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Данијела Петковић

Старчевачки објекат на локалитету Ливаде 
у селу Каленић

Ап стракт: Ло ка ли тет Ли ва де у се лу Ка ле нић ис тра жен је 1996. и 1997. го ди не. До ку мен то ва не 
су две одво је не ар хе о ло шке це ли не, ене о лит ска ку ћа и стар че вач ки стам бе ни обје кат – зе му ни-
ца. Зе му ни ца је би ла не пра вил ног об ли ка, ди мен зи ја 6x4 m, уоче на на ду би ни од око 50 cm од 
по вр ши не, с нај ве ћом ду би ном око 1,30 m. Зи до ви зе му ни це се сте пе на сто спу шта ју ка пот пу но 
не пра вил ном дну, где су от кри ве ни ке ра мич ки и ка ме ни ма те ри јал, жи во тињ ске ко сти и ко ма-
ди кућ ног ле па. На осно ву про на ђе ног ма те ри ја ла зе му ни ца се хро но ло шки мо же опре де ли ти 
у пе ри од стар че вач ке кул ту ре.

Кључ не ре чи: Ли ва де–Ка ле нић, стар че вач ка кул ту ра, зе му ни ца, ке ра мич ки ма те ри јал

Ло ка ли тет Ли ва де от кри вен је у де цем бру 1996. го-
ди не при ли ком при прем них ра до ва за от ко па ва ње ја-
ло ви не на по вр шин ском ко пу Там на ва–За пад но по ље, 
ју го и сточ но од се ла Ка ле нић, оп шти на Уб, а ис точ но 
од се о ског гро бља. Ра дом ме ха ни за ци је от кри ве на је 
по вр ши на с ве ли ком ко ли чи ном за пе че не зе мље, за 
ко ју се ис по ста ви ло да су оста ци ку ће, ко ја је оквир но 
да то ва на у крај V и по че так IV ми ле ни ју ма пре но ве 
ере (Бла го је вић, 2005, 31–72).

На по те су Ли ва де ар хе о ло шки је ис тра жен про стор 
по вр ши не око 150x300 m, по мо ћу  14 сон ди и че ти ри 
кон трол на ро ва. У ју го за пад ном де лу ло ка ли те та, на 
око 50 m уда ље ном од ене о лит ског објек та, у сон ди 
А, от кри ве на је и ар хе о ло шки ис тра же на стар че вач ка 
зе му ни ца (сл. 1). Сон да А је ори јен ти са на прав цем 
ис ток–за пад, а зе му ни ца је от кри ве на у ње ном ис точ-
ном де лу. Ис тра жи ва ња су оба вље на у пе ри о ду од 16. 
де цем бра 1996. до 14. ју на 1997. го ди не. Ис тра жи ва ња 
су оба ви ли струч ња ци Ре пу блич ког за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду, За во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да и За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре из Ва ље ва.1

По тес Ли ва де је из ра зи то рав ни чар ског ка рак те ра. 
На ла зи се на про сто ру де сне оба ле ре ке Клад ни це, на 
бла гој па ди ни ко ја се спу шта ка не ка да шњем ко ри ту 
ре ке. Зе му нич ки обје кат про на ђен на овом по те су ни је 
до сад пу бли ко ван, из у зев ка ме ног ма те ри ја ла (Ша рић, 
2005, 89–93, Ан то но вић, 2013), за раз ли ку од ене о лит-
ске ку ће ко ја је де таљ но об ра ђе на (Бла го је вић, 2005, 
31–72; Тр бо је вић, 2005, 79–86).

Зе му ни цА

Стар че вач ка зе му ни ца на ла зи ла се на бла гој па-
ди ни ко ја се спу шта ла ка не ка да шњем то ку ре ке 
Клад ни це. У пи та њу је би ла плит ка ја ма уко па на у 
здра ви цу, уоче на на ду би ни од око 50 cm од по вр-
ши не, и ја сно се из два ја ла бо јом и струк ту ром сво је 
ис пу не од оста лог ис ко па ва ног сло ја у окви ру сон де 
А. У хо ри зон тал ној про јек ци ји не пра вил ног је об ли-
ка, при бли жне ори јен та ци је се ве ро за пад–ју го и сток. 
Ди мен зи је објек та су 6x4 m, с нај ве ћом ду би ном око 
1,30 m. Зи до ви ја ме се сте пе на сто спу шта ју ка пот-
пу но не пра вил ном дну где су на ђе ни очу ва ни де ло-

1   Но си лац про јек та је Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о град, а из во дио га је у са рад њи са те ри то ри јал но 
над ле жним за во ди ма из Бе о гра да и Ва ље ва. Сред ства за ра до ве обез бе ди ло је При вред но дру штво Ру дар ски ба сен „Ко лу ба ра“, 
Ла за ре вац. Ра до ви ма је ру ко во дио Ча слав Јор до вић, Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, а ис ко па ва њем стар че-
вач ке ку ће ру ко во дио је Жељ ко Јеж, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ва ље во.

УДК  903.2”634”(497.11); 
902.2(497.11)”1996/1997”
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ви ке ра мич ког и ка ме ног ма те ри ја ла, као и ко ма ди 
кућ ног ле па (сл. 2).2

При ли ком пра жње ња ис пу не ја ме, ко ју је чи ни ла 
зе мља мр ке бо је с тра го ви ма га ри и гру ме њем за пе-
че не зе мље, от кри ве ни су оста ци ог њи шта, ве ли ки 

број по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла, углав ном 
фраг ме на та ке ра мич ких су до ва за сва ко днев ну упо-
тре бу, као и ар те фа ка та од ка ме на, фраг мен то ва них 
жи во тињ ских ко сти ју и гру ме ња ле па (сл. 3, 4).3 По-
крет ни ма те ри јал се на ла зио у свим ис ко па ва ним 

2   Илу стра ци ја при ка зу је зе му ни цу у то ку ис ко па ва ња. Тех нич ку до ку мен та ци ју са ис ко па ва ња ло ка ли те та Ли ва де цр та ла је 
Оли ве ра Ми лић, ар хи тек тон ски тех ни чар у За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да.

3   Из тех нич ке до ку мен та ци је са ис ко па ва ња ло ка ли те та Ли ва де.

Сл. 1. Ливаде, ситуациони 
план ископаних сонди и ровова 
(1:1.000)

Fig. 1. Livade, site plan with 
excavated trenches and ditches 
(1:1.000)

Сл. 2. Ливаде, старчевачка 
земуница у току ископавања

Fig. 2. Livade, Starčevo pit 
dwelling during excavations
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Сл. 4. Ливаде, документовање откривених остатака земунице

Fig. 4. Livade, documenting of discovered pit dwelling remains

Сл. 3. Ливаде, старчевачка земуница у току 
ископавања са остацима огњишта и покретним 
материјалом

Fig. 3. Livade, Starčevo pit dwelling during excavations 
with remains of hearth and portable material

сло је ви ма у зе му ни ци, с тим што је нај ве ћа кон цен-
тра ци ја би ла на дну уко па. При ли ком ис ко па ва ња, 
осим ко ма да кућ ног ле па, ни су про на ђе ни дру ги 
тра го ви кон струк ци је ко ји би ука за ли на њен по вр-
шин ски из глед.

Све на ве де но на во ди нас на прет по став ку да је реч 
о са мо стал ном до ма ћин ству, а ка ко при ли ком ар хе о-
ло шких ра до ва ни је про на ђе но још обје ка та из стар-
че вач ког пе ри о да у бли зи ни, за кљу чу је мо да је ова 
зе му ни ца би ла из ван на се ља.

Ке рА мич Ке По Су Де

Ке ра мич ки ма те ри јал пред ста вља нај број ни ји део 
гра ђе с ар хе о ло шких ис тра жи ва ња у окви ру стар че-
вач ке зе му ни це на ло ка ли те ту Ли ва де. 

Си ро ви на за из ра ду по су да ве ро ват но је ло кал ног 
по ре кла. Гли на од ко је је ра ђе на стар че вач ка ке ра ми-
ка са Ли ва да сла бо је пре чи шће на, ме ша на с пе ском 
и ор ган ским при ме са ма – пле вом. У про це су при пре-
ме зе мље за про из вод њу гру бих по су да на ме ње них 
тер мич кој об ра ди хра не нај че шће је до да ван си тан 
шљу нак ко ји по ма же бр жем за гре ва њу и ду жем за др-
жа ва њу то пло те. По су де су сла бо пе че не, па се че сто 
у пре ло му по ја вљу је там но, сла бо пе че но је згро. Уну-
тра шња стра на по су да је угла ча на, док је спољ на стра-
на, код нај ве ћег бро ја фраг ме на та, пре кри ве на сло јем 
раз му ће не гли не, што је основ за из во ђе ње бар бо тин 
ор на мен ти ке. На шло се и фраг ме на та фи них мо но-
хром них по су да, ре ла тив но та њих угла ча них зи до ва 
(та бла 1/1, 3/1). Ве ћи на фраг ме на та ке ра ми ке је све-
тло мр ке или цр вен ка сте, док је са уну тра шње стра не 
мр ке до там но мр ке, ре ђе цр ве не бо је.

Број об ли ка по су да из стар че вач ког пе ри о да ни је 
ве лик и ве зу је се за основ не фор ме по зна те и у дру гим, 

Огњиште
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су сед ним ком плек си ма и гру па ма ста ри јег и сред њег 
нео ли та (Ga ra ša nin, 1979, 124–126).

Основ ни об лик пред ста вља ју лоп та сте и по лу лоп-
та сте по су де раз ли чи тих ди мен зи ја (та бле 1–4). За-
па жа се, ме ђу тим, по сто ја ње ко нич них и би ко нич них 
фор ми, с тим што је број би ко нич них по су да ве о ма 
ма ли (та бле 7/3, 9/1–3).

По лу лоп та сте по су де има ју ра ван обод ко ји је бла го 
про фи ли сан или не знат но раз гр нут, а код по су да лоп-
та стог об ли ка он је ци лин дри чан или има „S“ про фил. 
Ове фор ме по су да има ју рав но (та бле 2/1–2, 12/1, 3, 4) 
или бла го про фи ли са но дно (та бла 1/1–2, 12/2).

Про на ђе но је ви ше фраг мен то ва них сто па по су да. 
Од фор ми су за сту пље не ни же ци лин дрич не и ма сив не 
сто пе (та бла 13/2–3), за тим ни ске пр сте на сте и ко нич-
не (та бла 13/1, 4).

На не ким фраг мен ти ма тр бу ха по су да очу ва не су 
др шке у два ка рак те ри стич на ти па: бра да ви ча сте и 
ту не ла сте (та бле 2/2, 4/2, 9/3, 10/4).

За на чин укра ша ва ња ко ји је за сту пљен на по-
су да ма из стар че вач ке зе му ни це мо же се ре ћи да је 
ти пи чан. Ту је, пре све га, нео р га ни зо ва ни и ор га ни-
зо ва ни бар бо тин ор на мент (та бле 1/2, 3/2, 5/1–4, 
6/1–6, 7/1–3, 8/1, 9/2). Код ор га ни зо ва ног бар бо-
ти на пла стич на ре бра су бри жљи во мо де ло ва на и 
пра вил ни јег об ли ка, а гру пи шу се ве ћи ном у вер-
ти кал ни си стем (та бле 1/2, 3/2, 5/1–4, 6/4 и 6, 7/1, 
11/2). Ме ђу на ла зи ма има и де ло ва по су да ко је су 
укра ше не у im pres so тех ни ци код ко јих је ор на мент 
из ве ден ути ски ва њем пр ста или нок та у још вла жну 
по вр ши ну гли не, не пра вил но или су рас по ре ђе ни 
у од ре ђе не си сте ме (та бле 4/1, 7/4, 8/3–4, 9/4). На 
не ко ли ко фраг ме на та ор на мент је из ве ден по мо ћу 
ин стру мен та (та бле 7/5, 9/3). Из ве стан број фраг-
ме на та укра шен је пла стич ним ре бром са ути сну тим 
пр сти ма (та бла 10/1), као и са су мар но из ве де ним 
пла стич ним вер ти кал ним ре бри ма ко ја су по том 
укра ше на ду бо ким шти па њем са два пр ста (та бла 
9/1). Има и укра са ко ји би по по ло жа ју и пла стич но-
сти мо гли да пред ста вља ју не ку вр сту др шке, јер су 
из ве де ни на но ше њем ве ћих елип со ид них на ле па ка 
ко ји су на кнад но хо ри зон тал но жле бље ни по сре ди-
ни (та бла 10/2 и 3). Из ма те ри ја ла се мо же из дво ји ти 
фраг мент са пла стич но мо де ло ва ним ор на мен том у 
ви ду цик-цак ли ни је (та бла 11/3). 

Ке ра мич ки ма те ри јал, про на ђен у зе му ни ци, ве о-
ма је фраг мен то ван. Ве ћим де лом су у пи та њу улом ци 
ма њих ди мен зи ја, од ко јих се ма ло њих спа ја.  Од све га 
је би ло мо гу ће ре кон стру и са ти и кон зер ви са ти че ти ри 
по су де. То су:

1. Лоп та ста по су да са бла го на гла ше ном рав ном 
сто пом дна, сла бо цр но пе че на, с тра го ви ма мр ког пре-
ма за и с је два при мет ним, гра ну ла стим бар бо ти ном. 
Преч ник отво ра по су де је 18 cm, преч ник дна 11,5, 
ви си на су да је 16,5, а нај ве ћи преч ник тр бу ха 21 cm 
(та бле 1/1, 3/1).

2. Лоп та ста по су да, сла бо цр но пе че на је и са спо ља-
шње и са уну тра шње стра не пре ма за на мр ким пре ма-
зом, с тра го ви ма плит ко ура ђе ног бар бо ти на ор га ни-

зо ва ног у вер ти кал ни си стем. Преч ник отво ра по су де 
је 18 cm, преч ник дна 11,8, ви си на су да 16,5, а нај ве ћи 
преч ник тр бу ха 21 cm (та бле 1/2, 3/2).

3. Ма ња по лу лоп та ста зде ла за рав ње ног дна, де-
бљих зи до ва, од сла би је цр но пе че не, не пре чи шће не 
гли не, с тра го ви ма мр ког пре ма за и укра ше на im pres so 
тех ни ком. Преч ник отво ра по су де је 9 cm, преч ник дна 
6,6, ви си на су да 6,4, а нај ве ћи преч ник тр бу ха 10,3 cm 
(та бле 2/1, 4/1).

4. Ду бља по лу лоп та ста по су да де бљих зи до ва, сла-
би је пе че на, обо стра но пре ма за на там но мр ким пре ма-
зом, с је два уоч љи вим тра го ви ма бар бо ти на и с ма лом 
тро стру ком бра да ви ча стом др шком. Преч ник отво ра 
по су де је 14,5 cm, преч ник дна 8,5, ви си на су да 8,4, док 
је нај ве ћи преч ник тр бу ха 11,1 cm (та бле 2/2, 4/2). 

оСтА Ли нА ЛА Зи 

На ла зи ка ме не ин ду стри је с ло ка ли те та Ли ва де из 
стар че вач ког зе му нич ког објек та по ти чу из гор њих 
сло је ва ис пу не зе му ни це. У стар че вач ком хо ри зон ту 
про на ђен је 31 ар те факт од окре са ног ка ме на. Као си-
ро вин ски ма те ри јал за сту пље ни су оп си ди јан, ро жна-
ци, квар цит и бе ле сте не (Ша рић, 2005, 89–93).

Ана ли за пред ме та од гла ча ног ка ме на с ло ка ли те та 
Ли ва де при ка за на је у овом бро ју Ко лу ба ре (Ан то но-
вић, 2013). 

Обе вр сте ка ме них на ла за, окре са них и гла ча них, 
ука зу ју на то да је ка ме но ору ђе про из во ђе но ло кал но, 
у бли зи ни, али не и у са мој зе му ни ци (Ша рић, 2005, 
103–104; Ан то но вић, 2013).

У зе му ни ци су про на ђе не фраг мен то ва не жи во тињ-
ске ко сти ко је ни су про шле де таљ ну струч ну об ра ду. 
Мо же се са мо кон ста то ва ти да су у при лич но ло шем 
ста њу очу ва но сти, што се мо же при пи са ти хе миј ској 
ка рак те ри сти ци зе мље ко ја де струк тив но де лу је на 
ко шта ни ор ган ски ма те ри јал.

ЗА вр шнА рАЗ мА трА њА

По ста вља се низ сло же них пи та ња, ве за них за што 
тач ни је опре де ље ње ка рак те ра стар че вач ког ста ни-
шта на Ли ва да ма, ње го вог ре ла тив ног и ап со лут ног 
тра ја ња, као и раз ре ше ња ње го ве ге не зе и ве за с ло-
ка ли те ти ма ко ји ма гра ви ти ра. За кључ ци су за сно-
ва ни на не до вољ ном узор ку и на ве о ма оскуд ним 
по да ци ма, па се ни су сте кли усло ви за утвр ђи ва ње 
ком плет не сли ке раз во ја и тра ја ња мо гу ћег на се ља 
на овом про сто ру. Ка сни ја ар хе о ло шка ис тра жи ва ња 
на про сто ру Ко лу ба ре, на ма ње од 2 km од ло ка ли-
те та Ли ва де, до ве ла су до от кри ћа ве ли ких ло ка ли-
те та у Ма лом Бор ку – Цр кви не, Ма син ске њи ве и 
Ја ри чи ште, па би се овај обје кат мо гао по сма тра ти 
у кон тек сту не ких од њих.

Чи ње ни ца је да не по сто је ве ли ке при род не пре пре-
ке из ме ђу па нон ског и цен трал но бал кан ског про сто-
ра, па се ни у кул тур ном раз во ју из ме ђу ових про сто ра 
не ја вља ју оштре гра ни це (Ga ra ša nin, 1979, 83). Мо гу-
ће је да је „нео ли ти за ци ја“ овог под руч ја ишла уз вод но 
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Ко лу ба ром, из прав ца Обре нов ца (Bruk ner, 1974, 51), 
али не тре ба од ба ци ти ни дру гу мо гућ ност, да је ра ни 
нео лит у овај про стор до спео у скло пу ши ре ња стар-
че вач ке по пу ла ци је из Ма чве и Под ри ња (Тр бу хо вић, 
Ва си ље вић, 1983).

На лаз зе му нич ког објек та из стар че вач ког пе ри о да 
на ло ка ли те ту Ли ва де и сви ка сни је ис тра же ни ло ка-
ли те ти са оста ци ма стар че вач ке кул ту ре на про сто ру 
Ко лу ба ре нео спо ран су по да так о нео лит ској оку па-
ци ји про сто ра Ко лу ба ре.

Та ко ђе, про на ђе ни ма те ри јал је кул тур но, стил ски 
и ти по ло шки сли чан уоче ним и опи са ним на ла зи ма 
ра ног нео ли та на про сто ру Ко лу бар ске до ли не, на ра-
ни је ис тра же ном ло ка ли те ту Ма на сти ри не у Ско ба љу, 

ко ји се на ла зи око 5 km за пад но од ло ка ли те та Ли ва де 
(Јеж, 1995, 30).

За да то ва ње нео лит ског објек та на ло ка ли те ту Ли-
ва де пре су дан је ке ра мич ки ма те ри јал, ко ји је са др жао 
основ на хро но ло шка обе леж ја. Има еле ме на та по ко-
ји ма се овај ма те ри јал мо же опре де ли ти у кул тур ну 
фа зу Стар че во II-б по пе ри о ди за ци ји Ми лу ти на Га-
ра ша ни на, или Стар че во II пре ма по де ли Дра го сла ва 
Сре јо ви ћа (Ga ra ša nin, 1979, 134; Sre jo vić, 1988, 17). 
Укра ша ва ње по су да ор га ни зо ва ним вер ти кал ним 
бар бо ти ном, im pres so тех ни ком, те не знат на, тек на-
зна че на би ко нич на про фи ла ци ја по су ђа, мо жда пред-
ста вља ју сред њу фа зу у раз во ју стар че вач ке кул ту ре 
(Ни ко лић, 2005, 48).
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One Neolithic structure, which could be dated to the 
Starčevo culture, has been explored in the course of ar-
chaeological excavations the site Livade in Kalenić. We 
could not draw decisive conclusion whether it was isolated 
structure or just one within smaller or larger settlement 
because only this structure from the Starčevo period has 
been discovered. Structure is situated on a gentle slope 
descending toward former course of the river Kladnica.  
It was shallow pit dug into the virgin soil identified at the 
depth of around 50 cm from the surface and was clearly 
distinguishable from surrounding excavated layer in 
trench A by its color and character of its fill. It is of asym-
metrical shape and roughly oriented in the northwest-
southeast direction. Size of the structure is 6 x 4 m and 
greatest depth is around 1.30 m.

The remains of hearth, large quantity of portable ar-
chaeological material mostly fragments of pottery vessels 
for everyday use, artifacts of stone, fragmented animal 
bones and lumps of daub where discovered while empty-
ing the infill of  the pit.

Pottery material is the most abundant material from 
the structure and it is generally very fragmented.

The basic shapes are spherical or semispherical vessels 
of various sizes (table 1–4). We noticed, however, pres-
ence of conical and biconical pottery shapes but number 
of biconical vessels is very small (table VII/3, IX/ 1–3).

The decoration encountered on the pottery from 

Starčevo pit dwelling could be identified as typical. There 
is first of all organized and unorganized barbotine deco-
ration (table 1/2, 3/2, 5/1–4, 6/1–6, 7/1–3, 8/1, 11/2). 
There are also fragments decorated with impressed or-
naments (table 4/1, 7/4, 8/3–4, 9/4). On few fragments 
decoration was executed by using certain instrument 
(table 7/5, 9/3). There were also found some fragments 
decorated with profiled rib with finger impressions (table 
10/1), as well as with summarily executed plastic vertical 
ribs decorated with deep pinches with two fingers (table 
11/1). There are also ornaments, which according to their 
position and molding could be some kind of handles as 
they were made by adding rather large ellipsoid appliqués, 
which are subsequently horizontally grooved along the 
middle (table 10/2–3).

Finds of Starčevo pottery at the site Livade represent 
indisputable and clear evidence for the existence of Early 
Neolithic populations in the area of middle Kolubara and 
Tamnava. Its significance is even more important because 
the finds come from very clear archaeological context, i.e. 
pit in the trench.

Many years of working on protection of cultural 
monuments in the Kolubara region and more recent ar-
chaeological excavations revealed that western Serbia, 
particularly the basin of Kolubara and Tamnava abound 
in  archaeological sites, which could be dated to the pre-
historic periods.



Праисторијски локалитет Ли ва де на ла зио се око 
по ла ки ло ме тра се ве ро и сточ но од се ла Ка ле нић,1 на 
рав ном плод ном зе мљи шту ко је је у са вре ме но до ба 
би ло под њи ва ма. Ју жно од ло ка ли те та, на уда ље но-
сти од око 1.500 m, те кла је ре чи ца Клад ни ца, ко ја се 
не да ле ко од се ла, око 2 km ка се ве ро и сто ку, ули ва ла 
у Ко лу ба ру (сл. 1).2 Обе ре ке, а на ро чи то Ко лу ба ра, 
има ле су ве ли ки зна чај за пра и сто риј ске ста нов ни ке 
тог кра ја, не са мо због во де већ и због круп них облу-
та ка ко ји су че сто би ли ко ри шће ни као си ро ви на за 
из ра ду ка ме ног ору ђа.3

Ло ка ли тет Ли ва де, у се лу Ка ле нић, 1996. го ди не 
на шао се на уда ру ши ре ња угље но ко па Там на ва–За-
пад но по ље. За штит на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња су 
оба вље на од де цем бра 1996. до ју на 1997. го ди не 
(Јор до вић, 2005, 25; Бла го је вић, 2005, 31). Та да су 
от кри ве на два пра и сто риј ска објек та: стар че вач ка 
зе му ни ца и ене о лит ска ку ћа  (Јор до вић, 2005, 25–26). 

Ова два објек та, ме ђу соб но уда ље на око 40 m, пред-
ста вља ју је ди не не по крет не објек те на овом ло ка ли-
те ту по што тра го ви дру гих стам бе них обје ка та ни су 
на ђе ни у не по сред ном окру же њу об у хва ће ном ар-
хе о ло шким ис тра жи ва њи ма (Тр бо је вић, 2005, 85). 
До са да шње ми шље ње да се ра ди о уса мље ним има-
њи ма мо ра да се, на кон ис тра жи ва ња три ве ли ка ло-
ка ли те та у Ма лом Бор ку – Цр кви не, Ма син ске њи ве и 
Ја ри чи ште – узме са ре зер вом. По ме ну ти ло ка ли те ти 
се на ла зе на ма ње од 2 km ју жно од Ка ле ни ћа, у ње го-
вом не по сред ном су сед ству. По сле њи хо вог от кри ћа 
објек ти на ло ка ли те ту Ли ва де чи не се као до ма ћин-
ства на ши рој пе ри фе ри ји ве ћих на се ља.4 

Ис тра жи ва њи ма у Ка ле ни ћу при ку пље но је 732 
на ла за ка ме не ин ду стри је, од ко јих 13% при па да ин-
ду стри ји окре са ног, а 87% ин ду стри ји гла ча ног ка ме-
на. У ову по след њу гру пу опре де љен је ве ли ки број 
од би та ка од „ла ког бе лог ка ме на“ за ко је је утвр ђе но 

Драгана Антоновић

Предмети од глачаног камена 
са локалитета Ливаде у Каленићу

Ап стракт: Ис тра жи ва њи ма на ло ка ли те ту Ли ва де у Ка ле ни ћу при ку пље но је 732 на ла за ка ме не 
ин ду стри је, од ко јих 13% при па да ин ду стри ји окре са ног, а 87% ин ду стри ји гла ча ног ка ме на. 
Нај ве ћи број ка ме них на ла за при па да раноенеолитск оj ку ћи (417 ко ма да), са свим ма ло их је из 
стар че вач ке зе му ни це (12), а из ве сна ко ли чи на је при ку пље на на по вр ши ни око ова два објек-
та. У оба објек та на ђе не су основ не вр сте ка ме ног ала та ко ји је ло кал но про из во ђен у окви ру 
до ма ћин ства. Обе ко лек ци је ору ђа од гла ча ног ка ме на, нео лит ска и ене о лит ска, не по ка зу ју 
ни ка ква од сту па ња у од но су на исто вре ме не на ла зе из тог кра ја. На то по себ но ука зу ју исте 
си ро ви не ко је се по ја вљу ју на ло ка ли те ти ма у Ка ле ни ћу и Ма лом Бор ку.

Кључ не ре чи: ин ду стри ја гла ча ног ка ме на, нео лит, стар че вач ка кул ту ра, ра ни ене о лит, се ве-
ро за пад на Ср би ја

1   Се ло Ка ле нић се на ла зи око 20 km се вер но од Ла за рев ца. Да нас је оно сме ште но на обо ду угље но ко па Там на ва–За пад но по ље.

2   Обе ре ке су због на пре до ва ња угље но ко па из ме ште не се дам де се тих и осам де се тих го ди на XX ве ка.

3   Упо тре ба реч них облу та ка је по себ но из ра же на у пра и сто риј ским на се љи ма на ло ка ли те ти ма Ма син ске њи ве и Ја ри чи ште 1 
у Ма лом Бор ку.

4   На сва три ло ка ли те та за бе ле же на су ве ћа на се ља из вре ме на стар че вач ке, ка сно вин чан ске и ви ше кул ту ра ра ног и сред њег 
ене о ли та.

УДК  903.21”634”(497.11); 
902.2(497.11)”1996/1997”
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да пред ста вља ју от пад из про це са про из вод ње по лу-
фа бри ка та за гла ча ње. Нај ве ћи број ка ме них на ла за 
при па да ра но е не о лит ској ку ћи, са свим ма ло их је из 
стар че вач ке зе му ни це, а из ве сна ко ли чи на је при ку-
пље на на по вр ши ни око ова два објек та.

Хо ри Зонт СтАр че вАч Ке КуЛ ту ре

Стар че вач ка зе му ни ца от кри ве на на ло ка ли те ту 
Ли ва де у Ка ле ни ћу би ла је не пра вил ног овал ног об ли-
ка у тло цр ту, не рав ног дна (ни је има ла исту ду би ну у 

Сл. 1. Неолитски и енеолитски локалитети на угљенокопу Колубара–Западно и Источно поље: 1. Црквине; 2. 
Масинске њиве; 3. Јаричиште 1; 4. Ливаде (1–3 у селу Мали Борак, 4 у селу Каленић)

Fig. 1. Neolithic and Eneolithic sites at coal mine Kolubara Zapadno and Istočno polje: 1. Crkvine; 2. Masinske njive; 3. 
Jaričište; 4. Livade (1–3 in the village Mali Borak, 4 in the village Kalenić)
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Сл. 2. Камени предмети из старчевачке земунице: 1. глачалица типа XI/3/c; 2. глачалица типа XI/6/c; 
3. перкутер (чекић типа VI/6); 4. артефакти од окресаног камена (према Шарић, 2005); остало су комади 
сировине без трагова обраде и употребе

Fig. 2. Stone artifacts from Starčevo pit dwelling: 1 grinding stone, type XI/3/c; 2 grinding stone, type XI/6/c; 3 
hammerstone (hammer type VI/6); 4 chipped stone artifacts (after Шарић, 2005); the rest are chunk of raw material 
without traces of working or use

свим сво јим де ло ви ма) и има ла је јед но ог њи ште. У њој 
је на ђе но оби ље ке ра мич ког ма те ри ја ла из по след ње 
фа зе стар че вач ке кул ту ре (Пет ко вић, 2013).

Стар че вач ка зе му ни ца је да ла ма ли број на ла за 
ин ду стри је гла ча ног ка ме на. Сви ови на ла зи по ти чу 

из гор њих сло је ва објек та, из ње не ис пу не. Ова ма ла 
ску пи на на ла за (укуп но 12 ко ма да) не ода је ути сак да 
је по сре ди ма те ри јал из вре ме на стар че вач ке кул ту ре 
(сл. 2). То ме до при но си из о ста нак це лих алат ки, али 
исто та ко и из ве стан број ар те фа ка та од та ко зва ног 

4

2 3

1

0 5 cm
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ла ког бе лог ка ме на (Ша рић, 2005, 89), ко ји по пра-
ви лу по ти чу из про дук ци је алат ки са се чи цом у ка-
сни јим фа за ма вин чан ске кул ту ре (An to no vić, 1997; 
An to no vić, 2003, 20). Ипак, два фраг мен то ва на по-
лу фа бри ка та ин ду стри је гла ча ног ка ме на од „ла ких 
бе лих сте на“ за бе ле же на су у стар че вач ким сло је ви ма 
на ло ка ли те ту Ли ва де у Ка ле ни ћу.

Ти по ло шки су пре по зна тљи ва са мо три при мер ка. 
То су две гла ча ли це и је дан пер ку тер. За два фраг мен-
то ва на по лу фа бри ка та од „ла ког бе лог ка ме на“ не мо-
же се ре ћи ко јој вр сти алат ки при па да ју. Оста ли на ла-
зи су за пра во ко ма ди си ро ви не на ко ји ма не ма тра го ва 
упо тре бе, већ са мо ми ни мал не об ра де, на осно ву че га 
би се мо гло ре ћи да пред ста вља ју от пад из про це са 
про из вод ње ору ђа ин ду стри је окре са ног и гла ча ног 
ка ме на (та бе ла 1, сл. 2). 

Овај ма ли узо рак ни је по ка зао, са свим ло гич но, ни 
ра зно вр сност у си ро ви на ма. По ред „ла ког бе лог ка ме-
на“5 за сту пље ни су пе шчар и кон гло ме рат (та бе ла 1). 
Тре ба на гла си ти да је на овом ло ка ли те ту за бе ле жен 
кон гло ме рат исте вр сте као и на Ма син ским њи ва ма 
и Ја ри чи шту 1. Овај по да так го во ри у при лог тра ја-
њу тех но ло шких зна ња, или мо жда о кон ти ну и те ту 
по пу ла ци је на овој те ри то ри ји. У сва ком слу ча ју реч 
је о екс пло а ти са њу истих из во ра си ро ви на у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду од стра не ста нов ни ка пра и сто-
риј ских на се ља от кри ве них у Ма лом Бор ку.

Око стар че вач ког објек та ни је на ђен ка ме ни ма-
те ри јал ка рак те ри сти чан за овај пе ри од. Све сон де 
отво ре не око и из ме ђу стар че вач ке зе му ни це и ене о-
лит ске ку ће (сон де Б, Д, Е, Ф, Г, И, Ј, К, Л, М) пру жи ле 
су на ла зе ене о лит ске ка ме не про дук ци је.6 Стар че вач ка 
зе му ни ца је би ла са мо стал ни обје кат у ко ме се, или, 
још ве ро ват ни је, у чи јој се не по сред ној бли зи ни, из-
ра ђи ва ло ка ме но ору ђе, али ве ро ват но и дру ги алат. 
Гла ча ли це ко је су слу жи ле за об ра ду чвр стих ма те ри ја-
ла (ка мен, кост, ро жи на, ке ра ми ка) ука зу ју на бли зи ну 
рад ног ме ста ко је ни је от кри ве но то ком за штит них 
ис ко па ва ња, па прет по ста вљам да је оно већ би ло уни-
ште но знат но пре на ших да на. Ве ро ват но су то учи ни-
ли ста нов ни ци обли жњег ене о лит ског објек та. Исто 
та ко ни ана ли зом пред ме та од окре са ног ка ме на ни је 
мо гло да се до ка же по сто ја ње ра ди о ни це или рад ног 
ме ста у окви ру стар че вач ког хо ри зон та (Ша рић, 2005, 
104), али се њи хо во по сто ја ње не ис кљу чу је, на ро чи то 
не ван са мог стам бе ног објек та.

ене о Лит СКи Хо ри Зонт

У не по сред ној бли зи ни зе му ни це, око 40 m се ве ро и-
сточ но, от кри ве на је ра но е не о лит ска ку ћа. Гра ђе ви на је 

би ла ско ро пра во у га о на у осно ви са по вр ши ном од 97,75 
m2 (11,5 x 8,5 m). Око по ло ви не ку ће на ла зио се трем 
па је стам бе ни обје кат за пра во имао укуп ну по вр ши ну 
190 m2 (сл. 7). Пре ма јед ном ми шље њу, трем се пру жао 
дуж це ле за пад не и ју жне стра не ку ће (Бла го је вић, 2005, 
43), а пре ма дру гом је с ју жне стра не ку ће би ла до зи да на 
ма ња про сто ри ја по вр ши не 12,25 m2 (2,5х5,5 m) (Тр бо-
је вић, 2005, 79). Ку ћа је има ла че ти ри про сто ри је, а глав-
ни улаз се на ла зио на ју го за пад ном кра ју ку ће. Стра да ла 
је у из не над ном по жа ру, та ко да ни је би ла пре пу ште на 
ла га ном на пу шта њу и од у ми ра њу. На по ду су са чу ва-
ни пред ме ти ко ји су би ли ори ги нал ни мо би ли јар ку ће. 
Рас по ред на ла за у ру ше вин ском сло ју и на по ду ку ће 
по ка зао је да је се вер ни део ку ће имао стам бе ну, а ју жни 
про из вод ну функ ци ју. На про сто ру тре ма, у ју го за пад-
ном де лу објек та, про на ђе на је ве ћа ко ли чи на „кре ме-
ног“ ма те ри ја ла, што је ис тра жи ва че на ве ло на за кљу чак 
да се ту на ла зи ла ра ди о ни ца ка ме ног ору ђа (Бла го је вић, 
2005, 31–32). Ана ли за ар те фа ка та од окре са ног ка ме на 
ни је потврди ла ову прет по став ку, али се не ис кљу чу је 
мо гућ ност да се уме сто на фик си ра ном рад ном ме сту 
(у ра ди о ни ци) окре са но ка ме но ору ђе про из во ди ло на 
ви ше ме ста у ку ћи (Ша рић, 2005, 106).

С по вр ши не ене о лит ског објек та по ти че 417 ка-
ме них на ла за ко ји мо гу да се опре де ле у ин ду стри ју 
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Type of tool

Перкутери
Hammerstones

1 1

Глачалице (типови XI/3/c, XI/6/c)
Grinding stones (types XI/3/c, XI/6/c)

2 2

Алатке са сечицом?
Ground edge tools

2 2

Комади сировина 
Chunk of raw material

1 3 1 5

Одбици
Flakes

2 2

Укупно комада
Total

6 5 1 12

Табела 1. Заступљеност сировина и типова предмета 
од глачаног камена у неолитском хоризонту 
на локалитету Ливаде у Каленићу

Table 1. Distribution of raw materials and types of ground 
stone objects in the Neolithic horizon at the site Livade in 
Kalenić 

5   При ли ком ана ли зе ин ду стри је окре са ног ка ме на де фи ни са но је, на осно ву ла бо ра то риј ске ана ли зе ренд ген ском ди фрак ци јом 
пра ха јед не гру пе ма кро скоп ски пре гле да них при ме ра ка, да је „ла ки бе ли ка мен“ у стар че вач ком сло ју пред ста вљен си ли фи-
ко ва ним маг не зи том (Ша рић, 2005, 89, на по ме на 4). 

6   Реч је о до ми на ци ји од би та ка од „ла ког бе лог ка ме на“ ко ји су се до са да увек ве зи ва ли за ка ме ну ин ду стри ју мла ђе вин чан ске 
кул ту ре. Ве ћа ко ли чи на ова квог ма те ри ја ла у стар че вач ком објек ту пот пу но је из не на ди ла струч ња ке ко ји су ана ли зи ра ли ка ме-
ни ма те ри јал из Ка ле ни ћа (Ша рић, 2005, 103). Ла ки бе ли ка мен ни је био не по знат но си о ци ма стар че вач ке кул ту ре (Ša rić, 2000, 
236; An to no vić, 2003, 22), али оми ље на си ро ви на но си ла ца вин чан ске кул ту ре по ста је тек кра јем нео ли та и у ра ном ене о ли ту.
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Сл. 3. Раноенеолитска индустрија глачаног камена: 1. секира типа I/1/b (рушевински слој куће, сонда Ц, Ц60); 
2. тесла типа III/1/a (сонда РВ3, Ц207); 3. тесла типа III/2/b (трем, сонда Ц, код пећи 4, Ц218); 4. тесла типа 
III/1/c (рушевински слој куће, сонда Ц+Ц1, кв. 2/1 проширење ка југу, 3. о.с.); 5. длето типа V/8/c (сонда Г, 4. о.с., 
Ц117); 6. чекић типа VI/1/b (трем, сонда Ц1, западно проширење, Ц147); 7. тесла типа III/4/e (сонда Е, 3. о.с., 
Ц68); 8. тесла типа III/7/c (рушевински слој, сонда Ц+Ц1, кв. 2/1 проширење ка југу, 3. о.с.); 9. тесла типа III/5/b 
(рушевински слој, сонда Ц, кв. 2/2, 3. о.с., Ц59); 10. тесла типа III/7/b (северозападни део трема, око пећи 4, Ц212)

Fig. 3. Early Eneolithic ground stone industry: 1. axe, type I/1/b (house rubble layer, trench  C, C-60); 2. adze, type III/1/a 
(trench RV3, C-207); 3. adze, type III/2/b (porch, trench C, next to oven 4, C-218); 4. adze, type III/1/c (house rubble layer, 
trench C+C1, sq. 2/1 extension to the south, arbitrary level 3); 5. chisel, type V/8/c (trench G, arbitrary level 4, C-117); 
6. hammer, type VI/1/b (porch, trench C1, west extension, C-147); 7. adze, type III/4/e (trench E, arbitrary level 3, C-68); 
8. adze, type III/7/c (rubble layer, trench C+C1, sq. 2/1 extension to the south, arbitrary level 3); 9. adze, type III/5/b (rubble 
layer, trench C, sq. 2/2, arbitrary level 3, C-59); 10. adze, type III/7/b (northwestern porch section, around oven 4, C-212)
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гла ча ног ка ме на. Ши ра по вр ши на око ку ће (сон де Б, 
Ф, Г, И, Ј, М) пру жи ла је ма те ри јал ко ји је иден ти чан 
оном из објек та, па се сто га прет по ста вља да се ра ди 
о исто вре ме ном ма те ри ја лу. Реч је о 78 на ла за ме ђу 
ко ји ма су нај број ни ји од би ци од „ла ког бе лог ка ме-
на“. Са мо че ти ри на ла за су ти по ло шки пре по зна тљи ва 
(та бе ла 2, сл. 3/5, 7) 

Си ро ви не у ене о Лит СКом Хо ри Зон ту

Пред ме ти ра но е не о лит ске ин ду стри је гла ча ног ка-
ме на би ли су из ра ђе ни од сле де ћих си ро ви на:

1. Фи но зр не ме та морф не и се ди мент не сте не. Ова-
кве сте не су би ле нај за сту пље ни ја си ро ви на у ста ри јој 

фа зи вин чан ске кул ту ре (An to no vić, 2003, 16). На Ли-
ва да ма у Ка ле ни ћу за бе ле же ни су фи но зр ни кри ста-
ла сти шкри љац и ме та мор фи са ни пе шчар.7 

2. „Ла ки бе ли ка мен“. Под овим на зи вом опре де-
ље не су сте не бе ле до жућ ка сто бе ле бо је и при вид но 
ла га не. Фи но зр не су и има ју шкољ каст пре лом, та ко 
да се ла ко об ра ђу ју окре си ва њем. По ја вљу ју се у ви ше 
ва ри је те та раз ли чи те твр до ће: ме ка ни као кре да, за-
тим не што твр ђи и пот пу но твр де си ли фи ко ва не сте не. 
Пре ма ра ни јим ана ли за ма ма лог оби ма де фи ни са не 
су као си ли фи ко ва ни маг не зит, ал те ри са ни вул ка но-
кла стит (си ли фи ко ва ни туф) и сте не из гру пе ро жна ца 
(Ша рић, 2005, 89 – на по ме на 4, 105), а за не ке при мер-
ке ове си ро ви не, за пра во њен пот пу но си ли фи ко ва ни 
ва ри је тет, пре ци зни јом ана ли зом је утвр ђе но да је реч 
о сте ни из гра ђе ној од кал це до на по ре клом од ро жна ца 
(То мић, 2005, 124, Ц-68).

3. Пе шча ри. Ста нов ни ци ра но е не о лит ског објек та 
на ло ка ли те ту Ли ва де ко ри сти ли су ква ли те тан пе-
шчар са си ли ци јум ским ве зи вом, вр ло ком пак тан, 
чврст и тврд. Би ли су ко ри шће ни углав ном сит но зр ни 
ва ри је те ти, а са свим рет ко кон гло ме рат ни и фи но зр ни 
пе шча ри. Њи хо ва упо тре ба ве за на је за на ме ну абра-
зив ног ору ђа ко је је на Ли ва да ма пра вље но ис кљу чи во 
од пе шча ра. Кон гло ме рат ни ва ри је те ти су слу жи ли за 
из ра ду жрв ње ва, сит но зр ни за гла ча ли це, а фи но зр ни 
за бру се ве. Сви пе шча ри на ђе ни на Ли ва да ма вр ло су 
ком пакт ни, са ста вље ни пре те жно од квар ца, по не кад 
и сла бо ме та мор фи са ни. 

4. Оста ло. Оста ле вр сте си ро ви на би ле су за сту пље-
не тек са по не ко ли ко при ме ра ка, че сто са мо с јед ним: 
кон гло ме рат, сит но зр ни креч њак, облу так од маг мат-
ске сте не, ја спис, квар цит и ро жнац. Об лу ци и ис тро-
ше на је згра од си ли ци јум ских сте на (ја спис, квар цит 
и ро жнац) би ли су ко ри шће ни као уда ра чи, а оста ле 
по ме ну те си ро ви не се ја вља ју у об ли ку ма њих си ро-
вин ских ко ма да, мо гу ће от па да.

 ти По ви Ар те фА КА тА 
оД гЛА чА ног КА ме нА

Од 417 на ла за из ра но е не о лит ског објек та ти по ло-
шки су де фи ни са на са мо 23 ар те фак та (та бе ла 3, сл. 
3/1–4, 6, 8–10; сл. 4/3–5; сл. 5; сл. 6). Нај број ни је су 
те сле и абра зив но ору ђе, што је уоби ча је но за мно ге 
нео лит ске и ене о лит ске ло ка ли те те. Те сле као ору ђе за 
об ра ду др ве та ни су рет ка по ја ва у кућ ном мо би ли ја ру. 
Абра зив но ору ђе – гла ча ли це и бру се ви – ви ше се ве-
зу ју за ра ди о нич ка ме ста, док су жрв ње ви ис кљу чи во 
кућ ни на ла зи.

Бу ду ћи да је на ђе но ма ло алат ки, сра змер но је за-
сту пљен ма ли број ти по ва ору ђа. Се ки ре су пред ста-
вље не јед ним ти пом (I/1/b; сл. 3/1),8 те сле ти по ви ма 
III/1/c, III/2/b, III/5/b, III/7/b и III/7/c (сл. 3/2–4, 7–10), 

7   Од ред ба на осно ву ма кро скоп ске ана ли зе ауто ра тек ста. Ма кро скоп ски слич не сте не за бе ле же не су и на Цр кви на ма у Ма лом 
Бор ку (Ша рић, Цвет ко вић, у овој све сци).

8   Ти по ло ги ја пре ма An to no vić, 2003, 52–64.

Та бе ла 2. За сту пље ност си ро ви на и ти по ва пред ме та 
од гла ча ног ка ме на у ши рем окру же њу (сон де Б, Ф, Г, 
И, Ј, М) ене о лит ског објек та на ло ка ли те ту Ли ва де у 
Ка ле ни ћу

Table 2. Distribution of raw materials and types of ground 
stone tools in wider area (trenches B, F, G, I, J, H) around 
the Eneolithic house at the site Livade in Kalenić
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Тип оруђа
Type of tool

Тесле
(тип III/1/a, III/4/e)
Adzes 
(types III/1/a, III/4/e)

2 2

Длета
(тип V/8/c)
Chisels 
(types V/8/c)

1 1

Чекићи
(тип VI/3/c, VI/4/а)
Hammers 
(types VI/3/c, VI/4/а)

1 1 2

Глачалице
(тип XI/6/c)
Grinding stones 
(types XI/6/c)

2 2

Темени део алатки
са сечицом
Proximal part of 
ground edge tools

1 1

Одбици
Flakes

60 3 63

Комади сировине
Chunk of raw 
material

2 1 1 3 7

Укупно комада
Total

1 1 66 3 1 6 78
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Сл. 4. Раноенеолитска индустрија глачаног камена: 1. чекић типа VI/3/c (сонда Е, 4. о.с.); 2. чекић типа VI/4/a (сонда 
Е, 3–4. о.с.); 3. глачалица за керамику (тип XI/5, енеолитска кућа – просторија 4, сонда Ц, кв. Ц/3, код суда 2); 
4. глачалица типа XI/6/c (енеолитска кућа – просторија 2, јужно од пећи 2, сонда Ц); 5. мултифункционална 
глачалица типа XI/9 (енеолитска кућа – просторија 2, зид код пећи 2, сонда Ц, Ц168); 6. комад сировине 
секундарно коришћен као брус типа XII/4/b (рушевински слој, сонда Ц, кв. 2/1 – јужно проширење, 2. о.с., Ц116)

Fig. 4. Early Eneolithic ground stone industry: 1. hammer, type VI/3/c (trench E, arbitrary level 4); 2. hammer, type VI/4/a 
(trench E, arbitrary level 3–4); 3. grinding stone for pottery (type XI/5, Eneolithic house – room 4, trench C, sq C/3, next to 
vessel 2); 4. grinding stone, type XI/6/c (Eneolithic house – room 2, south of oven 2, trench C); 5. multifunctional grinding 
stone, type XI/9 (Eneolithic house – room 2, wall next to oven 2, trench C, C-168); 6. chunk of raw material secondary used 
as whetstone, type XII/4/b (layer of rubble, trench C, sq. 2/1 – south extension, arbitrary level 2, C-116)
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1
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Сл. 5. Раноенеолитска индустрија глачаног камена: 1. растирач типа XIII/4 (енеолитска кућа – просторија 2, 
око пећи 2, сонда Ц, Ц206); 2. жрвањ типа XIV/5 (енеолитска кућа – просторија 4, улаз, сонда Ц)

Fig. 5. Early Eneolithic ground stone industry: 1. rubber, type XIII/4 (Eneolithic house – room 2, around oven 2, trench 
C, C-206); 2. quern, type XIV/5 (Eneolithic house – room 4, entrance, trench C)

Сл. 6. Одбици 
и неуспели 
полуфабрикати 
за глачање 
од „лаког 
белог камена” 
из јужног 
дела трема 
раноенеолитске 
куће

Fig. 6. Flakes 
and unsuccessful 
semi-finished 
objects for 
grinding made 
of ‘light white 
stone’ from south 
porch section of 
the Eneolithic 
house

1

2
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Тип оруђа
Type of tool

Секире 
Axes 1 1 Рушевински слој

Rubble horizon
Тесле
Adzes 9 9

Рушевински слој; 
трем
Rubble horizon/
porch

Чекићи 
Hammers 1 2 3

Рушевински слој; 
трем
Rubble horizon/
porch

Глачалице
Grinding 
stones 5 5

Просторије 2 и 4; 
трем; рушевински 
слој
Rooms 2 and 4; 
porch;  rubble 
horizon

Брусеви
Whetstones 1 1

Јужни део трема
Southern part of 
porch

Растирачи
Pounders 1 1 Просторија 2

Room 2
Жрвњеви 
Querus

1 2 3

Рушевински слој; 
просторија 4, код 
улаза у кућу; трем
Rubble horizon; 
room 4, near 
entrance of house; 
porch

Ретушер
Retouchers 1 1 Трем

Porch
Темени 
део 
алатки са 
сечицом
Proximal 
part of 
ground 
edge tools

8 8

Рушевински слој; 
трем
Rubble horizon/
porch

Неуспели 
полуфаб-
рикати
Unsuccesful 
roughouts

1 1

Рушевински слој
Rubble horizon

Одбици
Flakes

358 4 1 363

Рушевински слој; 
трем; просторије 
3 и 4
Rubble horizon; 
porch; rooms 3 
and 4

Комади 
сировине
Chunks 
of raw 
material

12 4 1 1 4 21

Рушевински слој; 
трем
Rubble horizon/
porch

Укупно 
комада
Total

13 378 12 2 1 1 8 3 417

Та бе ла 3. За сту пље ност си ро ви на и ти по ва пред ме та од гла ча ног ка ме на у ра но е не о лит ском објек ту на ло ка ли
те ту Ли ва де у Ка ле ни ћу

Table 2. Distribution of raw materials and types of ground stone objects in Early Eneolithic house at the site Livade 
in Kalenić
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че ки ћи ти по ви ма VI/1/b и VI/6 (сл. 3/6), при че му се 
овај по след њи че шће на зи ва пер ку те ром по што се ра ди 
о при род но об ли ко ва ном ка ме ну ко ји се ко ри стио за 
уда ра ње.  Гла ча ли це ти па XI/5 (сл. 4/3) ко ри шће не су 
за гла ча ње ке ра ми ке или бру ше ње ко же, док су ве ли ке 
алат ке ти па XI/6/c и XI/9 (сл. 4/4–5) би ле на ме ње не 
об ра ди чвр стих ма те ри ја ла. Бру се ви су пред ста вље ни 
са мо јед ном алат ком ти па XII/4/b ко ја је на ста ла се-
кун дар ном упо тре бом не у спе ле алат ке са се чи цом (сл. 
4/6). Рас ти рач ти па XI II/4 пред ста вља ти пи чан гор њи 
по крет ни део жрв ња (сл. 5/1), а жр вањ ти па XIV/5 имао 
је две рав не по вр ши не од ко јих је са мо јед на би ла рад на 
(сл. 5/2). Као ре ту шер је био упо тре бљен је дан ма њи 
реч ни облу так. 

Нај ве ћи број ка ме них на ла за из ку ће чи не од би ци 
нус про и зво ди из про це са из ра де алат ки са се чи цом од 
гла ча ног ка ме на, као и по не ки не у спе ли по лу фа бри-
кат, ати пич ни фраг мен ти алат ки од гла ча ног ка ме на 
и ко ма ди си ро ви не (та бе ла 3, сл. 6). 

 Хо ри Зон тАЛ нА Ди Стри Бу ци ЈА КА ме ниХ 
нА ЛА ЗА у ене о Лит СКом оБЈеК ту

Као што је већ ре че но, ку ћа је, су де ћи на осно ву 
рас по ре да ке ра мич ког по су ђа за те че ног у њој, би ла 
по де ље на на се вер ни стам бе ни и ју жни рад ни про стор. 
На ла зи ин ду стри је гла ча ног ка ме на ни су про ме ни ли 
ову сли ку већ су је упот пу ни ли (сл. 7).

РУ ШЕ ВИН СКИ СЛОЈ. То је слој ко ји чи не са ма по-
вр ши на ле па (об ру ше ни зи до ви) и слој зе мље ко ји ди-
рект но на ле же на ње га. У ње му су на ђе на 104 пред ме та 
ин ду стри је гла ча ног ка ме на, од ко ји су 15 ти по ло шки 
пре по зна тљи ви, што чи ни две тре ћи не де фи ни са них 
на ла за из це лог ене о лит ског објек та. Нај број ни је су 
те сле (7 ко ма да), за тим че ки ћи (3 ко ма да), две гла-
ча ли це, а ту су и по је дан при ме рак се ки ре, бру са и 
фраг мен то ва ног жрв ња (та бе ла 3). Мо гу ће је да је алат 
ста јао обе шен на зи ду, што је и да нас прак са у се о ским 
ку ћа ма, да се се ки ра, те сла, срп итд. др же ока че ни на 
спољ ном зи ду ку ће ка ко би стал но би ли на до хват ру ке. 
У сва ком слу ча ју го тов алат ко ји је био у упо тре би ни је 
ста јао у ку ћи већ ван ње, што и по твр ђу је број ти по ло-
шки пре по зна тљи вих пред ме та у ру ше вин ском сло ју 
и сло ју из над ње га, ко ји је на стао на но ше њем зе мље 
из не по сред ног окру же ња по ру ше не ку ће.

ПРО СТО РИ ЈА 1 (СЕ ВЕ РО И СТОЧ НИ ДЕО КУ ЋЕ). 
Про сто ри ја 1 је би ла рад ни део ку ће у ко ме се ку ва ло, 
пе кло, под гре ва ло и пра ло (Бла го је вић, 2005, 38). У 
њој  је на ђе но са мо 8 од би та ка од „ла ког бе лог ка ме-
на“. Ови од би ци су би ли кон цен три са ни око пе ћи 1, 
па је са свим мо гу ће да је у овој про сто ри ји, баш пред 
по жар у ко ме је стра да ла ку ћа, у ма лом оби му из ра-
ђе но и ка ме но ору ђе.

ПРО СТО РИ ЈА 2 (СЕ ВЕ РО ЗА ПАД НИ ДЕО КУ ЋЕ). 
Овај део ку ће је ко ри шћен за бо ра вак и спа ва ње (Бла-
го је вић, 2005, 41). И у овом про сто ру је би ло ма ло 
ка ме них на ла за, углав ном од би та ка од „ла ког бе лог 
ка ме на“, за тим две гла ча ли це ко је са свим си гур но 
зна че да су се ов де из ра ђи ва ли пред ме ти од чвр стих 

ма те ри ја ла и је дан рас ти рач ко ри шћен као гор њи 
део жрв ња. Из ове про сто ри је по ти че из у зет но леп 
при ме рак мул ти функ ци о нал не алат ке ти по ло шки 
опре де ље не у гла ча ли це (сл. 4/5), ко ја је би ла ко ри-
шће на као алат ка за фи ну об ра ду пред ме та од чвр стих 
ма те ри ја ла и као на ко вањ за окре си ва ње. Ова алат ка 
је на ђе на уз пећ 2, а у ње ној бли зи ни, та ко ђе по ред 
пе ћи, на ђен је и рас ти рач ко ји је мо жда био ко ри шћен 
уз мул ти функ ци о нал ну алат ку, али њи хо ва ве за ов де 
ни је ја сна (сл. 5/1). 

ПРО СТО РИ ЈА 3 (ЈУ ГО И СТОЧ НИ ДЕО КУ ЋЕ) И 
ПРО СТО РИ ЈА 4 (ЈУ ГО ЗА ПАД НИ ДЕО КУ ЋЕ). Про-
сто ри ја 3 је би ла про ла зна, ре ла тив но ма лих ди мен-
зи ја, са оби љем ке ра ми ке. Ни је ја сна ње на на ме на 
осим да је ве ро ват но би ла про лаз ка про сто ри ји 1. 
Про сто ри ја 4 је би ла ула зна (Бла го је вић, 2005, 42). 
У њој ни је на ђе на ке ра ми ка те је про ту ма че на као 
оста ва или спре ми ште ала та. У обе ове про сто ри је 
на ђе ни су од би ци од „ла ког бе лог ка ме на“ у ве ћем 
бро ју не го у про сто ри ја ма 1 и 2 (40 ко ма да), јед на 
гла ча ли ца за ке ра ми ку или ко жу и жр вањ на са мом 
ула зу у ку ћу (сл. 4/3; сл. 5/2). У обе ове про сто ри је 
об ра ђи ван је ка мен у ма њем оби му, а мо жда је и мле-
ве но зр не вље.

ТРЕМ. Трем се про сти рао дуж за пад не и ју жне стра-
не ку ће (Бла го је вић, 2005, 43) или са мо дуж за пад не 
стра не, док је с ју жне би ла до зи да на јед на ма ња про-
сто ри ја (Тр бо је вић, 2005, 79). На тре му су се оба вља-
ли сва ко днев ни кућ ни по сло ви. Ју жна про сто ри ја је 
мо гла да слу жи за ноћ ни сме штај уве ћа не по ро ди це 
или чу ва ње сто ке, а мо жда и за не што тре ће. У њој ни су 
на ђе ни оста ци пе ћи и ке ра ми ке (Тр бо је вић, 2005, 79). 
С тре ма по ти че нај ви ше на ла за ин ду стри је гла ча ног 
ка ме на, укуп но их је 253. Од овог бро ја 226 су од би-
ци од „ла ког бе лог ка ме на“, нус про и зво ди у из ра ди 
алат ки са се чи цом, те 3 ко ма да си ро ви не (ро жнац и 
креч њак). Не ку вр сту об ра де или упо тре бе има 27 при-
ме ра ка. То су нај че шће фраг мен ти по лу фа бри ка та ко ји 
су се по ло ми ли у то ку про из вод ње, као и це ли, али 
не у спе ли по лу фа бри ка ти од ко јих се да љом об ра дом 
гла ча њем ни је мо гла до би ти ко ри сна алат ка. На ђен је 
и је дан ре ту шер од пе шча ра.

Ди стри бу ци ја на ла за на тре му ни је би ла ујед на че-
на. Нај ма ње их је би ло у се ве ро за пад ном де лу. У зо-
ни око пе ћи 4 на ђе ни су са мо два од бит ка од „ла ког 
бе лог ка ме на“ и је дан по лу фа бри кат те сле (сл. 3/10). 
За пад ни део, уз про сто ри ју 2, не ме ња сли ку о овом 
де лу тре ма. Ту је на ђе но 13 од би та ка од „ла ког бе лог 
ка ме на“ ве ли чи не 12–24 mm.

На де лу тре ма ис пред ула за у ку ћу на ђе ни су је дан 
фраг мен то ва ни жр вањ и 40 ар те фа ка та од „ла ког бе лог 
ка ме на“. То су углав ном од би ци на ста ли при ли ком 
из ра де ору ђа са се чи цом, али и не ко ли ко фраг мен то-
ва них по лу фа бри ка та. Сви су на ђе ни у ис точ ном де лу, 
код пе ћи 3. Ово мо же да ука зу је на рад но ме сто ван 
ку ће, уз пећ, и на то да је ку ћа стра да ла то ком хлад-
них ме се ци. 

Нај ве ћи број на ла за по ти че из ју жног де ла тре ма, 
укуп но 179 ко ма да. Нај број ни ји су од би ци од „ла ког 
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бе лог ка ме на“ (157 ко ма да) и 2 од квар ци та, ве ли чи не 
8–60 mm. По ред њих, ту је и 5 фраг мен то ва них не у-
спе лих по лу фа бри ка та, јед но је згро од ме та пе шча ра и 
ре ту шер од пе шча ра.

ЗА вр шнА рАЗ мА трА њА

Објек ти от кри ве ни на ло ка ли те ту Ли ва де у Ка ле-
ни ћу пред ста вља ју са мо стал на до ма ћин ства из ван 
на се ља. Зе му ни ца из вре ме на стар че вач ке кул ту ре 
ве ро ват но је пред ста вља ла јед но до ма ћин ство у ко ме 
су се из ра ђи ва ле основ не вр сте ка ме ног ору ђа ко је су 
би ле до вољ не за оба вља ње свих по сло ва по треб них 
за оп ста нак те за јед ни це. Два на ест при ме ра ка ин ду-
стри је гла ча ног ка ме на и 31 ар те факт од окре са ног 
ка ме на ме ђу ко ји ма пре о вла ђу ју не ре ту ши ра ни од-
би ци (Ша рић, 2005, 89–93) упра во то до ка зу ју. За-
кљу чак и ра ни јих ис тра жи ва ча да се ка ме но ору ђе 
про из во ди ло у окви ру овог до ма ћин ства, при че му 
ни је по твр ђе но по сто ја ње ра ди о ни це ни рад ног ме ста 
у са мој зе му ни ци (Ша рић, 2005, 104), по ка за ла је и 
ана ли за ин ду стри је гла ча ног ка ме на.

Ра но е не о лит ска ку ћа и ње на ши ра око ли на да ле 
су знат но ве ћи број на ла за у од но су на стар че вач ки 

хо ри зонт. Пре ма рас по ре ду на ла за у окви ру ку ће мо-
же да се до не кле ре кон стру и ше вр ста ак тив но сти у 
по је ди ним де ло ви ма објек та. Ка ме но ору ђе се из ра-
ђи ва ло у окви ру до ма ћин ства при че му се за ту вр сту 
по сла ку ћа ми ни мал но ко ри сти ла. Кон цен тра ци ја 
од би та ка на ста лих при ли ком окре си ва ња по лу фа-
бри ка та алат ки са се чи цом око пе ћи у про сто ри ја ма 
1 и 2 на во ди на прет по став ку да су мај сто ри ко ји су 
пра ви ли ка ме не алат ке на тре му по вре ме но до ла зи-
ли у ку ћу да се огре ју и до вр ше по сао. Глав на об ра-
да ка ме на оба вља ла се у ју жном де лу тре ма. Оста так 
тре ма је био ко ри шћен са мо у де ло ви ма око пе ћи. 
И овај по да так го во ри у при лог прет по став ци да се 
из не над ни по жар у ко ме је ку ћа у це ло сти стра да ла 
де сио у хлад ном пе ри о ду, те су та ко оста ци сва ко-
днев ног ра да оста ли кон цен три са ни упра во око пе ћи. 
Кон цен тра ци ја ка ме ног и не по сто ја ње ке ра мич ког 
ма те ри ја ла у ју жном де лу тре ма као да по твр ђу ју да је 
с ју жне стра не ку ће би ла до зи да на ма ња про сто ри ја, 
или још ве ро ват ни је ни зак зид као за клон, у ко ме се 
то ком хлад них да на об ра ђи вао ка мен.

Зр не вље (жи то и дру га зр на ста хра на) из гле да да се 
мле ло у са мој ку ћи, и то у ве ли кој ула зној про сто ри ји 
где је на ђен жр вањ. Мо гу ће да је мле ве ње ма њег оби ма 

Сл. 7. Концентрација 
налаза индустрије глачаног 
камена у раноенеолитској 
кући (тлоцрт куће 
према Благојевић, 2005): 
1–4 просторије, 1–4 
пећи, а. жрвањ (сл. 5/2); 
б. мултифункционална 
глачалица (сл. 4/5); ц. 
растирач (сл. 5/1) и 
глачалица (сл. 4/4); I. мала 
концентрација; II. повећана 
концентрација и III. 
највећа концентрација 

Fig. 7. Concentration of finds 
of ground stone industry in 
the Early Eneolithic house 
(house ground plan after 
Blagojević, 2005): 1–4 rooms, 
1-4 ovens, a. quern (fig. 5/2); 
b. multifunctional grinding 
stone (fig. 4/5); c. rubber (fig. 
5/1) and grinding stone (fig. 
4/4); I small concentration; II 
higher concentration and III 
highest concentration
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оба вља но и у про сто ри ји 2 где је, уз мул ти функ ци о нал-
ну гла ча ли цу, на ђен и рас ти рач – гор њи по крет ни део 
пра и сто риј ских жрв ње ва.

По да так да је нај ви ше го то вих алат ки при ку пље но 
из ру ше вин ског сло ја – са по вр ши не ле па и из сло ја зе-
мље ко ја је по кри ва ла леп, на во ди на прет по став ку да 
се алат ни је др жао у ку ћи већ ван ње, ве ро ват но ока чен 
на зи до ви ма ку ће. Та ко су чу ва ни те сле ра зних об ли ка, 
јед на се ки ра, три че ки ћа и је дан брус – сав алат ко ји је 
по тре бан за се че ње и де ља ње др ве та, оштре ње се чи ца 
и по прав ку ала та. Ко мад жрв ња ко ји се ту на шао ве ро-
ват но је био у се кун дар ној упо тре би као че кић.

Обе ко лек ци је ору ђа од гла ча ног ка ме на, из стар-
че вач ке зе му ни це и ра но е не о лит ске ку ће, не по ка зу ју 
ни ка ква од сту па ња у од но су на исто вре ме не на ла зе 
из тог кра ја. На то по себ но ука зу ју исте си ро ви не ко-
је се по ја вљу ју у Ка ле ни ћу и Ма лом Бор ку. Вр ло тврд 
си ли фи ко ва ни усло је ни пе шчар од ко га су би ле из ра-
ђе не број не гла ча ли це и жрв ње ви са Ма син ских њи ва 
и Ја ри чи шта кон ста то ван је и у Ка ле ни ћу. Си ро ви на 
„ла ки бе ли ка мен“ из Ка ле ни ћа је де фи ни са на као си-
ли фи ко ва ни маг не зит, ал те ри са ни вул ка но кла стит 
(си ли фи ко ва ни туф) и ро жнац (Ша рић, 2005, 105). 
Си ли фи ко ва ни маг не зит је за бе ле жен у Вин чи (Ан то-
но вић, 1992, 32–33), си ли фи ко ва ни туф на ло ка ли те ту 
Цр кви не у Ма лом Бор ку,9 а ро жнац на ло ка ли те ту Цр-
кви не у Сту бли на ма (Ан то но вић, Ша рић, 2011, 68).

Иако уса мље ни објек ти, ван на се ља, и стар че вач ка 
зе му ни ца и ра но е не о лит ска ку ћа ни су би ле изо ло ва-
не већ објек ти чи ји су ста нов ни ци одр жа ва ли ве зе 
ка ко са не по сред ним окру же њем та ко и са уда ље ним 
кра је ви ма. То по твр ђу ју ана ли зе ин ду стри је окре-
са ног ка ме на (Ша рић, 2005, 108), а још ви ше ке ра-
мич ки ма те ри јал за те чен у ку ћи (Бла го је вић, 2005, 
66–72). Та ква отво ре ност нео лит ских и ене о лит ских 
по пу ла ци ја мо же да се пра ти и на ло ка ли те ти ма у 
Ма лом Бор ку, по себ но на Ма син ским њи ва ма и Ја-
ри чи шту 1,10 ве ли ким на се љи ма са ко ји ма су, не ма 
сум ње, пра и сто риј ски ста нов ни ци Ка ле ни ћа би ли 
у те сној ве зи.

* Ана ли за ка ме ног ма те ри ја ла с ло ка ли те та Ли-
ва де у Ка ле ни ћу оба вље на је у окви ру про јек та „За-
штит на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња на про сто ру РБ Ко-
лу ба ра“ Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, ко ји фи нан си ра Ру дар ски ба сен „Ко лу ба ра“. 
Чла нак је ре зул тат ан га жо ва ња ауто ра на на уч ним 
про јек ти ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је „Ар хе о ло ги ја Ср-
би је: кул тур ни иден ти тет, ин те гра ци о ни фак то ри, 
тех но ло шки про це си и уло га цен трал ног Бал ка на у 
раз во ју европ ске пра и сто ри је” (ОИ177020) и „Кул-
тур не про ме не и по пу ла ци о на кре та ња у ра ној пра-
и сто ри ји цен трал ног Бал ка на” (ОИ177023).

 9   Ша рић, Цвет ко вић, у овој све сци.

10   Ми шље ње на осно ву пре ли ми нар не ана ли зе ка ме ног ма те ри ја ла с по ме ну тих ло ка ли те та.
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Prehistoric site Livade was situated at the coal mine 
Tamnava-Zapadno Polje around half a kilometer to the 
northeast of the village Kalenić and 20 km to the north 
of Lazarevac. Rescue archaeological investigations were 
carried out from December 1996 until June 1997. Two 
prehistoric structures: Starčevo pit dwelling and Eneo-
lithic house have been discovered at that time. There 
were 732 finds of stone industry retrieved from these 
structures and 13% of them are ascribed to the chipped 
stone industry while 87% are ascribed to the ground 
stone industry. Most of the stone artifacts date from 
the Early Eneolithic horizon, very few come from the 
Starčevo pit dwelling and certain objects were gathered 
from the surface around these two structures.

Starčevo pit dwelling yielded small amount of ground 
stone artifacts. All these finds come from upper layers 
of the structure, i.e. from its infill. This small group 
of finds (12 specimens in total) does not give the im-
pression that it is material from the time of Starčevo 
culture (fig. 2). This impression is also emphasized by 
the absence of complete tools but also by appearance 
of certain number of chipped stone artifacts made of 
light white stone. Typologically recognizable are only 
three specimens of ground stone industry: two grinding 
stones and one hammerstone. Other finds are in fact 
pieces of raw material without traces of use but with 
minimal traces of working, i.e. they are the waste from 
the process of production of chipped and ground stone 
tools (Table 1; fig. 2).

Discovered grinding stones, which were used for 
working of hard materials, indicate the proximity of 
the working floor, which has not been discovered during 
excavations but it is not impossible that it existed, par-
ticularly somewhere outside the dwelling structure. 

From the area of Eneolithic structure come 417 stone 
finds, which could be ascribed to the ground stone indus-
try. Wider area around the house (trenches B, F, G, I, J, 
M) yielded material identical to that from the structure, 
so it is assumed that it is the contemporary material. 
It concerns 78 finds among which most numerous are 
flakes from ‘light white stone’. Only four finds are typo-
logically recognizable (Table 2, fig. 3/5, 7).

Object  of Early Eneolithic ground stone industry  
were made of the following raw materials: fine-grained 
schist, metamorphic sandstone, ‘light white stone’ 
(according to  earlier small-scale analyses defined as 
silicified magnesite, altered volcaniclastite – silicified 
tuff, chert, chalcedony), sandstone, conglomerate, fine-

grained limestone, pebble of magmatic rock, jasper, 
quartzite and chert.

Only 23 artifacts, out of 417 finds from the Early 
Eneolithic structure, have been typologically defined 
(table 3, fig. 3/1–4, 6, 8–10; fig. 4/3–5; fig. 5; fig. 6). 
Most numerous are adzes and abrasive tools as it is com-
mon for many Neolithic and Eneolithic sites. Adzes as 
tools for working wood are not rare finds in the house-
hold inventory. Abrasive tools – grinding stones and 
whetstones – are more related to the working floors, 
while the querns are exclusively house finds. Typologi-
cally recognizable specimens were most numerous in 
the layer of the house rubble.

Largest amount of stone finds from the house are 
flakes as byproducts in the process of manufacture of 
ground stone tools with ground edge as well as some 
unsuccessful semi-finished artifact, atypical fragments 
of ground stone tools and chunks of raw material (table 
3, fig. 6). This kind of finds was concentrated in the 
south section of the house porch (fig. 7). Stone finds 
are rare inside the house and have been recorded only 
around the oven.

According to the distribution of finds within the 
house it is possible to reconstruct to a certain extent 
types of activities in distinct sections of the structure. 
Production of stone tools had been carried out within 
the household but for this type of activity the house was 
used to a minimal extent. Concentration of flakes re-
sulting from knapping semi-finished tools with ground 
edge discovered around the oven in rooms 1 and 2 sug-
gests the assumption that craftsmen who were making 
tools on the porch entered the house from time to time 
to warm themselves and finish their work. Main stone 
working activity was performed in the south section of 
the porch. Of the rest of the porch only areas around 
the oven had been used. This information also speaks 
in favor of the assumption that sudden fire when house 
burned to the ground happened in the cold period, so 
the remains of everyday activities remained concen-
trated around the oven. Concentration of stone ma-
terial and absence of pottery in the south part of the 
porch support the assumption that rather small room 
or more probably low wall was additionally built on the 
south side of the house as shelter where stone had been 
worked in cold days. 

It seems that grains (wheat and other granular food) 
had been ground inside the house in large entrance room 
where the quern was found. It is possible that grinding 

DraganaAntonović

GroundStoneObjects
fromtheSiteLivadeinKalenić
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on a smaller scale also took place in room 2 where the 
rubber – upper mobile part of prehistoric querns was also 
found together with multifunctional grinding stone.

The fact that most of complete tools have been gath-
ered from the layer of building pounder – from the sur-
face of daub and from the layer of earth covering the daub 
suggests the assumption that tools had not been kept in 
the house but outside, probably hanging on the house 
walls. Thus have been kept adzes of various shapes, one 
axe, three hammers and one whetstone – all implements 
necessary for cutting and trimming wood, sharpening 
ground edges and tool repairing. Quern fragment discov-
ered there was probably in secondary use as hammer.

Both assemblages of ground stone tools from the 
Starčevo pit dwelling and Early Eneolithic house do 
not show any exception in regard of contemporary finds  
from that area. It is particularly indicated by identical 
raw materials recorded in Kalenić and in Mali Borak. 
Very hard, silicified layered sandstone used for produc-
tion of many grinding stones and querns from Masinske 
Njive and Jaričište has been encountered also in Kalenić. 
The Starčevo pit dwellings as well as the Early Eneo-
lithic house despite being solitary structures, outside 
settlements, were not isolated but they were structures 
whose inhabitants maintained relations with immediate 
neighborhood but also with distant regions.



Кристина шарић, владица цветковић 

минералошко-петрографска анализа 
узорака са енеолитског локалитета црквине 
у малом Борку

Ап стракт: Ене о лит ски ло ка ли тет Цр кви не по знат је у ар хе о ло шкој ли те ра ту ри по јед ној од 
нај ве ћих збир ки ар те фа ка та из ра ђе них од ка ме на. Ми не ра ло шко-пе тро граф ском ана ли зом 
13 узо ра ка утвр ђе но је да су као си ро ви не за из ра ду алат ки ко ри шћени си ли фи ко ва ни и де ви-
три фи ко ва ни вул ка но кла сти ти, опал и хи дро тер мал но ал те ри са не сте не, као и ро жна ци. На 
осно ву до би је них ре зул та та и по ре ђе њем са ге о ло шком гра ђом ши ре око ли не Цр кви на, мо же 
се прет по ста ви ти да вул ка но кла сти ти, за јед но са опа лом и хи дро тер мал но про ме ње ним сте на-
ма, мо гу по ти ца ти из руд нич ко-бо рач ко-ко тле нич ке вул кан ске про вин ци је. По ре кло ро жна ца 
за са да ни је мо гу ће утвр ди ти. 

Кључ не ре чи: вул ка но кла стит, ро жнац, опал, хи дро тер мал но про ме ње не сте не, Цр кви не

Са вре ме на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња не мо гу да се 
за ми сле без ин тер ди сци пли нар них ис пи ти ва ња ко ја 
об у хва та ју раз ли чи те ана ли тич ке по ступ ке. Ова ис-
пи ти ва ња има ју за циљ да што бо ље де фи ни шу усло ве 
на ла за, по ре кло ма те ри ја ла и усло ве из ра де по је ди них 
ар те фа ка та, а ти ме и да евен ту ал но утвр де ко му ни ка-
ци ју из ме ђу за јед ни ца, ин тен зи тет тр го ви не и раз ме не 
до ба ра и слич но. Ка да је реч о ар те фак ти ма из ра ђе ним 
од ка ме на, ис пи ти ва ња за по чи њу од ред бом ми не ра-
ло шко-пе тро граф ских ка рак те ри сти ка ма те ри ја ла, а 
за тим се, у за ви сно сти од мо гућ но сти да се део ар хе о-
ло шког ма те ри ја ла „жр тву је“, мо гу при ме ни ти и број не 
дру ге, углав ном де струк тив не ин стру мен тал не ме то де, 
као што су ске ни ра ју ћа елек трон ска ми кро ско пи ја са 
EDS или WDS де тек то ри ма (scan ning elec tron mic ro-
scopy with energy-dis per si ve or wa ve length-dis per si ve 
spec tro me try), ренд ген ска ди фрак ци ја пра ха (XRD – 
X-ray pow der dif frac tion), ренд ген ска флу о ре сцен ци ја 
(XRF – X-ray flu o re scen ce), ла сер ска абла ци ја у ком би-
на ци ји са ин дук тив но спрег ну том пла змом са ма се ном 
спек тро ме три јом (LA-ICP-MS – in duc ti vely co u pled pla-
sma mass spec tro me try) и оста ло.

Ене о лит ски ло ка ли тет Цр кви не се на ла зи у ата ру 
се ла Ма ли Бо рак, се ве ро и сточ но од Лај ков ца. Са пре ко 
6.600 на ла за, то је ар хе о ло шки ло ка ли тет с јед ном од 
нај ве ћих збир ки ар те фа ка та од ка ме на код нас (Ан то но-

вић, 2011). Сто га не чу ди по тре ба да се овај ма те ри јал 
ис пи та не са мо с ар хе о ло шког већ и са ге о ло шког аспек-
та. Основ ни циљ ових ис тра жи ва ња био је де фи ни са ње 
вр ста сте на од ко јих су ар те фак ти из ра ђе ни, што је пред-
ста вља ло основ за да ља де таљ ни ја и све о бу хват ни ја пе-
тро ло шка ис пи ти ва ња. Иако је број узо ра ка био ве о ма 
ма ли, учи њен је и по ку шај ту ма че ња по ре кла сте на, као 
јед ног од по ка за те ља кре та ња чла но ва пра и сто риј ске 
по пу ла ци је и ко му ни ка ци је из ме ђу раз ли чи тих за јед-
ни ца у вре ме ене о ли та на овом под руч ју.

уЗор Ко вА ње и АнА Ли тич Ки По СтуП ци

У овом ра ду су при ка за ни ре зул та ти ис пи ти ва ња 13 
узо ра ка, од ко јих је 11 ис пи та но и ма кро скоп ски и ми-
кро скоп ски, а два са мо ма кро скоп ски. Ода бир узо ра ка 
из вр шен је та ко што су ис пи ти ва њи ма би ле по кри ве не 
све вр сте ма те ри ја ла ко ји је био за сту пљен у до ступ ној 
ар хе о ло шкој збир ци 2008. го ди не. Осим то га, во ди ло 
се ра чу на да се ис пи ту ју са мо они ар те фак ти ко ји су 
мо гли да се се ку, јер је за ми кро скоп ска ис пи ти ва ња 
би ло нео п ход но пра ви ти пе тро граф ске пре па ра те. 

Ма кро скоп ска ис пи ти ва ња из вр ше на су ви зу ел-
ном оп сер ва ци јом узо ра ка ра ди утвр ђи ва ња бо је, 
скло па и ми не рал ног са ста ва. Ко ри шће на је и би-
но ку лар на лу па са уве ћа њи ма до 50 пу та, као и раз-

УДК  902.3:[549:552(497.11); 
903.21”636”(497.11)
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бла же на и хлад на хло ро во до нич на ки се ли на за утвр-
ђи ва ње присуства кал ци та. За утвр ђи ва ње твр до ће 
ко ри шће не су ста кле на и че лич на пло чи ца. Ве ћи на 
узо ра ка би ла је ма лих ди мен зи ја, што је у ве ли кој 
ме ри огра ни чи ло и ма кро скоп ска и ми кро скоп ска 
ис тра жи ва ња. Ми кро скоп ска ис пи ти ва ња оба вље на 
су ана ли зи ра њем пе тро граф ских пре па ра та у по ла-
ри за ци о ном ми кро ско пу за про пу ште ну све тлост 
ти па Le i ca DMLSP, ко ји је по ве зан са ди ги тал ном 
ка ме ром ти па Le i ca DC 300.

Сва ис пи ти ва ња су из вр ше на на Уни вер зи те ту у 
Бе о гра ду – Ру дар ско-ге о ло шком фа кул те ту, на Де парт-
ма ну за ми не ра ло ги ју, кри ста ло гра фи ју, пе тро ло ги ју 
и ге о хе ми ју. 

 
 ге о грАф СКи По Ло ЖАЈ и ге о Ло шКА 
грА ђА иС Пи ти вА ног те ре нА

Ло ка ли тет Цр кви не на ла зи се не да ле ко од се ла 
Ма ли Бо рак, око 50 km ју го за пад но од Бе о гра да, а се-
вер но од Ла за рев ца и Лај ков ца. Ге о ло шка гра ђа ши рег 
под руч ја Цр кви на при ка за на је на ли сту Обре но вац, 
Основ на ге о ло шка кар та (ОГК) 1:100.000 (Fi li po vić i 
dr., 1976), док су ли то ло шке је ди ни це опи са не у Ту ма чу 
за лист Обре но вац (Fi li po vić i Ro din, 1976) (сл. 1). На 
осно ву по ме ну те ли те ра ту ре, ви ди се да Ма ли Бо рак, 
за јед но с ар хе о ло шким ло ка ли те том Цр кви не, ле жи 
уну тар ко лу бар ског угље ног ба се на, у пле и сто цен ско- 
-квар тар ним тво ре ви на ма (Pl, Q) ко је су пред ста вље-
не реч но-је зер ским те ра сним на сла га ма ме ђу ко ји ма 
до ми ни ра хе те ро ге ни шљу нак. Фраг мен ти шљун ка по 
са ста ву од го ва ра ју квар цу, ро жна ци ма, шкриљ ци ма 
зе ле ног ком плек са, три ја ским креч ња ци ма и пе шча-
ри ма. У ши рем под руч ју, ме ђу тим, ге о ло шка гра ђа 
је знат но хе те ро ге ни ја и ком плек сни ја, а от кри ве не 
ли то ло шке је ди ни це по ка зу ју ра спон од па ле о зој ске 
до квар тар не ста ро сти. Па ле о зој ске је ди ни це, ко је 
се на ла зе у ју го за пад ним де ло ви ма те ре на при ка за-
ног на ОГК Обре но вац, чи не де вон-кар бон ски (D, 
C) кон гло ме ра ти, кварц ни пе шча ри и але вро ли ти, 
за тим се ри цит-хло рит ски шкриљ ци и ме та пе шча ри 
(Sse), као и фи ли ти, ме та мор фи са ни але вро ли ти и 
пе шча ри (F) и шкри ља ви кон гло ме ра ти и кварц ни 
пе шча ри (C

1
). У то ку до њег три ја са (Т

1
) обра зо ва ни 

су креч ња ци, гли не ни шкриљ ци и пе шча ри. Кред не 
тво ре ви не су пред ста вље не фли шним се ди мент ним 
сте на ма до ње и гор ње кре де (K

1 
и K

2
). У то ку ми о це-

на фор ми ра ни су вул ка ни ти да цит ско-ан де зит ског 
ка рак те ра и њи хо ви вул ка но кла сти ти, (α), а за тим и 
ми о цен ски се ди мен ти, од ко јих су на сли ци 1 при-
ка за ни сред њо ми о цен ски (M

2
2) гру бо кла стич ни 

се ди мен ти, гли не и пе сак и гор њо ми о цен ске (M
3

2) 
тво ре ви не пред ста вље не гли на ма, пе ско ви ма, ре ђе 
кон гло ме ра ти ма шљун ка и пе ска. 

ре ЗуЛ тА ти

На осно ву ма кро скоп ских и ми кро скоп ских ис-
пи ти ва ња од ре ђе ни су струк ту ра, тек сту ра и ми не-

рал ни са став узо ра ка. Пре ма овим ка рак те ри сти ка ма 
из дво је не су три гру пе сте на од ко јих су из ра ђе ни 
ар те фак ти с ло ка ли те та Цр кви не. То су: (1) вул ка-
но кла сти ти, пр вен стве но пред ста вље ни ту фо ви ма, 
(2) гру па опа ла и хи дро тер мал но ал те ри са них сте на 
и (3) ро жна ци.

Вул ка но кла сти ти
Основ на од ли ка узо ра ка ко ји су свр ста ни у гру пу 

вул ка но кла сти та је сте си ли фи ка ци ја ко ја је раз ви је-
на у раз ли чи том сте пе ну. Узор ке с ма њим сте пе ном 
си ли фи ка ци је би ло је мо гу ће бли же де фи ни са ти као 
си ли фи ко ва не ту фо ве, док су оста ли на зва ни оп штим 
име ном вул ка но кла сти ти.

Ма кро скоп ски си ли фи ко ва ни ту фо ви су пр ља во-
бе ле бо је, афа на тич ног из гле да, хо мо ге ног скло па и 
ре ла тив но ма ле спе ци фич не те жи не, при че му узо-
рак CMB 5 (B35) под се ћа на тзв. „бе лу сте ну“ (An-
to no vić, 1997; Ša rić, 2002). У ми кро ско пу се че сто 
уоча ва ју од ли ке вул ка но кла стич не струк ту ре и хо-
мо ге не тек сту ре, као и из ве сне ка рак те ри сти ке по-
ро зно сти, што је слу чај сa већ по ме ну тим узор ком 
CMB 5 (B35). Си ли фи ко ва ни ту фо ви су из гра ђе ни од 
нај сит ни јих љу спи ца вул кан ског ста кла ко је је, нај-
ве ро ват ни је, би ло си ли циј ског са ста ва. Ови од лом ци 
ста кла пред ста вља ју фраг мен те пло ву ћа ца. Оста ци 
ће лиј ске шу пљи ка ве тек сту ре, ка рак те ри стич ни за 
из дро бље не пло вућ це, је два да се мо гу за па зи ти у 
не ким де ло ви ма сте не (сл. 2а). Ме ђу про сто ри ових 
од ло ма ка, од но сно љу спи ца ста кла, ис пу ње ни су ва-
зду хом и због то га је сте на та ко ла га на. Туф је нај ве-
ро ват ни је па да вин ског по ре кла, а по сле при мар ног 
де по но ва ња до шло је до про це са де ви три фи ка ци је 
и си ли фи ка ци је.

Си ли фи ко ва ни и де ви три фи ко ва ни вул ка но кла сти
ти су сте не млеч но бе ле бо је, крип то кри ста ла сте до 
кри ста ла сте струк ту ре и не хо мо ге не тек сту ре. Та 
не хо мо ге ност се ис по ља ва ме ша њем млеч но бе лих 
и ста кла стих, по лу про вид них пар ти ја. Стен ски ма-
те ри јал је из гра ђен од си ли циј ске ком по нен те (сте на 
па ра ста кло, а не ре а гу је с хлад ном и раз бла же ном 
HCl). У ми кро ско пу се за па жа ју од ли ке вул ка но кла-
стич не и сфе ру лит ске струк ту ре (сл. 2б). Си ли фи-
ко ва ни и де ви три фи ко ва ни вул ка но кла сти ти су из-
гра ђе ни од од ло ма ка вул ка ни та не по зна тог са ста ва, 
ко ји је пре тр пео про це се де ви три фи ка ци је и си ли фи-
ка ци је, као и од ло ма ка фе но кри ста ла ми не ра ла (сл. 
2в) ко ји се не мо гу ја сно од ре ди ти (узо рак CMB 17 
– 139). Си ли циј ска ком по нен та се ис по ља ва у ви ду 
крип то кри ста ла стог до аморф ног опа ла и рет ких гне-
зда с ле пе за стим агре га ти ма квар ца. Узо рак CMB 22 
(361) је не хо мо ген, те су пре па ра том за хва ће на два 
де ла (сл. 2г). У јед ном, ко ји је све тли је бо је, за па жа се 
ко хе рент но вул кан ско ста кло ти пич не сфе ру лит ске 
струк ту ре. Дру ги део је там ни ји, са др жи ви ше гво-
жђе ви те ма те ри је и у ње му су од лом ци не ка да шњег 
вул кан ског ста кла са сфе ру лит ском струк ту ром, ду-
жи не око 2–3 mm, ра су ти у по лу про вид ној ми кро-
кри ста ла стој и гво жђе ви тој осно ви. На по је ди ним 
ме сти ма се за па жа ју по сле ди це дез ин те гра ци је ових 
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фраг ме на та по гра ни ца ма сфе ру ла (сл. 2д). У узор-
ку CMB 3 се по сфе ру ла ма нај ве ро ват ни је вр ши ла 
дез ин те гра ци ја вул ка ни та, при че му су ме ђу про сто-
ри ис пу ње ни си ли циј ским и не про вид ним ма те ри-

ја лом у ко ме ве ро ват но има ок си да и хи дрок си да 
гво жђа. Ме сти мич но се за па жа ју и од ли ке тек сту ре 
те че ња ти пич не за од лом ке вул ка ни та ки се лог са-
ста ва (сл. 2ђ). 

Сл. 1. Геолошка грађа околине археолошког локалитета Црквине (ОГК, лист Обреновац – Filipović i dr., 1976; Filipović 
i Rodin, 1976). Легенда картираних јединица: 1. шљунак, песак, субглине; 2. речнојезерска тераса; 3. лапоровите 
глине, угљевите глине, дијатомејска земља и песак; 4. глине, песак, ређе шљунак; 5. грубокластични седименти, глина 
и песак; 6. феноандезити; 7. песковити кречњаци; 8. гранодиорит; 9. слојевити и банковити кречњаци, глинени 
шкриљци; 10. шкриљави конгломерати и кварцни пешчари; 11. филити, метаморфисани алевролити и пешчари; 12. 
серицитхлоритски шкриљци и метапешчари; 13. грауваке, алевролити, микроконгломерати.

Fig. 1. Geological framework of the area of the archeological locality Crkvine (Basic Geological Map, sheet Obrenovac 
– Filipović i dr., 1976; Filipović i Rodin, 1976). Legend of the mapped units: 1. gravels, sands, subclays; 2. river-
lake terrace; 3. marly clays, diatomaceous earth and sandstones; 4. clays, sand and rare gravels; 5. coarse grained 
sediments, clays and sands; 6. phenoandesites; 7. sandy limestones; 8. granodiorites; 9. layered limestones, clayey 
schists; 10. schistous conglomerates and quartz sandstones; 11. phyllite, metamorphosed siltstones and metamorphosed 
sandstones; 12. sericitic-chloritic schists and metasandstones; 13. greywacke, siltstones, rare microconglomerates
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 Гру па опа ла и хи дро тер мал но ал те ри са них сте на 
Због то га што из ме ђу њих нај ве ро ват ни је по сто ји 

пе тро ге нет ска ве за, узор ци опа ла и хи дро тер мал но 
ал те ри са них сте на свр ста ни су у јед ну гру пу. 

Опал је пред ста вљен с два узор ка ко ји су без бој-
ни, с тим што је при ме рак CMB 1 (478) про ви дан, 
док је узо рак CMB 15 (25) са мо де ли мич но про зра-
чан и по ка зу је све тло си ву ни јан су. При ме рак CMB 
1 (478) има ка рак те ри сти чан шкољ каст пре лом и 
оштре пре лом не иви це (сл. 3а). Опа ли су из ра зи то 
хо мо ге ног са ста ва и скло па. Хо мо ге ност узор ка CMB 
15 (25) на ру ша ва ис пу ца лост ко ја узор ку да је из глед 
по ло мље ног ста кла, при че му не по сто је пре фе рент-
ни прав ци пру жа ња пу ко ти на (сл. 3б). Мо гу ће је да 
пр сли не и ни су од ли ка при мар ног скло па, већ да 
су на ста ле деј ством ва тре, али се то не мо же са си-
гур но шћу твр ди ти. Узор ци опа ла по ка зу ју ти пич ну 
аморф ну струк ту ру и ма сив ну тек сту ру. Из гра ђе ни 
су од аморф не си ли циј ске ком по нен те – опа ла. По-
вр ши на узор ка CMB 15 (25) је пре ву че на скра мом 
не по зна тог по ре кла, ко ја је слич на кор тек си ма ко ји 
се ја вља ју на реч ним об лу ци ма. Тре ба на гла си ти да 
ова скра ма ни је ис пу ца ла и не ре а гу је с раз бла же-
ном HCl. 

Гру па хи дро тер мал но ал те ри са них сте на пред ста-
вље на је узор ком CMB 16 (31), ко ји је све тло о кер бо је 
(ве о ма је слич на узор ци ма ко ји се у ар хе о ло шкој ли те-
ра ту ри опи су ју као „бе ле сте не“ An to no vić, 1997; Ša rić, 
2002), и узор ком CMB 13 (88) ко ји је там но си ве бо је. 
Струк ту ре ових две ју сте на ва ри ра ју од ми кро кри ста-
ла сте до аморф не, док је тек сту ра осно ве хо мо ге на. На 
по вр ши ни узор ка CMB 16 (31) по ја вљу ју се и сит не, 
там но си ве пе ге, преч ни ка око 1 mm, чи је се по ре кло 
не мо же ја сно од ре ди ти. Сте на је из гра ђе на од ми кро 
до круп но кри ста ла стог квар ца. Пре се че на је пр сли-
ном де бљи не око 1 mm, ко ја је све тли је бо је у од но су 
на окол ну сте ну. Узо рак CMB 13 (88) је шкољ ка стог 
пре ло ма, глат ких пре лом них по вр ши на и на та њим 
пре се ци ма де лу је по лу про вид но до про вид но. 

У ми кро ско пу се за па жа крип то кри ста ла ста до 
ми кро кри ста ла ста струк ту ра. Сте на је у пот пу но сти 
из гра ђе на од си ли циј ске ком по нен те, при че му крип-
то кри ста ла ста си ли ци ја пре те жно ис пу ња ва осно ву 
сте не, с тим што се у узор ку CMB 13 (88) по ја вљу ју 
и аморф ни де ло ви. Узо рак CMB 16 (31) са др жи број-
не шу пљи не и гне зда ис пу ње не ле пе за стим и крат-
ко при зма тич ним квар цом (сл. 4а), при че му је овај 
по след њи сво јом ду жом осом ори јен ти сан управ но 

Сл. 2. Микроскопске 
карактеристике 
вулканокластита: 
А – карактеристичне 
ћелије унутар сићушних 
фрагмената пловућца 
овалног облика (стрелица), 
xpl; Б – сферулитска и 
вулканокластична структура, 
xpl; В – класти фенокристала 
(стрелица), ppl; Г – светлији 
и тамнији део узорка који 
се разликују према садржају 
гвожђевите компоненте, 
ppl; Д – дезинтеграција 
фрагмената по границама 
сферула, ppl; Ђ – трагови 
течења карактеристични 
за вулканите и одломке 
вулканокластита, ppl.

Fig. 2. Microscopical 
characteristics of the 
volcaniclastics: А – typical cells 
within the tiny oval fragments 
of pumice (arrow), xpl; Б – 
spherulitic and volcaniclastic 
texture, xpl; В – clasts of 
phenocrysts (arrows), ppl; Г – 
pale and dark parts of the sample 
differ in Fe content, ppl; Д – 
dezintegration of fragments along 
the boundaries of spheroula, ppl; 
Ђ – traces of flows typical for 
volcanics and volcaniclastics, ppl
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Сл. 3. Микроскопске 
карактеристике 
рожнаца: A – 
микрокристаласта 
структура са 
елементима ламинационе 
текстуре и остацима 
фосила (стрелица), ppl; 
Б – остаци радиоларија 
кружног пресека 
(стрелица), ppl.

Сл. 4. Промена степена 
кристалинитета 
силиције у стени: 
А – шупљине и гнезда 
испуњени лепезастим и 
краткопризматичним 
кварцом, xpl; Б – шупљине 
у којима се јављају 
лепезаста нагомилања, 
највероватније калцедона 
(I), или нагомилања 
крупнокристаластог 
мозаично сраслог кварца 
(II), xpl; В – каверне у 
којима се лепезасти 
агрегати кварца 
формирају на зидовима 
каверне, крупнозрни 
кварц у централним 
деловима, xpl; Г – прслина 
изграђена од неколико зона 
призматичног и лепезастог 
кварца и са калцитом у 
унутрашњости, xpl.

Сл. 5. Аморфна 
структура испитиваних 
узорака; А – шкољкаст 
прелом; Б – испуцалост 
узорка указује на могућу 
изложеност ватри

Fig. 5. Amorphous texture 
of the studied samples; 
A – typical conchoidal 
fractures; Б – cracks within 
the sample could be formed 
during fire exposure

Fig. 4. Changes of silica crystallinity: А – cavernas and nests filled with fan-shaped short prismatic quartz, xpl; 
Б – cavities with fun-shaped accumulations, most probable of chalcedony (I) or accumulations of coarse-grained mosaic 
quartz (II), xpl; В – cavities with fun-shaped quartz aggregates on the walls and coarse quartz in the central parts, xpl; 
Г– crack built of several zones of prismatic and fun-shaped quartz with calcite in the central parts, xpl.

Fig. 3. Microscopical characteristics of cherts: A – microcrystalline texture with elements of lamination and fossil 
remnants (arrow), ppl; Б – remnants of circular sections of radiolaria (arrow), ppl.
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на зи до ве шу пљи на. У не ким шу пљи на ма се за па жа и 
по ја ва ми не ра ла ви со ког ре ље фа, на лик епи до ту (?). 
У при мер ку CMB 13 (88) на по је ди ним ме сти ма се 
ја вља ју ле пе за ста на го ми ла ња, нај ве ро ват ни је, кал це-
до на, док се на дру гим ме сти ма ја вља ју круп но кри ста-
ла ста на го ми ла ња мо за ич но сра слих кри ста ла квар ца 
(сл. 4б). У истом узор ку се по не где за па жа ју круп не 
ка вер не у ко ји ма по сто ји пра вил ност у рас по ре ду и 
ве ли чи ни кри ста ла – ле пе за сти агре га ти су сме ште ни 
на обо ду ка вер не, док цен трал не де ло ве ис пу ња ва ју 
агре га ти круп но зр ног квар ца (сл. 4в). Пр сли на ко ја 
пре се ца сте ну из гра ђе на је од не ко ли ко зо на при зма-
тич ног и ле пе за стог квар ца, а у уну тра шњо сти се ја-
вља ју круп ни кри ста ли кал ци та (сл. 4г). 

Ро жна ци
Узор ци ро жна ца су би ли ма лих ди мен зи ја, па су пе-

тро ло шка ис пи ти ва ња би ла знат но оте жа на. Ро жна ци 
су пред ста вље ни сте на ма млеч но бе ле, окер или там-
но си ве бо је. По вр ши на сте на је ме сти мич но пре кри-
ве на ли мо нит ским скра ма ма. Узо рак CMB 21 (336) 
има шкољ каст пре лом и ве ли ку оштри ну пре лом них 
иви ца. Струк ту ра сте на ва ри ра од крип то кри ста ла сте 
до ми кро кри ста ла сте, док је тек сту ра хо мо ге на, осим 
у узор ку CMB 18 (800) ко ји по ка зу је и еле мен те ла-
ми на ци о не тек сту ре (сл. 5а). Ис пи ти ва ни ро жна ци 
су пре те жно из гра ђе ни од си ли циј ске ма те ри је ко ја 
је раз ли чи тог сте пе на кри ста ли ни те та и ко ја пред ста-
вља осно ву сте не. У та квој осно ви се за па жа ју број ни 
оста ци ра ди о ла ри ја ка рак те ри стич ног кру жног пре-
се ка (узо рак CMB 21 – 336, сл. 5б), ко ји у по је ди ним 
де ло ви ма гра де на го ми ла ња, за тим овал не фор ме 
ко је пред ста вља ју остат ке фо си ла, као и при не та не-
про вид на ком по нен та, ве ро ват но ор ган ског по ре кла. 
По је ди ни из ду же ни до овал ни агре га ти, ко ји нај ве ро-
ват ни је пред ста вља ју од лом ке фо си ла, из гра ђе ни су 
од круп ни јег квар ца или ле пе за стих агре га та квар ца. 
Ла ми не у узор ку CMB 18 (800) из гра ђе не су од ми кро-
кри ста ла сте си ли циј ске ком по нен те и са мо у не ким 
од њих по ја вљу ју се и не што круп ни ји кри ста ли. 

Ди СКу Си ЈА и ЗА Кљу чАК

Ре зул та ти ми не ра ло шко-пе тро граф ских ис пи ти-
ва ња, из вр ше них на 13 узо ра ка ко ји по ти чу са ене-
о лит ског ар хе о ло шког ло ка ли те та Цр кви не у се лу 
Ма ли Бо рак, омо гу ћа ва ју ди ску си ју по ре кла ма те ри-
ја ла, од но сно те ри то ри је са ко је би он мо гао да по-
ти че. Ис пи ти ва њима је уста но вљено да су ар те фак ти 
с по ме ну тог ло ка ли те та пре о вла ђу ју ће из ра ђе ни од 

вул ка но кла сти та (си ли фи ко ва них ту фо ва и си ли фи ко-
ва них и де ви три фи ко ва них ту фо ва), ро жна ца и сте на 
ко је су свр ста не у гру пу опа ла и хи дро тер мал но про-
ме ње них сте на. Ни је по зна то да се сте не иден тич них 
ми не ра ло шко-пе тро граф ских ка рак те ри сти ка по ја-
вљу ју у не по сред ном окру же њу ло ка ли те та Цр кви не. 
Зна чај но је, ме ђу тим, да се у преч ни ку ма њем од 100 
km на ла зе ли то ло шке је ди ни це ко је има ју са став ве о ма 
сли чан ана ли зи ра ним узор ци ма. С из у зет ком ро жна-
ца, сви ис пи ти ва ни узор ци има ју ка рак те ри сти ке ко је 
ука зу ју на њи хо во вул ка но ге но по ре кло. Пре ци зни-
је, на ве де ни вул ка но ге ни ма те ри јал пред ста вљен је 
си ли фи ко ва ним, де ви три фи ко ва ним и хи дро тер мал-
но про ме ње ним вул ка но кла стич ним сте на ма ко је су 
нај ве ро ват ни је на ста ле очвр шћа ва њем ки се ле маг ме 
при мар но бо га те га со ви ма. Са чу ва не вул ка но ло шке 
ка рак те ри сти ке ука зу ју на то да је реч о про дук ти ма 
ја ког екс пло зив ног деј ства ко је про из во ди ве ли ке ко-
ли чи не пи ро кла стич ног ма те ри ја ла. Вул кан ска област 
ко ја је нај бли жа ло ка ли те ту Цр кви не је сте про стра на 
руд нич ко-бо рач ко-ко тле нич ка про вин ци ја оли го ми-
о цен ске ста ро сти (Cvet ko vić et al., 2000; 2001). У овој 
вул кан ској про вин ци ји на ста ле су ве ли ке ко ли чи не 
пи ро кла сти та (ту фо ва и иг ним бри та) и ко хе рент них 
вул ка ни та, на кон че га је сле ди ла ин тен зив на хи дро-
тер мал на фа за асо ци ра на с обра зо ва њем скар нов-
ских Pb-Zn(±Ag±Cu±W) оруд ње ња с нај зна чај ни јим 
ле жи шти ма на пла ни ни Руд ни ку (To šo vić, 1997; 2000). 
Обра зо ва ње ових оруд ње ња би ло је пра ће но не са мо 
обра зо ва њем по ја ва опа ла већ и ма ње или ви ше ин тен-
зив ним про це си ма си ли фи ка ци је ко ји су на пре до ва ли 
у свим сте на ма кроз ко је су цир ку ли са ли хи дро тер-
мал ни рас тво ри. Овим про це си ма су у руд нич ко-бо-
рач ко-ко тле нич кој про вин ци ји мо гли на ста ти сви пе-
тро граф ски ти по ви сте на ко ји се сре ћу у ис пи ти ва ној 
збир ци узо ра ка с ло ка ли те та Цр кви не. Због то га се 
мо же за кљу чи ти да, иако број ана ли зи ра них по да та ка 
ни је ве ли ки и прем да не по сто ји си сте мат ски при ку-
пље на збир ка сте на с ре пре зен та тив них ге о ло шких 
про фи ла, по сто је осно ве за прет по став ку да су чла но-
ви ове ене о лит ске за јед ни це мо гли са ку пља ти си ро ви-
не за из ра ду ар те фа ка та у свом да љем окру же њу.

* Рад је фи нан си ран на осно ву про јек та за штит них 
ар хе о ло шких ис ко па ва ња ко ји ре а ли зу је Ре пу блич ки 
за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Бе о гра да а фи-
нан си ра га Ру дар ски ба сен „Ко лу ба ра“, као и у окви ру 
про јек та бр. ОИ176016 Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја.
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Results of mineralogical-petrographical investigations, 
done on 13 samples from Eneolithic archeological site of 
Crkvine (Mali Borak village) provide information on rock 
types and enable discussion of the provenance of raw ma-
terial used for making stone artifacts. The artifacts were 
dominantly made of volcaniclastic rocks (silicified tuffs 
and silicified and devitrified tuffs). Material that is clas-
sified as opal and hydrothermally altered rocks, as well 
as cherts is subordinate. The presence of rocks displaying 
such mineralogical and petrolographical characteristics is 
not known to occur in the vicinity of Crkvine. However, 
lithological units of compositions similar to those of the 
analyzed samples are found in the area within an area less 
than 100 km around Crkvine. It is worth noting that, with 
the exception of cherts, all analyzed samples have charac-
teristics suggesting their volcanic origin. The studied vol-
canogenic material is represented by silicified, devitrified 
and hydrothermally altered volcaniclastic rocks, which are 
most probably formed from felsic magmas primary rich in 
volatiles. Preserved volcanological characteristics indicate 
that the investigated rocks have formed by strong explosive 
activity that usually produces huge amount of pyroclastic 

material. The closest volcanic area of such characteristics to 
the Crkvine site is the Oligocene/Miocene Rudnik-Borač-
Kotlenik Province (e.g. Cvetković et al., 2000; 2001). In 
this volcanic province, huge amounts of pyroclastic rocks 
(tuffs and ignimbrites), coherent volcanics and their volca-
niclastic counterparts were formed. The primary volcanic 
stage was subsequently followed by intensive hydrother-
mal phase and formation of skarn Pb-Zn(±Ag±Cu±W) de-
posits the most important of which was the Rudnik Mine 
(Tošović, 1997; 2000). The mineralization was followed 
by precipitation of hydrothermal opal and other second-
ary minerals. This process was controlled by circulation of 
hydrothermal fluids through fresh volcanic rocks. Hence, 
all the rock types from the Crkvine sample suite could have 
been formed by volcanic and post-volcanic processes in the 
Rudnik-Borač-Kotlenik Province. Despite the fact that the 
number of analyzed samples is not large and that there is 
no systematically sampled rock collection from representa-
tive geological sections, it could be hypothesized that the 
members of the Crkvine Eneolithic community could have 
been collecting raw material for making artifacts from the 
wider neighborhood.

KristinaŠarić,VladicaCvetković

Mineralogical-petrogaphical Analyses of Samples 
from Eneolithic Locality Crkvine (Mali Borak)

Key words: volcaniclastic rock, chert, opal, hydrothermal altered rocks, Crkvine
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Сл. 1. Карта важнијих локалитета у близини Језера у Каленићу

Fig. 1. Map of important sites in the vicinity of Jezero in Kalenić
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Локалитет Jезеро у Kаленићу, 
насеље баденске културе

Ап стракт: За штит ним ар хе о ло шким ис ко па ва њи ма на тра си Ру дар ског ба се на „Kолубара“ 
от кри ве ни су број ни ло ка ли те ти из у зет но бит ни за раз у ме ва ње го то во свих пра и сто риј ских 
и исто риј ских епо ха на цен трал ном Бал ка ну. У овом ра ду би ће об ја вље ни ре зул та ти са ис тра-
жи ва ња ло ка ли те та Је зе ро у Ка ле ни ћу, ко ји по сво јој ве ли чи ни и на ла зи ма не представља от-
кри ће као што су то Цр кви не–Ма ли Бо рак, Ма син ске њи ве или Ја ри чи ште, али сва ка ко пружа 
зна ча јан до при нос за раз у ме ва ње ене о лит ског пе ри о да на тлу се ве ро за пад не Ср би је.

Кључ не ре чи: се ве ро за пад на Ср би ја, Ка ле нић, ене о лит, ба ден ска кул ту ра

Ло ка ли тет Је зе ро на ла зи се у ка та стар ској оп шти-
ни Ка ле нић, у се ве ро за пад ној Ср би ји – на обо ду јед-
не бла го уз ви ше не гре де по ред ко је је про ти ца ла ре ка 
Клад ни ца (сл. 1). Про сеч на над мор ска ви си на те ре на 
на ко ме се на ла зио ло ка ли тет ва ри ра ла је од 96,5 до 
97,2 m. Се ло Ка ле нић је ушло у ар хе о ло шку ли те ра ту-
ру за хва љу ју ћи из у зет ном на ла зу ра но е не о лит ске ку ће 
на ло ка ли те ту Ка ле нић–Ли ва де (Бла го је вић, 2006; 
Јо ва но вић, 2006; Тр бо је вић, 2006). У не по сред ној 
бли зи ни от кри ве на је и јед на зе му ни ца стар че вач ке 
кул ту ре (Ша рић, 2006; Пет ко вић, 2013). Ло ка ли тет 
Је зе ро је от кри вен при ли ком ре ког но сци ра ња те ре на, 
по чет ком апри ла 2003. го ди не, ка да су због ка на ла за 
во до вод не це ви кон ста то ва ни фраг мен ти ене о лит ске 
ке ра ми ке, ко ма ди ле па и ору ђе од ка ме на и кре ме на. 
То ком све га три не де ље ис тра же не су три сон де укуп не 
по вр ши не 50 m2. Де бљи на кул тур ног сло ја у све три 
сон де ва ри ра ла је од 1 до 1,5 m. Иако су ова ма ла сон-
да жна ис тра жи ва ња пру жи ла ве о ма бит не по дат ке за 
по зна ва ње по зног ене о ли та у овим кра је ви ма, си сте-
мат ска за штит на ис ко па ва ња ве ћег оби ма су из о ста ла 
због не ра зу ме ва ња ин ве сти то ра. 

оБЈеК ти БА Ден СКе КуЛ ту ре

То ком ис тра жи ва ња сон де 1 от кри вен је из у зет но 
оште ћен над зем ни обје кат ба ден ске кул ту ре чи ју ори-
јен та ци ју, об лик и ди мен зи је ни је би ло мо гу ће уста но-

Сл. 2. Рушевински хоризонт надземног објекта 

Fig. 2. Rubble horizon of aboveground structure

УДК 903”636”(497.11)
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ви ти (сл. 2). Ни су кон ста то ва ни ни те мељ ни ро во ви, 
ја ме за сту бо ве, ни пре град ни зи до ви. Под ни цу објек та 
чи нио је слој ута ба не, мр ке, гли но ви те зе мље пре ко 
ко је се на ла зи ло до ста га ри, те фраг мен ти зид ног ле-
па. Узи ма ју ћи у об зир ве ли ку ко ли чи ну га ре жи и ко-
ма да ле па, ку ћа је нај ве ро ват ни је стра да ла у по жа ру. 
На истом ни воу објек та от кри ве не су јед на у це ло сти 
очу ва на по су да (сл. 3) и три фраг мен то ва не (сл. 4), 
ко је су ле жа ле у in si tu по ло жа ју, те оста ци две пе ћи 
са ве о ма оште ће ним ка ло та ма.1 Обе пе ћи су гра ђе не 
на сли чан на чин: фун да ци ју су чи ни ли фраг мен ти 
ке ра ми ке и шљу нак пре ко ко јих је на нет слој гли не 
за под ни цу. Пећ 1 је би ла не пра вил но кру жног об-
ли ка преч ни ка око 0,5 m (сл. 5), док се због ве ли ких 
оште ће ња об лик и ди мен зи је пе ћи 2 не мо гу по у-
зда но де фи ни са ти (сл. 6). Обе пе ћи су се ве ро ват но 

на ла зи ле уз зи до ве објек та. У ру ше вин ском хо ри зон ту 
објек та кон ста то ва но је до ста усит ње них фраг ме на та 
ке ра ми ке. Из у зет но бит ним чи ни се по да так да су два 
лон ца ле жа ла обо дом окре ну тим ка под ни ци, што ће 
се ка сни је по ка за ти као ве о ма ва жан по да так за ин тер-
пре та ци ју про шло сти ове ба ден ске ку ће.

По ред опи са не ку ће, на Је зе ру је у сон ди 2 кон ста-
то ван још је дан обје кат, ово га пу та ја ма, ко ја због ди-
на ми ке ра до ва ни је у це ло сти ис тра же на (сл. 7). Ја ма 
је не пра вил но елип са стог об ли ка, а ње ну ис пу ну чи-
ни ли су пе пео, гар, го ре ла зе мља, фраг мен ти го ре лих 
ке ра мич ких по су да и жи во тињ ске ко сти. Узи ма ју ћи 
у об зир са др жај ис пу не овог објек та, ве ро ват но је реч 
о от пад ној ја ми. Ову ја му су, су де ћи по ке ра ми ци, са-
свим из ве сно, ис ко па ли и ко ри сти ли ста нов ни ци ку ће 
ко ја је от кри ве на у сон ди 1.

Сл. 5. Пећ 1 у сонди 1

Fig. 5. Oven 1 in trench 1

Сл. 3. In situ лонац означен 
као суд 4 окренут ободом 
ка доле

Fig. 3. Pot in situ, marked 
as vessel 4 with rim turned 
downward

Сл. 6. Пећ 2 у сонди 1

Fig. 6. Oven 2 in trench 1

Сл. 4. In situ лонац означен као суд 1 окренут ободом 
ка доле

Fig. 4. Pot in situ, marked as vessel 1 with rim turned 
downward

1  Све три фраг мен то ва не по су де про на ђе не на по ду објек та ни су са чу ва не, су де ћи по те рен ским фо то гра фи ја ма реч је о два лон-
ца и јед ној зде ли.
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По Су Де

Кор пус ба ден ских по су да са Је зе ра пред ста вља малу 
збир ку на ла за ко ју чи не до ста усит ње ни улом ци по-
су да од пе че не гли не, не ко ли ко пр шље на ка и те го ва 
за раз бој. Ке ра мич ка про дук ци ја се пот пу но укла па у 
тех но ло шке обра сце ко ји су уоче ни и на не ко ли ко ки ло-
ме та ра уда ље ним ба ден ским ло ка ли те ти ма Ма син ске 
њи ве и Ја ри чи ште 1.2 По су де су из ра ђе не од гли не са 
до ста ор ган ских и нео р ган ских при ме са и пе че не су у 
усло ви ма пот пу не и не пот пу не ок си да ци је. Спољ ни зи-
до ви су углав ном окер и мр ких ни јан си, при гла ча них и 
гла ча них по вр ши на. Је дан део ма те ри ја ла је се кун дар но 
го рео, што је до ве ло до про ме на у бо ји, али и до љу спа-
ња спољ них по вр ши на зи до ва. По ред то га, по је ди ни 
фраг мен ти сла би је пе че них по су да су из у зет но тро шни 
и ло ше очу ва ни због пост де по зи ци о них усло ва.

Бу ду ћи да је ке ра ми ка из у зет но фраг мен то ва на, 
би ло је мо гу ће фор ми ра ти јед ну ве о ма скром ну ти по-
ло шку кла си фи ка ци ју ко ја укљу чу је по су де ти па зде ла, 
ло нац и ам фо ра са ве о ма огра ни че ним бро јем основ-
них под ти по ва и ва ри је те та. Од уоби ча је ног ин вен та ра 
ба ден ске ке ра ми ке пот пу но из о ста ју фраг мен ти шо ља, 
вр че ва, по је ди них ти по ва зде ла и ве ћих по су да на ме-
ње них скла ди ште њу хра не.

Гру пи зде ла при па да ју на ла зи ко нич них зде ла ко сих 
зи до ва, те ко нич не зде ле бла го за о бље них зи до ва (та-
бла 1/1–5), док су на ла зи по лу лоп та стих зде ла ве ћих 
ди мен зи ја, ко је су се функ ци о нал но мо гле ко ри сти ти 
и као лон ци из у зет но рет ки (та бла 1/6–7). Би ко нич не 
зде ле раз ли чи тих про фи ла ци ја, ина че ве о ма за сту пље-
не у ба ден ским на се љи ма, та ко ђе су сла бо за сту пље не. 
Из дво јен је је ди но тип би ко нич них зде ла са за о бље ним 
ра ме ном, ци лин дрич ним вра том и лев ка стим, ка спо-

ља про фи ли са ним обо дом (та бла 2/1–3). Огра ни чен 
број фраг ме на та ло на ца са Је зе ра, та ко ђе, не до зво ља ва 
из во ђе ње фи ни је ти по ло шке ела бо ра ци је фор ми ових 
по су да, па се је ди но мо гу кон ста то ва ти лон ци ко нич-
них или ци лин дрич них зи до ва, бла го ка спо ља (сл. 
4–5; та бла 2/4–5) или ка уну тра про фи ли са ног обо да. 
Је зи ча сте и бра да ви ча сте др шке, ко је олак ша ва ју ма-
ни пу ла ци ју, на ла зе се не по сред но ис под обо да. Ти по-
ви ам фо ра укљу чу ју фраг мен те са ци лин дрич ним или 
бла го ко нич ним вра том, не про фи ли са ног или бла го ка 
спо ља про фи ли са ног обо да (та бла 2/6–8).

ор нА мен тАЛ не теХ ни Ке и мо ти ви 

Ка рак тер ор на мен ти ке на ке ра ми ци ба ден ске кул-
ту ре био је од пре суд не ва жно сти за из два ја ње но ве 
кул ту ре на са мом по чет ку ње ног ис тра жи ва ња. С тим 
у ве зи ве ли ка за сту пље ност ка не ло ва них по су да на ве-
ла је пр ве ис тра жи ва че да ка не ло ва ње при хва те као 
је дан од ап со лут них си но ни ма за ба ден ску кул ту ру 
(Ban ner, 1956; Ne u stupný, 1959; Nĕmejcová-Pavúková, 
1964). Иако је фонд ба ден ске ке ра ми ке са Је зе ра из у-
зет но ма ли, из не на ђу је пот пу ни из о ста нак овог ти па 
ор на мен ти ке, али и пла стич но апли ци ра них тра ка са 
ути сну тим пр сти ма и нок ти ма.3 Од ор на мен тал них 
тех ни ка пре о вла ђу ју пунк ти ра ње и уре зи ва ње ко ји-
ма се углав ном укра ша ва ју зде ле и лон ци. Кру жним, 
тро у га о ним и ква драт ним пунк ти ра њем из во де се јед-
но став не ор на мен тал не ком по зи ци је ко је чи не хо ри-
зон тал не фри зо ве на ра ме ну би ко нич них зде ла или 
не по сред но ис под обо да ко нич них и по лу лоп та стих 
зде ла. Уре зи ва њем се из во де јед но став не ком по зи ци је, 
ко је чи не хо ри зон тал ни ни зо ви крат ких ко сих за ре-

Сл. 7. Јама у сонди 2

Fig. 7. Pit in trench 2

2  На Ја ри чи шту 1 кон ста то ван је не што ста ри ји хо ри зонт, с на ла зи ма ти пич ним за бо ле ра ску и ра ну фа зу ба ден ске кул ту ре, док 
је на су сед ним Ма син ским њи ва ма, по ред обје ка та са еле мен ти ма ти пич ним за пред кла си чан Ба ден, еви ден ти ран и не што 
мла ђи хо ри зонт, ко ји би мо гао би ти исто вре мен на ла зи ма са Је зе ра.

3  Чи ње ни ца да ни су иден ти фи ко ва ни фраг мен ти ка не ло ва них по су да мо же би ти по сле ди ца спе ци фич ног ре ги о нал ног сти ла, 
али и по ка за тељ да је реч о на се љу из по зне фа зе ба ден ске кул ту ре.
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за ис под обо да ко нич них зде ла или ло на ца, те ина че 
до бро за сту пље ни мо ти ви ри бље ко сти и мре жа сти 
ор на мен ти. На не ко ли ко при ме ра ка кон ста то ва не су 
и не што сло же ни је ком по зи ци је из ве де не ком би на-
ци јом пунк ти ра ња и уре зи ва ња.

оСтА Ли оБ Ли ци мА те ри ЈАЛ не КуЛ ту ре

Ис ко па ва њем на ло ка ли те ту Је зе ро от кри ве но је и 
не ко ли ко пр шље на ка и те го ва за раз бој од пе че не гли-
не. Пр шљен ци су обич но ма њих ди мен зи ја, ку па сте 
фор ме, са цен трал ном, кру жном пер фо ра ци јом (сл. 8). 
От кри ве но је и не ко ли ко на ла за ору ђа од окре са ног 
кре ме на, ко је углав ном чи не ма ња се чи ва и стру га чи 
(сл. 9), док је од гла ча ног ка ме ног ору ђа кон ста то ван 
са мо је дан ве ћи фраг мент ка ме не па ле те.

 По Ло ЖАЈ Је Зе рА 
у По Зном ене о Ли ту тАм нА ве

Иако је ду го вре ме на ре ги ја се ве ро за пад не Ср би је, 
па са мим тим и Там на ва, сма тра на про сто ром без на ро-
чи те ва жно сти за про у ча ва ње пра и сто ри је цен трал ног 
Бал ка на, ве ли ки ра до ви на за штит ним ар хе о ло шким 
ис ко па ва њи ма у окви ру Ру дар ског ба се на „Kолубара“, 
до не ли су ре зул та те ко ји у пот пу но сти ме ња ју ту сли ку 
(Јеж, 1998; Бла го је вић, 2005; Idem, 2011; Бла го је вић и 
Ар сић, 2008; Јо ва но вић, 2005; Ар сић, 2011). Сли во ви 
Ко лу ба ре, Там на ве и Клад ни це су та ко по ста ли јед но од 
нај бо ље ис тра же них под руч ја у чи та вој Ср би ји. 

Еви ден ци ја по зно е не о лит ских ло ка ли те та у овој 
ре ги ји, по ред Је зе ра, укљу чу је и ло ка ли те те Ма син-
ске њи ве и Ја ри чи ште 1, где су та ко ђе кон ста то ва ни 
хо ри зон ти на се ља ва ња из вре ме на ба ден ске кул ту ре 
(Бла го је вић и Ар сић, 2008; Idem, 2011; Spa sić, 2008). 
Пре ма тре нут ним по да ци ма Ма син ске њи ве и Ја ри чи-
ште 1 пред ста вља ју пр ва по зно е не о лит ска на се ља у овој 
ре ги ји, са из ра же ним хо ри зон ти ма, стам бе ним и еко-
ном ским објек ти ма из бо ле ра ске и ра не фа зе ба ден ске 
кул ту ре. На оба ло ка ли те та на ла зе се број ни по лу у ко-

па ни и уко па ни стам бе ни објек ти, пе ћи и от пад не ја ме 
ис пу ње не ке ра ми ком ка рак те ри стич ном за ове фа зе 
ба ден ске кул ту ре: би ко нич не зде ле лев ка стог вра та с 
ка не ло ва ном уну тра шњом стра ном обо да, зде ле ти па 
Бра ти сла ва, сло же не ком по зи ци је из ве де не пла стич но 
апли ци ра ним тра ка ма, фи гу ри не ти па Kop flo si do le те 
дру ги об ли ци ко ји су по у зда ни еле мен ти за пред ло же но 
да то ва ње. У ши рој ре ги ји овом хо ри зон ту би при па да ла 
и бо ле ра ска и ра но ба ден ска на се ља са ло ка ли те та Ли ко-
дра–Осте њак (Ga ra ša nin, 1997; Go ve da ri ca, 2001), Вин-
ча–Бе ло бр до (Spa sić, 2009), Гра ди на на Бо су ту (Ta sić, 
2001а; Spa sić, 2011) итд.

Ка ко је већ ис так ну то, Је зе ро при па да не што мла-
ђем хо ри зон ту, кла сич не и по зне фа зе ба ден ске кул-
ту ре. На Ма син ским њи ва ма ис тра же ни су и број ни 
објек ти из ових фа за, од ко јих су по је ди ни, са свим 
из ве сно по диг ну ти исто вре ме но са на се љем у Је зе ру. 
По ред об ли ка ко ји су еви ден ти ра ни на Је зе ру, за овај 
пе ри од ка рак те ри стич не су и ни ске лу ко ви ча сте шо ље 
с ка не ло ва ним дном и тр бу хом, тзв. по су де за ве ша-
ње, али и ве ћа за сту пље ност пунк ти ра ног и уре за ног 
ор на мен та у од но су на ка не ло ва ње. Све по бро ја не 
фор мал но-стил ске ком по нен те у ве ли ком бро ју по-
сто је у ин вен та ру Ма син ских њи ва. С тим у ве зи Је зе ро 
при па да јед ном не до вољ но до бро де фи ни са ном хо ри-
зон ту по зне кла сич не и по зне фа зе ба ден ске кул ту ре. 
Ка рак те ри стич ни об ли ци ма те ри јал не кул ту ре овог 
хо ри зон та пред ста вља ју са свим осо бе ну, ре ги о нал ну 
ва ри јан ту по зног Ба де на, чи ји је ке ра мич ки ин вен тар 
мно го бли жи об ли ци ма ко сто лач ке кул ту ре. Овом пе-
ри о ду при па да ли би и по зно ба ден ски на ла зи са ло ка-
ли те та Звеч ка и Сту бли не код Обре нов ца.

Иако не до вољ но ис тра же но, ба ден ско на се ље на ло-
ка ли те ту Је зе ро до но си зна чај не по дат ке за по зна ва ње 
по зног ене о ли та у ши рој ре ги ји се ве ро за пад не Ср би је. 
Ке ра ми ка и оста ли ти по ви по крет них на ла за сва ка ко 
ни су еле мен ти ко ји свр ста ва ју Је зе ро у ред ва жних ло-
ка ли те та ба ден ске кул ту ре. Зна чај Је зе ра огле да се у чи-
ње ни ци да је то је ди но ба ден ско на се ље у овој ре ги ји на 
ко ме су от кри ве ни оста ци јед не над зем не гра ђе ви не.4 

Сл. 9. Алатке од окресаног кремена

Fig. 9. Tools made of chipped flint
Сл. 8. Пршљенак од печене земље 

Fig. 8. Spindle whorl made of baked clay

4  Де таљ ним ар хе о ло шким ис тра жи ва њи ма на Ма син ским њи ва ма и Ја ри чи шту 1 от кри ве не су сто ти не уко па них и по лу у ко па-
них обје ка та, али ни је дан над зем ни. 
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Чак и у ши рој ре ги ји да на шње Ср би је над зем ни објек ти 
се го то во ис кљу чи во ве зу ју за бо ле ра ску фа зу ба ден ске 
кул ту ре (Ме до вић, 1976; Spasić, 2011), те за ко сто лач ку 
кул ту ру (Пе тро вић, Јо ва но вић, 2002). Над зем ни обје-
кат са Је зе ра је ло ше очу ван, те се и по ред от кри ћа две 
пе ћи у ње му не мо же за кљу чи ти да ли је реч о еко ном-
скoм или стам бе ном објек ту. До дат ну вред ност пред-
ста вља и чи ње ни ца да је у не по сред ној бли зи ни от кри-
ве на и јед на от пад на ја ма, са ко јом над зем ни обје кат 
чи ни јед ну це ли ну. Над зем на гра ђе ви на је из го ре ла, 
али се чи ни да је чин па ље ња ку ће био на ме ра ње них 
ко ри сни ка, че му би у при лог ишла и чи ње ни ца да ни су 
от кри ве ни на ла зи це лих по су да и дру гих ар те фа ка та, 
ко ји у жур би ни су би ли по ку пље ни. На ла зи не ко ли ко 
in si tu по су да, а на ро чи то ло на ца окре ну тих обо дом ка 
зе мљи, мо гли би го во ри ти и о јед ној вр сти ри ту а ла при 
на пу шта њу и па ље њу објек та.5 Зна чај Је зе ра би тре ба ло 
тра жи ти и у ми кро ре ги о нал ном кон тек сту, на ро чи то у 
ве зи са исто вре ме ним на се љем на Ма син ским њи ва ма, 

чи је ће пу бли ко ва ње ве ро ват но по ка за ти да су чла но-
ви јед не исте или две бли ске ба ден ске за јед ни це јед но 
кра ће вре ме – пред крај че твр тог и по чет ком тре ћег 
ми ле ни ју ма пре но ве ере, на ста њи ва ли обе ло ка ци је 
исто вре ме но. Ба ден ско на се ље на Ма син ским њи ва ма 
са др жи све ар хи тек тон ске еле мен те ре зи ден ци јал ног, 
али и про из вод ног ка рак те ра и чи ни се да га је на се ља-
ва ла број на по пу ла ци ја. Ма син ске њи ве су би ле на се-
ље не и у ра ни јим фа за ма ба ден ске кул ту ре и да ле ко су 
ве ће од на се ља на Је зе ру, па се мо же прет по ста ви ти да 
су ста нов ни ци Је зе ра ту до шли упра во са Ма син ских 
њи ва. Ипак, пи та ње је да ли је јед но ма ње до ма ћин ство 
ко је је ис тра же но на Је зе ру би ло са мо стал но или је на-
се ље би ло ве ће. За штит ним ар хе о ло шким ис тра жи ва-
њи ма ове ре ги је пр ви пут је от кри вен тип на се ља ко је 
чи ни јед но – са мо стал но до ма ћин ство са стам бе ним 
објек том и окућ ни цом (Бла го је вић, 2005; Јо ва но вић, 
2005; Тр бо је вић, 2005), па не би би ло из не на ђу ју ће да 
и ба ден ско на се ље на Је зе ру при па да истом ти пу.

5  По хра њи ва ње су до ва у ја ма ма и на пу ште ним објек ти ма у по зно е не о лит ским на се љи ма пред ста вља ши ро ко рас про стра њен 
фе но мен (Sta pel, 1999), а ни је не по знат ни оби чај за ко па ва ња су до ва са обо дом окре ну тим на до ле (Ta sić, 2001б). 
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Site Jezero is situated in the Kalenić cadastral munici-
pality in northwestern Serbia – on the edge of a gently ele-
vated plateau passed by the Kladnica River (fig. 1). Average 
altitude above sea level was from 96.5 to 97.2 meters. The 
site was discovered in the course of site surveying in the 
beginning of April 2003 when fragments of Eneolithic pot-
tery, lumps of daub and tools made of stone and flint have 
been encountered in water pipes channels. Three trenches 
covering in total 50 square meters have been explored in 
just three weeks. Thickness of cultural layer in all three 
trenches varied from 1 m to 1.5 m.

During excavation of trench 1 extremely damaged 
aboveground structure dating from the Baden culture 
has been discovered, but it was not possible to establish 
its orientation, shape and size (fig. 2). No foundation 
trenches, postholes nor partition walls have been en-
countered. Structure floor consisted of layer of stamped 
brown clayey soil covered with quite a lot of soot and 
fragments of house daub. Considering large quantity of 
soot and lumps of daub the house most probably perished 
in conflagration. One completely preserved vessel (fig. 3) 
and three fragmented specimens (fig. 4) were discovered 
in situ and also two ovens with much damaged domes 
were recorded at the same level of structure. Both ovens 
had been built in a similar way: foundation was made of 
pottery fragments and gravel on top of which was applied 
layer of clay to make floor. Oven 1 was of irregular circu-
lar shape around 0.5 m in diameter (fig. 5) while shape 
and size of oven 2 could not be reliably established due 
to substantial damage (fig. 6). Both ovens were probably 
adjacent to the structure walls. Quite a lot of small pottery 
fragments were encountered in the horizon of building 
rubble. It seems of exceptional importance that two pots 
were lying with rims facing the floor and that will later 
turn out to be very important evidence for interpretation 
of the history of this Baden house.

Besides described house yet another structure, this time 
a pit has been recorded in trench 2 at Jezero but it was not 

completely explored because of the dynamics of excava-
tions (fig. 7). The pit is of irregular ellipsoid shape and it 
was filled with ash, soot, burnt earth, fragments of burnt 
pottery vessels and animal bones. Taking into account the 
content of this feature it was probably the rubbish pit. Judg-
ing by the pottery this pit had certainly been dug and used 
by inhabitants of the house discovered in trench 1.

Group of Baden pottery from Jezero is not large as-
semblage of finds consisting of highly fragmented ves-
sels of baked clay, few spindle whorls and loom weights. 
Ceramic production is entirely matching technological 
characteristics noticed at few kilometers far Baden sites 
Masinske Njive and Jaričište 1. As the pottery was excep-
tionally fragmented it was possible to establish very small 
typological classification, which included bowls, pots and 
amphoras with very restricted number of main subtypes 
and varieties. Regarding common Baden pottery inventor 
fragments of cups, jugs, some types of bowls and larger 
vessels used for food storage are entirely missing.

Despite being insufficiently investigated Baden settle-
ment at the site Jezero offers important data for com-
prehension of the Late Eneolithic in the wider region 
of northwestern Serbia. Pottery and other types of dis-
covered artifacts are certainly not the elements, which 
classify Jezero among the important sites of the Baden 
culture. Importance of Jezero is in the fact that it is the 
only Baden settlement in this region where remains of the 
aboveground structure have been discovered.

Also the fact that in the immediate vicinity was discov-
ered one rubbish pit, which makes single entity with the 
aboveground structure, is of additional significance. The 
aboveground structure burned down but it seems that it was 
the intention of its inhabitants and in favor of this speaks 
the fact that there were not found complete vessels and oth-
er artifacts, which had not been gathered in haste. Discovery 
of few vessels in situ and particularly pots turned upside 
down could indicate some kind of ritual in the moment of 
abandoning the structure and leaving it to the fire.

MilošSpasić

SiteJezeroinKalenić,
theBadenCultureSettlement
Key words: northwestern Serbia, Kalenić, Eneolithic, Baden culture
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Локалитет Камаљ у селу Скобаљ, 
општина Лајковац

Ап стракт: Ло ка ли тет Ка маљ у се лу Ско баљ био је ди рект но угро жен ру дар ским ра до ви ма 
на по вр шин ском ко пу Там на ва–Ис точ но по ље Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра“. Ар хе о ло-
шким ис тра жи ва њи ма оба вље ним у пе ри о ду од 1998. до 2000. го ди не от ко па ни су оста ци 
ка сно ан тич ког са крал ног објек та с не кро по лом. На осно ву стил ско ти по ло шких ка рак те-
ри сти ка по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла као и на чи на из град ње објек та кон ста то ва но 
је да су ови на ла зи хро но ло шки исто вре ме ни са оста ци ма ви ле ру сти ке ко ја је ис тра же на 
на су сед ном ло ка ли те ту Цр кви не–Ба ре у истом се лу. Не кро по ла с ка пе лом нај ве ро ват ни је 
је при па да ла вла сни ку и ста нов ни ци ма ове ви ле. Су де ћи пре ма от кри ве ним на ла зи ма ви-
ла, ка пе ла и не кро по ла ко ри шће не су кра јем III до дру ге по ло ви не IV ве ка. У не по сред ној 
бли зи ни са крал ног објек та ис тра же ни су оста ци ве ћег пра и сто риј ског објек та ко ји је по сле 
на пу шта ња се кун дар но ко ри шћен као от пад на ја ма. На осно ву на ла за ке ра мич ких по су да 
пра и сто риј ски обје кат је хро но ло шки опре де љен у пе ри од ка сног нео ли та, од но сно, ра ног 
ене о ли та.

Кључ не ре чи: са крал ни обје кат, не кро по ла, ка сно ан тич ки пе ри од, пра и сто ри ја, Ру дар ски 
ба сен „Ко лу ба ра“, за штит на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња

Ло ка ли тет Ка маљ на по те су За бран на ла зио се у 
ата ру се ла Ско баљ (КО Лај ко вац) се ве ро и сточ но од 
цен тра се ла, на по вр ши ни пла тоа из над до ли не ста рог 
то ка ре ке Ко лу ба ре (Тр бу хо вић, 1995, 19–25; Гру па 
ауто ра, 1998). Ло ка ли тет је уочен 1994. го ди не при-
ли ком ре ког но сци ра ња те ре на ра ди из ра де про гра ма 
ра до ва Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре за пе ри од 1995–2000, а у окви ру про јек та 
„За штит на ар хе о ло шка ис ко па ва ња и ис тра жи ва ња 
угро же них ло ка ли те та ра дом по вр шин ских ко по ва 
на про сто ру РБ Ко лу ба ра“. Ар хе о ло шко ис тра жи ва-
ње и ис ко па ва ње на овом ви ше слој ном ло ка ли те ту, 
ко ји је чи ни ло ви ше це ли на, оба вље но је у пе ри о ду 
од 1998. до 2000.1 

Не по сред но уз се вер ну гра ни цу по вр шин ског ко-
па Там на ва–Ис точ но по ље, на са мој иви ци от ко па, 
си сте мат ским и сон да жним ис ко па ва њем от кри ве ни 
су оста ци ка сно ан тич ког са крал ног објек та с не кро-
по лом, као и оста ци пра и сто риј ског објек та ко ји је 
био оште ћен уко пом ан тич ких гро бо ва али и ра дом 
ру дар ског ба ге ра (сл. 1).

У цен трал ном де лу ло ка ли те та ре ког но сци ра њем 
је уоче но пра вил но уз ви ше ње преч ни ка око 50 m и 
ви си не око 2 m, што је на во ди ло на за кљу чак да је у 
пи та њу пра и сто риј ски гроб под ве ли ким ту му лом. 
Мо гу ћи ту мул је имао об лик про стра ног пра вил ног 
ку па стог уз ви ше ња (сл. 2). У вре ме ре ког но сци ра-
ња ни су би ли уоче ни ни ар хе о ло шки ма те ри јал ни ти 

1   Но си лац про јек та је Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о град, а из ве ден је у са рад њи са те ри то ри јал но 
над ле жним за во ди ма из Бе о гра да и Ва ље ва. Сред ства за ра до ве обез бе ди ло је При вред но дру штво Ру дар ски ба сен „Ко-
лу ба ра“, Ла за ре вац. Ра до ви ма су ру ко во ди ли Ча слав Јор до вић и Зо ран Си мић. Еки пу ар хе о ло га чи ни ли су др Во ји слав 
Тр бу хо вић, Ар хе о ло шки ин сти тут Бе о град, Ча слав Јор до вић, Мир ја на То мић и Мир ја на Бла го је вић, Ре пу блич ки за вод 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Зо ран Си мић и Оли ве ра Ми лић, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, и 
сту ден ти ар хе о ло ги је.

УДК  904(497.11)”02/03”; 
902.2(497.11)”1998/2000”
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стен ски из дан ци (Бла го је вић, 1995, 65–67; Ву ка ши-
но вић, Бла го је вић, 1995, 87–95).2 Ар хе о ло шким ис-
ко па ва њем ко је је оба вље но на овом про сто ру утвр-
ђе но је да је уз ви ше ње би ло ве штач ког ка рак те ра.

Ис точ но, се вер но и ју жно од овог уз ви ше ња сон да-
жно је ис тра же но не ко ли ко не пра вил них по вр ши на, 
раз ли чи тих ди мен зи ја, са реч ним об лу ци ма и ве ћим 
фраг мен ти ма опе ка и те гу ла. Ис под по вр шин ског 
сло ја ду би не од 0,70 m до 1,20 m от кри ве но је укуп но 
15 гро бо ва у ко ји ма су се на ла зи ли ске ле ти сло бод но 

уко па них по кој ни ка. Углав ном су са хра ње не од ра сле 
осо бе, по ло же не на ле ђа, с ру ка ма по ло же ним на сто-
ма ку или кар ли ци. Ко сти су би ле у ве о ма тро шном 
ста њу и углав ном дис ло ци ра не. Ори јен та ци ја гро бо-
ва је ју го за пад–се ве ро и сток, од но сно за пад–ис ток (са 
ми ни мал ним од сту па њи ма). 

Око 70 m ју жно од уз ви ше ња и од ан тич ких гроб-
них уко па, на по вр ши ни од 43 m2, ис тра жен је ан тич ки 
обје кат са две пра вил не по лу кру жне ап си де на за пад-
ној и ис точ ној стра ни и три пра во у га о не про сто ри је у 

Сл. 1. Камаљ, положај сакралног 
објекта и некрополе 
и праисторијског објекта 
на ивици површинског копа

Fig. 1. Kamalj, position of sacred 
structure and necropolis and 
prehistory object at the edge 
of mining field

Сл. 2. Камаљ, резултат 
геомагнетног мерења узвишења 
– тумула на локалитету, 
карта изономала

Fig. 2. Kamalj, results of 
geomagnetic measuring of elevation 
– tumulus at the site, 
map of isonomales 

2   С. Ву ка ши но вић, Из ве штај о маг нет ским ис пи ти ва њи ма на ло ка ли те ту „Ка маљ“, Ге о ин сти тут Бе о град 1994 (до ку мен та ци ја 
Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о град).

ЛОкаЛитет камаљ
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ни зу у прав цу од се ве ра ка ју гу (сл. 3). С об зи ром на то 
да су на су сед ном ло ка ли те ту Цр кви не–Ба ре би ли ис-
тра же ни оста ци ви ле ру сти ке, мо же се прет по ста ви ти 
да се ра ди ло о са крал ном објек ту, за пра во по ро дич ној 
гроб ној ка пе ли ко ја је при па да ла овом има њу (Спа сић, 
1992, 15–22; Спа сић, 1995, 53–65).3

КА Сно Ан тич Ки СА КрАЛ ни оБЈе КАт

Зи до ви са крал ног објек та очу ва ни су у те мељ ној 
зо ни у ви си ни од 0,40 до 0,60 m. До ња зо на ра ђе на је 
у тех ни ци су хо зи да од ло мље ног ка ме на цр ве не бо је. 
Слој ни ве ла ци је из но сио је 0,20–0,30 m. Из над ње га 

Сл. 3. Камаљ, касноантички сакрални објекат у 
току археолошког ископавања

Fig. 3. Kamalj, Late Roman sacred structure 
during archaeological excavations

Сл. 4. Камаљ, основа касноантичког 
сакралног објекта (цртала Оливера Милић, 
архитектонски техничар, Завод за заштиту 
споменика културе града Београда)

Fig. 4. Kamalj, ground plan of Late Roman sacred 
structure (drawing by Olivera Milić, architectural 
technician, Institute for the Protection of Cultural 
Monuments, Belgrade)

3   На ло ка ли те ту Цр кви не–Ба ре у се лу Ско баљ, у кам па ња ма 1994. и 1995, ис ко па ва ња је из во ди ла Дра га на Спа сић, ар хе о лог 
На род ног му зе ја По жа ре вац; у кам па ња ма 1998. и 1999. ис ко па ва њи ма је ру ко во дио Зо ран Си мић, ар хе о лог  из За во да за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да; ру ко во ди лац це ло куп ног про јек та био је Ча слав Јор до вић, ар хе о лог у Ре пу-
блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о град; А. Роп кић Ђор ђе вић, Ка сно ан тич ка ви ла ру сти ка на ло ка ли те ту 
Цр кви не–Ба ре, у овом бро ју Ко лу ба ре.
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зид је та ко ђе био од ло мље ног ка ме на ме ђу соб но ве-
за ног креч ним мал те ром. Очу ва на ви си на је 0,20–
0,30 m. На зи до ви ма је кон ста то ван слој мал те ра де-
бљи не 0,03–0,05 m осим ис точ не ап си де где је де бљи на 
овог сло ја мал те ра би ла 0,07–0,10 m. У гор њој зо ни 
зи до ви ни су би ли очу ва ни, али се мо гло кон ста то ва-
ти да је обје кат био зи дан од опе ка чи ји су се оти сци 
ја сно уоча ва ли у сло ју мал те ра. У две ма про сто ри ја ма, 
као и у ап си да ма, у ве ћем де лу је кон ста то ван очу ва ни 
мал тер ни под.

На осно ву очу ва них оти са ка и на ђе них фраг-
ме на та прет по ста вље но је да су опе ке ди мен зи ја 
0,40х0,28х0,05 m. По што ни је про на ђе на ни јед на це ла 
опе ка, на ме ће се за кљу чак да су оне по ру ше њу објек-
та се кун дар но упо тре бље не. Све опе ке су пре пе че ња 
обе ле же не по вла че њем пр сти ју по њи хо вом обо ду и 
ди ја го нал но у ви ду пра вих или та ла са стих ли ни ја. Са-
мо на два фраг мен та опе ка ор на мент је из ве ден уре зи-
ва њем оштрим пред ме том. Је дан фраг мент је укра шен 
мре жа стим мо ти вом, док је на дру гом уре зан мо тив у 
об ли ку кр ста.

Про сто ри ја 1 на ла зи ла се на се вер ној стра ни објек-
та (сл. 4). При бли жно је пра во у га о не осно ве. Ду жи на 
се вер ног зи да је 4,20 m, а за пад ног и ис точ ног 3,60 m. 
Ју жни зид је от кри вен у ду жи ни од 3,20 m и пред ста-
вља пре град ни зид са про сто ри јом 2 (у сре ди ни објек-
та). Де бљи на зи до ва је 0,70 m до 0,80 m. Под је имао 
суп струк ци ју од ко со по ста вље них фраг ме на та опе ка 
из над ко је се на ла зио слој креч ног мал те ра де бљи не 
0,05–0,07 m. У мал те ру су се ја сно уоча ва ли оти сци 
опе ка, што упу ћу је на за кљу чак да је под био па то сан 
опе ка ма ко је су на кнад но по ва ђе не. У се ве ро и сточ ном 
углу, где се про сто ри ја 1 спа ја са ис точ ном ап си дом, 
от кри ве на је по вр ши на од ло мље не и дро бље не опе ке у 
на бо ју те се мо же за кљу чи ти да пред ста вља део по да.

Са спољ не стра не ис точ ног зи да про сто ри је 1, на 
ду би ни од 0,50 m, от кри вен је де чи ји ске лет (гроб бр. 

8). По кој ник је сло бод но уко пан, по ло жен на ле ђа. 
Ске лет је био у тро шном ста њу, не до ста ја ле су ко сти 
ру ку, пот ко ле ни ца и ве ћи део ло ба ње. Очу ва на ду жи-
на је 0,60 m. Ори јен та ци ја гро ба је југ–се вер без од сту-
па ња. Од при ло га је про на ђе но не ко ли ко фраг ме на та 
тр бу ха, дна и обо да по су да си ве бо је, до бре фак ту ре.

У цен трал ном де лу са крал ног објек та, ју жно од про-
сто ри је 1, на ла зи се про сто ри ја 2 ко ја по ве зу је про сто-

Сл. 5. Камаљ, 
касноантички сакрални 
објекат, поглед на 
западну апсиду

Fig. 5. Kamalj, Late 
Roman sacred structure, 
view of the  western apse

Сл. 6. Камаљ, новац откривен приликом археолошких 
ископавања

Fig. 6. Kamalj, coins discovered during archaeological 
excavation
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ри је 1 и 3 као и обе ап си де у јед ну це ли ну. Пра во у га-
о ног је об ли ка, уну тра шње ди мен зи је су 5,90х5х0,70 
(0,80) m. Де бљи на зи до ва кре ће се из ме ђу 0,65 и 
0,75 m. Под од креч ног мал те ра де бљи не 0,03–0,05 m 
очу ван је у ве ћем де лу про сто ри је. За пад ни зид је са 
уну тра шње стра не био уни штен за јед но са де лом по да, 
ве ро ват но по зни јим уко пом. На ни воу по да на ђе ни су 
гво зде ни ек сер и фраг мен то ва ни брон за ни по ја сни је-
зи чак. У се вер ном де лу про сто ри је про на ђе но је ви ше 
фраг ме на та по су да (тр бу си, дна) и тра го ви га ре жи.

Про сто ри ја 3 на ла зи ла се ју жно од про сто ри је 2. 
Пра во у га о ног је об ли ка, уну тра шње ди мен зи је су 
2,60х4,80х0,70 (0,85) m. Ова про сто ри ја је има ла улаз, 
што по твр ђу је отвор у ју жном зи ду ко ји је ве ро ват но 
на кнад ном до град њом су жен (сл. 5). Под про сто ри је 
је био од на би је не зе мље. На ни воу по да на ђе но је не-
ко ли ко де ло ва тр бу ха ан тич ких по су да. Ис точ ни зид 
про сто ри је ду га чак је 4,70 m и спа ја се са ју жним зи дом 
про сто ри је 2. Са спољ не стра не овог зи да на ла зи ла су 
се два пи ла стра ши ри не 0,70 m од ко јих је очу ван са мо 
је дан уз ју го и сточ ни зид ис точ не ап си де, и то кон ста то-
ван у не га ти ву. У про фи лу, са спољ не стра не уз ис точ ни 
зид про сто ри је, на ду би ни од 0,20–0,40 m, от кри вен је 
слој бе лог ло мље ног ка ме на, ко ји је био ис под ру ше-
вин ског сло ја, што на во ди на за кљу чак да је на стао док 
је обје кат био у функ ци ји. Ве ро ват но се ра ди о не кој вр-
сти по пло ча ња – кал др ме. На ла зи фраг ме на та пра и сто-
риј ске ке ра ми ке на ду би ни од 0,60 m од гор њег ни воа 
зи до ва све до че о ви ше слој но сти овог ло ка ли те та.

По се бан на лаз пред ста вља ју два фраг мен та опе ке, 
ко ји су от кри ве ни по ред ис точ ног зи да про сто ри је 3, 
на чи јим уну тра шњим стра на ма у гор њем ши рем де-
луи до њем ужем де лу по сто је ис пу сти. На спо ља шњој 
стра ни уре зан је ор на мент ша хов ског по ља (та бла 1/2, 

сл. 14/2).4 Ова кав мо дел опе ке у ка сно ан тич ким објек-
ти ма био је део си сте ма зид ног гре ја ња.

Ап си де се на ла зе за пад но, од но сно ис точ но од сре-
ди шње про сто ри је 2. Уну тра шњи по лу преч ник ап си-
да је 2 m, де бљи на зи да 0,75 m. Под је био од креч ног 
мал те ра де бљи не 0,03–0,05 m. У за пад ној ап си ди, на 
ис точ ној стра ни, пре град ни зид из ме ђу ап си де и про-
сто ри је 2 ни је зи дан у це ли ни већ је из ве ден у ви ду два 
уну тра шња пи ла стра ду жи не 0,90 m ко ји су ве ро ват но 
др жа ли ула зну кон струк ци ју. У те ме ном де лу ап си де зид 
је оште ћен ка сни јим уко пом. У про фи лу, уз спољ не зи-
до ве ап си де на се вер ној и за пад ној стра ни, на ду би ни 
0,20–0,40 m от кри вен је слој од бе лог ло мље ног ка ме на. 
Уз ју жну спољ ну иви цу за пад не ап си де на ђе на је фраг-
мен то ва на брон за на игла на ко јој је очу ван врх, док је 
уз ју жни угао пи ла стра на ђен брон за ни но вац (сл. 6/4). 
У цен трал ном де лу ис точ не ап си де под је био про би-
јен и у овом уру ше ном де лу на ђе ни су фраг мен ти опе-
ка, тра го ви га ре жи и брон за ни но вац (сл. 6/3). У сло ју 
мр ке зе мље про на ђе на су три фраг мен та опе ке чи је су 
пред ња и боч не стра не мо де ло ва не ру ком. Они су це-
лом по вр ши ном укра ше ни хо ри зон тал но, вер ти кал но 
и ко со по ста вље ним тро у га о ним уре зи ма, хо ри зон тал-
ним ли ни ја ма ко ји ма су по де ље на по ља са уре зи ма, а 
на ве ћим фраг мен ти ма при ка за на су вра та са свод ном 
кон струк ци јом у гор њој зо ни, та ко ђе укра ше на тро у-
га о ним уре зи ма (та бла 1/1, сл. 14/1). Ово би мо гао да 
бу де очу ва ни део мо де ла са крал ног објек та на осно ву 
ко га је мо гу ће ре кон стру и са ти из глед ула за у обје кат 
као и сам на чин град ње. На ду би ни од 0,50 m уз се вер ну 
спољ ну иви цу ап си де на ђе на су два ко ма да брон за ног 
нов ца, ло ше очу ва на, где се на авер су на зи ру пред ста ве 
вла да ра и де ло ви нат пи са (сл. 6/1, 2). На ни воу по да 
ап си де на ђен је фраг мен то ва ни кре ме ни ар те факт 

Сл. 7. Камаљ, 
касноантички сакрални 
објекат, поглед на јаму 
за ритуално спаљивање 
изван источне апсиде

Fig. 7. Kamalj, Late 
Roman sacred structure, 
view of the  pit for ritual 
cremation outside 
eastern apse

4   Цр те же на ла за из ра ди ле су Ива на Гру јић и Мир ја на Пе рић на осно ву до ку мен та ци је с ар хе о ло шких ис ко па ва ња.
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Табла 1. Камаљ, касноантичке опеке украшене урезивањем

Table 1. Kamalj, Late Roman bricks decorated by engraving

1

2

T. 1
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Табла 2. Камаљ, касноантичке посуде од земље – лонац и поклопци

Table 2. Kamalj, Late Roman clay vessels – pot and lids

1

2

3

4

T. 2
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Табла 3. Камаљ, касноантички лонци од земље 

Table 3. Kamalj, Late Roman pots of clay

T. 3

1

2

3

4

5
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Табла 4. Камаљ, касноантички предмети од земље и метала

Table 4. Kamalj, Late Roman objects of clay and metal

1

3 4

5

6

2

T. 4
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Табла 5. Камаљ, касноантички предмети од земље, стакла и метала

Table 5. Kamalj, Late Roman objects of clay, glass and metal

T. 5

1 2

3
4

5

6

8

7

9
10
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(та бла 7/4). При ли ком чи шће ња по да ап си де, у од ба-
че ној зе мљи на ђе на су два ко ма да брон за ног нов ца (сл. 
6/5, 6) сла бо очу ва на.

На спрам те ме на ис точ не ап си де, на ду би ни од 0,40 m 
кон ста то ва на је по вр ши на са га ром и опе ка ма (ди мен зи ја 
2,50х3,50 m) где је про на ђе но ви ше фраг ме на та ке ра мич-
ких по су да и жи во тињ ских ко сти ју (сл. 7). Већ на ду би ни 
од 0,70 m ја сно се оцр та ва ла по вр ши на с там но мр ком 
зе мљом оиви че на за пе че ном зе мљом цр ве ног ин тен зи-
те та де бљи не 0,03–0,05 m. У ис пу ни по вр ши не са га ром 
на ђе но је ви ше фраг ме на та ке ра ми ке, сит них облу та ка, 
жи во тињ ских ко сти ју и сит них фраг ме на та опе ка. Ов де 
се нај ве ро ват ни је ра ди о ја ми у ко јој је вр ше но ри ту ал но 
спа љи ва ње. Ди мен зи је гор ње ета же су 0,95х1,45 m, а до-
ње 1х0,95 m. Ви син ска раз ли ка из ме ђу две ета же је 0,15 
m. Дно ја ме чи ни слој пе пе ла све тло си ве бо је де бљи не 
око 4 mm. На ју го за пад ној стра ни, уз про фил пи ла стра, 
уда ље на од ње га око 1 m и на ду би ни од 0,80 m, уоче на 
је по вр ши на са ве ћом кон цен тра ци јом креч ног мал те ра. 
Већ на ду би ни од 1 m ја сно се оцр та ла пра вил на кру жна 
по вр ши на ис пу ње на кре чом ди мен зи ја 1,34х1,20 m. Ис-
точ на по ло ви на има ла је не што де бљи и ком пакт ни ји 
слој кре ча де бљи не 0,12 m.

Ка ко би се утвр ди ло да ли је оба вља на са хра на 
уну тар објек та, отво ре не су сон де у обе ап си де као и 
у про сто ри ји 1 (сл. 5). У се вер ној по ло ви ни за пад не 
ап си де отво ре на је сон да 1, ди мен зи ја 1,20х2 m. У по-
вр шин ском сло ју на ни воу по да на ђе ни су фраг мен ти 
рим ских по су да, ме ђу ко ји ма се из два ја је дан уло мак 
нео лит ске по су де – део тр бу ха са бра да ви ча стом др-
шком. На истом ни воу на ђен је гво зде ни пред мет не-
по зна те на ме не ко ји је при дну за ши љен, а у гор њем 
де лу пре ло мљен, ква драт ног пре се ка. У сон ди, у сло ју 
там но мр ке зе мље, ни су про на ђе ни осте о ло шки оста ци 
ни ти ар хе о ло шки ма те ри јал. На ду би ни од 1,17 m до-
шло се до здра ви це. У ис точ ној ап си ди, у сре ди шњем 
де лу, отво ре на је сон да 2, ди мен зи ја 1,50х2,20 m. На 
ни воу по да ап си де про на ђе но је не ко ли ко фраг ме на та 
рим ске ке ра ми ке. У сло ју там но мр ке зе мље ни је уоче-
но са хра њи ва ње. На ду би ни од 1,20 m кон ста то ван је 
сте рил ни слој, здра ви ца. У сре ди шњем де лу про сто-
ри је 1 отво ре на је сон да 3, ди мен зи ја 0,70х2,30 m. На 
ни воу по да на ђе но је не ко ли ко фраг ме на та рим ске 
ке ра ми ке. Као ни у обе ап си де ни ов де ни је ре ги стро-
ва но са хра њи ва ње.

При ли ком чи шће ња сло ја по да у де лу око за пад не 
и ис точ не ап си де, уз оба пи ла стра на се вер ној и ју жној 
стра ни, ко ји одва ја ју ап си де од про сто ри је 2 у цен трал-
ном де лу објек та, кон ста то ва ни су де ло ви ко ји су на-
кнад но до зи да ни. Ти ме је су жен ула зни део у ап си де. Уз 
се вер ни пи ла стар за пад не ап си де, ди мен зи је до зи да-
ног де ла су 0,70х0,40 m, а уз ју жни пи ла стар ди мен зи је 
су 0,70х0,30 m. Уз се вер ни пи ла стар ис точ не ап си де, 
ди мен зи је до зи да ног де ла су 0,70х0,40 m, а уз ју жни 
пи ла стар до зи да ни део ре ги стро ван је у осно ви. 

Нај ве ћи број фраг ме на та по су да ко је су на ђе не у 
окви ру објек та при па да ју лон ци ма и по клоп ци ма, 
не што ма ње су за сту пље не зде ле. По су де су си ве бо је 
пе че ња, у ни јан са ма од све тло си ве до там но си ве, гру-

бе, пе ско ви те фак ту ре. Ма њи број фраг ме на та по су да 
из ра ђен је од бо ље пре чи шће не гли не (та бле 2 и 3).

На осно ву на ла за брон за ног нов ца (сл. 6) вре ме 
ко ри шће ња са крал ног објек та на ло ка ли те ту Ка маљ 
у се лу Ско баљ опре де ље но је у крај III до дру ге по-
ло ви не IV ве ка. Вре ме из град ње ни је мо гу ће тач но 
утвр ди ти, али су де ћи пре ма на ла зи ма мо гу ће је да 
су ви ла ру сти ка (Цр кви не–Ба ре) и ка пе ла (Ка маљ) 
по диг ну те на по чет ку те трар хи је.

 КА Сно Ан тич Ки СА КрАЛ ни оБЈе КАт 
– нА ЛА Зи

У са крал ном објек ту при ли ком ар хе о ло шких ис ко-
па ва ња от кри ве ни су де ло ви ке ра мич ких по су да, но-
вац, по ја сни је зи чак и фраг мен ти мо де ла гра ђе ви не. 

Не ко ли ко брон за них и је дан сре бр ни нов чић на ђе-
ни су у објек ту (сл. 6). Но вац у са мом објек ту по ти че 
из дру ге по ло ви не III ве ка (Са ло ни на, 260–268, Ауре-
ли јан, 270–275), не ко ли ко нов чи ћа при па да сре ди ни 
(Кон стан ци је Гал, це зар, 351–354) и дру гој по ло ви ни 

ауре ли јан (270–275)

1. Av. IMP AVRELIANVS AVG 
Биста цара надесно, глава овенчана ловоровим венцем.
Rv. VICTORIA AVG […] A 
Вик торија у ходу налево, држи венац и палмову грану, заробљеник 

код ногу лево. 
Денар, бронза, 17–18 mm, 2 g, Roma. Западна апсида, кв. Г 2 (сл. 6/4).

Ва ленс (364–367)

2. Av. DN VALEN-S P F AVG 
Биста цара надесно, на глави има дијадему.  
Rv. GLORIA RO-MANORVM 
Цар  у покрету надесно, са главом улево, десном руком држи 

заробљеника за главу, у левој држи лабарум. 
Ае, 17 mm, 2,4 g, ковница: нејасна, AS(ISC?). Источна апсида, сектор 
1, кв. е 4 (сл. 6/3).

Са ло ни на, са мо стал на вла да ви на га ли је на (260–268)

3. Av. COR[N?] SALONINA AVG 
Глава царице надесно, на полумесецу. 
Rv. IVNONI CONS AVG […] Δ 
Срна у покрету надесно.
Ант онинијан, Aе, 21–18 mm, 2,4 g, Roma. Сектор 1, кв. е 4, 

уз источну апсиду (спољна ивица) (сл. 6/1).

кон стан ци је гал, це зар (351–354)

4. Av. DN CONSTANTIVS [NOB CAES]?
Биста цара под драперијом надесно. Иза бисте Δ. 
Rv. FEL TEMP RE [PARATIO] / О  А 
Војник напада палог коњаника.
Aе,  21–19 mm, 3,8 g, ковница: нејасна. Сектор 1, кв. е 4, уз северну 

спољну ивицу источне апсиде (сл. 6/2).

Не чи так, дру га по ло ви на IV ве ка

5. Av. DN
Биста цара надесно, на глави има дијадему. 
Rv. [GLORIA ROMANORVM] 
Цар  у покрету надесно, са главом улево, десном руком држи 

заробљеника за главу, у левој држи лабарум.
Aе,  14–16 mm, 2,4 g, Сисција?  Кв. е 2, 3, 4, из избачене земље (под 

источне апсиде) (сл. 6/6).

Не чи так, дру га по ло ви на IV ве ка

6. Av. Биста цара надесно, на глави има дијадему. 
Rv. [GLORIA ROMANORVM] 
Цар  у покрету надесно, са главом улево, десном руком држи 

заробљеника за главу, у левој држи лабарум или стоји право 
са лабарумом у једној и глобусом у другој руци. Можда цар који 
стоји право са Викторијом која га крунише са десне стране 
[VIRTVS EXERCITI]

Aе,  14 mm, 1 g, ковница: нејасна. Кв. е 2, 3, 4, из избачене земље 
(сл. 6/5).
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IV ве ка, док ter mi nus post qu em пред ста вља но вац тре ће 
че твр ти не IV ве ка (Ва ленс, 364–367). Чи тљи ве ков ни це 
су Рим и Си сци ја.

7. Брон за на игла (acus), кру жног пре се ка са ку па-
стом гла вом. Ди мен зи је: ду жи на 6,6 cm, R 0,1–0,3 mm. 
За пад на ап си да, кв. Г 3, ју жна спољ на иви ца ап си де 
(та бла 5/6).5 

8. Два фраг мен та ке ра мич ког моделa гра ђе ви не од 
цр ве но пе че не гли не, цр ве но бо је ни, ру ком ра ђе ни. 
Ве ро ват но при ка зу ју пред њи и боч ни део гра ђе ви не 
ко ји чи не две ар ка де. Мо дел пред ста вља гра ђе ви ну 
са зи да ну од опе ке у хо ри зон тал ним ни зо ви ма ко ји 
су при ка за ни у об ли ку кли на стих ути сну ћа. Сту бо ве 
чи не вер ти кал ни ни зо ви истих ути сну ћа, ко ји та ко ђе 
пра те и ли ни ју лу ка у дво стру ком ни зу. Уну тра шње 
стра не су сумарнo мо де ло ва не и за рав ње не. Ди мен-
зи је: 1. 15,2х15,1х3 cm; 2. 14,5х7х3 cm; 3. 7,2х2–7 
cm, T 3 cm. Ис точ на ап си да, сек тор 1, кв. Е 4 (та бла 
1/1, сл 14/1).

9. Фраг мент опе ке, цр ве но пе че не. На уну тра шњим 
стра на ма у гор њем ши рем де лу и до њем ужем де лу по-
сто је ис пу сти. На спо ља шњој стра ни уре зан је ор на мент 
ша хов ског по ља. С до ње стра не су мар но мо де ло ван са 
два па ра лел на пла стич на ре бра. Ди мен зи је: 2,5х1,3х2,8 
(5,2; 6,4) cm. Сек тор 1, кв. Ж 3 (та бла 1/2, сл. 14/2).

10. Ма ла брон за на пе тљи ца. Ди мен зи је: 0,5 сm, сек-
тор 2, кв. К 26 (табла 4/4).

11. Фраг мент брон за ног ли сто ли ког до њег де ла по-
ја сног је зич ка у об ли ку сти ли зо ва не ам фо ре. Ди мен зи-
је: 2,7х2,0 cm. Кв. Ђ 3, под про сто ри је 2 (та бла 5/5).6

12. Фраг мен то ва ни гво зде ни пред мет пра во у га о-
ног пре се ка, за ши љен с јед не стра не. Ди мен зи је: L 9 
cm, T 0,5 cm. За пад на ап си да, сту диј ски ма те ри јал.

По ја сни је зич ци у об ли ку сти ли зо ва них ам фо ра из-
ра ђе ни су од ли ве не брон зе и укра ше ни  гра ви ра њем, 
пунк ти ра њем, пер фо ра ци ја ма и на зу бље ним иви ца ма 
на до њим де ло ви ма је зи ча ка. Иако се прет по ста вља да 
се по ја вљу ју и ра ни је, њи хо ва ма сов на про из вод ња по-
чи ње у IV ве ку, ка да се пре ко рим ских вој ни ка пре но се 
на ши ре под руч је ли ме са у по ду нав ским про вин ци ја-
ма, где су чест при лог у гро бо ви ма IV ве ка. На ла же-
ни су у гро бо ви ма ко ји ни су из ра зи то вој нич ки, што 
по твр ђу је да се мо жда ра ди о мо ди то ком IV ве ка ко ја 
се ши ри на све бал кан ске про вин ци је (Цер ма но вић-
Ку зма но вић, Ве ли ми ро вић-Жи жић, Сре јо вић, 1975, 
260). По ја вљу ју се у не кро по ли у Го мо ла ви (Da u to-
va-Ru še vljan, Bruk ner, 1992, 184), у Бе шкој у Сре му 
(Ma ri jan ski-Ma noj lo vić, 1987, 152),7 на ис ко па ва њи ма 

ан тич ке Ду кље (Цер ма но вић-Ку зма но вић, Ве ли ми ро-
вић-Жи жић, Сре јо вић, 1975, 8),8 на те ри то ри ји ју жних 
не кро по ла Ви ми на ци ју ма и Мар гу ма, на не кро по ли 
Штрб ни ци код Ђа ко ва (Gregl, 1995, 182).9 У Емо ни се 
ја вља ју у гро бу с нов цем Кон стан ти на I и II (Sa ga din, 
1979, 294–327).

Нај ве ћи број по су да на ђе них у са мом објек ту при-
па да лон ци ма и по клоп ци ма. По су де су си во пе че не 
у ни јан са ма од све тло си ве до там но си ве, гру бе, пе ско-
ви те фак ту ре, ма ли број по су да је из ра ђен од сред ње 
пре чи шће не гли не. 

Нај за сту пље ни ји су по клоп ци-зде ле про фи ли са-
ног и на уну тра шњу стра ну са ви је ног обо да од пе ско-
ви те гли не, све тло си ве бо је, нео бра ђе не по вр ши не, 
да то ва ни у крај III и IV век (Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 
154) (та бла 2/3). Oвакви по клоп ци у фор ми зде ле 
ја вља ју се и у Па но ни ји. У па нон ским не кро по ла ма 
и сир ми јум ском сло ју да то ва ни су у IV ве к (Bruk-
ner, 1981, 43).10 Та ко ђе се на ла зе и по клоп ци на уну-
тра шњу стра ну уву че ног обо да и ка ло та стог тр бу ха, 
ра ђе ни од пе ско ви те гли не, нео бра ђе не по вр ши не, 
да то ва ни у дру гу по ло ви ну III–IV века (та бла 2/4). У 
Син ги ду ну му овај об лик се не ја вља у сло је ви ма да-
то ва ним по сле кра ја IV ве ка (Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 
154, 155).11 На ђе ни су и по клоп ци лев ка сто про ши-
ре ног обо да на уну тра шњу стра ну бла го по ви је не 
иви це и ко сог тр бу ха (та бла 2/2). Иако су у Син ги-
ду ну му ко ри шће ни у ду гом вре мен ском раз до бљу, од 
сре ди не II до по чет ка V ве ка, ов де ни су за сту пље ни 
у ве ли ком бро ју и рет ки су до сре ди не IV ве ка (Ni-
ko lić-Đor đe vić, 2000, 157).12 За сту пљен је та ко ђе тип 
уву че ног, за де бља ног обо да и ко сих зи до ва тр бу ха 
с крат ком рав ном др шком од пе ско ви те гли не, да-
то ван у дру гу по ло ви ну III ве ка (Ni ko lić-Đor đe vić, 
2000, 159).13 

Нај за сту пље ни ји су лон ци спо ља за о бље ног, са 
уну тра шње стра не сла би је или ја че ужле бље ног обо-
да и за о бље ног тр бу ха, из ра ђе ни од пе ско ви те гли не 
си ве бо је пе че ња, нео бра ђе не по вр ши не (та бла 3/2). 
Да то ва ни су од дру ге по ло ви не III до по чет ка V ве ка и 
при па да ју ти пу II/6 у ти по ло ги ји Син ги ду ну ма (Ni ko-
lić-Đor đe vić, 2000, 68). У окви ру овог ти па из дво је но 
је ви ше ва ри јан ти ко је се ја вља ју у ве ли ком бро ју, а 
нај че шћа је она са ду бо ко усе че ном ли ни јом на обо ду. 
Лон ци слич ног об ли ка на ла же ни су на ло ка ли те ти ма 
Па но ни је и По ду на вља, а тип нај ве ро ват ни је при па да 
син ги ду нум ској про из вод њи (Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 
68). Овај тип је за сту пљен и у Па но ни ји, на Го мо ла ви, 

 5   Ана ло ги је: Бо јо вић, 1981, кат. 151; Кру нић, 1997, 256, кат. 431, III–IV век.

 6  Ана ло ги је: То мић, 1996, Т I/4, IV век; Kрунић et al., 1997, кат. 498, 291.

 7  Гроб 5, Т. 10, 15, Т. 16, 19, Т. 18.

 8  Гроб 280.

 9  Гроб 7, Т 5/3.

10  Тип 14, Т 131, 111.

11  Тип VI II/3.

12  Тип VI II/10.

13  Тип II/18.
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у Но вим Ба нов ци ма, да то ван у II век и сре ди ну III ве ка 
(Bruk ner, 1981, 105).14

За сту пље ни су и лон ци хо ри зон тал но раз гр ну тог 
обо да и сфе рич ног ре ци пи јен та, из ра ђе ни од гли не са 
сит ним зр ни ма пе ска, си ве бо је пе че ња (та бла 3/3), 
да то ва ни у III–IV век (тип II/55 ти по ло ги је Син ги ду-
ну ма), за тим лон ци ма њих ди мен зи ја, крат ког, хо ри-
зон тал но раз гр ну тог обо да, ја јо ли ког тр бу ха и бла го 
уду бље ног дна, од пе ско ви те гли не, нео бра ђе не по вр-
ши не (та бла 3/1), да то ва ни у пр ву по ло ви ну IV ве ка 
(Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 89).15 Са два фраг мен та (та бла 
4/1) за сту пље ни су лон ци хо ри зон тал но раз гр ну тог 
обо да, из ду же ног вра та и за о бље ног тр бу ха ра ђе ни од 
сред ње пре чи шће не пе ско ви те гли не си ве бо је пе че ња, 
нео бра ђе не по вр ши не, да то ва ни у IV век (Ni ko lić-Đor-
đe vić, 2000, 80, 81).16 Ло нац ма њих ди мен зи ја, раз гр-
ну тог обо да и лоп та стог тр бу ха (та бла 3/4), ти па II/4 
ти по ло ги је Син ги ду ну ма, у овом цен тру ни је да то ван 
по сле сре ди не IV ве ка (Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 67).

Фраг мент обо да и вра та лон ца ужле бље ног, из ра зи-
то про фи ли са ног обо да, на гла ше ног тр бу ха и рав ног 
дна (та бла 3/5) пред став ник је ти па II/5 ти по ло ги је по-
су да Син ги ду ну ма. Ра ђен је од пе ско ви те гли не, круп-
но зр не фак ту ре, си ве бо је пе че ња, нео бра ђе не по вр ши-
не, да то ван у III и IV век. Тип се ја вља у ви ше срод них 
ва ри јан ти раз ли чи тих ди мен зи ја, чи ја је за јед нич ка 
ка рак те ри сти ка ужле бљен, оштро про фи ли сан обод. 
За сту пљен је ве ли ким бро јем по су да чи ја је ве ли ка ко-
ли чи на нај и зра зи ти ја у сло је ви ма да то ва ним од кра ја 
III до сре ди не IV ве ка (Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 67–68). 
Тип сфе рич ног тр бу ха, са бла го за ко ше ним обо дом и 
рав ним, за де бља ним дном, да то ван је у Па но ни ји у III 
и IV век, на осно ву при ме ра ка из Срем ских Кар ло ва ца, 
Сир ми ју ма, Ци ба ла, Дум бо ва, Бур ге не (Bruk ner, 1981, 
104).17 Ови об ли ци нај бли жи су ти пу II/7 ти по ло ги је 
Син ги ду ну ма по об ли ку обо да и про фи ла ци ји где се 
рет ко ја вља ју, и то у сло је ви ма дру ге по ло ви не III ве ка 
(Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 68).18

Фраг мент тр бу ха це диљ ке (cri brum) ве ро ват но при-
па да ти пу зде ла S про фи ла ци је са др шком и ку па стим 
дном. Ра ђе на је од сред ње пре чи шће не гли не си ве бо је 
пе че ња, нео бра ђе не по вр ши не. Да ту је се у пр ву по ло-
ви ну IV ве ка, у Ме зи ји и у Па но ни ји (Bruk ner, 1981; 
Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 181).19 Фраг мент дна це диљ ке 
у об ли ку плит ке зде ле-та њи ра, бла го кон кав них или 
вер ти кал них зи до ва, из ра ђен је од пре чи шће не гли не, 
си ве бо је пе че ња. На осно ву ана ло ги ја из Па но ни је мо-
же се да то ва ти у IV век, где се у Сир ми ју му ја вља ова-
кав зе ле но гле ђо са ни при ме рак (Bruk ner, 1981).20 

Фраг мент са спољ не стра не пр сте на сто про фи ли-
са ног обо да зде ле ис под ко га се на ла зе два па ра лел на 
жле ба од на ран џа сто цр ве не гли не с при ме са ма пе ска 
и ту ца не ке ра ми ке, с тра го ви ма цр ве ног пре ма за са 
уну тра шње стра не ве ро ват но је про из вод ло кал них 
ра ди о ни ца ко је ими ти ра ју ра ни је лук су зни је зде ле. 
Фраг мент је ве о ма ма ли за пре ци зну де тер ми на ци ју. 
Мо жда је реч о син ги ду нум ским ти по ви ма I/2, I/3, I/18 
да то ва ним у дру гу по ло ви ну III и сре ди ну IV ве ка, од-
но сно, II, III и IV век (Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 17).21 

Очу ва ни су фраг мен ти тра ка стих др шки. Де ко ра-
ци ју чи не жле бо ви, не ки фраг мен ти су с тра го ви ма 
гле ђи у ви ду ка пљи или пре ма за.

КА Сно Ан тич КА не Кро По ЛА

На ло ка ли те ту је ре ги стро ва но укуп но 19 ин ху ми-
ра них гро бо ва, од ко јих у гро бу и сточ но од уз ви ше ња 
ни су от кри ве не ко сти по кој ни ка, али се по на ла зи ма 
за кљу чи ло да је очи глед но у пи та њу укоп.

14  Та бла 113, кат. 50, 51, 52.

15  Тип II/62.

16  Тип II/36.

17  Тип 5, Т. 110/11, 18.

18  Тип II/7, 68.

19  T. 99, 7, тип 1; тип XI/2.

20  T. 99, 1, 100, тип 5.

21  Тип I/2, 17.

Сл. 8. Камаљ, гроб број 1, касноантичка гробна 
конструкција од опека

Fig. 8. Kamalj, grave 1, Late Roman funerary structure 
built of brick
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Североисточно од узвишења, при ли ком ра да по-
моћ не ме ха ни за ци је на ис ко пу ка на ла за од вод во де 
из по вр шин ског ко па, у про фи лу де сне оба ле ка на ла 
уоче но је не ко ли ко це лих и фраг мен то ва них опе ка. 
По сле раш чи шћа ва ња ви со ког ра сти ња и од ба че не 
зе мље с про фи ла ка на ла утвр ђе но је да је по сре ди 
ан тич ки гроб са свод ном кон струк ци јом од опе ка. 
Ис точ ни део гроб не кон струк ци је био је де ли мич но 
оште ћен ра дом ме ха ни за ци је и ко ре њем др ве ћа. У 
од ба че ној зе мљи про на ђе ни су два зу ба, део кич ме ног 
пр шље на и не ко ли ко фраг ме на та ке ра мич ке по су де. 
Као пр во от кри ве ни гроб на ло ка ли те ту, у до ку мен-
та ци ји је обе ле жен под бро јем 1.

Гроб бр. 1 чи ни ла је кон струк ци ја од опе ка, ори јен-
та ци је за пад–ис ток са од сту па њем 12 сте пе ни за пад ним 
де лом ка се ве ру. Врх кон струк ци је био је уни штен. Гроб-
ни ца је зи да на од хо ри зон тал но сло же них фраг ме на та 
опе ка и те гу ла ме ђу соб но спо је них бла том. Очу ва но 
је за пад но про че ље са чи ње но од се дам ре до ва те гу ла. 
Ре до ви су ме ђу соб но сте пе на сто ис пу ште ни од по да 
гро ба ка гор њем ни воу ра ди фор ми ра ња сво да. Пе ти 
ред те гу ла у сво ду осла ња се на на са тич но по ста вљен 
фраг мент опе ке, ве ро ват но ра ди ста бил но сти сво да. Дно 

гро ба по пло ча но је улом ци ма опе ка. Спољ не ди мен-
зи је очу ва ног де ла гро ба су 1,10х1,05 m, а уну тра шње 
1,00х0,46х0,38 m. Осте о ло шки оста ци ин ху ми ра ног 
по кој ни ка у ма лом бро ју су очу ва ни, тек по је ди ни де-
ло ви над лак ти це, пр сти ју ру ку, ре бра и не ко ли ко зу ба. 
У гро бу су про на ђе на два фраг мен та обо да и тр бу ха ма-
њег лоп та стог лон ца, си ве бо је пе че ња, та њих зи до ва, 
пе ско ви те фак ту ре (сл. 8, та бла 4/1).

Гроб бр. 2 от кри вен је на ду би ни од 1,08 m. По кој-
ник је по ло жен на ле ђа с ру ка ма пре кр ште ним на сто-
ма ку и ли цем окре ну тим ка се ве ру. Очу ва на ду жи на је 
1,87 m. Ске лет је углав ном цео очу ван, ко сти су до ста 
тро шне, ло ба ња је би ла оште ће на. Ис под ло ба ње на ђе-
на су два ма ња фраг мен та опе ке. Гроб бр. 3 от кри вен је 
на ду би ни од 1,08 m па ра ле л но са гро бом број 2. По кој-
ник је био по ло жен на ле ђа. Не до ста ју ко сти кар ли це, 
ру ку, пот ко ле ни це. Очу ва на ду жи на ске ле та је 1,63 m. 
Гроб бр. 4 от кри вен је на ду би ни од 0,40 m. По кој ник је 
по ло жен на ле ђа с ру ка ма на кар ли ци. Ске лет је до бро 
очу ван. Очу ва на ду жи на ске ле та је 1,93 m. Гроб бр. 5 
от кри вен је на ду би ни од 0,45 m. По кој ник је по ло жен 
на ле ђа с ру ка ма на сто ма ку. Ске лет је до бро очу ван. 
Ло ба ња и ко сти пот ко ле ни ца су на ни жем ни воу од 

Сл. 9. Камаљ, касноантички гробови 
број 2, 3, 4, 5 и 15

Fig. 9. Kamalj, Late Roman graves 2, 3, 4, 
5 and 15

Сл. 10. Камаљ, касноантички гробови број 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16 и 17

Fig. 10. Kamalj, Late Roman graves 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16 and 17
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оста лог де ла ске ле та. Очу ва на ду жи на ске ле та је 1,99 m. 
Код но гу по кој ни ка про на ђен је је дан гво зде ни ек сер. 
Ори јен та ци ја свих ске ле та је ју го за пад–се ве ро и сток 
(сл. 9). Није било прилога уз скелете.

Гроб бр. 6 от кри вен је на ду би ни од 0,70 m уз по-
вр ши ну са опе ка ма, ка ме ном и мал те ром. Ске лет је 
при лич но оште ћен. Очу ва на ду жи на ске ле та је 1 m. 
Ори јен та ци ја ске ле та је за пад–ис ток са де ви ја ци јом 
11 сте пе ни ка ју гу. Гроб бр. 7 от кри вен је на ду би ни од 
0,80 m. По кој ник је по ло жен на ле ђа. Ске лет је сла бо 
са чу ван, не до ста ју ко сти ру ку, ле ве но ге и кар ли це. 
Очу ва на ду жи на ске ле та је 1,48 m. Гроб бр. 9 био је 
па ра ле лан са ске ле том из гро ба 7. По кој ник је био 
по ло жен на ле ђа. Де сна ру ка је на кар ли ци, ле ва на 
сто ма ку. Не до ста јао је ве ћи део ко сти ју ло ба ње и пр-
сти ју но гу. Очу ва на ду жи на ске ле та је 1,28 m. Гроб бр. 
10 от кри вен је на ду би ни од 0,75 m у под нож ју но гу 
по кој ни ка из гро ба 6. Ске лет је веома оште ћен, не-
до ста ју ко сти ру ку, кар ли це и но гу. Очу ва на ду жи на 
ске ле та је 1,07 m. Гроб бр. 11 от кри вен је на ду би ни 
од 1,20 m. По кој ник је по ло жен на ле ђа с ру ка ма на 
кар ли ци. Ске лет је знат но оште ћен. Очу ва на ду жи на 
ске ле та је 1,50 m. У сло ју зе мље из над гро ба уоче на је 

ве ћа кон цен тра ци ја га ра и сит них ко ма да опе ке. Слој 
зе мље ис под по кој ни ка та ко ђе је имао при ме се га ра 
и за пе че не зе мље. Код но гу по кој ни ка на ђен је фраг-
мен то ван ма њи лоп та сти ло нац, цр не бо је пе че ња, та-
њих зи до ва, пе ско ви те фак ту ре, са др жи све еле мен те 
за ре кон струк ци ју (сл. 13/1). Гроб бр. 12 от кри вен је 
на ду би ни од 0,80 m. По кој ник је био по ло жен на ле ђа. 
Ло ба ња је ве о ма оште ће на. Де сна ру ка је на гру ди ма, 
ле ва на сто ма ку. Код де сне бут не ко сти на ђе на је још 
јед на ло ба ња. Очу ва на ду жи на ске ле та је 1,31 m. Гроб 
бр. 13 от кри вен је на ду би ни од 1,40 m, ис под по вр-
ши не с об лу ци ма и опе ка ма. Ске лет је ве о ма оште ћен. 
По кој ник је по ло жен на ле ђа. Де сна ру ка је оштро са-
ви је на у лак ту и ви со ко по ло же на на гру ди ма. Ле ва 
ру ка је на сто ма ку. Кар ли ца је знат но оште ће на. Пот-
ко ле ни це су дис ло ци ра не. Очу ва на ду жи на ске ле та је 
1,50 m. Гроб бр. 14  от кри вен је на ду би ни од 0,85 m. 
Очу ва не су ко сти до њег де ла ске ле та, и то кар ли ца и 
ко сти но гу. Очу ва на ду жи на ске ле та је 1,10 m. Гроб бр. 
15 от кри вен је на ду би ни од 1,07 m. Ске лет је ве о ма 
оште ћен. Очу ва ни су де ло ви ло ба ње, ре ба ра и де сне 
над лак ти це. Очу ва на ду жи на ске ле та је 0,70 m. Гроб 
бр. 16 от кри вен је на ду би ни од 0,75 m. У сло ју све тло-

Сл. 10. Камаљ, касноантички гробови број 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16 и 17

Fig. 10. Kamalj, Late Roman graves 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16 and 17

Сл. 12. Камаљ, оштећена конструкција касноантичког гроба број 19

Fig. 12. Kamalj, damaged structure of Late Roman grave 19
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мр ке зе мље из над гро ба (на ду би ни од 0,40–0,60 m) 
от кри ве но је не ко ли ко фраг ме на та опе ка. По кој ник 
је био по ло жен на ле ђа с ру ка ма на сто ма ку. Ло ба ња 
је до ста оште ће на. До ња ви ли ца је дис ло ци ра на и по-
ме ре на на че о ни део ло ба ње. Ко сти ске ле та су вр ло 
тро шне. Очу ва на ду жи на ске ле та је 1,70 m. Гроб бр. 17 
от кри вен је на ду би ни од 1 m. От кри вен је гор њи део 
ске ле та, док до њи део за ла зи у про фил дру гог ква дра-
та. Ло ба ња је уни ште на, ко сти ру ку су дис ло ци ра не. 
Очу ва на ду жи на ске ле та је 0,57 m. Ори јен та ци ја свих 
ске ле та би ла је ју го за пад–се ве ро и сток. Ни је би ло при-
ло га уз ске ле те (сл. 10).

Гроб бр. 18 (сонда 2, између узвишења и 
касноантичког објекта) чи нио је по кој ник са хра њен у 
ис пру же ном по ло жа ју на ле ђи ма с ле вом ру ком по ло-
же ном на сто ма ку, док су ко сти де сне ру ке би ле дис-
ло ци ра не (над лак ти ца из над ло ба ње). Реч је о од ра-
слој осо би. Ло ба ња је би ла окре ну та ка за па ду и вр ло 
је оште ће на. До ња ви ли ца је дис ло ци ра на и на њој је 
на ђе на ма сив на брон за на луч на фи бу ла с три лу ко-
ви це и очу ва ним тр ном са до ње стра не (сл. 14/7). У 
пре де лу оч не ду пље на ђе ни су це ва сти пред мет, ве-
ро ват но опла та, од тан ког брон за ног ли ма пр илич-
но оште ће ног (та бла 4/3) и фраг мен тов ана брон за на 
жи ца „Ѕ“ про фи ла ци је, ве ро ват но део лан ца (та бла 
4/4). Пот ко ле ни це су де ли мич но очу ва не. С обе стра-
не ске ле та у пре де лу ра ме на као и у пре де лу де сне 
пот ко ле ни це на ђе на су три гво зде на кли на. Очу ва на 
ду жи на ске ле та је 1,66 m, ори јен та ци је за пад–ис ток. 
Остат ке ске ле та по кој ни ка ни је би ло мо гу ће са ку пи-
ти за ан тро по ло шку ана ли зу јер су се пот пу но рас па-
ле због ве ли ке ки се ло сти зе мље (сл. 11). 

Гроб бр. 19 је де ли мич но са чу ван. У ју жном де лу 
сон де 5, на ду би ни од 0,75 m от кри ве на је по вр ши на са 
че ти ри пра вил но по ре ђа не рим ске опе ке ква драт ног 
об ли ка (сл. 12). Три опе ке су ди мен зи ја 0,60х0,60х0,06 
m, док је че твр та ди мен зи ја 0,40х0,40х0,06 m. На јед ној 
од опе ка, с бла го уре за ним по лу кру жним ли ни ја ма, на-
ла зи ла се ста кле на по су да лоп та стог об ли ка са пла стич-
ним ре бри ма ис под рав ног обо да (сл. 13/6). Уну тра-
шњост по су де би ла је ис пу ње на там но мр ком зе мљом 
с при ме са ма жи во тињ ских ко сти ју. Ве ћи део по су де је 
очу ван.22 По ред ста кле не по су де на ђе на је фраг мен-
то ва на гво зде на се ки ра у тро шном ста њу. При ли ком 
чи шће ња сло ја око пра вил но по ре ђа них опе ка, не по-
сред но уз на ла зе ста кле не по су де и гво зде не се ки ре, 
от кри ве не су две грив не од ста кле не па сте, там но зе ле-
не бо је, укра ше не тор ди ра њем (сл. 14/4, 5), и 34 пер ле 
од ста кле не па сте зе ле не бо је, укра ше не вер ти кал ним 
и хо ри зон тал ним уре зи ма (сл. 14/3). По ред ово га је 

на ђен и брон за ни но вац (сл. 6/7). Уз за пад ни про фил 
на ду би ни од 1 m на ђен је ма њи рим ски кр чаг од си ве 
ка о лин ске гли не (сл. 13/5). На ду би ни од 1,10 m у сло ју 
ис под рим ских опе ка от кри ве на је здра ви ца. На ис тој 
ду би ни, у се ве ро за пад ном де лу сон де, у сло ју све тло-
мр ке зе мље, на ђе на је фраг мен то ва на брон за на фи бу ла 
са очу ва не три лу ко ви це, док трн не до ста је (сл. 14/6). 
По ред фи бу ле на ђени су ма њи ло нац од си ве ка о лин ске 
гли не (сл. 13/3) и брон за ни но вац (сл. 6/7). На ду би-
ни од 1,60 m уоче на је ма ња зо на с тра го ви ма га ре жи. 
На осно ву на ла за пра вил но по ре ђа них рим ских опе ка 
ори јен та ци је ис ток–за пад, као и на ла за по крет ног ар-
хе о ло шког ма те ри ја ла, ко ји не сум њи во пред ста вља ју 
гроб не при ло ге. Мо же се са си гур но шћу ре ћи да се ра-
ди о раз ру ше ном ка сно ан тич ком гро бу, али је не ја сно 
шта се де си ло са оста ци ма по кој ни ка, с об зи ром на то 
да ни је про на ђен осте о ло шки ма те ри јал. Овај гроб се 
на ла зио на ис точ ној гра ни ци не кро по ле. 

КА Сно Ан тич КА не Кро По ЛА – нА ЛА Зи

1. Фраг мент лон ца ма њих ди мен зи ја, крат ког ко со 
раз гр ну тог обо да, ја јо ли ког тр бу ха. Ра ђен је од гли не 
с при ме са ма пе ска, си ве бо је пе че ња, нео бра ђе не по-
вр ши не.23 Ди мен зи је: R обо да 9 cm, R тр бу ха 11,4 cm. 
Гроб бр. 1. Та бла 4/1.24

2. Ло нац луч но раз гр ну тог обо да, за о бље них иви-
ца, ко со из ви је ног вра та и ши ро ког за о бље ног тр бу ха. 
Mркоцрне бо је пе че ња, пе ско ви те фак ту ре. Кон зер ви-
сан. Ди мен зи је: H 11 cm, R обо да 9,2 cm, R тр бу ха 11,2 
cm. Гроб бр. 11. Та бла 4/2, сл. 13/1.25

3. Кр ста ста дво чла на фи бу ла са шар ни ром. По преч-
на гре да у об ли ку тра пе за с пла стич ним укра сом са 

Сл. 11. Камаљ, касноантички гроб број 18

Fig. 11 Kamalj, Late Roman grave 18

22   По су да се на ла зи у На род ном му зе ју у Ва ље ву. Кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју по су де оба вио је у кон зер ва тор ској ра ди о ни ци 
„Ди ја на“ М. Ве се ли но вић, кон зер ва тор тех ни чар у На род ном му зе ју у Ва ље ву. Кон зер ва ци ја и ре кон струк ци ја оста лог по-
крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла са ло ка ли те та из вр ше на је у Му зе ју гра да Но вог Са да.

23   При ли ком об ра де по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла са ло ка ли те та, био је до сту пан са мо део на ла за ко ји се на ла зио у На-
род ном му зе ју у Ва ље ву и Мо дер ној га ле ри ји у Ла за рев цу. Не до ступ ни део об ра ђен је на осно ву до ку мен та ци је Ре пу блич ког 
за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, од но сно цр те жа на ла за. 

24   Ана ло ги је: Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, тип II/2, 66, дру га по ло ви на III – по че так V ве ка.

25   Ана ло ги је: Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, тип II/20, 74, 75, II–IV век; Bruk ner, 1981, тип 22, Т. 119, 106, IV век.
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гор ње стра не. На кра је ви ма по преч не гре де су на ре-
бре на пр сте на ста за де бља ња, лу ко ви це не до ста ју, очу-
ва на са мо сре ди шња, не што ма сив ни ја, би ко нич на. 
Лук тра пе за стог пре се ка. По иви ци сто пе су два па ра 
во лу та. Игла очу ва на. Ди мен зи је: L 7,5 cm, W очу ва-
на 4,0 cm, H 3,5 cm. Сон да 2, гроб 18, у пре де лу до ње 
ви ли це. Та бла 4/5, сл. 14/7.26

4. Опла та од тан ког брон за ног ли ма, це ва стог об-
ли ка. Ди мен зи је: R 1,8 cm, H oчувана 2 cm, T 0,1 cm. 
Сон да 2, гроб 18, у пре де лу оч не ду пље. Та бла 4/3.

5. Три фраг мен та брон за не жи це, S об ли ка, мо гу ће 
од лан ца. Ди мен зи је: L 1,0 cm, T жи це 0,1 cm. Сон да 
2, гроб 18, око ло ба ње. Та бла 4/4.

6. Пот пу но не чи так и оште ћен брон за ни нов ац. Ae. 
Ди мен зи је: R 13 mm, 0,4 g. Сон да 5, гроб 19. Сл. 6/7.

7. Пот пу но не чи так и оште ћен брон за ни нов ац. Ае. 
Ди мен зи је: R 19 mm. Сон да 5, гроб 19, се ве роза пад ни 
део сон де. Сл. 6/7.

8. Kрчаг тро ли сног, бла го раз гр ну тог отво ра, овал-
ног тр бу ха и рав ног дна. Ис под обо да по ла зи тра ка ста, 
по сре ди ни ужле бље на др шка и спа ја се с тр бу хом. На 
тр бу ху се уоча ва ју уски па ра лел ни жле бо ви. Дно је 
уско. Си во пе чен, пе ско ви те фак ту ре. Ди мен зи је: Н 
18,3 cm, R oбода 8,0 cm, R тр бу ха 11,5 cm, R дна 5,5 
cm. Сон да 5, гроб 19, се вер но про ши ре ње, уз за пад ни 
про фил. Та бла 4/6, сл. 13/5.27

9. Брон за на дво чла на кр ста ста фи бу ла са шар ни-
ром. По преч на гре да ше сто у га о ног пре се ка на ко јој 
се на ла зе кру жне лу ко ви це са ду плим пр сте на стим 
за де бља њем. Иста лу ко ви ца и за де бља ња на ла зе се 
на по чет ку лу ка ко ји је тра пе за стог пре се ка. Сто па је 
крат ка. Игла не до ста је. Ди мен зи је: L 5,0 cm, W 4,0 cm, 
H 2,5 cm. Сон да 5, гроб 19, се ве роза пад ни део сон де. 
Та бла 5/2, сл. 14/6.28

10. Ма ња зде ла или ча ша од жућ ка стог про зир ног 
ста кла, не про фи ли са ног рав ног обо да, хе мис фе рич-
ног ре ци пи јен та, бла го уду бље ног дна. Укра ше на са 
два па ра лел на ду бља жле ба ис под обо да. Ди мен зи је: 
R 15 cm, H 8,5 cm. Сон да 5, гроб 19, слој ни ве ла ци је. 
Та бла 5/7, сл 13/6.29

11. Фраг мент лон ца ма њих ди мен зи ја, крат ког ко со 
раз гр ну тог обо да, ја јо ли ког тр бу ха. Ра ђен је од гли не 
с при ме са ма пе ска, си ве бо је пе че ња, нео бра ђе не по-

вр ши не.  Ди мен зи је: R обо да 11 cm. Сон да 5, гроб 19, 
слој ни ве ла ци је. Та бла 5/8.30

12. На ру кви ца од цр но-зе лен ка сте ста кле не па сте, 
по лу кру жног пре се ка, укра ше на ди ја го нал ним ре бри ма 
са спољ не, а глат ка са уну тра шње стра не. Ди мен зи је: R 
7 cm, Т 1,1 cm. Сон да 5, гроб 19. Та бла 5/4, сл. 14/4.31

13. На ру кви ца од зе лен ка сто-цр не ста кле не па сте с 
крат ким ко сим ре бри ма, по лу кру жног пре се ка, глат ка 
са уну тра шње стра не. Ди мен зи је: R 5,5 cm, Т 0,8 cm. 
Сон да 5, гроб 19. Та бла 5/3, сл. 14/5.32

14. Три де сет и че ти ри (34) ко ма да пер ли од цр не 
ста кле не па сте или га га та, кру жног пре се ка, овaлно-
кру жног об ли ка с вер ти кал ним ре бри ма. Не ке су спо-
је не. Ди мен зи је: 0,5х0,5 cm; 0,5х0,3 cm; 0,7х0,5 cm. 
Сон да 5, гроб 19. Та бла 5/1, сл. 14/3.33

15. Се ки ра (se cu ris, is, f.) луч но из ви је ног се чи ва ко-
је се од уши це ши ри. Кру жни отвор за др шку, не до ста је 
зад њи део. Ди мен зи је: L oчувана 15,8 cm, W oчувана 
2,5–4,5 cm. Сон да 5, гроб 19, слој ни ве ла ци је.34

16. Ло нац ма њих ди мен зи ја, за о бље ног раз гр ну тог 
обо да и ја ја стог тр бу ха, укра шен у до њем де лу та њим 
ре бри ма. Бла го на гла ше но уско дно. Там но си ве бо је 
пе че ња, пе ско ви те фак ту ре. Ре кон стру и сан. Ди мен-
зи је: Н 11,3 cm, R обо да 9 cm, R тр бу ха 10,5 cm, R дна 
4 cm. Сон да 5, про фил шкар па ко па, слој ни ве ла ци је, 
се вер ни део сон де. Та бла 5/10, сл. 13/4.35

17. Пе хар ко со раз гр ну тог обо да, ни ско пре ло мље-
ног тр бу ха, пр сте на стог дна. Из ра ђен на ви тлу, од сред-
ње пре чи шће не гли не, окер бо је пе че ња. Ре кон стру и-
сан. Ди мен зи је: H 6,0 cm, R обо да 7,5 cm, R тр бу ха 7 cm, 
R дна 2.7 cm. Cонда 5, се ве роза пад ни део сон де. Та бла 
5/9, сл. 13/2.36

18. Ло нац ма њих ди мен зи ја, за о бље ног раз гр ну тог 
обо да и ши ро ког лоп та стог тр бу ха, укра шен па ра лел-
ним жле бо ви ма, за ко шен у стра ну. Бла го на гла ше но 
уско дно. Све тле окер-бе ли ча сте бо је пе че ња, пе ско-
ви те фак ту ре. Ре кон стру и сан. Ди мен зи је: H 11,5 cm, 
R обо да 9,5 cm, R тр бу ха 12 cm, R дна 5 cm. Cонда 5, 
про фил шкар пе ко па, слој ни ве ла ци је, се вер ни део 
сон де. Сл. 13/3.37

Са мо у че ти ри гро ба на ла зи ли су се пред ме ти 
(гроб 1, 11, 18, 19). Гроб ни ин вен тар чи не пред ме ти 
лич не сво ји не по кој ни ка (фи бу ле, на ру кви це, огр-

26   Ана ло ги је: Кру нић, 1997, 157, кат. 257, IV век; Bo jo vić, 1983, 86, 87, кат. 433–439, T. LI–LII.

27   Ана ло ги је: Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, VII/15, 135, II–сре ди на IV ве ка.

28   Ана ло ги је: Bo jo vić, 1983, 86, 87, кат. 440–451, T. LII–LIV.

29   Ана ло ги је: Ru žić, 1994, 38, тип IV/6b; Цер ма но вић-Ку зма но вић, Ве ли ми ро вић-Жи жић, Сре јо вић, 1975,  гроб 301; Cer ma no-
vić-Ku zma no vić, 1991,  сл. 72, 70.

30   Ана ло ги је: Ni ko lić-Đor đe vić, 2000,  тип II/2, 66, дру га по ло ви на III – по че так V ве ка.

31   Ана ло ги је: Јеlinčić, 2007, T 1/3, III–IV век.

32   Ана ло ги је: Da u to va-Ru še vljan, Bruk ner, 1992, Т.16, кат. 79–83, IV век; Јеlinčić, 2007, T 1/6; Јеlinčić, 2004, табла 1/8, 35, 36, 
III–IV век.

33   Ана ло ги је: Ber ton celj-Ku čar, 1979, 265, Т. 3/14; Gi u nio, 2010, 200, кат. 20, sl. 28.

34   Ана ло ги је: По по вић, 1988, Т XI 3, XLI 4.

35   Ана ло ги је: Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, тип II/7, 68, дру га по ло ви на III ве ка; Bruk ner, 1981, тип 5, Т. 110/11, 104, III–IV век.

36   Ана ло ги је: Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, тип IX/40, 173, IV век; Bruk ner, 1981, тип 3, Т. 100, 100 (ва ри јан та са др шком), III–IV век.

37   Ана ло ги је: Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, тип II/7, 68, дру га по ло ви на III ве ка; Bruk ner, 1981, тип 5, Т. 110/18, 104, III–IV век.
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Сл. 13. Камаљ, реконструисане посуде од земље и стакла

Fig. 13. Kamalj, reconstructed vessels of clay and glass
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ли ца), као и по су де. У гро бу 19 от кри ве но је нај ви-
ше при ло га и прет по ста вља се да је по кој ник би ла 
осо ба жен ског по ла. Не ко ли ко по су да на ђе но је у 
сло ју ни ве ла ци је на ис точ ној гра ни ци не кро по ле, 
те мо гу би ти ин вен тар раз ру ше них гро бо ва. Сам 
по крет ни ар хе о ло шки ма те ри јал има ана ло ги ја у 
ра но хри шћан ским не кро по ла ма где је по сто јао па-
ган ски оби чај по ла га ња укра сних и дру гих пред ме-
та (ке ра мич ких и ста кле них по су да, на ки та), као на 
не кро по ли Ду кља (Цер ма но вић-Ку зма но вић, Ве ли-
ми ро вић-Жи жић, Сре јо вић, 1975) или не кро по ли 
Са гвар (Bur ger, 1966, 99–234).

Не ма из ра же них хри шћан ских сим бо ла ни ти пред-
ме та са овом те ма ти ком. Не кро по ла се на осно ву по-
ло жа ја и на ла за мо же да то ва ти у пе ри од по чет ка IV 
до тре ће че твр ти не IV ве ка, ве ро ват но до на је зде Го та 
378–380. го ди не. 

Ке ра мич ке по су де на ђе не у окви ру не кро по ле 
при па да ју лон ци ма ма њих ди мен зи ја ко со или луч но 
раз гр ну тог и бла го за ко ше ног обо да, ко ји су да то ва ни 
од дру ге по ло ви не III до по чет ка V ве ка. Из ра ђе ни су 
од си ве гли не у ни јан са ма све тло си ве до там но си ве 
бо је са до ста пе ска, гру бе фак ту ре. Лон ци, ве о ма че-
сти у гро бо ви ма IV ве ка, при па да ју ти по ви ма ло кал не 
про вин циј ске ка сно ан тич ке про из вод ње (Ma ri jan ski-
Ma noj lo vić, 1987, 69). 

Јед на по су да (та бла 4/1) из гро ба 1 при па да ти-
пу крат ког ко со раз гр ну тог обо да, ја јо ли ког тр бу ха, 
од но сно ти пу II/2 ти по ло ги је Син ги ду ну ма ко ји се 
да ту је у дру гу по ло ви ну III и по че так V ве ка (Ni ko-
lić-Đor đe vić, 2000, 66). 

Две по су де (та бла 5/10, сл. 13/4 и сл. 13/3) из сло ја 
ни ве ла ци је, мо гу ће из раз ру ше них гро бо ва, при па да ју 
ти пу сфе рич ног тр бу ха, са бла го за ко ше ним обо дом и 
рав ним, за де бља ним дном, да то ва ни у III и IV век, ко ји 
се ја вља ју у Па но ни ји у Срем ским Кар лов ци ма, Сир-
ми ју му, Ци ба ла ма, Дум бо ву, Бур ге ни (Bruk ner, 1981, 
104).38 Ови об ли ци нај бли жи су ти пу II/7 ти по ло ги је 
Син ги ду ну ма по об ли ку обо да и про фи ла ци ји, a да ту ју 
се у дру гу по ло ви ну III ве ка и  рет ко су за сту пље ни у 
овом цен тру (Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 68).39 

Ло нац из гро ба 11 (та бла 4/2, сл. 13/1) при па да 
ти пу луч но раз гр ну тог обо да за о бље них иви ца, од-
но сно II/20 ти по ло ги је Син ги ду ну ма. У окви ру ти па 
из два ја ју се ста ри ја ва ри јан та, ла те но ид не фор ме и од 
бо ље пре чи шће не гли не, и мла ђа ва ри јан та из ра ђе-
на од гли не сла би јег ква ли те та, ко ја пред ста вља про-
вин циј ски про из вод (Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 74, 75). 
Овај ло нац убра ја се у тип 22 па нон ске ке ра ми ке са 
би ко нич ним или сфе рич ним тр бу хом и раз гр ну тим 
обо дом, да то ван у IV век (Bruk ner, 1981, 106; Da u to-
va-Ru še vljan, 2003, 124).40

Ме ђу по су да ма из сло ја ни ве ла ци је из два ја се и пе-
хар, од но сно шо ља са спољ не стра не за ко ше ним обо-
дом, ни ског тр бу ха (та бла 5/9, сл 13/2). У Па но ни ји се 
ја вља у ва ри јан ти с јед ном др шком, а да то ван је у III и 
IV век, за сту пљен у Па но ни ји у Сир ми ју му, Те у то бур ги-
ју му, Мур си (Bruk ner, 1981, тип 3, Т. 100, 100).41 По ја ва 
и раз вој ове фор ме ка рак те ри стич ни су за по ду нав ске и 
бал кан ске про вин ци је и обла сти Бар ба ри ку ма. Број ни 
на ла зи у До њој Па но ни ји по твр ђу ју њи хо ву ши ро ку 
при ме ну од II ве ка (Bruk ner, 1981, 41).

Кр ча зи су за сту пље ни јед ним при мер ком из гро-
ба 19 (та бла 4/6, сл. 13/5). По су де овог ти па ја вља ју 
се у ши ро ком вре мен ском ра спо ну, од по чет ка II до 
сре ди не IV ве ка, и оми ље ни су при лог у гро бо ви ма 
(Ni ko lić-Đor đe vić, 2000, 135, 203), на ро чи то IV ве ка 
(Ma ri jan ski-Ma noj lo vić, 1987, 69).

Но вац у окви ру не кро по ле је ма ло бро јан, што је 
и оби чај при ли ком са хра њи ва ња у IV ве ку (Цер ма-
но вић-Ку зма но вић, Ве ли ми ро вић-Жи жић, Сре јо вић, 
1975, 255). У пи та њу су два нов чи ћа из гро ба 19, оба 
не чит ка (сл. 6/7).

По сто ји ви ше ти по ва ка сно ан тич ких на ру кви ца, из-
ра ђе них од ста кла, ста кле не па сте и га га та. Европ ске 
ва ри јан те раз ви ле су се под из ра же ним ла тен ским на-
сле ђем и ја вља ју се то ком це лог ан тич ког пе ри о да (Je-
lin čić, 2004, 215). На ру кви ца са во до рав ним или ко сим 
ре бре њем из гро ба 19 (та бла 5/3, сл. 14/5) да то ва на је у 
III и IV век и при па да ва ри јан ти за сту пље ној и на Ис то-
ку и у Евро пи (Je lin čić, 2004, 104).42 Ана ло ги је се ја вља ју 
у Го мо ла ви у IV ве ку (Da u to va-Ru še vljan, Bruk ner, 1992, 
104), Пе чу ју (Fülep, 1984, 84; Pe tru, Pe tru, 1978, 40), 
Емо ни (Ple sni čar-Gec, 1983, 148), Ви ро ви ти ци-Ки шкор-
ју (Je lin čić, 2004, 216). Овај тип на ру кви ца са Го мо ла ве, 
на ђен у кул тур ном сло ју, по ре клом из по ре ме ће них гро-
бо ва или ја ма, опре де љу је се у пр ву по ло ви ну IV ве ка 
(Da u to va-Ru še vljan, Bruk ner, 1992, 104).

На ру кви ца укра ше на ди ја го нал ним ре бре њем за-
сту пље на је та ко ђе јед ним при мер ком из гро ба 19 (та-
бла 5/4, сл. 14/4) где су ре бра ис пуп че на. На ру кви це 
тог ти па да ту ју се та ко ђе у III и IV век и ја вља ју се у 
Го мо ла ви у IV ве ку (Da u to va-Ru še vljan, Bruk ner, 1992, 
217), Не ви о ду ну му (Pe tru, Pe tru, 1978, 39), Ви ро ви ти-
ци-Ки шкор ју (Je lin čić, 2007, 216). 

Ин вен та ру гро ба 19 при па да ју и 34 пер ле од цр не 
ста кле не па сте или га га та (та бла 5/1, сл. 14/3). Пер-
ле од ста кле не па сте, раз ли чи тих об ли ка и бо ја, че сте 
су у пе ри о ду од II до IV ве ка, не рет ко се ком би ну ју с 
пер ла ма од зла та, ћи ли ба ра, ка ме на, и фор ми ра ју вр ло 
де ко ра тив не ком би на ци је об ли ка и бо ја ко је су глав-
на од ли ка по ли хром ног сти ла III и IV ве ка. На ла же не 
су на број ним ло ка ли те ти ма Ме зи је, Па но ни је, Дар-
да ни је и Ма ке до ни је (Jo va no vić, 1978, 44). По у зда но 

38   Тип 5, Т. 110/11, 18.

39   Тип II/7, 68.

40   Тип 22, Т. 119, 106.

41   Тип 3, Т. 100.

42   Тип В2.
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Сл. 14. Камаљ, предмети од земље, стакла и метала откривени приликом ископавања

Fig. 14. Kamalj, objects of clay, glass and metal discovered during excavations
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да то ва не гроб не це ли не из Ви ми на ци ју ма до ка зу ју 
њи хо ву по пу лар ност то ком III ве ка (Спа сић-Ђу рић, 
2007, 323–340). 

На ре бре не, me lo nen пер ле за сту пље не су у I, али 
и у IV ве ку (Ber ton celj-Ku čar, 1979). Иако су че шће 
ра не пер ле овог ти па, ве ће и од све тлог ста кла или 
па сте, има их и цр них, од но сно од га га та. Га гат се од 
ста кла раз ли ку је по то ме што је не про зи ран, лак ши и 
то пао на до дир у од но су на пред ме те од ста кла (Gi u-
nio, 2010, 195). По ве зи ван је са за гроб ним жи во том 
и чест је у гро бо ви ма. И ка сни је, га гат се на зи ва ка ме-
ном жа ло сти.  

Ин вен тар гро бо ва 18 и 19 чи не и две брон за не кр-
ста сте фи бу ле. Фи бу ле овог ти па ве о ма су за сту пље не 
ши ром гор ње Ме зи је. Ра ши ре не су по за пад ним рим-
ским про вин ци ја ма, на ро чи то дуж Ду на ва, по себ но 
у Па но ни ји, где су по сто ја ли цен три за њи хо ву про-
из вод њу, у Дар да ни ји (Jo va no vić, 1978, 56), али и у 
Ази ји и Афри ци (Bo jo vić, 1983, 82). На ла же не су у 
на се љи ма, утвр ђе њи ма, не кро по ла ма (Da u to va-Ru-
še vljan, Bruk ner, 1992, 85; Ma ri jan ski-Ma noj lo vić, 1987, 
65, 66; Da u to va-Ru še vljan, 2003; Pop-La zić, 2002, 65, 
66), оста ва ма, али и по је ди нач но. Ка рак те ри стич не су 
за IV век, ма да се сре ћу и кра јем III и по чет ком V ве ка. 
По сто ји ве ли ки број ва ри јан ти из ве де них на осно ву 
об ли ка гла ве и укра са на сто пи (Bo jo vić, 1983, 82–87; 
Kрунић, 1997, 100).

Фи бу ла из гро ба 19 (та бла 5/2, сл. 14/6) при па-
да ва ри јан ти са ше сто у га о ном по преч ном гре дом. У 
Гор њој Ме зи ји ова кве фи бу ле (ва ри јан та 1 ти по ло ги је 
Син ги ду ну ма) на ла же не су углав ном дуж ли ме са. Да-
ту ју се у вре ме 290–320. го ди не (Kel ler, 1971; Bo jo vić, 
1983,  84).43

Фи бу ла из гро ба 18 (та бла 4/5, сл 14/7) при па да ва-
ри јан ти 7 кр ста стих фи бу ла ти по ло ги је Д. Бо јо ви ћа. Да-
ту ју се у вре ме 350–380. го ди не иако их има и у пр вој 
по ло ви ни IV ве ка (Kel ler, 1971; Bo jo vić, 1983, 86, 87).44

Ста кле не по су де пред ста вља ју ско ро ре до ван ин вен-
тар у гро бо ви ма рим ских, као и ка сно ан тич ких не кро-
по ла (Зо то вић, Јор до вић, 1990; Pop-La zić, 2002, 57–59; 
Цер ма но вић-Ку зма но вић, Ве ли ми ро вић-Жи жић, 
Сре јо вић, 1975, 152; Ma ri jan ski-Ma noj lo vić, 1987, 67; 
Da u to va-Ru še vljan, Bruk ner, 1992; Da u to va-Ru še vljan, 
2003, 118–120). Ста кле ну по су ду на не кро по ли у Ка-
ма љу пред ста вља при ме рак из гро ба 19 (та бла 5/7, сл. 
13/6). По лу лоп та сте ча ше или зде ле не про фи ли са ног 
рав но за вр ше ног обо да ду бљег ре ци пи јен та, рав ног или 
уду бље ног дна, из ра ђе не од бе лог, без бој ног, зе лен ка-
стог или жућ ка стог ста кла, нај че шће су укра ше не пли-
ћим или ду бљим бру ше ним жле бо ви ма ис под обо да. 
Из ра ђи ва не су тех ни ком сло бод ног ду ва ња. Нај ра ни ји 
при мер ци да то ва ни су у сре ди ну и дру гу по ло ви ну  III 
ве ка, али су ови пред ме ти ка рак те ри стич ни тек за IV век 
(Cer ma no vić-Ku zma no vić, 1991, 27; Ru žić, 1994, 38).45

По су де овог ти па су ре ла тив но чест гроб ни ин-
вен тар и на ју го и сточ ној не кро по ли До кле је, а на ла-
же не су и на ве ћем бро ју ка сно ан тич ких на ла зи шта 
Дал ма ци је. Ве ћи на струч ња ка ми сли да су про дукт 
гал ских ра ди о ни ца, ма да по сто ји и ми шље ње да су 
по ре клом са Ис то ка. Ши ро ко су ди стри бу и ра не, на-
ла же не су од се вер не и ис точ не Евро пе до Пан ти ка-
пе јо на, Ки пра и Егип та (Цер ма но вић-Ку зма но вић, 
Ве ли ми ро вић-Жи жић, Сре јо вић, 1975, 159; Cer ma-
no vić-Ku zma no vić, 1991, 27).

Пред ме ти сва ко днев не упо тре бе, као огле да ла, но-
же ви, се ки ре, ков че жи ћи би ли су по ла га ни за по тре бе 
по кој ни ка на оном све ту, али су мо гли има ти и култ ни 
ка рак тер (Pop-La zić, 2002, 72). При лог гро ба 19 чи ни 
гво зде на се ки ра. Се ки ра је че сто пред ста вље на на ра-
зним ан тич ким спо ме ни ци ма, на ра зним сце на ма, као 
и на над гроб ним и во тив ним спо ме ни ци ма, а ја вља 
се и ме ђу ми ни ја тур ним во тив ним мо де ли ма ала та, 
по зна тим ши ром Рим ског цар ства (По по вић, 1988, 
61). У обла сти срп ског По мо ра вља и По ду на вља број-
ни су на ла зи раз ли чи тих ва ри јан ти се ки ра. Гво зде не 
алат ке ја вља ју се на не кро по ли Бе шки у Сре му (Ma-
ri jan ski-Ma noj lo vić, 1987, 60), као и у Син ги ду ну му 
(Pop-La zić, 2002). 

ПрА и Сто риЈ СКи оБЈе КАт

У ис точ ном де лу ло ка ли те та где су от кри ве ни 
оста ци ка сно ан тич ког гро ба број 19 уочен је слој 
мр ке, ма сне зе мље са про слој ци ма га ра и за пе че не 
зе мље, об лу ци ма и не ко ли ко фраг ме на та жи во тињ-
ских ко сти ју. Ра ди се о по вр ши ни у об ли ку ве ће ја ме 
не пра вил них кон ту ра у ко јој је от кри ве на ве ли ка 
ко ли чи на фраг ме на та пра и сто риј ских по су да раз-
ли чи тих об ли ка и на чи на из ра де. Де бљи на овог кул-
тур ног сло ја из но си ла је 1,50 m. Ју жни део ја ме био 
је оште ћен уко пом рим ског гро ба, од но сно ње го вим 
дном у ви ду че ти ри ква драт не опе ке. У се вер ном де лу 
сон де (бр. 5), у про фи лу за пад ног про ши ре ња ја сно 
се оцр та вао об лик пра и сто риј ске ја ме. При ли ком 
пра жње ња ја ме, на ду би ни од 1 m у сло ју мр ке зе мље, 
на ђе но је ви ше фраг ме на та нео лит ске ке ра ми ке ко ји 
су чи ни ли де ло ве нај ма ње три по су де (та бле 6–8). 
У се ве ро за пад ном де лу ја ме из дво јен је ком пак тан 
слој са за пе че ном зе мљом у ви ду зи да. На осно ву ма-
те ри ја ла ко ји чи ни ис пу ну ја ме мо гло се прет по ста-
ви ти да се ра ди о оста ци ма пра и сто риј ске пе ћи (сл. 
15). Чи шће њем ма ње по вр ши не са ле пом и га ром 
де фи ни сан је за пад ни обод ја ме. На кон из вр ше ног 
по ду жног и по преч ног пре се ца ња ја ме, у ње ном ју-
го и сточ ном де лу, ис под оста та ка пе ћи от кри ве на је 
по вр ши на ди мен зи ја 1х0,90 m ко ју чи не слој га ра, 
фраг мен ти ке ра ми ке, ма њи ко ма ди ле па, жи во тињ-
ске ко сти и шљу нак. У се вер ном и за пад ном де лу ја ме 

43   Кат. 381–397, T. XL–XLII.

44   Кат. 433–439, T. LI–LII.

45   Тип IV/6b.
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уочен је та нак слој га ра из над ког се на ла зи слој мр ке 
зе мље де бљи не 0,30–0,40 m и ар хе о ло шки је сте ри-
лан. У пре се ку ја ме пра ћен је слој са оста ци ма пе ћи 
(ке ра ми ка, леп, жи во тињ ске ко сти, кре ме не алат ке 
и ка мен – об лу ци). Ди мен зи је ја ме су 2,20х2,20 m. 
Дно ја ме уз се вер ни про фил за пад ног про ши ре ња 
на ла зи се на ду би ни од 2,63 m, а уз ју жни про фил 
ду би на је 2,61 m.

Прет по ста вља мо да је овај де ли мич но очу ван пра-
и сто риј ски обје кат био по лу зе му ни ца ко ја је има ла 
пећ у свом ју го и сточ ном де лу. По сле на пу шта ња, 
обје кат је се кун дар но ко ри шћен као от пад на ја ма. 
Уко пом ан тич ког гро ба ја ма је оште ће на у ју жном и 
ју го за пад ном де лу. На осно ву на ла за ке ра мич ког ма-
те ри ја ла обје кат мо же мо хро но ло шки опре де ли ти у 
пе ри од ка сног нео ли та, од но сно, ра ног ене о ли та (IV 
ми ле ни јум пре н. е.).

Ју жно од ове ја ме (око 10 m уда љен) оште ћен је 
ве ћи део још јед ног пра и сто риј ског објек та (сонда 7) 
ра дом ме ха ни за ци је на ис ко пу ја ло ви не, те се не мо же 
у це ли ни са гле да ти ње го ва на ме на ни ти хро но ло шки 
од ре ди ти вре ме на стан ка, од но сно узрок на пу шта ња. 
От кри ве ни су оста ци за пе че не зе мље са га ром, ве ћа 
ко ли чи на ке ра ми ке и ко ма ди ле па од ко јих су не ки са 
оти сци ма. Мо гу ће је да се ра ди о над зем ном објек ту. У 
сло ју там но мр ке зе мље са про слој ци ма га ра, за пе че не 
зе мље, ке ра ми ке и ка ме на на ђен је део фи гу ри не од 
за пе че не зе мље (та бла 8/7).

ПрА и Сто риЈ СКи оБЈе КАт – нА ЛА Зи

У ја ми (сон да 5) пре о вла ђу је винчанскa ке ра ми ка. 
Фак ту ра по су да је зр на ста, гру ба, са до ста нео р ган ских 
при ме са у ви ду ка мен чи ћа, ту ца не ке ра ми ке, рет ко 
шкољ ке. По су де су ре дук ци о но и ок си да ци о но пе че-
не, бо ја по су да је од си ве до цр не код ре дук ци о но, а 
окер до цр ве не код ок си да ци о но пе че них. По вр ши на 
фраг ме на та је ве о ма тро шна и ис пра на, из ве стан број 
фраг ме на та је се кун дар но го рео. 

Оста ли по крет ни ар хе о ло шки ма те ри јал чи не кре-
ме ни ар те фак ти и две гла ча не ка ме не алат ке. 

Ве о ма ма ли број фраг ме на та керамичких посуда 
је ди јаг но стич ки по де сан. Реч је о ко нич ним зде ла ма 
пре ла зне фак ту ре (та бла 6/3, 4), по лу лоп та стим зде ла-
ма (та бла 6/1), као и фраг мен ти ма зде ла гло бу лар ног 
ти па с крат ким ци лин дрич ним вра том фи не фак ту ре 
ре дук ци о но пе че не. Здела ци лин дрич ног гор њег де-
ла са др шка ма на тр бу ху (та бла 6/2, 6) из ра ђена је од 
гли не с при ме са ма шљун ка, гру бе фак ту ре. Из два ја се 
не ко ли ко фраг ме на та сто па.

Пре о вла ђу ју фраг мен ти тр бу ха зде ла са бра да ви ча-
стим др шка ма, тр бу си по су да са дуг ме та стим и че па-
стим др шка ма, тра ка стим др шка ма ам фо ра и дру гих 
по су да (та бла 6/5, 6). Укра ша ва ње је рет ко.

У сон ди су у окви ру ја ме на ђе ни ар те фак ти од окре-
са ног и гла ча ног ка ме на. Ме ђу окре са ним су од би ци 
(6), је згра (2), као и 5 ре ту ши ра них ар те фа ка та (4 стру-
га ча и 1 по стру шка).  Ре ту ши ра ни ар те фак ти из ра ђе ни 
су од ква ли тет ног ро жна ца, али от па ци од овог ма те-

ри ја ла ни су на ђе ни. Про на ђе не су две фраг мен то ва не 
те сле од гла ча ног бе лог ка ме на. 

При ли ком ар хе о ло шког ис ко па ва ња на са крал ном 
објек ту за па же ни су на ла зи ке ра ми ке и пра и сто риј-
ских кул ту ра ко је при па да ју ста ри јем и мла ђем нео ли-
ту, као и ене о лит ском пе ри о ду. По ред ке ра ми ке би ло 
је гру ме ња ле па, као и је дан кре ме ни ар те факт (на-
ђен на ни воу по да ис точ не ап си де, кв. Е 3, ди мен зи ја 
2,8х1,6x0,3 cm, та бла 7/4).

Ста ри ји нео лит, стар че вач ка кул ту ра пред ста-
вље на је на ла зи ма углав ном пре ла зне и гру бе фак-
ту ре. Иако је из дво је на ве ћа ко ли чи на ке ра ми ке, 
углав ном се ра ди о не ди јаг но стич ким фраг мен ти ма 
тр бу ха, ко ји су из ра ђе ни од гли не с нео р ган ским (ка-
мен чи ћи, ту ца на ке ра ми ка) и ор ган ским при ме са ма 

Сл. 15. Камаљ, основа праисторијске јаме са 
остатцима пећи

Fig. 15. Kamalj, ground plan of prehistoric pit with 
remains of oven
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Табла 6. Камаљ, праисторијски предмети од земље 

Table 6. Kamalj, prehistoric clay artifacts
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Табла 7. Камаљ, праисторијски предмети од земље

Table 7. Kamalj, prehistoric clay artifacts

T. 7
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Табла 8. Камаљ, праисторијски предмети од земље

Table 8. Kamalj, prehistoric clay artifacts
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(пле ва). Мно ги од њих укра ше ни су бар бо ти ном. 
Ти по ло шки су опре де љи ве са мо ко нич не зде ле са 
бла го за о бље ним зи до ви ма, су же ног или рав ног обо-
да (та бла 7/1, 2).

Вин чан ска ке ра ми ка пред ста вље на је фраг мен ти ма 
две по су де би ко нич не фор ме (та бла 6/7, 8; табла 7/2), 
при гла ча них по вр ши на, бла го кон кав ног гор њег де ла. 
Из ра ђе не су од гли не с нео р ган ским при ме са ма. 

Из два ја се сто па пе де стал не зде ле/пе ха ра (та бла 
7/7).

Гру па на ла за мо жда би мо гла при па да ти ене о ли ту. 
Реч је о не ко ли ко фраг ме на та ке ра ми ке мр ке и окер 
бо је, зде ла ма рав них и бла го раз гр ну тих ко нич них зи-
до ва (та бла 7/3).

На ла зак ове вр сте ма те ри ја ла не из не на ђу је, с об-
зи ром на по сто ја ње ста ри је нео лит ских, стар че вач ких 
на се ља  на ло ка ли те ту Ма на сти ри не у Ско ба љу (Јеж, 
1995, 27–52; Јеж, 1998, 27–42), ло ка ли те ту Ја ри чи ште 
1 и Ма син ске њи ве (Бла го је вић, Ар сић, 2009, 71–74; 
Бла го је вић, 2010, 58–60) и ло ка ли те ту Ли ва де у Ка-
ле ни ћу (Бла го је вић, 2005, 31).

Вин чан ска на се ља ис ко па ва на су на ло ка ли те ти-
ма Цр кви не–Ма ли Бо рак (по зна вин чан ска кул ту ра) 
(Бла го је вић et al. 2011), Ма син ске њи ве и Ја ри чи ште 
1 (ра на вин чан ска кул ту ра), док су кул ту ре ба кар ног 
до ба за сту пље не на ло ка ли те ти ма Ма син ске њи ве и 
Ја ри чи ште 1 у Ма лом Бор ку (Бла го је вић, Ар сић, 2009, 
71–74) и ло ка ли те ту Ли ва де у Ка ле ни ћу (Бла го је вић, 
2005, 31–76). По све му су де ћи, на про сто ру на ко ме је 
ка сни је из гра ђен са крал ни обје кат и фор ми ра на не кро-
по ла по сто ја ло је ви ше слој но пра и сто риј ско на се ље, 
чи је ће ис ко па ва ње би ти из вр ше но у при пре ма ма пре 
по нов не ак ти ва ци је ПК Ко лу ба ра, Ис точ но по ље.  

По крет ни ар хе о ло шки ма те ри јал из ја ме у сон ди 
7 мо же се опре де ли ти у вин чан ску кул ту ру. По су де 
су углав ном пре ла зне и гру бе, рет ко фи не фак ту ре, 
ре дук ци о но и ок си да ци о но пе че не, а не ке су го ре ле. 
Ве о ма ма ли број фраг ме на та је ди јаг но стич ки опре-
де љив. Зде ле су за сту пље не при мер ци ма ко нич них 
зи до ва, као и зде ла ма гло бу лар ног ти па с крат ким 
ци лин дрич ним вра том фи не фак ту ре, ре дук ци о но 
пе че ним (та бла 7/5), лон ци при мер ком кон кав ног 
гор њег де ла, пре ла зне фак ту ре (та бла 7/6). Не ко ли ко 
фраг ме на та при па да ам фо ра ма (та бла 8/2).

Пре о вла ђу ју фраг мен ти тр бу ха зде ла са бра да ви-
ча стим, дуг ме та стим, че па стим и ро жа стим др шка ма 
на зде ла ма, као и тра ка сте др шке ве ћих по су да (та бла 
8/1, 3, 4, 5, 6). Из два ја се не ко ли ко фраг ме на та сто пе 
(та бла 7/7).

Ор на мен ти ка је рет ка. У пи та њу је по су да гру бе 
фак ту ре – ло нац с хо ри зон тал ним ни зом ути сну ћа из-
ве де них ути ски ва њем пр ста ис под обо да (та бла 8/8). 

Је дан фраг мент тр бу ха ам фо ре укра шен је уре за ним 
тра ка ма ис пу ње ним кру жним убо ди ма (та бла 8/2).

Из два ја се гла ва фи гу ри не, ди мен зи ја 3,2х2,2 cm 
(та бла 8/7), су мар но мо де ло ва на, на ко јој се ис ти че 
са мо нос (Пе тро вић, Ка тић, Спа сић, 2009).  

У сон ди 7 про на ђен је са мо је дан ре ту ши ра ни ар-
те факт од ро жна ца (та бла 7/4).

ЗА вр шно рАЗ мА трА ње

На за рав ње ном пла тоу бла гог уз ви ше ња из над ста-
рог то ка ре ке Ко лу ба ре, на пар це ла ма ко је су об ра сле 
ви со ком тра вом и ко ро вом или су би ле под по љо при-
вред ном кул ту ром, у се вер ном де лу ло ка ли те та до ми-
ни ра ло је пра вил но зе мља но уз ви ше ње, што је на ве ло 
на за кљу чак да се ов де мо гао на ла зи ти ве ћи пра и сто-
риј ски ту мул. Ме ђу тим, у пр вим ис ко пи ма на про сто-
ру овог уз ви ше ња от кри вен је ар хе о ло шки ма те ри јал 
(ке ра ми ка, гра ђе вин ски ма те ри јал) из ка сно ан тич ког 
пе ри о да. От кри ћем гроб них уко па и гра ђе вин ског шу-
та би ло је очи глед но да је реч о не кро по ли уз са крал ни 
обје кат у не по сред ној бли зи ни.

На ју жном де лу ло ка ли те та от кри ве на је кр ста ста 
гра ђе ви на са две на спрам не по лу кру жне ап си де на 
ис точ ној и за пад ној стра ни и три пра во у га о не про-
сто ри је – на се ве ру, ју гу и у цен трал ном де лу. Ова кав 
тип гра ђе ви не ко ју окру жу је не кро по ла пред ста вља 
гро бљан ску ка пе лу. Слич ни објек ти от кри ве ни су у 
окви ру не кро по ла IV ве ка на про сто ру про вин ци је 
Па но ни је (Bur ger, 1966, 199).

Под руч је на ко ме су ре ги стро ва ни мно го број ни ло-
ка ли те ти из пе ри о да Рим ског цар ства 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, на жа лост, не до зво-
ља ва до но ше ње пре ци зни јих прет по став ки о тач ном 
прав цу пру жа ња про вин циј ске гра ни це. У од но су на 
дру ге де ло ве Рим ског цар ства под руч је за пад не Ср би је 
је има ло ка рак тер по љо при вред не сре ди не.

Ви ле ру сти ке су по ди за не на од ре ђе ном ра сто ја њу, 
у пра вил ном раз ма ку, ми ни мум шест до се дам ки ло-
ме та ра. Имућ ни зе мљо по сед ни ци има ли су ве ли ка 
има ња са об ра ди вим по вр ши на ма.46 Ова кав тип на се-
о би на је по ди зан ис кљу чи во у до ли ни ве ли ких ре ка, 
на плод ној зе мљи. Нај ви ше их је зе бе ле же но у Ма чви, 
а рет ко у ва љев ском окру же њу. На ма њим има њи-
ма, кра јем III ве ка, ко ја су до би ја ли ни жи офи ци ри, 
не у по ре ди во је био скром ни ји на чин ста но ва ња. О 
то ме све до че от кри ве ни оста ци ви ле у се лу Ско ба-
љу (ло ка ли тет Цр кви не–Ба ре). По све му су де ћи на 
про сто ру се ве ро за пад не Ср би је ни је би ло ја ког вој-
нич ког устрој ства, већ су ста нов ни ке чи ни ли ру да ри 
и рад ни ци у пре ра ди и об ра ди ме та ла. У из во ри ма 

46   На ло ка ли те ту Ани не у се лу Ће ли је, оп шти на Лај ко вац, на 1 km ју жно од ушћа ре ке Љиг у Ко лу ба ру, на бла гој реч ној те ра си, 
на по вр ши ни од око 50 hа от кри ве ни су оста ци ка сно ан тич ког на се ља у ко ме су ис тра же не три гра ђе ви не. Јед на од њих је 
ви ла ру сти ка с под ним гре ја њем и про сто ром за ста но ва ње, док су две има ле еко ном ску функ ци ју. У се ве ро и сточ ном де лу 
ло ка ли те та от кри вен је ве ли ки број рим ског нов ца из пе ри о да II до IV ве ка, на ру кви ца од ста кле не па сте, пр сте ње и фи бу ле, 
што ука зу је да је на овом про сто ру мо гу ће оче ки ва ти не кро по лу где су са хра њи ва ни жи те љи овог ве ли ког на се ља. Ру ко во ди-
лац ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту Ани не је МА Ра ди во је Ар сић, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ва ље во.
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се не по ми ње ни јед на вој на по са да на овом про сто-
ру, што ни ар хе о ло шки ни је до са да до ка за но. Нај ве-
ће утвр ђе ње где је мо гло да бо ра ви око 200 вој ни ка 
би ло је на Ушћу, из ме ђу Обре нов ца и Вла ди ми ра ца. 
На про сто ру Ва ље ва и Круп ња по сто ја ле су зна чај не 
рас кр сни це око ко јих су би ла кон цен три са на ве ћа 
рим ска на се ља.

Са крал ни обје кат на ло ка ли те ту Ка маљ је у ди-
рект ној ве зи са ра ни је ис тра же ним оста ци ма ви ле 
ру сти ке  на ло ка ли те ту Цр кви не–Ба ре ко ја је ис-
тра же на око 500 m ју жно од ло ка ли те та Ка маљ.47 
Стил ско ти по ло шке ка рак те ри сти ке по крет ног ар-
хе о ло шког ма те ри ја ла као и на чин град ње ука зу ју 
на то да су ови гра ђе вин ски објек ти хро но ло шки 
исто вре ме ни. Вре ме на стан ка са крал ног објек та с 
не кро по лом као и ви ле ру сти ке ни је мо гу ће тач но 
утвр ди ти, али, су де ћи пре ма на ла зи ма, вре ме тра-
ја ња мо же мо од ре ди ти у пе ри од кра ја III до дру ге 
по ло ви не IV ве ка.

На осно ву на ла за ре ла тив но ма лог бро ја гро бо ва 
(укуп но 19), од ко јих је је дан имао кон струк ци ју од 
опе ка, два су има ла при ло ге ко ји су ка рак те ри стич ни 
за пе ри од ка сне ан ти ке, мо же се прет по ста ви ти да је 
не кро по ла с ка пе лом при па да ла вла сни ку ви ле и ње-
го вој по ро ди ци као и оста лим ста нов ни ци ма има ња. 
Уоби ча је но је да се у ка пе ла ма са хра њу ју имућ ни ји 
гра ђа ни, од но сно вла сни ци има ња, ме ђу тим, на ло-
ка ли те ту Ка маљ ни је кон ста то ва на ни јед на са хра на 
уну тар објек та.

На ла зи гро бо ва у ко ји ма је про на ђен по кре тан ар-
хе о ло шки ма те ри јал упу ћу ју на за кљу чак да су вла-
сник има ња и ње го ва по ро ди ца умр ли пре за вр шет ка 
из град ње ка пе ле те су са хра ње ни у окви ру већ фор ми-
ра не не кро по ле на пла тоу ко ји је до ми ни рао це лим 
про сто ром, а у не по сред ној бли зи ни ви ле и има ња. 

Гра ђе вин ски шут у ви ду не пра вил них по вр ши на 
(по пло ча ња) на про сто ру не кро по ле, ис под ко га су 
кон ста то ва не са хра не по кој ни ка, упу ћу је на прет-
по став ку да је се кун дар но ис ко ри шћен као гроб но 
обе леж је. С об зи ром на то да су зи до ви гра ђе ви не, 
кон ста то ва ни у те мељ ној зо ни (зи да ње ло мље ним 
ка ме ном цр ве не бо је у тех ни ци су хо зи да, очу ва-
на ви си на од 0,40 до 0,60 m), са очу ва ним сло јем 
мал те ра де бљи не 0,03 m, мо же се за кљу чи ти да је у 
гор њој зо ни обје кат зи дан опе ка ма чи ји су оти сци 
ви дљи ви у мал те ру. У про фи ли ма, са спољ не стра не 
обе ап си де и код ис точ ног де ла про сто ри је 3 уочен 
је слој од бе лог ло мље ног ка ме на (на ду би на ма од 
0,20 до 0,40 m). Овај слој нај ве ро ват ни је пред ста-
вља остат ке по пло ча ва ња (кал др ме) око објек та. 
На ла зи се ис под ру ше вин ског сло ја објек та на осно-
ву че га се мо же за кљу чи ти да је на стао док је обје кат 
био у функ ци ји.

Из глед ка пе ле – са крал ног објек та мо гу ће је де-
ли мич но прет по ста ви ти на осно ву на ла за три фраг-
мен та мо де ла гра ђе ви не од опе ке. Они су це лом 

по вр ши ном укра ше ни хо ри зон тал но, вер ти кал но 
и ко со по ста вље ним тро у га о ним уре зи ма, хо ри зон-
тал ним ли ни ја ма ко ји ма су по де ље на по ља са уре-
зи ма, а на ве ћим фраг мен ти ма при ка за на су вра та 
са свод ном кон струк ци јом у гор њој зо ни, та ко ђе 
укра ше на тро у га о ним уре зи ма. Ово би мо гао да бу-
де мо дел из гле да са крал ног објек та на осно ву ко га 
је мо гу ће прет по ста ви ти из глед ула за у обје кат као 
и сам на чин град ње.

У ју жном де лу објек та, у про сто ри ји 3 ко ја пред-
ста вља улаз, уоче не су две фа зе град ње. У ју жном зи-
ду про сто ри је кон ста то ван је отвор ко ји је на кнад ном 
до град њом зи да био су жен, што по ка зу је да је обје кат 
у ка сни јој фа зи имао не ку дру гу функ ци ју, за пра во мо-
жда ни ка да ни је ни имао функ ци ју ка пе ле.

По кре тан ар хе о ло шки ма те ри јал као и гроб ни на-
ла зи про из вод су нај ве ро ват ни је ло кал них ра ди о ни ца, 
што је ина че био чест слу чај у по зној ан ти ци. Ста кло, 
ке ра ми ка и сит ни брон за ни пред ме ти про из во ди ли су 
се на има њи ма.

Стал но сме њи ва ње ца ре ва, че сти уну тра шњи и 
спољ ни не ми ри и ра то ви до ве ли су сре ди ном III ве-
ка до про ду бљи ва ња еко ном ске и со ци јал не кри зе 
ко ја је ре зул ти ра ла ра сло ја ва њем и оси ро ма ше њем 
ве ли ког бро ја ста нов ни ка. Тр го вин ски про мет опа-
да, а за нат ске ак тив но сти ло кал них цен та ра би ле су 
ор га ни зо ва не у окви ри ма ма њих или ве ћих по љо-
при вред них до ба ра. Про ме не су се од ра зи ле и на 
ке ра ми ку, пре о вла ђу ју јед но став ни и ти пи зи ра ни 
об ли ци, по су де су углав ном из ра ђе не од гли не пе-
ско ви те фак ту ре и си ве бо је пе че ња, нео бра ђе не по-
вр ши не, за раз ли ку од ста ри је ква ли тет ни је и лук-
су зне ке ра ми ке.

По кре тан ар хе о ло шки ма те ри јал има ана ло ги ја у 
ра но хри шћан ским не кро по ла ма где је по сто јао па-
ган ски оби чај по ла га ња укра сних и дру гих пред ме та 
(ке ра мич ких и ста ле них по су да, на ки та). Ке ра мич ке 
по су де на ђе не у окви ру не кро по ле при па да ју лон-
ци ма ма њих ди мен зи ја ко со или луч но раз гр ну тог 
и бла го за ко ше ног обо да, ко ји су да то ва ни у дру гу 
по ло ви ну III ве ка до кра ја IV, нај ка сни је до по чет-
ка V  ве ка. Из ра ђе ни су од си ве гли не у ни јан са ма 
све тло си ве до там но си ве бо је са до ста пе ска, гру бе 
фак ту ре.

Гроб ни ин вен тар чи не пред ме ти лич не сво ји не по-
кој ни ка (фи бу ле, на ру кви це, огр ли ца), као и по су де. 
Не ма из ра же них хри шћан ских сим бо ла ни ти пред ме та 
са овом те ма ти ком. Не кро по ла се на осно ву по ло жа ја 
и на ла за мо же да то ва ти у пе ри од по чет ка IV до тре ће 
че твр ти не IV ве ка, ве ро ват но до на је зде Го та 378–380. 
го ди не.

На ла зи пра и сто риј ских обје ка та ко ји су де ва сти-
ра ни уко пом ка сно ан тич ких гро бо ва и из град њом 
кр ста сте гра ђе ви не као и по кре тан ар хе о ло шки ма те-
ри јал ука зу ју на чи ње ни цу да је ло ка ли тет ви ше слој-
ног ка рак те ра. От кри ве ни оста ци ја ме, по лу у ко па не 

47   А. Роп кић Ђор ђе вић, Ка сно ан тич ка vil la rustiса на ло ка ли те ту Цр кви не–Ба ре у Ско ба љу, у овом бро ју ча со пи са Ко лу ба ра.
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зе му ни це са оста ци ма пе ћи из пе ри о да ене о ли та као 
и део очу ва ног објек та из пе ри о да нео ли та (вин чан-
ска кул ту ра), до каз су да је про стор ко лу бар ског и там-
нав ског ре ги о на био на се ља ван у кон ти ну и те ту.48

У вре ме ка да су за вр ше на ис тра жи ва ња ка сно ан-
тич ког са крал ног објек та – ка пе ле с не кро по лом ука-
за ла се по тре ба да ар хе о ло шка еки па хит но за поч не 
ис тра жи ва ња и за шти ту ло ка ли те та ре ги стро ва них на 
про сто ру по вр шин ског ко па Там на ва–За пад но по ље 
(се ла Ма ли Бо рак и Ка ле нић). Ни је би ло мо гу ће си-

сте мат ски ис тра жи ти цео про стор ло ка ли те та Ка маљ, 
од но сно по све ти ти се ис тра жи ва њи ма пра и сто риј-
ских кул тур них сло је ва, с об зи ром на то да су ру дар-
ски ра до ви на по вр шин ском ко пу би ли об у ста вље ни 
те ло ка ли тет ни је био ди рект но угро жен у на ред ном 
пе ри о ду. На про сто ру се ла Ско ба ља за штит на ар хе о-
ло шка ис тра жи ва ња би ће на ста вље на ка да по вр шин-
ски коп екс пло а та ци јом бу де угро жа вао ло ка ли те те 
те оче ку је мо да ће би ти при ли ке да се на ста ве ис тра-
жи ва ња на ло ка ли те ту Ка маљ.
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Site Kamalj in the Village Skobalj, 
Lajkovac
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rescue archaeological investigations

Kolubara Mining Basin spread within the territory 
of Drina-Kolubara and Belgrade region. Favorable geo-
graphical position, lowland and hilly landscape with small 
altitude variations had impact on homogeneity of climate 
conditions. Situated on the important roads and cross-
roads it is very favorable area abounding in fertile soil, 
woodlands, water and mines and all that together with 
temperate climate made possible establishing of settle-
ments from the Early Neolithic until these days.

Territory of modern Serbia belonged to three Roman 
provinces. Its largest part was within the Moesia province, 
western Serbia was included in the Dalmatia province, 
while present-day Srem was within the Pannonia province. 
Moesia and Pannonia were according to their rank im-
perial provinces with military garrisons. Drina-Kolubara 
region was in the time of Roman Empire at the junction of 
three borders, i.e. it was included in all three provinces.

Development of towns in the Roman provinces was 
the consequence of arrival of army legions, which were 
followed by craftsmen and tradesmen. Mining regions 
throughout the provinces were of great importance for 
the Roman state. This resulted in development of smaller 
towns and settlements. Agriculture also had considerable 
economic importance. Favorable geographic position had 
impact on development of commerce and crafts. Small 
settlements and villages were established in the lowlands, 
in the small river valleys suitable for farming. This type 
of settlements was common also in the Drina-Kolubara 
region as it is confirmed by numerous remains from inves-
tigated or registered sites: Skobalj, Mali Borak, Jabučje, 
Radljevo, Tulari, Županja, Petka and others.

Site Kamalj in the area of village Skobalj (cadastre mu-
nicipality Lajkovac) was situated on the edge of slightly 
elevated plateau above the valley of old course of the Kol-
ubara river in the immediate vicinity of investigated Late 
Roman villa rustica (site Crkvine-Bare) and was directly 
endangered by the work of mining dredge at the strip mine 
Tamnava-Istočno polje of Kolubara Mining basin. In the 
course of rescue archaeological excavations conducted 
between 1998 and 2000 sacred structure – Late Roman 
cemetery chapel with necropolis and the remains of pre-
historic structures have been investigated at the edge of 
escarpment of digging field.

Structure, cruciform building covering around 43 
square meters had two opposite semicircular apses (ori-
entation east-west) and two rectangular rooms (orienta-

tion north-south). Central room of square ground plan 
was located between the apses. The walls in the lower 
zone were built of red-colored broken stone (from local 
quarry) in dry masonry technique, while upper segments 
of the structure were most probably built of brick. In the 
building rubble surrounding the structure was discovered 
fragmented ceramic model with represented method of 
construction and the entrance with the vault. On the basis 
of this model, which most probably had been made by the 
master builder and the analogies with structures of this 
kind in the immediate vicinity it is possible to reconstruct 
how the structure at the site Kamalj looked like. Floor was 
also paved with bricks laid in lime mortar. Rather small 
necropolis was discovered in the immediate vicinity north 
of the structure. It could be assumed on the basis of 19 
investigated inhumation burials of which one grave had 
funerary structure and the other with luxurious grave 
goods was devastated by mining activities as well as on 
the basis of finds of archaeological material, which dates 
the necropolis to the Late Roman period, that inhabitants 
of the villa had been buried in that necropolis.

Archeological investigations confirmed that funerals 
had not been performed within sacred structure. How-
ever, considering the discovery of rather small necropolis 
with graves with grave goods and  graves with funerary 
structures it could be assumed  that chapel had not been 
completed probably because of untimely death of the 
owner of the villa and his family.

The remains of villa rustica were discovered around 
500 m to the south of site Kamalj on a gently slope extend-
ing from west to east toward steep bed of the Kolubara riv-
er. Considering the finds of building material and method 
of construction of structures at the sites Crkvine-Bare and 
Kamalj it could be concluded that sacred structure with 
necropolis is directly related to the remains of Roman 
villa. It is most probable that owner of the villa during 
his lifetime built the chapel for himself and his family at 
the position dominating the estate he owned.

Portable archaeological material as well as the grave 
goods are most probably products of local workshops. 
Glass, pottery and small bronze objects had been pro-
duced on the local estates Pottery vessels discovered 
at the necropolis include rather small-sized pots with 
oblique or arched slightly slanting everted rims, which 
are dated from the second half of the 3rd century to the 
beginning of the 5th century. Grave assemblages con-
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sist of objects, which were personal property of the de-
ceased (fibulae, bracelets, necklaces) and the vessels. 
There are neither pronounced Christian symbols nor 
objects with that subject matter. Necropolis according 
to its position and finds could be dated to the period 
from the beginning of the 4th to the third quarter of the 
4th century, probably until the invasion of the Goths in 
AD 378-380. Time of existence of antique structures 
in Skobalj spans the period from the end of 3rd to the 
second half of the 4th century. It is not possible to es-
tablish date of origin with certainty but judging by the 
finds it is possible that villa and chapel had been built 
in the beginning of the tetrarchy.

Remains of the prehistoric semi-dugout structures 
from the Vinča culture period and the Eneolithic at the 

site Kamalj that are damaged by the building of antique 
structure and the necropolis are supplemented with re-
sults of earlier archaeological excavations and numerous 
chance finds from the area of villages Skobalj, Mali Borak 
and Kalenić. All this confirms that in the wider area of the 
old course of the Kolubara river and Kladnica river the 
life continued with smaller interruptions from the Early 
Neolithic through the Roman times until these days.

Investigations carried out so far in this region remain 
many questions open. Continuation of rescue and sys-
tematic archaeological excavations and investigations 
will certainly provide new information about population 
migrations from the earliest epochs, and the gaps in study-
ing settlements and culture from the period of Roman 
domination in these areas will be filled.



84 

Цртеж 1. Црквине–Баре, основа објекта (са нумерисаним просторијама и зидовима)

Drawing 1. Crkvine–Bare, structure ground plan (with numbered rooms and walls)
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Касноантичка villa rustiса 
на локалитету црквине–Баре у Скобаљу

Ап стракт: Ло ка ли тет Цр кви не–Ба ре на ла зио се на про сто ру Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра“ 
ко ји је био пред ви ђен за екс пло а та ци ју у окви ру по вр шин ског ко па Там на ва–Ис ток. Ис-
тра жи ва ње под стак ну то ру дар ским ра до ви ма 1991. го ди не с пре ки ди ма је тра ја ло до 1999. 
го ди не. То ком ар хе о ло шких ис ко па ва ња кон ста то ва на су два кул тур на хо ри зон та. Ста ри ји 
хо ри зонт ка рак те ри шу ма ло број ни фраг мен ти нео лит ске ке ра ми ке и си лек сно ору ђе. Мла ђи 
хо ри зонт пред ста вља на ла зе ка рак те ри стич не за пе ри од ка сне ан ти ке. То ком ис ко па ва ња 
от кри ве ни су те мељ ни оста ци ка сно ан тич ке ви ле ру сти ке, до брим де лом оште ће не из град-
њом пу та Ма ли Бо рак–Лај ко вац, пру ге Бе о град–Лај ко вац и ду го го ди шњим по љо при вред-
ним ра до ви ма.

Кључ не ре чи: ви ла ру сти ка, ка сно ан тич ки пе ри од, нео лит, Цр кви не–Ба ре, Ко лу ба ра 

Ко лу бар ска област, из у зет но плод ног тла и бо-
га та реч ним то ко ви ма, би ла је по го дан про стор за 
фор ми ра ње на се ља и по ди за ње по љо при вред них 
има ња, што се мо же за кљу чи ти на осно ву ве ли ког 
бро ја еви ден ти ра них ло ка ли те та из пе ри о да ан ти ке. 
Ова област на ла зи ла се на про сто ру из у зет но ва жном 
због свог по ло жа ја и ко му ни ка ци ја ко је су по ве зи ва-
ле ви ше ло ка ци ја и ко ји ма је оба вљан тран спорт, на 
тро ме ђи про вин ци ја Дал ма ци је, Па но ни је и Ме зи је. 
Прав ци пру жа ња гра ни ца из ме ђу ових про вин ци ја 
ни су ја сно де фи ни са ни. Прет по став ка је да је гра-
ни ца из ме ђу Дал ма ци је и Па но ни је ишла ли ни јом 
ко ја се пру жа ла ис под де сне оба ле Са ве, се вер ним 
гра ни ца ма Це ра и Вла ши ћа и ре ком Там на вом (Du-
ša nić, 1967, 70–71, 78–79; Цр но бр ња, 2007, 8–9; Va-
sić, 1985, 125), а гра ни ца из ме ђу Ме зи је и Дал ма ци је 
раз во ђем сли во ва ре ка ко је су при ма ле во ду са пла-

ни не Ко смај. Ова пла ни на је пре ко ре чи ца Бе ља ни це 
и Ту ри је би ла по ве за на са Ко лу ба ром (Тр бу хо вић, 
1998, 22). У том слу ча ју те ри то ри ја око Ко лу ба ре 
и Там на ве при па да ла је про вин ци ји Дал ма ци ји, а 
део те ри то ри је се вер но и ју жно од Са ве на ла зио се 
у Па но ни ји.

Је дан од рет ких ис тра же них ан тич ких ло ка ли те-
та на про сто ру Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра“ је Цр-
кви не–Ба ре, ко ји се на ла зио у ис точ ном де лу се ла 
Ско баљ, оп шти на Лај ко вац, на па ди ни ко ја се спу-
шта ла ка стр мом реч ном ко ри ту Ко лу ба ре. Ар хе о-
ло шки ра до ви на ис ко па ва њу ви ле ру сти ке тра ја ли 
су не ко ли ко го ди на, те су ре зул та ти ис тра жи ва ња 
пу бли ко ва ни пар ци јал но у мо но гра фи ја ма Ко лу ба ра 
1 и 2.1 У овом ра ду би ће пред ста вљен до са да не пу-
бли ко ван план објек та и де фи ни са ни ње го ви тип и 
функ ци ја.2 

1   Ру ко во ди о ци ар хе о ло шких ис ко па ва ња би ли су Ча слав Јор до вић, Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, и др Во-
ји слав Тр бу хо вић, на уч ни са вет ник Ар хе о ло шког ин сти ту та Бе о град и Зоран Симић, Завод за заштиту споменика културе 
града Београда. Ре зул та те сон да жних ис тра жи ва ња оба вље них 1991. и 1994. пу бли ко ва ла је Дра га на Спа сић, ар хе о лог На род-
ног му зе ја у По жа рев цу, та да шњи са рад ник и члан ар хе о ло шке еки пе Ре пу блич ког за во да (Спа сић,1992, 15–20; Спа сић, 1995, 
53–65). Техничку документацију са ископавања цртала је Оливера Илић, архитектонски техничар.

2   Део те рен ске до ку мен та ци је као и ма њи фи на ли зо ва ни део тех нич ке до ку мен та ци је на ла зе се у Оде ље њу за ис тра жи ва ње, 
за шти ту и до ку мен та ци ју Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду. Други део тех нич ке до ку мен та ци је 
и по крет ни ар хе о ло шки ма те ри јал не на ла зе се у Ре пу блич ком за во ду и ни су би ли до ступ ни ауто ру овог ра да.

УДК  904(497.11)”02/03”; 
902.2(497.11)”1991/1999”
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ор гА ни ЗА ци ЈА ви Ле

Ар хе о ло шким ис тра жи ва њи ма от кри ве ни су те-
мељ ни де ло ви ви ле у осно ви ди мен зи ја 40х35 m, ори-
јен та ци је ду жом стра ном у прав цу се вер–југ, са де ви ја-
ци јом од 15 сте пе ни за пад ним де лом ка се ве ру. Обје кат 
се са сто јао од де вет про сто ри ја и цен трал ног ход ни ка 
(цр теж 1). Уоча вао се зна тан пад те ре на од за па да ка 

ис то ку. Те мељ је пра тио кон фи гу ра ци ју те ре на, а ви-
син ска раз ли ка из ме ђу ни воа по до ва у про сто ри ја ма 
из но си ла је и до 1,6 m (цр теж 3).3 

Прет по став ка је да се глав ни улаз у обје кат на ла-
зио са ис точ не стра не, ре шен са два ис пу ста у об ли ку 
пи ла стра (А) (цр теж 1).4 

Ди мен зи је цен трал ног ход ни ка су 28х6 m. У за пад-
ном де лу ход ни ка ко ји је одва јао про сто ри је 3 и 4 на ла-

Цртеж 3. Црквине–Баре, пресек објекта 
по оси север–југ (6–6) и пресек северног 
дела објекта по оси запад–исток (7–7)

Сл. 1. Црквине–Баре, просторије 1–3 и просторије 8 и 9, поглед са запада

Fig. 1. Crkvine–Bare, rooms 1–3 and rooms 8 and 9, view from the west

3   Ни во суп струк ци је по да ко ји је кон ста то ван у ис точ ном де лу цен трал ног ход ни ка од го ва рао је ни воу со кла зи да III.

4   Слич но ре ше ње ула за има ви ла от кри ве на не да ле ко од Сто ца, Бо сна и Хер це го ви на (Bu su la džić, 152, Т. 6а 6 b).
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зи ли су се ни ски пи ла стри (B). У по је ди ним де ло ви ма 
ход ни ка кон ста то ва ни су оста ци по да од мал те ра, мр-
вље не опе ке, шљун ка и ка ме на. Из цен трал ног ход ни ка 
во дио је при лаз у све оста ле про сто ри је. Ми ни ма лан 
сте пен очу ва но сти зи до ва не до пу шта до но ше ње за-
кључ ка о ко му ни ка ци ји из ме ђу про сто ри ја (цр теж 1).

Про сто ри ја 1, ди мен зи ја 14х9 m, са ап си дом по лу-
преч ни ка 4,5 m, на ла зи ла се се вер но од цен трал ног 
ход ни ка. У овом де лу на ла зио се до бро очу ван си стем 

под ног гре ја ња. Кроз цен трал ну про сто ри ју ишао је ка-
нал у ко ме су се на ла зи ли сту би ћи хи по ка у ста. Ка нал 
се пру жао прав цем се вер–југ, од те ме на ап си де до цен-
трал ног ход ни ка, где се ра чвао на ис ток и за пад, па ра-
лел но са зи дом III (сл. 2). У де лу про сто ри је ис пред ап-
си де одва јао се ужи ка нал, ко ји се пру жао ка про сто ри ји 
2.5 У про сто ри ји 1 де ли мич но је очу ван под (сл. 6). 

Про сто ри ја 2, ди мен зи ја 9,5х6 m, на ла зи ла се за-
пад но од про сто ри је 1. У про сто ри ји је кон ста то ван 

Цртеж 2. Црквине–Баре, изглед зида грејног канала и пресек кроз грејни канал

Drawing 2. Crkvine–Bare, wall of the heating channel and cross-section of the heating channel

Drawing 3. Crkvine–
Bare, cross-section of 
structure in north–south 
direction (6–6) and cross-
section of north part of the 
structure in east–south 
direction (7–7)

5   У овом ка на лу ни су кон ста то ва ни сту би ћи хи по ка у ста.
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ка нал са сту би ћи ма хи по ка у ста ко ји се пру жао прав-
цем се вер–југ. Део овог ка на ла на ла зио се ван се вер ног 
зи да објек та, где је кон ста то ва на по вр ши на са оста ци ма 
га ри и пе пе ла, што мо же ука за ти на по сто ја ње пе ћи за 
за гре ва ње објек та у овом де лу. У про сто ри ји 2 на ла зио 
се и ка нал ко ји се пру жао од пре град ног зи да с про сто-
ри јом 1 до по ме ну тог ка на ла са сту би ћи ма хи по ка у ста 
(сл. 1).6 Мал тер ни под де ли мич но је очу ван је ди но у 
за пад ном де лу про сто ри је.

Про сто ри ја 3, ди мен зи ја 9,5х2,5 m, на ла зи ла се из-
ме ђу про сто ри је 2 и цен трал ног ход ни ка (сл. 1). 

Про сто ри ја 4, ди мен зи ја 14,5х9 m, на ла зи ла се ју-
жно од цен трал ног ход ни ка. Уз зид I на ђе на је по вр ши-
на с пе пе лом и га ри не пра вил ног елип са стог об ли ка, 
ди мен зи ја 100х60 сm, ко ја је ве ро ват но пред ста вља-
ла остат ке ва три шта (цр теж 1). При ли ком чи шће ња 
по вр ши не, на ђе на су два брон за на нов чи ћа, од ко јих 
је дан при па да пе ри о ду Кон стан са (341–346).

Про сто ри ја 5, ди мен зи ја 14,5х3 m, на ла зи ла се уз 
ис точ ни зид про сто ри је 4 (цр теж 1).

Про сто ри ја 6, ди мен зи ја 14,5х5,6 m, на ла зи ла се 
ис точ но од про сто ри је 5. У про сто ри ји је от кри ве но 

46 ло ше очу ва них сту би ћа хи по ка у ста. Ис точ но од 
сту би ћа хи по ка у ста от кри ве ни су оста ци те мељ не зо-
не зи да гра ђе ног од ка ме на, ко ма да опе ке и креч ног 
мал те ра очу ва не ду жи не 3,42 m, чи ја функ ци ја ни је 
де фи ни са на (сл. 3). 7

Про сто ри ја 7, ди мен зи ја 3,6х2,8 m, на ла зи ла се за-
пад но од цен трал ног ход ни ка. По пло ча на је опе ка ма 
ве ћег фор ма та, фун ди ра ним на мр кој гли но ви тој зе-
мљи. У ју жном де лу про сто ри је на ла зи ло се по пло ча ње 
од те гу ла по ло же них на зе мљу у ви ду ка на ла (сл. 4). 

Про сто ри ја 8, ди мен зи ја 5х3,6 m, на ла зи ла се уз 
про сто ри ју 7, са ње не се вер не стра не. У про сто ри ји 
је от кри ве на суп струк ци ја по да од шљун ка и сит ног 
ка ме на у креч ном мал те ру (сл. 1). 

Про сто ри ја 9, ди мен зи ја 7,2х3,6 m, на ла зи ла се уз 
се вер ни зид про сто ри је 8. У се вер ном де лу про сто ри је 
на ла зи ла се по вр ши на у ви ду ка на ла по пло ча ног опе-
ка ма. Ка нал је је био ду жи не 3,2 m, ши ри не око 40 сm, 
пру жао се прав цем ис ток–за пад (сл. 1).

На кон от кри ва ња очу ва них де ло ва зи до ва, на осно ву 
ди мен зи ја зи до ва и на чи на град ње, уоче но је да се обје-
кат пр во бит но са сто јао од 6 про сто ри ја и цен трал ног 

6   У овом ка на лу ни су кон ста то ва ни сту би ћи хи по ка у ста.

7   При ли ком чи шће ња зи да от кри вен је брон за ни но вац Кон стан са (337–350).

Сл. 2. Црквине–Баре, остаци система за грејање у централној просторији, поглед с југа

Fig. 2. Crkvine–Bare, remains of heating system in central room, view from the south
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Сл. 3. Црквине–Баре, просторија са остацима система за грејање јужно од централног ходника, поглед с југа

Fig. 3. Crkvine–Bare, room with remains of heating system south of central corridor, view from the south

Сл. 4. Црквине–Баре, западни део објекта са доградњом у виду три мање просторије, поглед с југа

Fig. 4. Crkvine–Bare, west section of structure with addition of three smaller rooms, view from the south
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ход ни ка, а да су за тим до да те про сто ри је 7–9. Зи до ви 
ових про сто ри ја на сла ња ју се на зид XI, ши ри не су 60 
сm, као и уну тра шњи зи до ви објек та. Део про сто ри је 9 
на ла зи се ван осе објек та (цр теж 1).8 

 теХ ни КА грА ђе њА оБЈеК тА 
и ЗА вр шнА оБ рА ДА

На осно ву ре зул та та ис ко па ва ња мо же се прет-
по ста ви ти да је обје кат зи дан ме шо ви то, од ка ме на 
и опе ке. Зи до ви објек та со лид но су зи да ни. Спо ља-
шњи зи до ви објек та, озна че ни рим ским бро је ви ма 
VII, IX, XI, XII, XV, ши ри не су 80 сm, док је зид IV био 
ши ри не око 90 сm. Уну тра шњи зи до ви озна че ни рим-
ским бро је ви ма I, II, VI II, X, XI II, XIV би ли су ши ри не 
60–65 сm, док је ши ри на зи да III из но си ла 50 сm. 

У те мељ ним ро во ви ма на ла зио се слој реч ног 
шљун ка у креч ном мал те ру на ко ји је по ста вљен зид од 
ка ме на. Овај на чин град ње као и број ни на ла зи опе ка 
ти па te gu la ma ma ta ука зу ју нам на по сто ја ње си сте ма 
изо ла ци је објек та од вла ге, ко ји је ре шен по мо ћу зид не 
опла те од опе ка овог ти па.9 

Те ме љи зи до ва гра ђе ни су тех ни ком opus in cer tum, 
где су ко ма ди ло мље ног и/или при те са ног креч ња ка 
ве за ни креч ним мал те ром, са ве ли ком кон цен тра ци-
јом жућ ка сто си вог пе ска и сит ни јег шљун ка. На осно-
ву очу ва не те мељ не зо не уоча ва се да је до њи део зи дан 
од по ли го нал них ко ма да креч ња ка, а као ли ба жни ма-
те ри јал упо тре бља ван је круп ни ји шљу нак. Гор њи део 

те мељ не зо не чи ни ли су ре до ви по ли го нал них ко ма да 
креч ња ка, од ко јих су не ки при те са ни са спо ља шње 
стра не и за ли ве ни креч ним мал те ром. Очу ва на ви си на 
те мељ не зо не кре та ла се до 87 сm. 

Над зем ни део објек та, очу ван у ви си ни до 20 сm, 
чи нио је ред те са них ква де ра за ли ве них креч ним мал-
те ром (сл. 5). На по је ди ним ме сти ма очу ван је и сокл 
у ви ду тан ке мал тер не тра ке ко ја из ла зи из рав ни зи-
да за 3 до 5 сm. Из у зе так чи ни део зи да IV, у чи јој се 
струк ту ри уоча ва упо тре ба фраг ме на та опе ке ве за не 
креч ним мал те ром. 

У про сто ри ја ма 1 и 2 на ла зи ли су се ка на ли с хи по-
ка у сти ма, чи ји су зи до ви (зид V, VI, XXI, XXII, XXI II, 
XXIV, XXV, XXVI) зи да ни од по ло ви на те гу ла сло же-
них по ши ри ни, с про фи ли са ним стра на ма окре ну-
тим јед на ка дру гој. Те гу ле су би ле ве за не креч ним 
мал те ром са до дат ком круп но зр ног пе ска си ве бо је. 
Де бљи на спој ни ца из но си ла је 2 до 4 cm. Спо ља шње 
ли це зи да је не рав но, те гу ле су ло мље не, а нај ве ро-
ват ни је су би ле и омал те ри са не, јер се на мал тер ним 
спој ни ца ма ко је су от па ле при ме ћу ју оти сци ло мље-
них те гу ла. Уну тра шње ли це зи да ка на ла бри жљи во 
је об ра ђе но: те гу ле су очу ва ним иви ца ма окре ну те ка 
уну тра шњо сти, мал те ри са не су и дер со ва не. Очу ва на 
ви си на зи до ва ва ри ра ла је од 23 до 55 сm, ши ри на 
од 20 до 40 сm (цр теж 2). Спољ на ши ри на ка на ла у 
про сто ри ји 1 из но си ла је 1,6 до 1,8 m, а уну тра шња 
0,9 до 1,1 m. У окви ру ка на ла от кри ве но је 20 сту би ћа 
хи по ка у ста очу ва не ви си не од 9 до 48 сm, гра ђе них 

Сл. 5. Црквине–Баре, 
техника градње зидова

Fig. 5. Crkvine–Bare, 
wall building technique

8   У ни воу по да са опе ка ма у јед ној од про сто ри ја, као и при ли ком чи шће ња те ме ља спољ ног зи да, на ђе не су брон за не мо не те 
Кон стан ци ја II (337–361), на осно ву че га се мо же за кљу чи ти да је до град ња на ста ла вр ло бр зо на кон из град ње об јек та.

9   При ли ком ис ко па ва ња ни су кон ста то ва не шу пље опе ке (tubulaе). Ви тру ви је го во ри о упо тре би ових те гу ла на зи до ви ма ко ји 
су вла жни и где вла га мо же да оште ти или уни шти зид ну де ко ра ци ју. У су шти ни, te gu lae ma ma tae при чвр шће не за зид гво зде-
ним сте га ма би ле су у функ ци ји изо ла ци је и си сте ма за гре ја ње (For bes, 1966, 49).
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од ква драт них опе ка (22х22х8 сm) ве за них блат ним 
мал те ром де бљи не 2 сm. Раз мак из ме ђу сту би ћа у 
про сто ри ји 1 из но сио је 26 до 40 сm. На јед ном од 
сту би ћа от кри ве не су по ло же не две ква драт не опе ке 
(60х60х7 сm), на ко ји ма је ме сти мич но очу ван слој 
креч ног мал те ра (Спа сић 1995, 56). У ју жном де лу 
про сто ри је 1, уз зид III, очу ва не су ква драт не опе ке 
ко ји ма је по кри вен ка нал с хи по ка у сти ма, пре ко ко јих 
се на ла зио очу ва ни под. По ме ну ти ка нал с хи по ка у-
сти ма ко ји се пру жао прав цем ис ток–за пад, па ра лел но 
са зи дом III, био је ши ри не 60 сm. У ње му је от кри ве но 
11 сту би ћа хи по ка у ста. У про сто ри ји 2 ши ри на ка на ла 
са хи по ка у стом из но си ла је око 60 сm. От кри ве но је 10 
сту би ћа хи по ка у ста. Сви сту би ћи гра ђе ни су на исти 
на чин и фун ди ра ни на сло ју на би је не зе мље. У боч ним 
ка на ли ма, у про сто ри ја ма 1 и 2, ни су кон ста то ва ни 
оста ци сту би ћа хи по ка у ста. Ши ри на ових ка на ла из-
но си ла је око 40 сm. 

У про сто ри ји 6 сту би ћи хи по ка у ста зи да ни су од 
ква драт них опе ка раз ли чи тих ди мен зи ја (29х24х5 
сm; 22х22х8 сm; 26х22х8 сm) ве за них блат ним мал-
те ром де бљи не 2 до 3 сm. Очу ва на ви си на сту би ћа је 
ва ри ра ла од 18 до 48 сm. Раз мак из ме ђу сту би ћа као 
и из ме ђу ре до ва из но сио је 30 до 35 сm. На осно ву 
очу ва них ви си на ових сту би ћа и де ло ва по да у цен-
трал ном објек ту, уоча ва се да је под из над хи по ка у ста 
у про сто ри ји 6 био на не што ви шој ни ве ле ти у од но су 
на под у цен трал ној про сто ри ји (цр теж 3). 

Под у објек ту је, у од но су на ве ли чи ну објек та, 
очу ван на ре ла тив но ма лој по вр ши ни. Ра ђен је од 
хи дро ста тич ког мал те ра фи но по ли ра не по вр ши не. 
Суп струк ци ја по да са сто ји се од сло ја шљун ка де бљи-
не 6 до 10 сm, а пре ко ње је на не сен слој креч ног 
мал те ра са до дат ком круп но мр вље не опе ке де бљи не 
8 до 14 сm. Укуп на де бљи на по да са суп струк ци јом из-
но си ла је 20 сm. То ком ис ко па ва ња уоче на је раз ли ка 

Сл. 6. Црквине–Баре, 
очувани део пода у 
централној просторији, 
поглед с југа

Fig. 6. Crkvine–Bare, 
preserved section of floor 
in central room, 
view from the south

Сл. 7. Црквине–Баре, 
делови зидова са 
осликаним малтерним 
површинама 

Fig. 7. Crkvine–Bare, 
sections of walls with 
painted mortar surfaces
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у спољ ној гла зу ри по да – очу ва ни део по да уз зид V 
(ис точ ни зид ка на ла с хи по ка у сти ма у про сто ри ји 1) 
пре ма зан је сло јем креч ног мал те ра без упо тре бе мр-
вље не опе ке, док је очу ва ни део по да уз зид ка на ла с 
хи по ка у сти ма VI (за пад ни зид ка на ла с хи по ка у сти ма 
у про сто ри ји 1) пре ма зан креч ним мал те ром са до-
дат ком круп но мр вље не опе ке. Под на по вр ши на би ла 
је под ја ким при ти ском улег ну та (сл. 6). У про сто ри ји 
7 под је био од ква драт них опе ка ве ћих ди мен зи ја, 
по ло же них на слој гли но ви те зе мље (сл. 4).

От кри ве ни су број ни оста ци зид них сли ка, кон цен-
три са ни у се вер ној по ло ви ни објек та, у про сто ри ја ма 
1 и 2. На фраг мен ти ма мал те ра био је ви дљив по ли-
хром ни слој. Пр ви слој чи нио је гру бљи на маз креч-
ног мал те ра с при ме сом пе ска си ве бо је де бљи не 2,5 
cm. Дру ги слој чи нио је фи ни ји, пре чи шћен слој креч-
ног пре ма за, без при ме са пе ска, де бљи не 4 до 8 mm. 
На по је ди ним фраг мен ти ма би ли су ви дљи ви ка пљи-
ча сти, елип са сти и кру жни мо ти ви сли ка ни у ни зу, 
на осно ву ко јих се мо гло прет по ста ви ти да је реч 
о ве ге та бил ној де ко ра ци ји. Мо ти ви и тра ке ра ђе ни 
су у ком би на ци ја ма бо ја: бе ле, жу те, сме ђе, там но-
цр ве не и све тло цр ве не, љу би ча сте, тир ки зно пла-
ве, ул тра ма рин пла ве, там но зе ле не и све тло зе ле не, 
цр не (сл. 7). Раз ли чи то обо је на по ља раш чла ње на 
раз двој ним ли ни ја ма – јед но став ним окви ри ма од 
тра ка не јед на ке де бљи не и бо је, ука зу ју на вер ти кал-
ну, мо жда и хо ри зон тал ну по де лу зи до ва. Из ових 
на ла за ни су се мо гле ре кон стру и са ти це ли не, али се 
на осно ву струк ту ре мал те ра мо же прет по ста ви ти 
да зид но сли кар ство упу ћу је на пе ри од III–IV ве ка 
(Спа сић, 1995, 61).

Из над ис тра же них де ло ва објек та на ла зио се мо ћан 
слој шу та де бљи не 30 до 50 сm, ко ји се са сто јао од ве-
ли ке ко ли чи не креч ног и хи дро ста тич ког мал те ра, де-
ло ва по да и под не суп струк ци је, фраг ме на та опе ке (де-
бљи не 3,5 до 8 сm), те гу ла (де бљи не 3,5 сm), им брек са, 
те гу ла ма ма та (ви си не 10, де бљи не 4 сm), ло мље ног 
ка ме на и шљун ка (Спа сић, 1995, 59). При ли ком ис-
ко па ва ња на ђен је ве ли ки број те гу ла и им брек са ко ји 
упу ћу ју на то да је кров био њи ма по кри вен.

По Крет ни мА те ри ЈАЛ

Узи ма ју ћи у об зир ве ли чи ну и функ ци ју објек та, 
от кри вен је ма ло број ни по крет ни ар хе о ло шки ма те-
ри јал. 

Иако де таљ на ана ли за ке ра мич ког ма те ри ја ла 
ни је из вр ше на, пре гле дом ма те ри ја ла мо гло се за-
кљу чи ти да су нај за сту пље ни ји фраг мен ти ку хињ ске 
ке ра ми ке, ве ћи ном ра ђе не од гли не пе ско ви те фак-
ту ре, си ве и мр ко си ве бо је пе че ња. Ма ло број ни су 
при мер ци чи ја је по вр ши на пре ву че на ма сли на стом 
гле ђи. На ђе но је не ко ли ко фраг ме на та по су де од ка о-
лин ске гли не, та ко ђе с ма сли на стом гле ђи. Из два ја се 
др шка окер пе че не по су де с ни зом вер ти кал но ути-
сну тих ве ге та бил них пе ча та (Спа сић, 1995, 62). 

Oт кри ве но је три де сет и шест ко ма да брон за ног 
но вца (сл. 8). Нај ста ри ји при мер ци при па да ју вре ме ну 
Кон стан ти на Ве ли ког, пет ко ма да, од ко јих су две мо-
не те ко ва не пост хум но, док нај мла ђи при мер ци при-
па да ју пе ри о ду Ва лен ти ни ја на I, Ва лен са и Гра ци ја на, 
укуп но шест ко ма да. Нај за сту пље ни ји су при мер ци по 
шест ко ма да нов ца Кон стан са и Кон стан ци ја II. 

Оста ле на ла зе чи не сит ни пред ме ти од брон зе и 
ста кла: апли ка ци је од тан ког брон за ног ли ма; брон-
за на опла та кру жног об ли ка; фраг мен то ва ни пло ча-
сти оков за по јас укра шен ути сну тим кру го ви ма ко ји 
фор ми ра ју сло во Х; две фраг мен то ва не брон за не на-
ру кви це кру жног пре се ка. Јед на на ру кви ца је са спољ-
не стра не ре бра сто жле бље на, дру га је не у кра ше на. 
На ђен је фраг мент на ру кви це од цр не ста кле не па сте 
кру жног пре се ка. Уз зи до ве у цен трал ној про сто ри ји 
на ла же ни су фраг мен ти рав ног про зор ског ста кла, 
што мо же ука за ти на про зор на овом де лу зи да.

Налазе од гво жђа чи не гво зде ни кли но ви ко ји нај-
ве ро ват ни је по ти чу од сру ше не кров не кон струк ци-
је. По ред кли но ва на ђе ни су и фраг мент гво зде ног 
пред ме та, мо жда но жа, две гво зде не стре ли це и фраг-
мент лу ка гво зде не фи бу ле. На про сто ру ван објек та, 
у не по сред ној бли зи ни ис точ ног спо ља шњег зи да 
XV, на ђе на је ма ња ко ли чи на ме тал не згу ре.

Жи во тињ ске ко сти су на ђе не у ма лој ко ли чи ни. 

Сл. 8. Црквине–Баре, 
касноантички 
бронзани новац, 
IV век

Fig. 8. Crkvine–Bare, 
4th century Late 
Roman bronze coins
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ЗА Кључ нА рАЗ мА трА њА

Обје кат на ло ка ли те ту Цр кви не–Ба ре при па дао 
је ти пу ви ла са цен трал ним ход ни ком. Овај тип ви-
ле ни је мно го рас про стра њен. По зна тих је ма њи 
број на те ри то ри ји ма ђар ског де ла Па но ни је, а да-
то ва не су у дру гу по ло ви ну II и пр ву по ло ви ну III 
ве ка (Tho mas, 1964, 362, Abb. 177). На на шим про-
сто ри ма ис тра же на је гра ђе ви на 1 у Дум бо ву, ко ја 
би при па да ла ти пу ви ле са цен трал ним ход ни ком 
(Брук нер, 1976, 23, план 6). Ви ла ру сти ка са ло ка-
ли те та Цр кви не–Ба ре има сли чан план са ви лом 
ис тра же ном у Ма лој Ру ји шки, а њи хо ву за јед нич-
ку ка рак те ри сти ку чи ни и ап си да на се вер ном де лу 
цен трал не про сто ри је (Va sić, 1967, 47). На те ри то-
ри ји До ње Па но ни је ви ле ру сти ке овог ти па би ле 
су по зна те и у пе ри о ду II и III ве ка. При мер је ви ла 
ру сти ка от кри ве на на ло ка ли те ту Бу да ка лаш (Bu-
dacalász) (Tho mas, 1964, 215, Abb. 111). Гра ђе ви не 
са ап си дом да то ва не у III и IV век на ђе не су у се лу 
По ску ри ца код Кра гу јев ца (Пе тро вић, 1959, 253), 
на ло ка ли те ту Цр кви на у Ба би ној Лу ци код Ва ље ва 
(Јеж, 1992, 51), на ло ка ли те ти ма Стиг и Ли ва де код 
Ћу при је (Re džić et al., 2006, 47; Јо ви чић, 2011, 34). 
На Ме ди ја ни је ис тра же на ви ла с пор ти ком (обје кат 
Е) (Пе тро вић, 1996, 296, сл. 1).

На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња мо же се прет-
по ста ви ти да је ви ла на ло ка ли те ту Цр кви не–Ба ре 
има ла еко ном ско-стам бе ну функ ци ју. Део објек та 
се вер но од ход ни ка слу жио је за ста но ва ње (про сто-
ри је 1–3), а на ме на про сто ри ја ју жно од ход ни ка и 
про сто ри ја до гра ђе них на за пад ној стра ни ни је ја сно 
де фи ни са на. Ме ђу тим, на осно ву по зна тих ви ла ру-
сти ка са цен трал ним ход ни ком где је ис ко па ва њи ма 
де фи ни са на функ ци ја про сто ри ја,10 мо же мо прет по-
ста ви ти да су про сто ри је 4–6, ко је су се на ла зи ле ју-
жно од цен трал ног ход ни ка, и до гра ђе не про сто ри је 
7–9, у за пад ном де лу, пред ста вља ле еко ном ски део. 
Оста ци сту би ћа хи по ка у ста у про сто ри ји 6 све до че 
о за гре ва њу исте па се мо же раз ми шља ти о мо гу ћем 
про сто ру за скла ди ште ње про из во да ко ји су зах те-
ва ли од ре ђе ни ре жим за шти те и чу ва ња ко ји би под-

ра зу ме вао сув про стор.  Про сто ри је 7–9 у за пад ном 
де лу мо жда су слу жи ле као рад ни про стор. 

Де фи ни са ње објек та као ви ле ру сти ке прет по-
ста вља ње ну по љо при вред ну функ ци ју. Иако не до-
ста је по крет ни ар хе о ло шки ма те ри јал ти пи чан за 
по љо при вред на има ња ко ји би пре ци зно по твр дио 
ње ну функ ци ју, по ло жај објек та, ње го во ар хи тек тон-
ско ре ше ње, до бро очу ван си стем под ног гре ја ња и 
бо га та де ко ра ци ја зи до ва ука зу ју на мо гућ ност да 
је овај обје кат био цен трал ни део ве ћег по љо при-
вред ног има ња.11 Осли ка на про сто ри ја 1 са ап си дом, 
ко ја је нај ве ро ват ни је има ла функ ци ју цен трал не 
при јем не со бе или глав не кан це ла ри је (ta bu li num/
ta bli num),12 осли ка на про сто ри ја 2 и си стем под ног 
гре ја ња, ука зу ју на бо љи еко ном ски по ло жај вла-
сни ка, ме ђу тим, не рас по ла же мо по да ци ма ко ји би 
пре ци зни је од ре ди ли ње го ву ет нич ку при пад ност 
и дру штве ни ста тус.13 

По сто ја ње ка сно ан тич ких утвр ђе ња ко ја су кон-
тро ли са ла пут не прав це, а на те ри то ри ји гор ње Ко лу-
ба ре и руд ни ке,14 оста вља отво ре ну мо гућ ност да су 
из ове ви ле ру сти ке, по ред про из вод ње за соп стве не 
по тре бе, про из во ди ма снаб де ва не и вој не фор ма ци је. 
На око 5 km за пад но од ло ка ли те та Цр кви не–Ба ре, у 
се лу Ја буч је на ла зи се ло ка ли тет Осте њак, где се, на 
осно ву по је ди нач них на ла за, прет по ста вља да по сто-
ји на се ље с не кро по лом са ко јим је мо жда оба вља на 
тр го вин ска раз ме на.15 Озбиљ ни је ба вље ње по љо при-
вре дом зах те ва ло је и ан га жо ва ње ве ћег бро ја љу ди, 
али сте пен ис тра же но сти ло ка ли те та не омо гу ћа ва 
за кључ ке, чак ни пре ци зни је прет по став ке о бро ју ста-
нов ни ка има ња и бро ју рад не сна ге. У ре ша ва ње овог 
про бле ма тре ба укљу чи ти ре зул та те ис тра жи ва ња са 
ло ка ли те та Ка маљ, ко ји се на ла зио на пла тоу из над 
ло ка ли те та Цр кви не–Ба ре. На овом ло ка ли те ту от-
кри вен је са крал ни обје кат – ка пе ла с не кро по лом – 
опре де љен у пе ри од III и IV ве ка. На осно ву ре зул та та 
ис тра жи ва ња за кљу че но је да су на овој не кро по ли 
са хра ње ни ста нов ни ци ви ле ру сти ке. 

Вре ме на стан ка ви ле ни је мо гу ће тач но утвр ди ти. 
Нај ста ри ји при мер ци нов ца при па да ју по чет ку IV ве-
ка, а но вац ко ван у вре ме Гра ци ја на ја сно ука зу је на 

10   У Бо сни и Хер це го ви ни – Ли си чи ћи, За лож је, Ду бо чај, ис тра же не су ви ле са цен трал ним ход ни ком ко ји је објек те де лио на 
стам бе ни и еко ном ски део (Va sić, 1967, 47).

11   Тре ба узе ти у об зир сте пен очу ва но сти и ис тра же но сти ка ко објек та та ко и ње го ве бли же око ли не. Сам ло ка ли тет је де ва-
сти ран са вре ме ним ра до ви ма. У ње го вој не по сред ној бли зи ни, на ло ка ли те ту При ста ни ште, кон ста то ва ни су по вр шин ски 
на ла зи фраг ме на та ка сно ан тич ких ке ра мич ких по су да.  

12   Ви тру ви је је у свом „при руч ни ку“ о ар хи тек ту ри (Vi tru vi us, 6.3) опи сао пре по ру че не ди мен зи је ове про сто ри је, ко ја је у 
кла сич ној рим ској ку ћи пред ста вља ла про стор у ко ме је го спо дар бо ра вио и оба вљао по сло ве. За раз ли ку од про сто ри ја за 
спа ва ње (cu bi cu la), ку хи ње (tric li nia) и ку па ти ла (ba li ne ae), та бу ли нум је био  до сту пан и по се ти о ци ма. 

13   У обла сти Ко лу ба ре са мо је је дан по твр ђе ни вла сник по љо при вред ног има ња. У Ске ли (за се ок Вро ви) код Обре нов ца на ђе-
на је рим ска вој нич ка ди пло ма до де ље на кра јем II или по чет ком III ве ка ислу же ном ве те ра ну При сци ну су При ску из се ла 
Ја ту мен ти ја на (Iatu men ti a na) у До њој Па но ни ји (Mir ko vić, 2000, 286; Ла зић, 2006, 321). Ова вој нич ка ди пло ма је, по ред све-
до чан ства о ње го вој вој нич кој слу жби, пред ста вља ла и  не ку вр ста та пи је на зе мљу ко ју је том при ли ком до био.

14   Ло ка ли те ти Ку ли не, Ви то, Је ри нин град у гор њој Ко лу ба ри, ло ка ли те ти Бе љин и Гра дац у до њој Ко лу ба ри. Ви ла на ло ка ли-
те ту Цр кви не–Ба ре на ла зи ла се у бли зи ни ко смај ских руд ни ка и ка стру ма у Стој ни ку на Ко сма ју. За пад ни и ју жни де ло ви 
ко лу бар ске обла сти, где се ис ти ца ла те ри то ри ја око пла ни на Ме двед ник и По влен, та ко ђе су би ли бо га ти ру дом.

15   Ло ка ли тет Осте њак на ла зи се с ле ве стра не пу та Ја буч је – Лај ко вац, на оба ли Ко лу ба ре. Одав де по ти чу број ни на ла зи ко ји су 
при ку пље ни са по вр ши не или спи ра њем тла. Зна чај овог ло ка ли те та ис та као је А. Јо ва но вић (Јо ва но вић, 1985, 58–65).
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ter mi nus post qu em жи во та ви ле ру сти ке.16 У осмој 
де це ни ји IV ве ка, услед про ва ле Го та, пре ста је жи-
вот и на оста лим ка сно ан тич ким ло ка ли те ти ма у 
не по сред ном окру же њу:  на ло ка ли те ту Цр кви на у 
се лу Ба би на Лу ка; на ло ка ли те ту Ани не у се лу Ће ли-
је;17 на ло ка ли те ту Ка маљ у Ско ба љу. О ра за ра њи ма 
све до че и број не оста ве нов ца из овог пе ри о да ко је 

су про на ђе не у ши рој око ли ни, али и 18 брон за них 
мо не та на ђе них на ло ка ли те ту Цр кви не у се лу Ма-
ли Бо рак, ко ји се на ла зио на око 3 km се вер но од 
ло ка ли те та Цр кви не–Ба ре (Цр но бр ња, 2011, 264). 
Из ар хе о ло шких по да та ка ја сно је да ви ла ви ше ни је 
об на вља на и да на овом по те су у на ред ном пе ри о ду 
ни је би ло на се ља ва ња.

16   То ком ис ко па ва ња ни су кон ста то ва ни сло је ви ко ји би ука за ли на стра да ње објек та у по жа ру. Мо жда је био и на пу штен, на 
шта ука зу је не до ста так по крет ног ар хе о ло шког ма те ри ја ла ко ји је уоби ча јен и по тре бан за нор мал но функ ци о ни са ње јед ног 
по љо при вред ног има ња и ње го вих ста нов ни ка. На овом по те су у на ред ном пе ри о ду ни је би ло на се ља ва ња.

17   Ви ла ру сти ка на ло ка ли те ту Ани не у истом пе ри о ду стра да ла је у по жа ру (Ар сић, 2006; Ар сић и Че ба шек, 2008; Ар сић, 2009).
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Late Roman Villa Rustica at the Site Crkvine–Bare 
in Skobalj

Key words: villa rustica, Late Roman period, Neolithic, Crkvine–Bare, Kolubara

In the course of rescue archaeological excavations 
conducted in the period between 1991 and 1999 at the 
site Crkvine–Bare in the village Skobalj the foundation 
remains of villa rustica, which could be attributed to not 
widely distributed type of villas with central corridor, have 
been investigated. Architectural design of the structure 
speaks in favor of the assumption that residential and eco-
nomic sections were linked together in one architectural 
entity divided by the central corridor. Building technique 
and material indicate that it was ground floor structure, 
which was extended in the west section immediately after 
completion. 

According to the results of investigation villa could be 
understood as part of agricultural estate whose produc-

tion satisfied the needs of the household and perhaps the 
needs of antique fortifications, which controlled commu-
nications in the Kolubara river valley.

It is not possible to establish with certainty the time of 
origin of this structure although archaeological material 
suggests the beginning of the 4th century. Judging by the 
coin finds it could be assumed that this villa had been 
abandoned in the time of Gothic invasion in the eight 
decade of the 4th century and it has been confirmed also 
at other explored villa sites in this area.

Discovery of villa rustica at the site Crkvine–Bare is 
valuable contribution to the study not only of economy 
of the Kolubara region in the Roman times but also to the 
study of villae rusticae in the territory of entire Serbia.



радивоје Арсић
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Сва досадашња заштитна археолошка истражива-
ња на површинским коповима „Колубаре“ публикова-
на су у повременим издањима под називом КолуКолуКо бара. 
У  бројеУ  бројеУ  бро вима  од 1 до 4 објама  од 1 до 4 објама  од 1 до 4 об вљени су радови у форми 
прелиминарних извештаја и члаштаја и члашта нака који су обу-
хватили активности на заштити више археолошких 
налазишта, рекогносцирања угроженог простора и 
заштити народног градитељства у годинама које су ма које су ма ко
претходиле издању. Први пут од када се штампају ове пају ове па
свеске редакција је одција је одци лучила да се комплетан садржај 
посвети истраживањима  и радовима са једног архео
лошког налазишта, тако да је пети број КолуКолуКо баре доре доре био 
изглед монографије уредфије уредфи ничког типа, где су прилично 
детаљно представљени резултати вишегодишњих ис
траживања. Таква одлука је донета на основу обима 
предузеузеу тих радова на локалитету Црквине у Малом 
Борку и великог броја арког броја арког бро хеолошких налаза откриве
них приликом систематских истраживања. Издање 
КолуКолуКо баре 5 знатно је унапређено опремом, колор фо
тографијафијафи ма и изузетно квалитетним илустрацијацијаци
ма, а проширени су и резимеи на енглеском језику. 
Посебан додатак чине два плана великог формата с 
положајем нежајем нежа покретних објеката и структура. Архе
олошка истраживања налазишта Црквине обављена 
су скоро непрекидним радом 2005. и 2006. године. 
Ово је био први локалитет позне винчанске културе и туре и ту
средњовековна некропола који су дела који су дела ко таљно истражени 
на простору површинских копова.

Савремено село Мали Борак налази се око 18 km од 
Лајковца и 60 km југозападно од Београда. Локалитет 
Црквине је први пут регистрован крајем XIX веван крајем XIX веван кра ка као 
средњовековна некропола, да би касније бисније бисни ло утвр-
ђено да се на истом месту налази насеље винчанске 
културе.туре.ту

Насеље је било смештено на заравњеном платоу 
друге високе речне терасе, ограниченом са северне 
стране речицом Кладницом, а са западне алувијовијови ном 
и током реке Колубаре. Неолитско насеље и касније сније сни
гробље било је постављено на издужедужеду ну греду са зарав-
њеним платоом димензија 300 х 100 m оризија 300 х 100 m оризи јенја 300 х 100 m оријенја 300 х 100 m ори тисаним 

у правцу север–југ. Сам локалитет се у време праисто-
рије нарије нари лазио недалеко од ушћа реке Кладнице у Колу-
бару. Укупна површина налазишта износила је око 25 
ha, на надморској висини од око 100 m. Налази се могу 
определити у последњу фазу Д2 винчанске културе. 
У тренутку када је из штампе изашла КолуКолуКо бара 5, ово 
археолошко налазиште нестало је услед рада машина 
површинског копа. Захваљујуљујуљу ћи прејући преју даном истражитражитра ва-
њу које су арњу које су арњу ко хеолози реализовали често и у немогућим гућим гу
метеоролошким условима, већим делом су докумен-
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то ва на и са чу ва на све до чан ства о по сто ја њу јед ног 
пра и сто риј ског се ла и сред њо ве ков ног гро бља.

Ко лу ба ра 5 об у хва та 20 ра до ва у ди рект ној или ин-
ди рект ној ве зи са на ла зи штем Цр кви не. По уста ље-
ној прак си, увод ни ра до ви Ми ло ра да Сто ја ко ви ћа и 
Мир ја не Бла го је вић по све ће ни су од но су ар хе о ло ги-
је и ру дар ства по себ но на про сто ру Ру дар ског ба се на 
„Ко лу ба ра“.

У сле де ћој ру бри ци ко ју чи не три ра да об ра ђен је 
ши ри про стор ни кон текст на ла зи шта вин чан ске кул-
ту ре у сли ву Ко лу ба ре. Пре све га ра дом Вла ди ми ра 
Пе ци ко зе и Рај ка Сто ја ко ви ћа при ка зан је фе но мен 
ра не ме та лур ги је у се ве ро за пад ној Ср би ји. Ру бри ка 
„Цр кви не, Ма ли Бо рак – на се ље вин чан ске кул ту ре“ 
са др жи 13 ра до ва ко ји ма су пред ста вље ни ре зул та ти 
ис тра жи ва ња и ана ли за по крет них и не по крет них ар-
хе о ло шких на ла за. Ру бри ка за по чи ње ко а у тор ским 
ра дом Ра ди во ја Ар си ћа, Је ле не Ми ле тић и Вла ди ми ра 
Ми ле ти ћа ко ји до но си ис црп не по дат ке о по ло жа ју 
и ка рак те ри сти ка ма ло ка ли те та са де таљ ним пре гле-
дом исто ри ја та и ме то да ис тра жи ва ња при ме ње них на 
овом на ла зи шту. При ка за ни су ре зул та ти ге о фи зич ких 
ис тра жи ва ња ко ја су де таљ но при ме ње на 2005/6. го-
ди не. У тек сту Ми ро сла ва Ма ри ћа подробно су ана-
ли зи ра ни тра го ви стам бе не ар хи тек ту ре са иде ал ним 
ре кон струк ци ја ма от кри ве них обје ка та од ле па ко ји 
су илу стро ва ни ква ли тет ним гра фич ким при ло зи ма. 
У ра ду Ане Трип ко вић де таљ но се ана ли зи ра фе но мен 
ја ма ис пу ње них ле пом. Ова кви објек ти су би ли ве о ма 
број ни у вин чан ском сло ју на ла зи шта Цр кви не. Овај 
рад отво рио је број не ин тер пре та тив не ди ле ме ве за не 
за ову вр сту на ла за.

Сле де ћа гру па ра до ва пру жи ла је де таљ ну ана ли-
зу вин чан ских ар те фа ка та пре ма вр ста ма ма те ри ја-
ла уз бо га те гра фич ке при ло ге и илу стра ци је на ла за. 
По чев ши од ке ра мич ких на ла за по су да и фи гу рал не 
пла сти ке (аутор Ми лош Спа сић), пре ко ана ли зе зна-
ко ва на ке ра мич ким пред ме ти ма (аутор Ан дреј Ста-
ро вић) до ана ли зе ин ду стри је гла ча ног ка ме на (аутор 
Дра га на Ан то но вић) и окре са ног ка ме на (аутор Ве ра 
Бо го са вље вић Пе тро вић). Ка ко је реч о из у зет но ве ли-
кој се ри ји на ла за, ауто ри два по след ња по ме ну та ра да 
пу бли ко ва ли су ана ли зе ко је се од но се на је дан ма њи 
ис тра же ни ре пре зен та тив ни део на ла зи шта. У члан-
ку Све тла не Бла жић и Дар ка Рад ма но ви ћа ура ђе на је 
ана ли за оста та ка ка сно вин чан ске фа у не са ло ка ли те та 
Цр кви не ко ја ука зу је на сто чар ство као до ми нан тан 
об лик еко но ми је овог на се ља, по себ но на зна чај до ма-

ћег го ве да. Оли ве ра Нин чић је у свом ра ду об ра ди ла 
ин ди рект не ма те ри јал не тра го ве про из вод ње и упо-
тре бе тек стил них пред ме та у овом на се љу.

У по след њој ру бри ци при ка за ни су ре зул та ти ар-
хе о ло шких ис тра жи ва ња сред њо ве ков не не кро по ле 
на ко јој се са хра њи ва ње оба вља ло у ши ро ком вре-
мен ском ра спо ну од X до XIX ве ка. Пре ма на род ном 
пре да њу, на овом ме сту је по сто ја ла цр ква брв на ра 
ко ја је „по то ну ла“. На гро бљу се одр жа ва ла ли ти ја 
14. ма ја, на дан про ро ка Је ре ми је. Гро бље се про сти-
ра ло на ис точ ном де лу ло ка ли те та Цр кви не. У рет кој 
ба гре мо вој шу ми на ла зи ло се не ко ли ко ви дљи вих 
ка ме них мра мо ро ва – сте ћа ка из сред њег ве ка. Реч 
је о оста ци ма сред њо ве ков не не кро по ле чи ји су по-
кој ни ци уко па ва ни у сло је ве вин чан ског на се ља. У 
се кун дар ном кон тек сту от кри ве ни су број ни на ла зи 
ка ме на и ме тал ни пред ме ти ко ји при па да ју рим ском 
пе ри о ду. У окви ру ис тра же ног де ла не кро по ле, за пад-
но од над гроб них пло ча, на ла зи ла се ча сна тр пе за 
– вер ти кал но по ста вље на и на о па ко окре ну та рим-
ска ара од пе шча ра с нат пи сом у не ко ли ко ре до ва, 
на ко ју је по ста вљен део ма сив не ка ме не пло че са 
из лив ни ком. Овај ка ме ни ма те ри јал и ме тал ни на ла-
зи нај ве ро ват ни је по ти чу са обли жњих ло ка ли те та (у 
се лу Ско баљ: Цр кви не–Ба ре и Ка маљ – рим ска ви ла 
и не кро по ла са оста ци ма са крал ног објек та; Ма на-
сти ри не – ста ра цр ква у Ско ба љу). Број ни ну ми зма-
тич ки на ла зи рим ских мо не та из по вр шин ског сло ја 
при ка за ни су у ра ду Ада ма Цр но бр ње. Основ не ин-
фор ма ци је о сред њо ве ков ној не кро по ли, над гроб ним 
спо ме ни ци ма и по крет ним на ла зи ма при ка за не су у 
члан ку Ан то ни је Роп кић.

На са мом кра ју, у два члан ка, при ка за не су ак тив но-
сти на по љу пре зен та ци је за штит них ра до ва на про сто-
ру Ру дар ског ба се на „Ко лу ба ра“. Пр ви текст је при каз 
из да ња Ко лу ба ре 4 ко ји је при ре дио Бо ри слав Јо ва но-
вић, а дру ги је пре глед свих про мо ци ја за штит них ис-
тра жи ва ња ко ји је при ре ди ла Да ни је ла Пет ко вић.

По оби му, струк ту ри и ква ли те ту ра до ва и при ло га 
Ко лу ба ра 5 пред ста вља зна ча јан ис ко рак у пред ста вља-
њу за штит них ар хе о ло шких ис тра жи ва ња. По себ но на 
на шем те ре ну где се рет ко ка да ре зул та ти за штит них 
ис тра жи ва ња пу бли ку ју ова ко де таљ но, не по сред но 
по за вр шет ку ра до ва. На дам се да ће се ова успе шна 
прак са на ста ви ти и уна пре ђи ва ти и у на ред ним го ди-
на ма, а да ће по је ди ни ло ка ли те ти са нај о бим ни јим 
на ла зи ма по том би ти пред ста вље ни и у пу бли ка ци ји 
мо но граф ског ти па.
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