри ји би ла је при ро дан след с об зи ром на то да је 
у Ла за рев цу из ло жен ре пре зен та ти ван ма те ри јал са 
овог ло ка ли те та.

У Мо дер ној га ле ри ји у де цем бру 2008. го ди не, 
Ра ди во је Ар сић одр жао је пре да ва ње уз ви део пре-
зен та ци ју о нај но ви јим от кри ћи ма на ло ка ли те ти ма 
Ја ри чи ште 1 и Ја ри чи ште 2 на ко ји ма су ис ко па ва-
ња оба вља на то ком 2007. и 2008. го ди не. Сли ко ви то, 
пре да вач је пу тем цр те жа пред ста вио мо гу ћи из глед 
стар че вач ког на се ља и жи вот ње го вих ста нов ни ка 
на ло ка ли те ту Ја ри чи ште 1. При сут ни су се ак тив-
но укљу чи ли ни зом кон крет них пи та ња о жи во ту и 
при вре ђи ва њу пра и сто риј ског дру штва. Ло ка ли тет 
Ја ри чи ште 2, ко ји је на осно ву на ла за брон за них фи-
бу ла да то ван у IV век, ин спи ри сао је Р. Ар си ћа да те-
му про ши ри на при чу о ар хе о ло шким на ла зи шти ма 
ан тич ког пе ри о да у бли жој око ли ни, пре све га о ло-
ка ли те ту Ани не у се лу Ће ли је.

На ве де ни ви до ви пре зен та ци је у знат ној ме ри су 
до при не ли да гра ђа ни Ла за рев ца упо зна ју де лат ност 
ар хе о ло га у за шти ти кул тур них до ба ра из пра и сто риј-
ског пе ри о да, пре ко ан ти ке и сред њег ве ка, до на род-
ног гра ди тељ ства ових кра је ва. При мет но је да је ар хе-
о ло ги ја као на у ка по ста ла ин те ре сант ни ја, на ро чи то 
мла ђој по пу ла ци ји. Осим то га, и ло кал ни ме ди ји (три 
ТВ и јед на ра дио-ста ни ца) ко рект но су пра ти ли све 
ак тив но сти, чи ме је ар хе о ло ги ја до дат но по пу ла ри-
зо ва на, а ре зул та ти за штит них ар хе о ло шких ис ко па-
ва ња на про сто ру РБ „Ко лу ба ра“ по ста ли су до ступ ни 
ши рој јав но сти. Те ле ви зиј ске еки пе су у ви ше на вра та 
по се ти ле ар хе о ло ге на ло ка ли те ти ма и на пра ви ле за-
ни мљи ве ре пор та же о њи хо вом ра ду. 

На ве де ни ви до ви пред ста вља ња ре зул та та и ин фор-
ми са ња о ар хе о ло шким ра до ви ма на про сто ру ко ји 
угро жа ва угље ни ба сен, при ву кли су ве ли ку па жњу 
гра ђа на и ло кал них ме ди ја, сто га је не спор но да ће 
све ак тив но сти би ти на ста вље не и у бу ду ћем пе ри о ду. 
Оче ки ва но је да ће то ком бу ду ћих си сте мат ских за-
штит них ис тра жи ва ња на под руч ју Ру дар ског ба се на 
„Ко лу ба ра“ би ти от кри ве ни за ни мљи ви на ла зи ко је 
ће мо на ста ви ти да при ка зу је мо на до са да шњи на чин 
и пу тем но вих и атрак тив них об ли ка про мо ци је. 
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