
НИКОЛА ЦРНОБРЊА Годuшњах: zрада Беоzрада 

хњ. ХХ1Х - 1982. 

КЕЛТСКИ НОВАЦ ИЗ КАБИНЕТА ЗА НОВАЦ И МЕДА1ЪЕ 
МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

НОВИ ТJlПОВИ СКОРДИСТИЧКИХ МИlOlМа 

у последњих 25 година збирка Кабине
та за новац и медаље прерасла је међу 

најбројније у Музеју града Београда. "у 

почетку се сабираље новца одвијало у о

квиру Археолошког одељења. 1 у аналима 

Музеја забележено је да је половином 

1955. године нумизматичка -колекција бро

јала 123 примерка. Годину дана касније 

утврђена је организациона структура Ар

хеОЛQШКОГ одељења И, међу осталим од

сецима, формиран је и Одсек за нумизма
тику . Овом променом и НОВОМ програм

СКОМ оријентацијом, која је претпоставља

ла увођеље нових стручњака, створени су 

услови за сакупљање новца који је веко

вима циркулисао на подручју Београда и 

његове околине. С обзиром на новоприспе

ли и разноврсни материјал, Одсек за ну

мизматику 1965. године прераста у посебну 
јединицу, то јест у Кабинет за новац и ме

даље. Данас збирка садржи налазе са ар

хеолошких ископавања предузетих на под

ручју Београда, затим - откупе са антич

ких локалитета дуж обала Саве и Дуна

ва, као и поклоне - легате неколицине да

родаваца.2 Број инвентарисаних објеката 

приближава ,се збиру од око 30.000 комада. 

Овом приликом презентујемо збирку 

келтског, односно скордистичког новца, ко

ја броји 102 комада. По броју примерака 

које садржи, збирка спада у ред мањих 

музејских колекција ове врсте новца. Ме

ђутим, публикујуhи је, имали смо у виду 

и вредности које стоје. Збирка садржи ко

маде подунавских Келта, односно Скорди

ска, кованих у ,време снажења и опадања 

њихове војно-политичке моћи. То су, у

главном, добро познати типови чија је сфе

ра оптицаја утврђена налазима и сведена 

на југословенски део Подунавља (сремски, 

банатски или капошталер тип) .3 Изузетак 

у том погледу представља један келтско

-иберски денар из Сегубриге непознате 

провенијенције (Кат. бр . 102). За више од 
половине сабраног новца располажемо по

дацима о месту налаза. 

Новац је одређен и класификован по 
групама према раду К. Пинка, Die Mtinz
priigung der Ostke1ten und ihrer N асћЬаrn, 
Budapest 1939. Збирку чине: једна рана 

имитација Филипа Н, пет примерака Цен

тралне групе (банатски тип), више типова 

Јужне групе (нови тип 1, српски тип 2, 
сремски тип 16 и скордистички миними 47), 
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два комада Источне групе, један комад Се
верне групе, 21 комад Западне групе (тип 
капошталер) и један 'комад Норичке групе 

(тип самоборац). Посебно је наведено пет 

фрагмената који су настали сечењем нов

ца на ситније комаде, као и раније поме

нути келтско-иберски денар из Сегубриге. 
С обзиром на број комада (47) и разновр
сност типова (7), посебно указујемо на гру
пу минима. 

CKopдUCTU~KU ~U~~U 

Значај овде сабраних минима истичемо 

тиме што су сви пронађени у југоисточном 

Срему, дуж десне обале Дунава, дакле -
на подручју где су Скордисци током свог 

постојања били најгушће насељени.4 Нала
зи су забележени на простору од Новог 

Сланкамена до Земуна. Извесна концен

трација налаза опажена је на оним лока

литетима, северно од Земуна, који су у ли

тератури евидентирани као 1, II и III пумп

на С'I ' аница. С обзиром да је реч о поједи

начним, расутим налазима, број сабраних 

комада није тако мали; он у довољној мери 

одређује подручје настанка и оптицаја ове 

минимизиране скордистичке монете кова

не у време њихове опале моћи.б За сада, 

ван овог простора, који се сматра матич

иим подручјем Скордиска, нису нам позна

ти налази минима.6 

На основу аверсних представа издвоји

ли смо седам група (типова). Хронолошки, 

примерке 1., 2. и З. ГрЈ'пе можемо опреде

лити као старије. На њиховим аверсима 

предста'вљена је људска глава с каракте

ристичним задебљањем образа, манир који 

срећемо на појединим ранијим сремским 

типовима уобичајен за представу браде. 

Невешта представа људске главе на при

мерцима 3. групе, за коју једва можемо 

рећи да то и јесте, сведена је на неколико 

линеарних паралелних праменова косе. Ре-
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шавање детаља линеарним поступком у

словљено је умањењем скордистичке моне

те, односно QnШТИМ опадањем њихове вој 

но-политичке моfiи. Што се тиче предста

ва на реверсима - коњ на лево, различи

то су обликоване. Примерци 1. и 2. групе 

имају представу коња са гривом облико

ваном у 'Виду перли (види Кат . бр. 26, 27 
и 28); тело коња обликовано је складно, 

нешто дубљим рељефом, неуобичајеним за 

овако ситан новац; изразито су наглашене 

сапv.: и задњи део тела коња. Представа 

коња на примерцима 3. групе, колико се 

то да уочити, ,врло је не?:грапна. Тело коња 

представљено је у једној маси, без поку

шаја да се подцрта предњи, односно задњи 

део тела коња, и свакако показује знаке 

изразитог опада~а у односу на примерке 

претходне две групе. 

На авер сима примерака осталих група, 

од 4. до 7., представе су различите: клас, 
сноп и штит. При обради и систематиза

цији новца Источних Келта, К. Пинку био 

је познат само једаh тип7 : то су примерци 

наше 4. групе. lfримерци 4. до 7. групе 

имају неколико различитих представа ко

ња. На комадима где је коњ представљен 

у ходу на лево, а заступљен је у евим на

веденим групама (в. нпр. Кат. бр. 45, 46, 
47, 52, 62 и 66), наглашена је гипкост по
крета, а глава је обликована у виду две 

тачкице. Неколико примерака 6. и 7. гру

пе имају реверсе са представом коња који 

корача на десно (в. нпр. Кат. бр. 59, 60, 63 
и 64). Један примерак 7. групе (Кат. бр. 67) 
има представу коња на лево; тело коња 

обликовано је тврдо и више одаје утисак 

статичности 'Него ПОКlрет; испод репа ,коња 

на овом комаду стоји једна тачка. 

Чињеница да се поједине реверсне пред

ставе, а можемо слободно реfiи ,калупи, 

јављају у комбинацијама са авер сима при

мерака 4. до 7. групе, упућују на закљу

чак да је њихово ковање било истовремено. 



КЕЛТСКИ НОВАЦ 

КАТАЛОГ 

Новац је одређен према раду к. ,Пинка, Die Miinzpralgung der Ostkelten uпd "ihrer 
NасhЪагn, Diss. Pann. Il, 15, Budapest 1939. Новци су фотографисани и обележени бро
јевима каталошких јединица. Размера Фотографиј а је 1 :1. Осим назначених, бронза
них, сви остали комади су од сребра. 

ј. ИМИТАЦИЈЕ 

Рана имитација Филипа П 

1. А! Брадата 3евсова глава на десно. 
р I Коњаник с палмовом граном на 
десно, изнад: ФIAIГ, испод трбуха ко
ња: ""С, између ногу: ~. Теж. 13,23 гр. 
К. Пинк, стр. 34, Т. 1, 12. 

П. ЦЕНТРАЛНА ГРУПА 

Банатски тип 

2. А! Брадата Зевсова глава на десно. 
РI Коњаник с палмовом граном на 
лево, изнад: IП, на прсима коња кон
трамарка: ЕВ. Између ногу коња бак
ља. Грива коња у облику перли. Теж. 
12,40 гр. К. Пинк, стр. 47, Т. IV, 72. 

3-6. АЈ Брадата 3евсова глава на десно. 
Р/ Коњаник на десно. Теж. 13,85 гр, 

13, 79 гр, 13,79 гр и 12,95 гр. К. Пинк, 
сТр. 48, Т. јУ, 77. 

ИI. ЈУЖНА ГРУПА 

Нови тип 

7. АI Хераклова глава на десно. РI Ко
њаник на десно. Са реверсне стране 
два правоугаона удубљења изведена 
тупим сечивом. Теж. 12,75 гр . К. Пинк, 
стр. 52, Т. Уј, 112. 

Српски тип 

8-9. А1 Брадата глава на десно. Р/ Коња
ник на лево, ј ахач представљен у 
облику круга, глава коња у облику 
кљуна. Теж. 11,80 гр и 13,33 гр. Овај 
други, бр. 9, пронађен је у селу Ма
ђаре код Ражња (Ниш). К. Пинк, стр. 
60, Т. VП, 147. 

Сремски тип 

10. А! Брадата глава на десно. Брада у 
облику гусенице, образ у облику ку
гле . Р/ Коњ на лево. Бронза. Теж . 
11,09 гр. К. Пинк, стр. 66, Т. Х, 196. 

11. А! Брадата глава на десно. Ловоров 
венац преко главе у облику пластич-

не траке, образ у облику кугле. Р/ 
Коњ на лево, грива у облику перли. 
Бронза. К. Пинк, стр. 66. Т, Х, 198. 

12- 16. А! Брадата глава на десно. На глави 
ловоров венац, образ у облику кугле, 
по ободу тачкице. Р/ Коњ у ходу на 
лево, изнад круг са тачкицом у цен

тру. Чељуст коња у облику кљуна. 
Теж. 2,45 гр, 2,44 гр (ова два новца 
пронађена су у Земуну), 2,28 гр, 2,00 
гр и 2,40 гр. К. Пинк, стр. 66, Т. Х, 

197-199. 

17. АI Брадата глава на десно. Ловоров 
венац на глави у облику пластичне 
траке. Р/ Коњ на лево, изнад круг са 
тачкицом у центру. Бронза. Теж. 10,18 
гр. К. Пинк, стр. 66, Т. Х, 200. 

18-20. А! Брадата глава на десно представ
љена у обрису. Р/ Коњ на лево, из
над круг са тачкицом у средини. Теж. 

2,29 гр, 2,55 гр и 2,18 гр. К. Пинк, стр. 
66, Т. Х, 206. 

21-25. А1 Брадата глава на десно. Р/ Коњ на 
лево, изнад круг са тачкицом у центру. 

Теж. 2,20 гр. 2,05 гр, 2,31 гр. 2,11 и 
1,85 гр. К. Пинк, стр. 66, Т. Х, 207, 

Скордистuчки миними 

Сви миними пронађени су дуж десне 
обале Дунава почев од Новог Слан
камена до Земуна. Хемијска анализа 
ковине није вршена, али се стиче 

утисак да је проценат сребра висок. 
На основу аверсних представа развр

стани су у седам група (типова). 

1. Група 

26. Al Брадата глава на десно. Око 
испупчено, нос бабураст, Брада пред
стављена задебљањем образа. На гла
ви ловоров венац представљен низом 

тачкица. Р/ Коњ на лево, Грива у 
облику перли. Теж. 0.47 гр. 

2. Група 

27-32. AlБрадата глава на десно . Око изра
зито испупчено и моделовано, исто 

као и врх носа, једном тачкицом. Бра
да представљена задебљањем образа. 
Коса у праменовима. Р/ Коњ на лево. 
Грива у облику перли. Теж. 0,40 гр, 
0,46 гр. 0,43 гр. 0,31 гр, 0,39 гр и 0,28 гр. 
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3. Група 

33. АЈ Невешта представа људске главе 
сведена на неколико паралелних пра

менова косе. Није изостао покушај да 
се тачкама, као на примерцима прет

ходне групе, изведе представа ока и 

носа, али је овакав манир нарушен 
истицањем низа од четири тачкице по 

ивици новца. Р/ Коњ на лево. Теж. 
0,32 гр. 

34-43. На аверсима ових примерака не по
јављују се тачкице по ободу. Реверси 
су исти: коњ на лево. Теж. 0,38 гр, 

0,40 гр, 0,18 гр, 0,34 гр, 0,44 гр, 0,30 гр, 
0,25 гр, 0,35 гр и 0,52 гр. 

4. Група 

44--46. АЈ Део ловоровог венца. (Детаљ класа 
житарице ?). Р! Коњ на лево. Теж. 
0,30 гр, 0,25 гр и 0,28 гр. К. Пинк, стр. 
66, Т, Х, 209. 

5. Група 

47- 58. А! Стилизована представа класа. Р! 
Коњ на лево. Теж. 0,21 гр, 0,32 гр, 
0,40 гр, 0,30 гр, 0,19 гр, 0,25 гр, 0,36 гр, 
0,32 гр, 0,37 гр, 0,23 гр, 0,25 гр - клас 
(?), и 0,24 гр - излизан. 

6. Група 

59-61. А! Сноп жита. Р/ Коњ на десно. Теж. 
0,28 гр, 0,29 гр и 0,24 гр. 

62. АЈ Сноп жита. Р! Коњ на лево. Теж. 
0,27 гр. 

7. Група 

63-64. АЈ Штит. Р! Коњ на десно. Теж. 0,24 
гр и 0,39 гр. 

65-69. А! Штит. Р! Коњ на лево. Теж. 0,47 
гр, 0,39 гр, 0,33 гр, 0,22 гр и 0,30 гр. 

70-71. Наредна два примерка, због оштеће
ности или излизаности аверса, нису 

разврстана. Реверси: Коњ на лево. 
Теж. 0,33 гр и 0,70 гр. 
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IV. ИСТОЧНА ГРУПА 

72. А! Брадата глава на десно. Преко гла
ве ловоров венац у облику перли у 
два реда. Коврџе кружног облика. Р! 
Коњаник на десно. Грива коња у об

лику перли. Теж. 12,50 гр. К. Пинк, 
сТр. 71, Т. ХП, 245. 

73. АЈ Брадата глава на десно овенчена 
ловоровим венцем. На потиљку две 
коврџе у облику слова S. Р! Коња
ник на лево. Грива коња у облику 

перли. Јахач у облику круга. Налаз 
из Земуна. Теж. 2,30 гр. К. Пинк, стр. 
73, Т. XIV, 267. 

V. СЕВЕРНА ГРУПА 

Тип рађен према јужиом утицају 

74. АI Стилизована представа rлаве у об
лику кугле на десно. Р/ Коњаник на 
лево. Теж. 2,85 гр. К. Пинк, стр. 86, 
Т. ХIХ, 353-358. 

VП. ЗАПАДНА ГРУПА 

Тип Капошталер 

75-95. АЈ Брадата глава на десно. Р/ Коњ 
на лево. Теж. 1,53 гр. К. Пинк, стр. 
106. Т. XXV, 500; 2,05 гр, 1,75 гр, 1,77 
гр, 1,23 гр, 1,91 гр, 1,56 гр, 2,57 гр, 1,40 
гр, 1,14 гр и 1,55 гр. К. Пинк, стр. 106, 
Т. XXV, 503; 1, 95 гр, 1,48 гр. 1,93 гр, 
1,65 гр, 1,40 гр, 2,21 гр и 1,58 гр. К. 
ПИНК, стр. 106, Т. XXV, 503-505; 1,78 
гр - налаз из Земуна, сектор Капе
ла-пумпа, 1,80 гр - налаз из Нових 
Бановаца и 1,50 гр - налаз из Нових 
Бановаца. К. Пинк, стр. 106, Т. XXV, 
506-509. 

VП. НОРИЧКА ГРУПА 

Хрватски тип, са..м.оборска подzрупа 

96. АЈ Глава на лево са дијадемом у об
лику три реда перли. Коса стилизо

вана у облику лучних коврџа. Р/ 
Коњ на лево. Теж. 11,40 гр. К. Пинк, 
стр. 113, Т. XXVII, 553. 

97-101. Фрагменти настали сечењем новца 

на ситније комаде. Бр. ~7 је новац 
Александра Македонског, бр. 100 је 
скордистички, сремски тип (К. Пинк, 
стр. 66, Т. Х, 197) и трећи који би се 
могао одредити је, такође, скорди
стички, бр. 101 - тип капошталер. 

Келтско-uберскu деиар 

102. АЈ Глава на десно, коса у облику 
кружних увојака. Испод врата: М. 
Р/ Коњаник с копљем у десној руци 
у галопу на десно (тип Диоскура). 
Испод на келтско-иберском н~тпис: 
МI--8П=>(-/.7". Провенијенција непозна
та. R. Forrer, KeltLsche numizffiat ik 
der Rhein und Dопал..йапdе, Graz 1968, 
део 1, стр. 61, Табла III, сл. 103. Se
gubrlga. 
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НИКОЛА ЦРНОБРЊА 

НАПОМЕНЕ 

1 Кратак историј ат Археолошког одељења 
дај е д. Бојовић, Римска керамика Сингидуну
ма, Београд 1977, стр. 9. 

'2 Изузетно вредан легат представља по
клон проф. Светозара Ст. Душанића, који је 
Б. Борић-Брешковић публиковала, Новац ко
лоније Виминацијума, Београд, 1976. 

з В. Даутова-Рушевљанин и П . Поповић, 
Le tresor се monna1es de Кrсе(Ип, Нумизмати
чар 4, в. стр. 40 (карта налаза на овом под
ручју). 

4 Ј. Тодоровић, Келти у југоисточној Евро
пи, Београд 1968, стр. 19-79, каталог налази
шта исцрпно илустрован картама. 

5 Ф. Папазоглу, Средњобалканска племена 
у предрим:ско доба, Сарајево, 1969, " ... година 
84. старе ере има највише изгледа да буде го
дина похода Сципиона Азијагена", који је 
срушио моћ Скордиска, в. стр. 248. О конач

ном припајању територије Скордиска Римском 
Царству, в. стр. 264. 

6 У Археолошком музеју у Загребу имао 

сам прилику да видим једну мању групу ми

нима ~oja потИ.:t_е_са _~_~ћ_ назначеног _простора: 

7 К. RitnJk, Die Мti'п:фrаg,uпg der Ostkelten 
ипс d tш'ег NасhЬа'Гп, Вudареэt, 1939, стр. 66, 
Табла Х, сл. 209. 

CELTIC COINS IN ТНЕ CAВINET FOR COINS AND MEDALS OF ТНЕ CIТY 
MUSEUM OF BELGRADE - NEW TYPES OF .sCORDISCAN MINIMI 

Niko!a СтnоЬтnја 

The ool1ecti:an oontai:ns ,the cOOn's of the 
DalПUЫЭlП Oe1ts, 1.е. SOOrdL1soi (102 pieces) minted 
пп the period о! the strengthen:ing and decoone 
of ·thеШ mШtагу.-;роЫibiсаl might. д..n jmportant 
who!e ds represented Ьу the group of Scordiscan 
mi,n imd. .incorporatin-g 47 specimens, аП of them 
found ;i-n Srem ЭIlопg the T.1gh t Ьank. о! the Da
пuЬе, .јп the mother со1..ШtIrу Qf the Scordisci. I-n 
ЉЈБ саБе individual stJray :fitnds аге concerned.. 
The :number I()f the .gathered caitnS i'S not 80' 

iпэig:nННоa:nt, 'as a1n а good measure they deter
mine .ље area о! the emergence aiIld ckculation 
O'f ,these mi'nUmized Scordiscan oo]nls, mi'n ted а t 
the 1Јјте of t hek power iln dec1ine (јјгоm (Ье 
805 В.С. u'nti1 the end of the old era). 

Оп 1ЈЬе basis of the representations сп the 
obverse, 'Љеу h·ave Ьееп CЬivided &n1ю -seven 
groups (C"t. No 26-71). The first three groups 
ате соnэ.idel'ed somеwhЭlt ·older - beaiГded head 
rturmed 1ю i he rught. ТЬе fowrth group includes 
the type ImO\W1 <оо К. P.imk when he cJassified 
and sY5temabi.zed the oo'Lns of the Eas·tern СеЈtз 
(К. РiП'k, Die Мti.ПZlрrаgun-g der Ostkelten Ш1d 
ihrer Nachbarn, Budapest, 1939, page 66, Pl. Х, 
:fiig. 209). ТЬе representabions сп the obv·erses of 
the ЫЬ, 6th aJnd 71th group vary: sp:ike, sheaf 
and 8hii.e1d. There ате three mclds of the re
verses, which арреат iп ооmЬ.ilrшti:оп with the 
obver-ses 'of the groupS 4 ·to 7 ЭJI1d whlicoh revea'l 
that ЉеБе соЈПБ were minted at the lSате time. 




