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СКЕЛЕТНИ ГРОБОВИ СТАРИЈЕГ ГВОЗДЕНОГ ДОБА 
СА ЛОКАЛИТЕТА „АСФАЛТНА БАЗА" У ЗЕМУНУ

Локалитст „Асфалтна база" налази сс y ата- 
ру Земуна, између лесне обалс Дунапа и Батај- 
ничког пута, на пространом лесном платоу y бли- 
зини зградс ТАНЈУГ-а (сл. 1). Открипен јс 1986. 
године приликом припремања тсрсна за изград- 
њу асфалтне базе по којој јс и лобио имс1. Том 
приликом откривсна je велика површина ол око
13.000 n r, на којој јс због интензитста грађевин- 
ских радова површински слој дебл>инс око 70 cm 
скидан мсханизацијом. Лрхеолошким ископава- 
н>има je касније утврђено да сс локалитст про- 
стирао на око 6.000 n r, док ce на осталом делу 
денивелисаног терена археолошки материјал јав- 
л>ао спорадично.

Па истраженој површини откривено je шез- 
десетпет различитих објеката, претежно стамбе- 
них, и остава -  еилоса за чување хранс. Поред 
тога, пронађена су и два гроба инхумираних по- 
којника од којих je један доста оштећен радом 
мсханизације.

Истражипања на овом локалитету показала 
су да je овде реч о .насељу са хоризонталном 
стратиграфијом која je заступљена на овом де- 
лу земунске обале Дунава". Лрхеолошки мате- 
ријал из јама, као и материјал из делимично 
очуваних надземних колиба, опрсдсл>ује насел>е 
y крај раног и почетак средњег гвозденог до- 
ба3.

Гробови су пронађени y квадрату N2, на ре- 
лативно малој површини, на мсђусобном расто- 
јању од 50 cm и приближно истој лубини ол 0,42 
(94.18) до 0,56 (94.04) метара. Мала висинска ра- 
злика настала je услед пада терена тако да ce 
она може занемарити. Оба гроба укопана су y 
оквиру самог насел>а y културни слој. Заглачава- 
њем y широј околини скелета није уочен никакав

укоп који би указивао на постојање гробне ра- 
ке. Током рада направљен je попречан ров y 
односу на гроб 1 и том приликом установљено 
je да ce оба налазе око 60 cm изнад поднице 
објекта 61. Гроб 2 дслимично излази из габа- 
рита објекта, тако да ce нс може рећи да еу 
покојници били сахрањсни y њсму (сл. 1). Нај- 
вероватније да je напуштена кућа засута зем- 
л.ом, a да су тај проетор станопници касније 
употребили за еахрањивање чланова своје за- 
једнице.

Са северозападне стране скелета, y оба гро- 
ба, налазе ce лесне конкреције. Поред скелета, 
на њима па чак и испод њих пронађени су мно- 
гобројни уломци керамике, печене земл.е, крупни 
комади камена као и уситњене нагореле живо- 
тињске коети. У гробу I пронађсна су четири ка- 
мена који су распорсђени по један изнад главе 
и испод ногу, и по један са обе стране скслета 
y прсделу лактова (сл 1, гр. 1). На основу овако 
поставл»еног камсња не може ce поуздано гово- 
рити о поетојањау гробне конструкиије. Међутим, 
њихова појава y гробовима на лссном терену није 
случајна и може да будс део одрећеног ритуала 
приликом сахран.ивања покојника. У оба гроба 
пронађснс су животињске коети чијом анализом 
je утврђено да je овде рсч о костима говечета, 
свиње, овце и рибе.

Скелет y гробу 1 доста je оштсћен. Педо- 
стају кости карлице и десне ноге. Кичмени стуб 
прскинут je на више места a половина лобањс 
одсечена je радом машине на тсрену. Лева рука 
савијена je y лакту и подигнута према рамену. 
Лева нога савијена je и подигнута према ре- 
брима. На основу очуваних кичмених пршл>е- 
нопа, положају леве руке и ноге, може ce зак-
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ључити ла je покојник леж ао благо згрчен 
на стомаку. Лобањ а јс положена на леву сле- 
поочну кост са погледом према северу. Скс- 
лст je оријентисан y смсру запад -  исток са 
главом на запалу и левијацнјом ол 28° ка југу 
(сл. 2).

Антрополошка анализа, коју су извршили 
мр С. Крунић и лр Ж . Микић4, показала јс ла 
ce y гробу 1 налази средње очувани посткра- 
нијални лео скелета са всома лоше очуваном 
левом половином лобање. Скслст припала 
мушкарцу, између лвалесстјелне и двадссетпет 
година старости. Због лошег стања y којем сс 
налази лобања није било могућс узети ни једну 
атрополошку меру, тс тако није ни утврђена ти- 
полошка припадност ове особе. На оштсћсним 
грулним костима запажају ce многобројнс па- 
толошке промене (osteomilitis, periostitis и мно- 
re ciste) које су биле вишегодишње и веропат- 
но су утицалс на смрт ове особе.

Пошто није издвојено лно гробне јаме, a ке- 
рамика je била разбаиана око скелета, нијс ce 
могло поузлано установити шта су гробни при- 
лози и како су били распоређени y гробу. Због 
тога су овде узети y разматрање керамика која 
ее налазила директно уз скслет и уломци који 
су били иепод екелета a изнад поднице објекта 
61.

На удал>еноети од око 20 cm југоисточно 
од лобање пронађена je фрагментована амфо- 
рица са орнаментом троструке гирланде изве- 
дене y техници лажног шнура. Сул je доста 
трошан и, с обзиром ла je стајао y природном 
положају, могао би ce третирати као гробни 
прилог. Испод скелета, као и y делу попречног 
рова близу скелета, пронађено je доста фраг- 
мената керамике од којих je касније рекон- 
струисан мањи питос. За овај сул не може ce 
са сигурношћу тврдити ла je гробни прилог, 
али je могао бити ритуално разбијен прили- 
ком сахране п о ко јн и ка. У гробу je пронађено 
још двадесетак фрагмената керамике од којих 
није било могуће реконструисати ни једну по- 
суду.

1. Лмфорица, од пречишћене добро печене 
глине, углачане површине. Дно je равно, врат 
дуг, украшен испод обода косим урезима 
изведеним назубљеним инструментом и низом 
шрафираних троуглова са врховима окренутим 
на горе. Прелазак из врата y раме наглашсн 
je фасетом. На рамену ce налазе два паралслна 
низа и троструки гирланд изведен y техници 
лаж ног шнура (сл. 4/2).

Инв. бр. 9236, вис. 11,4 cm, Ro8,9cm, Rd 6,8
cm.

2. Питос, од пречишћене лобро печснс глине, 
сиве боје, углачане површине. Дно рапно, врат

луг иилиндричан, прсма спол>а профилисан, 
реиипијент биконичан. Прелазак из врата y раме 
наглашен je фасетом на којој ce налазе четири 
урсзане хоризонталне линије. На доњем конусу 
налазе ce четири језичасте дршке. Изнад њих, на 
преласку из врата y раме наизменично су 
постављене две мале тракасте и две пластичне 
д р шк е .  Пл а с т и ч н е  д р шк е  сп о јен е  су 
хоризонтално урезаним линијама на фасети и 
лвоструким гирландом од по четири линијс (сл. 
4/1).

Инв. бр. 9237, вис. 33,5 cm, Ro 21,3 cm и Rd
17 cm.

3. Део грбуха суда, од непречишћенс печене 
глине, сивс боје, неравне површине. Украшен 
око врата са два парелелна реда од по четири 
урезане линије (сл. 5/4).

Тер. инв. 971, 5,4 х 4,5 cm.
4. Фрагмент трбуха суда, од непрсчишћсне 

песковитс псчсне глине, сиве боје. Површина 
пригланана, неукрашена. На трбуху ce налази јс- 
зичаста дршка (сл. 5/1).

Тср. инв. 982, 3,5 хЗ cm.
5. Фрагмент обода здсле, ол пречишћене 

печене глинс, окер боје. Попршина углачана. 
Обод фасетиран, повијен умутра. Испод обода 
налази ce мала пластична дршка (сл. 5/6).

Тер. инв. 992, 6 хб cm.
6. Фрагмент врата и трбуха лонца, од 

пречишћсне печене глине, сиве боје, приглачане 
површине. Украшен на преласку из врата y раме 
са три урезане хоризонталне линије (сл. 5/9).

Тер. инв. 989, 6,5 х 5 cm.
1: Фрагмент обода дубоког лонца, од не- 

пречишћене псчене глине, сипе боје. Површина 
приглачана украшсна хоризонталним и вертикал- 
ним плаетичним тракама. lia оболу и хоризон- 
тално постављеној траци налазе ce коси плитки 
урези (сл. 5/5).

Тер. инв. 988
8. Фрагмент обода лубоког лонца, од нс- 

пречишћене печене глине, светло сиве бојс. 
Површина неравиа, украшена пластичном тра- 
ком на којој су плитке јамице (сл. 5/3).

Тер. инв. 993, 8 х 7,5 cm.
9. Фрагмент дубоког лонца, од непречишћене 

печене глине, окер боје. Површина приглачана, 
украшена пластичном траком. lia  ободу и траии 
налазе ce плитке јамице (сл. 5/7).

Тер. инв. 991, 6 х 7 cm.
10. Фрагмент обода и рамена суда, од не- 

пречитћене печене глине, светлосиве бојс, 
приглачане површине. Украшен пластичном 
траком са плитким кружним отисцима прстију 
(сл. 5/2).

Тер. инв. 986, 5 х 4 cm.

6



СКЕЛНГП1И ГРОБОВИ СТАРИЈПГ ГВОЗДЕИОГ ЛОБЛ

Z 2  мрка земл>а жута земл»а О з  дравица brjj конкреције школ»ка 1 ч? 1 кост

жути набој пресек поднице [© ] укоп стуба керамика ^  камен E l  леп

1. -  Асфалтпа бањ, објскат 61 са гробовима 1 и 2

1. -  Asfaltna Baza site, dwelling structure 61 with graves 1 and 2
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11. Фрагмснт трбуха дубљег лонца, ол не- 
пречишћене печене глиис, окер боје. Површина 
нсрапна, са широким косим тракама насталим 
превлачењем алатке преко влажнс површине су- 
да. На трбуху ce налази пластична трака са плит- 
ким урсзима и малом лршком (сл. 5/8).

Тср. инв. 985, 8,5 х 8,7 cm.
12. Фрагмснт обода и врата питоса, од нс- 

прсчишћене псчснс глинс, црвене боје, углачанс 
површине. Обод раван, прсма спол>а профили- 
сан. Врат цилиндричан укратен мотивом јелове 
гранчицс (сл. 5/18).

Тер. инв. 990, 5,5 х 8 cm.
13. Дсо врата и рамсна псхара, од 

прсчишћене печене глинс, црвене боје, углачанс 
површине. Врат дуг и цилиндричан, украшен 
шрафираним троугловима са врхопима окрену- 
тим нагорс и траком од крупног лажног шнура. 
Испод фасстс налазе ce лелови гирланда изве- 
дсни y тракама крупног лажног шнура (сл. 5/19).

Тер. инв. 983, 9 х 12 cm.
14. Фрагмент трбуха амфоре од пречишћсне 

псчсне глине, црвснс боје. Површина углачана,

украшена гирландима од крупног лажног шнура 
(сл. 5/20).

Тер. инв. 987, 6 х 9,5 cm.
15. Фрагмент врата и рамена пехара, ол 

пречишћене печене глинс, сивс боје, углачанс 
површине. 1 la рамену ce налазе три фасете и 
шрафирани троуглови са врховима окренутим на 
rope. На врату су поставл>ене хоризонтално уре- 
зане линије (сл. 5/16).

Тер. инв. 984, 3 х 3 cm.
♦

Покојник y гробу бр. 2 положен je на леви 
бок y јако згрченом положају. Оријентација ске- 
лета (лобан>а -  скочни зглоб) je запад-исток са 
главом на западу и депијацијом од 15° ка југу. 
Десна рука савијена je y лакту тако да хумерус 
и подлактица образују прав угао. Лева рука 
испружена je поред тела и пребачена преко ле- 
сне. Ноге су савијене y коленима, тако да фсмур 
са карлицом прави туп, a са потколсничним ко- 
стима оштар угао. Лобања лсжи на левој слс- 
поочној кости са погледом према ссвсру (сл. 3).

Антрополотком анализом утврђено je да ce 
ради о добро очуваном скелету женске особс ста-

2. -  Гроб 1

2. -  Grave 1
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3. -  1'роб 2 

3. -  Grave 2

рс измсђу пстнасст и шеснаест голина. Због ло- 
бање y развоју није било могуће олрслити типо- 
лошку припалност.

Опај гроб јс сиромашнији по гробним 
налазима од гроба бр. 1. Пронађено јс нсколико 
фрагмсната керамике уз лобању, испрсл колсна и 
испод покојника. Послс подизања скслста, y слоју 
изнад подницс објскта 61 пронађени су 
многобројни фрагмснти ксрамикс од којих je 
реконструисан лубл>и лонац са пластичном траком 
сжо врата на којој су дубл>и (сл. 4/3) урези. Овај 
суд највероватнијс припада помснутом објекту. 
Међутим, требало би напоменути да су нски 
фрагмснти ксрамикс пронађсни y самом гробу 
(сл. 5/12) типолошки илентични са поменутим 
лонцсм, тако да нијс искључено да јс матсријал 
измешан.

1. Дубок конични лонац, ол непречишћене 
добро печснс глинс, приглачане попршине, окер 
боје. Рсципијснт благо деформисан. Обод равно 
засечен, украшсн плитким јамицама. Рамс лонца 
назначено јс хоризонталном пластичном траком 
на којој су дуГнжс јамице и три пластично из- 
вучене украсне дршке (сл. 4/3).

Инв. бр. 9238, вис. 26 cm. K o23cm, Rd 12cm.
2. Фрагмент трбуха сула, од прсчишћене гли- 

нс, нрвснс боје. Површина приглачана, украшсна 
са три фасете на којима сс налазс плитки коси 
урсзи (сл. 5/21).

Тср. инв. КХК), 7,5 х 5 с т .
3. Фрагмснт обода и врата питоса, од 

прсчишћснс псчснс глине, окер боје. Површина 
приглачана, врат дуг цилинлричан прсма спол>а 
профилисан на комс ce налази украс јслове 
гранчице (сл. 5/17).

Тср. инв. 102.
4. Фрагмснт трбуха лубоког лонца, од не- 

прсчишћснс псчсне глине, сивомркс бојс. 
Површина неравна, украшсна пластичном траком 
на којој сс налазе плитки коси урсзи (сл. 5/12).

Тер. инв. 1004, 9 х 7ст.
5. Фрагмснт обода питоса, од непречишћенс 

печене глинс, сиве боје. Површина нсравна, врат 
дуг цилиндричан, неукрашен (сл. 5/14).

Тср. инв. 106, 6 х 10 cm.
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6. Ф рагмснт обода плитке зделе, од 
пречишћене печене глине, мрке боје. Попршина 
приглачсна, неукрашсна. На ободу налази сс јел- 
на фасста (сл. 5/10).

Тср. инп. 988.
7. Ф рагмснт обода мањсг лонца, од 

пречишћенс печене глине, спстлосипс бојс. 
Површина добро углачана, испод обода налази 
сс украс од тачкастих убода. (сл. 5/13).

Тер. инв. 999, 4,5 х 3 cm.
8. Фрагмснт тракастс лршке са рожастим 

завршетком, од нспречишћене печене глине, 
окср боје, углачанс површинс (сл. 5/11).

Тср. инп. 1005.

4. -  Ксрамика из гроба I (1-2) и објскта 61 (3)

4. Pottery from grave 1 (1-2) and dwelling structure 61 (3)
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9. Фрагмент обода здслс, од нспречишћенс 
псчене глине, окер боје, нсравнс површинс. Обод 
фасетиран повијен унутра. Испод обода налази 
ce мала пластична дршка (сл. 5/15).

Тср. инв. 1003, 4 х 5,5 cm.

За културну и хронолошку дстерминацију 
гробова најзначајнију групу налаза чини 
ксрамика, пошто није пронађсн лични накит 
покојника или лруги мстални прсдмет. Мада je 
керамика доста уситњена, било je могуће 
реконструисати три суда: амфорицу, за коју 
можемо поуздано рећи да je гробни прилог, мали 
питос, који би могао да буде гробни налаз јер 
ce налазио одмах испод скелета и лубоки лонац 
који припада објекту 61. Ове посуде по својим 
типолош ким карактеристикам а припадају 
босутској групић, па самим тим гробове и објекат 
са „Лсфалтне базе" определ>ују y старије 
гвоздено доба југословенског Подунавља. П. 
Медовић je на оенову истраживања на Калакачи 
и Градини на Босуту издвојио три фазе босутске 
групе, обележавајући их као фазе Ilia, Illb и
11 le.7 За керамички метеријал пронађен y 
гробовима и објекту можсмо рећи да не припада 
истој фази поменуте групе.

Питос из гроба 1 (сл. 4/1), Калакача тип, по 
свом облику и орнаментици припада најстаријем 
хоризонту Боеут Ша фазе. Готово идентичан тип 
суда пронађен je y гробу 1 y Псћинама код 
Врдника*, који Медовић временски и културно 
везује за I и II групну гробиииу на Гомолави. 
У поменутим гробницама и y слоју Гомолава 
VI4, постоји исти начин украшавања као и на 
нашем питосу. Ове гробнице Тасић10, je датовао 
y Ха ВЗ С1 периодизације за средњу Европу, 
односно између 8(H) 650 године п. н. е. Даље 
аналогије за питос налазимо са питосима на 
Калакачи кол Бешке11, који су такође украшени 
танким урезаним линијама груписаним v 
гирланде на рамсну и трбуху. Всома сличан 
материјал пронађсн je y области Gornea, на левој 
обали Дунава y Румунији, на налазиштима 
Guanita de SusiTarmuri, на основу којег M.Guma 
издваја Горнеа Калакача хоризонт.12 Опај 
хоризонт поменути аутор датује y Ха В 2-В З, за 
који каже ла претходи Басараби култури.11

Лмфорица из гроба 1 (сл. 4/2), која ce ти- 
полошки може издвојити и као пехар без 
лршке, по својим декоративним слементима од- 
говара фази Босут Illb, односно утицају Баса- 
раби стила.14.

Псх:тоје рах1ичита мишљења, о Басараби кул- 
тури, почев од тога да ли она прелставља једин- 
ствену културу или један широко распростањен 
стил „S" печатне керамике, односно „S" текуће 
спирале. Тасић1' je мишљсња да она представлЈа
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стилску манифестацију, која сс јавља y оквиру 
различитих регионалних група, које заједно чине 
Басараби културни комплекс. Слично мишљење 
износи и Л. Vulpclft, који сматра да групс Баса- 
раби комплскса припалају различитим етно-кул- 
турним цслинама.

Ксрамика овог стила богато јс декорисана 
разним композицијама гирланда, које обично те- 
ку уз „S" спиралу, шрафираним троугловима, 
ромбовима, мотивом јслове гране (сл. 5/16-21). 
На керамичком материјалу из наших гробова не- 
достаје „S" спирала, као главна карактсристика 
стила, a всома су ретки фрагменти (2-3) на ие- 
лом нассљу.17

Аналогијс за амфорицу из гроба 1 налази- 
мо са једним пехаром из гроба 89 на некрополи 
Лијсва Бара код Вуковара1*, који припада зони 
даљскс групе. Наша амфора ce разликује од 
овог псхара једино по томс што јој нсдостаје 
мотив рибљс кости на фасети. Такође, всома 
сличаи псхар имамо y Шарснграду14 на којем 
испод обода нсдостају шрафирани троуглови. 
Исти тип сула спећемо на Калварији y Срем- 
ској Митровици који за разлику од нашег има 
украс „S" спиралс на трбуху и испод обода. Пе- 
хари са Градинс на Босуту21, типолошки одго- 
варају нашој амфори, али су порсд трака 
лажног шнура украшсни и „S" спиралом по- 
стављеном y гирландс. На Најсвој циглани y 
Панчеву22, пронађсни су пехари слични по 
облику са нашом амфорицом, али су богатијс 
орнаментисани. Такође, мали биконични питос 
из Сиге код Бслс Цркве23, готово да јс иден- 
тичан са овом амфорицом. Дал»е аналогије на- 
лазимо y Румунији на целој територији Баса- 
раби комплекса. UPoiani24, имамо исти тип суда 
који je украшен испод обода урезаним цик-цак 
линијама којс су на трбуху постављенс y гирлан- 
де. У Popcsti Novacima " i Vinjulctu26, псхари ca 
дршком cy типолошки слични ca амфорицом из 
гроба 1, али су декоративнији. На некрополама 
Basarabi и Malta Verde27, украшавање y разним 
варијантама гирланда веома je заступљено. Иа- 
ко су ови судови са помснутих налазишта y Ру- 
мунији веома слични са нашом амфорицом, не 
могу ce занемарити извесне специфичности Ба- 
сараби слоја на подручју Босутске групе на које 
су указали Н. Тасић и М. Гарашанин.28

Несумњива сличност керамике из наших 
гробова (сл. 5/16, 19, 20) постоји са керамичким 
матсријалом на Градинама y Босни. To ce више 
манифсстује y декоративним елементима, него 
y типолошким облицима. На насељу Под код 
Бугојна29 y фази С, на керамичком матсријалу 
имамо украшавање шрафираним троугловима 
и косим урезима. Анализом осталог 
ксрамичког материјала из гробова установили

смо да ce поред ова два типа посуда, питоса и 
амфоре, налазе и уломци здела са унутра 
повијеним фасетираним ободом (сл. 5/6, 15). 
Ове здсле нису искључива одлика босутске 
групе, али cy y извссном смислу 
карактеристика старијег гвозденог доба. 
Јављају ce често на налазиштима y Румунији, 
Мађарској, Лустрији и y матсријалу 
илирско-стилског подручја y Босни и западној 
Србији.30 За питосе са разгрнутим ободом и 
цилиндричним вратом (сл. 5/17, 18) на којима 
ce налази мотив јелове гране, налазимо 
аналогије на Калакачи, Гомолави, Градини на 
Босуту31 и др. Лонци грубе израде са 
пластичном траком око врата на којој ce налазе 
отисци прстију и урези (сл. 4/3, сл. 5/2, 3, 5, 7,
8, 12) јављају ce на Калакачи, Градини на 
Босуту3-, на некрополи Даљ33, као и на неким 
локалитетима y Румунији.'4

Керамика из гробова са „Асфалтне базе" 
према претходним аналогијама показујс да je 
овдс реч о крају старије фазе босутске групе 
и почетку средн>е, односно утицајима раног Ба- 
сараби стила. Периодизацију Басараби културе 
извришо je Л. Vulpe15, датујући je између 750- 
550 године п. н. е. Он издваја две фазе: Баса- 
раби I (750-625) и Басараби II (625-550). Ову 
поделу прихватили су и наши аутори. Међутим, 
како je истакао М едовићњ, на Босутској Гра- 
дини није било могућс раслојаван>е Босут Illb 
фазе.

Око датовања Калакача хоризонта постоје 
извесна неслага»ка. П. Медовић и Д. Поповић 
ставл>ају ra y крај гвозлсног доба I no М. Га- 
рашанину, и датују га y IX и прву половину VIII 
века п. н. с.37 Н. Тасић н и Д. Срејовић34, ставл,ају 
овај хоризонт y X век п. н. е.

За тачно латовање гробова са „Дсфалтне 
базе" тешкоћу прслставља то што материјал 
није једнообразан. На керамичком материјалу 
из гробова нелостаје „S" орнамент као главна 
одлика Басараби стила. Међутим, не би требало 
заборавити чињеницу да утицаји овог стила y 
почетку, тј. крајсм VIII века п. н. е. нису битно 
мењали развој традиционалних форми босутске 
групе. Тако керамика задржава украшавање из 
Калакача фазе додајући му богатијс 
композиције. Исто тако, за тачно датовање 
гробова тешкоћу представл>а и то што су 
гробови овог периода босутске групе изузетно 
ретки, да бисмо на основу погрсбног ритуала 
могли да одрелимо неке ближе везе. 
Археолошка грађа позната нам je углавном из 
насел>а, пошто до сада није откривена ни једна 
некропола ове фазс босутске групе, 
изузимајући групнс гробнице на Гомолави. Ове 
гробнице откривене су, једна 1954. године са

11



5. -  Керамика Hi гроба 1 (1-9, lf>, 1H-20) и гроба 2 (1(1—15, 17, 21)

5. -  Ceramic ware from grave 1 (1-9, 16, 18-20) and grave 2 (10-15, 17,21)
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3? скслета и друга 1971. са 78 скелета.40 
Мсђутим, тешко јс рсћи ла ли јс ово групно 
сахрањивање био раширсн обичај y босутској 
групи. У гробницама јс поред керамике било 
и накита од бронзс, ћилибара, наочарасте 
фибуле, копља и др. ово говори о постојању 
богатих појединаца који су могли да заснују 
полигамне породице.41

Такођс, y Пећинама код Врдника42 
пронађсн јс један усамљен гроб са згрчсним 
скелетом, положеним на десни бок, 
оријентисан y правцу и ј т о к  -  запад, са главом 
на истоку и погледом према ссвсру. Од 
гробних прилога нађен јс један цсо суд порсд 
лобање скоро идентичан са питосом из гроба
1, док су остали били разбијени приликом 
сахране. На локалитету Вајуга-П есак43, 
откривен je скелстни гроб старијсг гвозденог 
доба, лоше очуван, оријентисан y правцу 
исток -  запад. Око гроба ce налазила 
платформа од речних облутака, што 
представља гробну конструкцију, односно 
сахрањивање под тумулима. Овакав начин 
сахрањивања срсћсмо y суселној Олтени на 
некрополи Басараби.44

Према прстходним анализама можемо рећи 
да гробни налази припадају двсма фазама 
босутскс групе Ша и Illb , односно прсласку из 
једне фазе y лругу. Тешко je рећи нешто више
о начину полагања гробних прилога поред 
покојника. Мсђутим, како je амфорица једино 
поуздан гробни прилог, a налазила ce y 
близини лобање, највроватније да еу гробни 
прилози тако и постављани. Полагање костију

говечета, свиње, овце као и камења (жрвњева), 
y гробове могло би да указује на постојање 
одређсног ритуала који садрж и y себи 
зсмљорадничку компоненту.45

Требало би још једном нагласити да je на 
локалитету „А сф алтна база" заступљ ена 
хори зон талн а с тр ати гр а ф и ја  са танким 
културним слојем. Гробови су укопани y горње 
слојеве насеља старијег гвозденог доба. На 
основу гробних налаза установили смо да они 
припадају босутској групи, односно крају Босут 
Ша и почетку Босут Illb фазе, што би по 
устаљеним хронолошким поделама одговарало 
Ха ВЗ -  С1. Гробови на „Асфалтној бази" 
потврђују већ створену слику о продору носилаца 
Басараби групе са истока y Срем око 750. године 
п. н. е. Носиоци Басараби стила брзо су 
преплавили целу територију босутске културе, 
правећи и мање продоре према западу и југу. Ове 
промене најбоље пратимо на керамици, која 
традиционалним формама старије фазе додаје 
маштовитијс композииије криволинијских и 
праволинијских мотива, урезаних троуглова, 
„S" спирале и др. Камење (жрвњеви), кости 
говечета, керамичке посуде y гробовима на 
„Асфалтној бази", свакако говоре да су ce 
становници овог наееља бавили земл>орадњом.
О погребном ритуалу не можемо много рећи, 
осим да су покојници били сахрањени y равним 
гробовима y згрчсном положају, оријентисани 
y правцу запал -  иеток са вероватно ритуалним 
разбијањем посуда приликом сахране. Надамо 
ce да ће будућа истраживања на овом терсну 
моћи да нам пружс више података.

С краћенице
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ГЗМ Гласник Земаљског музеја, Сарајево
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РВМ Рад Војвођанских музеја, Нови Сад
SCIV Studii si cercetari de Istorie Veche, Bukuresti
п л Праисторија југословенских земаља, Сарајево
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СКЕЛЕТНИ ГРОБОВИ СТАРИЈЕГ ГВОЗДЕНОГ ДОБА.

Bisenija Petrovic

SKELETAL GRAVES FROM TIIE OLDER IRON AGE FOUND AT THE »ASFALTNA BAZA« SITE
AT ZEMUN

The »Asfaltna Ba/a« site is situated in the Zemun 
area between the right hand side of the Danube and 
Batajnica road on the vast loess plateau in the vicinity 
of the Tanjug building. It was found in 1986 when the 
ground was prepared for asphalt refuse. The researched 
area masures more than 6000 sqm. In this area was un
covered a settlement from the Older Iron Age with ho
rizontal stratigraphy. Aside many digs, pits and dwelling 
structures, in the square N2 were also found two skeletal 
graves.
The graves were dug within the settlement into the cul
ture layer about 60 cm above the floor of the structure 
61 (fig. 1). Grave 2 lies outside the structure, so we cannot 
say that the deceased were buried in the dwelling struc
ture. Most probably the abandoned house was filled up 
with earth and this area was later used by the inhabitants 
for burying dead members of their community.

Both deceased were buried in flexed position with 
orientation east-west with slight deviations. The skele
ton in grave 1 was considerably damaged through the 
work of machines in the field. The larger part of the ske
leton is missing, so is a half of the skull. On the basis of 
the preserved bones we may infer that the deceased lay 
prone slightly contracted, with the left arm bent at the 
elbow and raised toward the shoulder, while the left leg 
was bent at the knic and drawn towards the ribs. 'ITie 
skull was placed on the left temple and it faced the north 
(fig. 1, grave 1). The deceased must have been a male 
between 21 and 25 years old whose typological alle
giance we were unable to ascertain.

The deceased in grave 2 lay on the left side with ti
ghtly contracted legs at the knies. The right arm was 
bent at the elbow at a right angle, while the left arm was 
stretched along the boda crossing the right one. The 
skull lay on the left temple facing the north (fig. 1, grave 
2). Here must be the question of a female 15-16 years 
old.

Aside the skeletons in the graves there were many 
sherds, fragments of baked clay, as well as chopped par
tly burned animal bones. In grave 1 were found four sto
nes, one above the head, one under the feet and one on 
each side of the skeleton placed at the elbows (fig. 1, 
grave 1). Bearing in mind this arrangement of the sto
nes we cannot speak with certainty of the existance of 
a grave construction, but their appearance is most pro
bably a part of a special funeral rite.

In grave 1, around 20 cm south-east of the skull, 
was discovered a small amphora ornamented by triple 
garland made in the technique of false cord impressed 
pattern, which by its characteristics belongs to the be
ginning of Bosut Illb phase, i. e. it is under the influence 
of Basarabi style (fig. 4/2). Closer analogies can be 
found in the Yugoslav Danube Basin and in Romania. 
Under the back of the skeleton there was a fragmented 
smaller pithos, which according to its typological char
acteristics and the way of decoration belongs to the Ka- 
lakaôa phase of the Bosut group (fig. 4/1). Analogies 
used to be found at the sites in the Danube Basin and 
the Gornea region in Romania.

After the skeleton was removed in grave 2 were 
found many fragments of pottery of which a deeper pot 
with molded band around the neck was reconstructed. 
It belonged to the dwelling structure 61 (fig. 4/3). In 
both graves were also found many fragments of ceramic 
ware (fig. 5/1-21) which belong to various types of ves
sels decorated by faceting, incisions, hatched triangles 
and the motif of fir tree branches.

'1Ће material from the aforesaid graves, as to the ty
pological characteristics, belongs to the Bosut group, i. 
e. to the end of Bosut Ilia and the beginning of Bosut 
Illb phase, which would correspond, by settled chrono
logical divisions, to I la b3-Cl. Thus we place the graves 
from the »Asfaltna Baza« site to the Older Iron Age of 
the Yugoslav Danube Basin.
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