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ПРЕДМЕТИ ОД КАМЕНА СА НЕОАИТСКОГ НАСЕЉА 
Y ЖАРКОВУ КОД БЕОГРАДА

Под руководством М илутина и Драге 
Гараш анин обављ ена су  1948. године про- 
бна и  заш титна археолош ка истраж и ва-  
н>а на локалитету Л едине y сел у  Ж ар к о-  
ву, код Б еограда.1 М атеријал м докум ен- 
тација са тих истраж ивањ а предати су на 
чувањ е М узеју  града Београда, где ce  и 
данас налазе.

О дсек за  праисторију М узеја  града и з- 
врш ио je  1985. године ревизију сачуваног  
материјала из Ж аркова. Очувани предм е- 
ти разврстани су y одређене групе, и то 
према врстама материјала од којих су  на- 
прављ ени, a затим  су инвентарисани. З а -  
почет je  и рад на каталошкој обради очу- 
ваних налаза, са намером да ce објаве као 
археолош ка грађа.

И звеш тај о ревизији м атеријала из 
Жаркова и предм ети од кости и рога об- 
јављ ени су y  ГО ДИ Ш Њ АК У X X X IV  за

1987. годину.2 Овом приликом, као наста- 
вак започетог посла, об јављ ују  ce п р ед- 
мети од  камена.

П етрограф ски прегл ед к ам ених алатки  
из Ж ар к ова урадио je  д р  В идојко Јовић  
(Рударско-геолош ки ф ак ул тет , Београд). 
Р езул тати  овог прегледа саопш тени  су, y 
виду извеш таја, као посебан  прилог овом  
р аду. Притом су , приликом и зр аде п о јед и -  
начних каталош ких јединица, из и зв еш таја  
н аведене само основне труп е стена којима  
одређени предм ети п рипадају.

На великом бр оју  предм ета очуване су  
ознаке о условима н ал аза  на тер ен у . О вак- 
ви подаци су, када и х  им а, досл едн о  п р е-  
писани и "чине саставни део  п оједи н л х  ка- 
талош ких јединица. Бројеви каталош ких  
јединица озн ачавају  у јед н о  и бр ојеве цр- 
т еж а  истих предм ета на илустративним  
таблама.

КАТАЛОГ

1. РЕЗАЧ
Резач са равним талоном. Дистални крај 
преломл>ен. На бочним ивицама трагови 
употребе.
Дим: 8,2 X 1,5 х  0,5 cm. Инв. бр. 9048 
(Т. 1)

2. ЈЕЗГРО — (Б/4). Силицијска стена. 
Неправилног облика, са траговима одби- 
јања иверака на површини.
Дим: 2,6 х  2,4 X 3,2 cm. Инв. бр. 9064 
(Т. 1)

3. ЈЕЗГРО — (А-Е/4— 5). Силицијска стена- 5. 
-рож нац (?)

Неправилног облика, са траговима одби- 
јања иверака и окорином на делу по- 
вршине.
Дим: 4,0 X 4,0 х 3,4 cm . Инв. бр. 9096. 
(Т. 1)

4. КУГЛА-БАТ (?) — (А-Е/4— 5). Силицијска
стена.
Пљосната кугла неправилног кружног 
пресека — бат (?)
Дим: 7,0 X 6,8 X 4,0 cm . Инв. бр. 9095 
(Т. 1)
СТРУГАЛИЦА — (Д /X I —X III). Базалт 
или дијабаз.
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Проксимални крај неравно одломљен. 
Дистални обрађен окресивањем. Бочне 
ивице без интервенција.
Дим: 12,7 х  5,2 X 1,8 cm. Инв. бр. 9083
(Т. 1)

6. СТРУГАЛИЦА — (Ц /5/V III). Корнит. 
Проксимални крај заобљен. Дистални и 
бочне нвице обраћсни окресивањем.
Дим: 13,5 х  4,1 X 1,4 cm. Инв. бр. 9072 
(Т. 1)

7. СТРУГАЛИЦА — (А-Е/4—5). Скарн или 
дијабаз (?)
Проксимални крај косо преломљен. Ди- 
стални и десна ивица обрађени окреси- 
вањем. На левој трагови употребе.
Дим: 9,5 X 3,2 х  1.4 cm. Инв. бр. 9094 
(Т. 1)

8. ОДБИТАК — (Сл. 8-кућа). Спилит. 
Одбитак (ивсрак) настао ириликом об- 
раде камена. Неправилног облика пљо- 
снат.
Дим: 5,7 X 3,8 х  1,0 cm. Инв. бр. 9104 
(Т. 1)

9. НЕДОВРШЕНА АЛАТКА — (А-Е/4—5). 
Дијабаз.
Комад камена коме je окресивањсм на- 
значен основни облик, вероватно, длета. 
Дим: 11,3 X 2,4 X 2,5 cm. (T. 1)

10. СТРУГАЛИЦА — (Јама „Б”). Корнит. 
Дистални крај обрађен окресивањем као 
стругалица. Проксимални нсравно од- 
ломљен.
Дим: 8,8 X 4,1 х  3,0 cm. Инв. бр. 9118 
(Т. 1)

11. ФРАГМЕНТ СЕКИРЕ-ЧЕКИНА — (Б 1/ 
/III). Базалт (?)
Средишњи фрагмент секире-чекића пре- 
ломљен на делу окригле нерфорације. 
Дим: 3,4 х  3,8 X 2,0 cm. Инв. бр. 9062 
(Т. 2)

12. ДВОСТРАНИ ЧЕКИН — БРУС (?) — (Сл.
11— 13). Псшчар.
Комад камена са затупасто одсеченим  
крајевима. Двострани чекић, или, брус. 
Дим. 9,6 X 4,3 X 3,4 cm. Инв. бр. 9106 
(Т. 2)

13. ФРАГМЕНТ ЧЕКИБА (?) — (Сл. 4—5/II). 
Скарн.
Всроватно фрагмент чекића са одломље- 
ним ужим крајем. На проширеном, очу- 
ваном крају, трагови удараља.
Дим: 6,5 х  5,0 X 3,4 cm Инв. бр. 9101 
(Т. 2)

14. ЦИЛИНДАР — (Б-Ц 4/6). Дијабаз. 
Комадић камена цилиндричног облика 
настао (као отпадак) приликом бушења 
секире.
Дим: 1,8 X 1,5 X 1,2 cm. Инв. бр. 9067

15. ОБЛУТАК — ГЛАЧАЛИЦА (?) — (Д 1/7). 
Пешчар крупнозрни или конгломсрат. 
Пљоснат облутак прикладног облика за 
израду алатке малих димензија. Служио 
као глачалица (?).

Дим: 6,6 X 4,0 X 1,8 cm. Инв. бр. 9079
(Т. 2)

16. ОБЛУТАК — (Д 1 /V III). Габро или габ- 
родиорит.
Облутак ваљкастог облика прикладан за 
израду алатке.
Дим: 10,0 х  4,0 X 3,0 cm . Иив. бр. 9080 
(Т. 2)

17. СЕКИРИЦА — (Сектор „М”). Алсвролит. 
Пл^осната секирица (глачарица?) са бла- 
го проширеном сечицом на дисталном  
крају. Проксимални без интервенција. 
Дим: 5,7 X 2,6 х  1,0 cm. Инв. бр. 9112 
(Т. 2)

18. ФРАГМЕНТ ДЛЕТА — (А-Е 1/VIII). Кор- 
нит.
Дистални крај обликован y сечицу. Про- 
ксимални одломл>ен.
Дим: 6,0 X 2,8 х  1,5 cm. Инв. бр. 9089 
(Т. 2)

19. СЕКИРИЦА — (Сектор „М”).
П.БОсната секирица са оштећеном сечи- 
цом на дисталном крају. Проксимални 
равно засечен.
Дим: 5,3 X 3,7 X 0,7 cm. Инв. бр. 9111
(Т. 2)

20. СЕКИРА — (Е 1 /IX ; Е-4). Корнит.
Два сиојена фрагмента всртикално пре- 
ломљене секире. На дисталном крају ста- 
љена у лучну сечицу. На проксималном  
трагови ударања.
Дим: 9,0 х  5,2 х  2,2 cm. Инв. бр. 9086 и 
9088 (Т. 2)

21. ФРАГМЕНТ СЕКИРЕ — (Ц 5/V III). Кор- 
нит.
Бочни, дистални фрагмнт секирс са очу- 
ваним делом сечице.
Дим: 6,2 х  2,4 X 2,0 cm. Инв. бр. 9071 
(Т. 2)

22—ФР'АГМЕНТОВАНА СЕКИРА — (Ц 5/ 
/V III) Корнит.
Дистални крај секире обликован y сечи- 
цу. Проксимални одломљен.
Дим: 7,5 X 4,2 х  1,7 cm. Инв. бр. 9075 
(Т. 2)

23. ФРАГМЕНТОВАНА СЕКИРА — (Ц 3/9; 
Сл. 8, кућа). Корнит.
Дистални крај обликован y лучну сечи- 
цу на којој су трагови ударања. Прок- 
симални одломљен.
Дим: 7,9 X 4,3 X 1,8 cm. Инв. бр. 9103 
(Т. 2)

24. ФРАГМЕНТОВАНО ДЛЕТО — (Сл. 11— 
— 13). Корнит.
Дистални крај обликован y проширену 
сечицу. Проксимални одломљен.
Дим: 9,5 X 4,0 х  1,5 cm . Иив. бр. 9110
(Т. 3)

25. ФРАГМЕНТОВАНА СЕКИРА — (Е 3/IX ). 
Спилит (?)
Равно одсечен, стаљен проксимални крај. 
Дистални одломљен.
Дим: 6,8 X 4,3 х  1,8 cm. Инв. бр. 9087 
(Т. 3)
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26. ФРАГМЕНТОВАНА СЕКИРА — (Ц 2 / 36.
/V III). Корнит.
Секира ош тећена дуж  бочне ивице. Дис- 
тални крај обликован y сечицу. Прокси- 
мални без интервенција.
Дим: 10,2 х  4,3 X 2,2 cm. Инв. бр. 9069 
(Т. 3)

27. ФРАГМЕНТ СЕКИРЕ — (Јама 1). Дија- 
баз (?)
Дистални фрагмент секире обликован y 
сечицу. Проксимални одломљен.
Дим: 4,3 X 4,5 X 1,0 cm. Инв. бр. 9114 
(Т. 3)

28. ФРАГМЕНТ АЛАТКЕ — (СЕКИРЕ?) — 
(Д/X I—XIII). Дијабаз или базалт. 
Проксимални крај алатке (секире?), рав- 
но одсечен. Дистални одломл>ен.
Дим: 6,9 х  5,6 X 2,2 cm. Инв. бр. 9084 
(Т. 3)

29. ФРАГМЕНТОВАНА СЕКИРА — (Јама 
„А”). Корнит.
Фрагментована, вероватно, секира са од- 
ломЈћеним дисталним и оштећеним прок- 
сималним крајем.
Дим: 8,8 X 5,0 х  1,5 cm. Инв. бр. 9115 
(Т. 3)

30. ФРАГМЕНТ СЕКИРЕ — (ДЛЕТА?) — (Е- 
-2/9). Магматска стена.
Проксималнн крај секире или длета, ста- 
њен. Дистални одломљен.
Дим: 7,3 X 4,5 х  1,5 cm. Инв. бр. 9105 
(Т. 3)

31. ДЛЕТО — Корнит.
Сечица на дисталном крају оштећена 
употребом. Проксимални затупаст, ош те- 
ћен.
Дим: 8,0 х  3,6 X 2,0 cm. Инв. бр. 9060 
(Т. 3)

32. ФРАГМЕНТ СЕКИРЕ — (Ц 5/IX ). Кор- 
нит.
Дистални крај секире обликован у луч- 
ну сечицу. Проксимални одломл>ен. На 
сечици трагови уиотребе.
Дим: 8,3 X 4,5 х  3,1 cm. Инв. бр. 9078 
(Т. 3)

33. ДЛЕТО — Дијабаз.
Сечица на дисталном крају оштећсна 
употребом. Проксимални затупаст, са 
траговима употребе (ударања).
Дим: 7,2 х 3,2 X 1,8 cm. Инв. бр. 9058 
(Т. 3)

34. ФРАГМЕНТ ДЛЕТА (?) — Дијабаз или 
базалт.
Средишљи фрагмент алатке (длета?) са 
одломл>еним крајевима.
Дим: 9,5 X 4,3 х 2,0 cm. Инв. бр. 9054 
(Т. 4)

35. ФРАГМЕНТ ДЛЕТА (?) — (Сл. 4—5). Кор- 
нит.
Средишњи фрагменг алатке (длета?) са од- 
ломљеним крајевима.
Дим: 6,2 х  3,0 X 2,1 cm. Инв. бр. 9100 
(Т. 4)

ФРАГМЕНТ ДЛЕТА (?) — Корнит.
Равно засечен проксимални крај дле- 
та (?). Дистални одломл>ен.
Дим: 5,5 X 3,7 х 1,4 cm . Инв. бр. 9056 
(Т. 4)

37. ФРАГМЕНТ АЛАТКЕ — (Ц 3/1V). Корнит. 
Бочни, средишњи фрагмент алатке са од- 
ломљеним крајевима.
Дим: 8,0 X 3,0 х 2,0 cm. Инв. бр. 9070 
(Т. 4)

38. ФРАГМЕНТ АЛАТКЕ — 4EKHRA (?) —
(Сектор „Н"). Корнит.
Бочни фрагмент алатке са одломл>еним 
дисталним и оштећеним проксималним  
крајем. На очуваном дслу проксималног 
краја трагови ударања.
Дим: 8,3 х 2,3 X 1,8 cm . Инв. бр. 9113 
(Т. 4)

39. ОШТЕНЕНО ДЛЕТО — (ГЛАЧАЛИЦА?) 
— (Д 1/12: Сл. 11— 13). Кориит.
Длето нли глачалица са оштећеним кра- 
јевима.
Дим: 7,8 X 3,2 х 1,8 cm. Инв. бр. 9108 
(Т. 4)

40. ФРАГМЕНТ АЛАТКЕ — (ДЛЕТА?) — (Д 
1—5/X I—X III). Дијабаз.
Фрагмеит вертикално преломљене алатке 
(длета?) са одломл>еним дисталним кра- 
јем.
Дим: 9,0 X 4,3 х 1,8 cm. Инв. бр. 9085 
(Т. 4)

41. ФРАГМЕНТ АЛАТКЕ — (Б 1/IX). Корнит. 
Фрагмент (одбитак) алатке непознате на- 
мене (секире?).
Дим: 5,7 X 3,3 х 0,9 cm. Инв. бр. 9063 
(Т. 4)

42. ФРАГМЕНТ ЧЕКИБА — (А-Е 5/V III). 
Корнит.
Фрагмент (двостраног?) чекића са дели- 
мично очуваним једним крајем на коме 
су трагови употребе.
Дим: 6,7 х 3,9 X 3,2 cm . Инв. бр. 9097 
(Т. 4)

43. ФРАГМЕНТ ЧЕКИНА — (Сл. 11— 13). Але- 
вролит или глинац.
Бочни фрагмент чекића са траговима 
употребс (удараља) на крајевима.
Дим: 6,3 X 5,8 х 2,2 cm. Инв. бр. 9107
(Т. 4)

44. ФРАГМЕНТОВАН ДВОСТРАНИ ЧЕКИБ 
(A 1/VII). Корнит.
Алатка са затупасто обликованим краје- 
вима ко.ји су оштећени употребом.
Дим: 7,7 X 4,0 х 3,1 cm . Инв. бр. 9061 
(Т. 4)

45. ДЛЕТО (?) — (Б 2—5/Х ). Корнит. 
Дистални крај алатке равно одломл»ен, 
са траговима употребе (удараља). Прок- 
симални косо одсечен.
Дим: 6,8 х 4,2 X 2,3- cm. Инв. бр. 9065 
(Т. 4)

46. ДВОСТРАНИ ЧЕКИБ — Корнит. 
Двострани чекић са траговима употребе 
на крајевима, незнатно оштећен.
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Дим: 9,2 х  5,0 X 3,3 cm. Инв. бр. 9057 
(Т. 4)

47. ЧЕКИН — (А-Е 5/V III). Д ијабаз или ба- 
залт.
Проксимални крај алатке косо засечен, 
суж ен. Дистални ош тсћсн употребсш. 
Дим: 8.8 X 4,2 X 2,4 cm. Иив. бр. 9098
(Т. 5)

48. ЧЕКИЕ — (Ц 5 /IX ). Корнит.
Проксимални крај алатке, косо одсечен, 
стањсн, са траговима употребе (ударања). 
Дистални одломљен.
Дим: 12,7 х  4,6 х  3,2 cm. Инв. бр. 9076
(Т. 5)

49. ФРАГМЕНТОВАНА АЛАТКА — (ДЛЕТО?)
— (Сл. 4—5). Скарн или корнит. 
Проксимални крај длета (?), стањсн. Ди- 
стални неравно одломљен.
Дим: 7,7 X 3,9 х  2,8 cm. Инв. бр. 9099 
(Т. 5)

50. ФРАГМЕНТОВАНА АЛАТКА — Корнит. 
Алатка са одломљепим крајевима.
Дим: 7,7 х  4,1 X 2,1 cm . Инв. бр. 9053 
(Т. 5)

51. ДВОСТРАНИ ЧЕКИП — Вулканска стена. 
Проксимални крај, вероватно, длета ко- 
ришћсн као двострани чекић.
Дим: 7,5 х  4,7 X 2,5 cm. Инв. бр. 9059 
(Т. 5)

52. ДВОСТРАНИ ЧЕКИБ — (Д 1/VIII). Кор- 
нит.
Оштећено длето, иреломљено на дистал- 
ном крају. Коришћсно као двострапи 
чекић.
Дим: 10,8 х  4,8 X 2,5 cm. Инв. бр. 9081 
(Т. 5)

53. ДВОСТРАНИ ЧЕКИИ — (Д 1/VIII). Кор- 
нит.
Алатка са одломљеним дисталним крајем. 
Коришћена као двострани чекић.
Дим: 10,2 X 4,8 X 2,2 cm. Инв. бр. 9082 
(Т. 5)

54. ФРАГМЕНТОВАН ДВОСТРАНИ ЧЕКИВ
— (А-Е 2/9). Корнит.
Двострани чекић са затупастнм крајеви- 
ма на којима су траговн употребе (уда- 
рања). Један крај бочно оштећен.
Дим: 8,2 х  4,8 X 3,3 cm. Инв. бр. 9091 
(Т. 5)

55. ОШТЕНЕНА СЕКИРА — ЧЕКИН — (Б 
2—5/Х ). Корнит.
Секира са одломљеним проксималним  
крајем, коришћена као двострани чекић 
Дим: 5,8 X 4,5 х  1,8 cm. Инв. бр. 9066 
(Т. 5)

56. ФРАГМЕНТ АЛАТКЕ — (СЕКИРЕ?) — (Е 
1/6; Сл. 6—7 /1 1). Диоритпорфирит (?). 
Проксимални фрагмент, вероватно, се- 
кире.
Дим: 5,5 х  4,7 X 2,4 cm. Инв. бр. 9102
'Т. 5)

57. ФРАГМЕНТОВАН ДВОСТРАНИ ЧЕКИН
— (А-Е 3/X I). Корнит.
Фрагментован двострани чекић са траго- 
вима употрсбс (ударања) на крајевима. 
Дим: 7,2 X 4,8 х  3,2 cm. Инв. бр. 9093 
(Т. 5)

58. НЕДОВРШЕНА АЛАТКА — (СЕКИРА?) — 
(Сл. 11— 13). Корнит.
Комад камена коме je окрссивањем на- 
значен основни облик секнре.
Дим: 7,8 х 3,8 X 1,6 cm. Инв. бр. 9109 
(Т. 6)

59. НЕДОВРШЕНА АЛАТКА -  ЧЕКИН — 
(Ц 5/V III). Пешчар.
Комад камена делимично углачане, одно- 
сно, окресане површине. На затуиастим  
крајевима трагови употребе (ударања). 
Дим: 9,6 X 4,3 х  3,0 cm. Инв. бр. 9073 
(Т. 6)

60. НЕДОВРШЕНА АЛАТКА — (СЕКИРА?)— 
(Ц 2 /VIII). Корнит.
Комад камеиа коме je окресивањем на- 
значен основни облик секире.
Дим: 8,3 х 4,2 X 2,2 cm. Инв. бр. 9068 
(Т. 6)

61. ФРАГМЕНТ АЛАТКЕ — Корнит.
Фрагмент алатке са одломљеннм краје- 
вима.
Дим: 8,1 х 4,0 X 3,0 cm. Инв. бр. 9055 
(Т. 6)

62. ДВОСТРАНИ ЧЕКИН — (Ц 5/IX ). Кор- 
нит.
Двострани чекнћ са оштећени.м, затупа- 
стим крајевима, на који.ма су трашви 
употребе (ударања).
Дим: 8,5 х  4,6 X 3,2 cm. Инв бр. 9077 
(Т. 6)

63. КУГЛА — (БАТ) — (Ц 5/V III)
Пљосната кугла (бат) делимично углача- 
не површине.
Дим: 5,3 X 4,0 х 3,2 cm. Ипв. бр. 9074 
(Т. 6)

64. ФРАГМЕНТ МЛИНСКОГ КАМЕНА — (Ја- 
ма „А"). Пешчар.
Фрагмент швоснатог облутка коришћеи 
као покретни део жрвња. На одломље- 
ном крају траговн удараЈна (бат?)
Дим: 9,8 X 5,7 х 3,1 cm. Инв. бр. 9117 
(Т. 6)

65. ФРАГМЕНТ КУГЛЕ (БАТА?) — (Јама 
„А”). Магматска стена.
Половина швоснате кугле (облутка), 
бат (?).
Дим: 6,2 х 6,3 X 3,4 cm. Инв. бр. 9116 
(Т. 6)

66. КУГЛА — (БАТ?) — (А-Е 2/VIIT).
Благо сшпоштена, јајолика кугла, кориш- 
ћсна као бат или млински камен.
Дим: 6,8 X 6,2 X 4,7 cm. Инв. бр. 9090

67. ФРАГМЕНТ КУГЛЕ — (Ц 5/IX).
Половина јајоликог облутка — бат, или, 
део млинског камена.
Дим: 13,0 X 11,5 X 9,5 cm. Инв. бр. 9120



П РЕД М Е ТИ  ОД К А М Е Н А  СА Н ЕО Л И ТСКО Г Н А С Е Љ А  У Ж А Р К О В У  К О Д  Б Е О ГР А Д А

Т. V — Р1. V



С В Е Т Л А Н А  В Р А Н И Ћ

T. VI — Р1. VI



П РЕД М ЕТИ  ОД К А М Е Н А  СА НЕО ЛИ ТСКО Г Н А С Е Љ А  У Ж А Р К О В У  К О Д  Б Е О Г Р А Д А

68. ОБЈТУТАК — (ГЛАЧАЛИЦА?) — (А-Е
2/9).
Пљоснат, јајолик облутак коришћен, ве- 
роватно, као глачалица.
Дим: 7,1 X 5,3 X 2,9 cm. Инв. бр. 9092

69. ФРАГМЕНТ ЖРВЊА (?) — (Јама 2). Пеш- 
чар.
Фрагмент равне плоче меправилног об- 
лика.
Дим: 19,2 х  16,0 X 9,8 cm. Инв. бр. 9122

70. ФРАГМЕНТ ЖРВЊА — (МЛИНА?) -  
(Јама „Н”). Пешчар.

Ревизијом  м атеријала 1985. године ут- 
врђено je  да ce y  О дсеку за праисторију  
М узеја града Б еограда чува укупно 77 р аз-  
личитих објеката од камена из Ж аркова. 
Од тог броја, ш ест предмета инвентарисано  
je  пре 1985. године и они су већ објављ ени  
y  К аталогу X III , y  серији Збирке и л е-  
гати М узеја ограда.3 Ових ш ест предм ета  
уведено je y  I кш игу инвентара О дсека за  
праисторију под следећим  бројевима: 82, 
454, 454-а, 455, 456 и 627. Два н алаза  при- 
падају тзв. „крем еш ш  артеф актим а” (инв. 
бр. 82 и 627), a преостала четири, групи  
предмета од углачаног камена.

Након и звр ш ене ревизије 1985. године, 
y  инвентарске књ иге М узеја  уведен и  су  и 
остали предм ети од камена који су  прибав- 
љ ени ископаванхима на Л единам а (71 ко- 
мад). Ови предм ети обел еж ен и  су  следећим  
инвентарским бројевима: 9048, 9053— 9122. 
Један  налаз, кат. бр. 9, идентиф икован je  
накнадно м није инвентарисан.

У ову групу предмета y  „кремана арте- 
ф ак та” спадају четири н алаза  (кат. бр. 
1— 4). Ш ест предм ета (кат. бр. 5— 10) ур а-  
ђено je од камена, али окресивањ ем  (тех- 
ника уоби чајен а приликом обраде алатки  
од кремена). П реостали н алази  (61 комад) 
спадају y  групу предм ета од углачаног ка- 
мена.

На основу и зл ож ен ог прегледа сачува- 
них налаза од камена <из Ж аркова, нам е- 
ћу ce (И одређени закљ учци.

Један  од таквих био би да  су  становни- 
ци насељ а на Л единам а користили предм е- 
те од камена једино y  практичне сврхе. 
Овоме y  прил-ог говори чињ еница да  ни 
један  налаз н е м ож е д а  ce определи као 
култни, или уметнички обликован предмет. 
С др уге стране, предмети опредељ ени  као  
секире, чекићи |и длета, заступ љ ен и  су  y  
највећем, приближ но једнаком  броју при- 
мерака.

Фрагмент дебеле плоче неправилног об-
лика, благо угнУт на једној страни.
Дим: 16,8 х 13,0 X 10,0 cm . Инв. бр.
9121

71. ФРАГМЕНТ МЛИНА — (Сл. 11— 13). Пеш- 
чар.
Фрагмент масивне плоче са левкастим  
удубљењем на обе површине. На стање- 
ном делу очуван je део округле перфо- 
рације за осовину.
Дим: 21,0 X 20,0 X 10,7 cm. Инв. бр.
9119

Д аљ е, следи  зак љ уч ак  да  je  „сировина” 
за и зр а д у  алатки од камена п редстављ ал а  
одређену, и то вел ику вредн ост . Ово ce по- 
себно односи на стене које н азивам о „кре- 
м еном”. На овакву помисао наводе и  н ала- 
зи  алатки од камена које су  окресивањ ем  
обликоване као крем ене стругалице. О 
Бредности алатки н а  Л единам а говоре и 
ош тећењ а која су  настала, очигледно, због  
дуготрајне уп отр ебе поједи н и х предмета. 
К ориш ћењ е великог броја алатки настав- 
љ ено je, y  некој другој ф ун к ци ји , чак и 
онда када су оне потхтуно и згуби л е прво- 
битни облик. Тако je, на пример, очиглед- 
но да су секире, длета, глачалице и друге  
алатке, после лом љ ењ а и осталих великих  
ош тећељ а, наставиле да ,,ж и в е”, п р етеж н о  
као једнострани и л и  двострани чекићи (мо- 
тике?).

Н едоврш ене алатке које су пронађене  
приликом ископавањ а y  Ж ар к ов у  говоре
о томе да  je  и зрада алатки од камена обав- 
љ ана на самом л окал итету —  насељ у.

Делови м асивних плоча од  пеш чара, од 
којих н еке угнуте по средини, са ж љ еб о -  
вима и перф орацијом  за  осовину, п ок азу ју  
да су  1Становници н асељ а на Л единам а по- 
знавали, не само ж рвањ , већ  и млин.

Ограничен број врста алатки од камена, 
слаба очуваност, дуготрајна угтотреба поје- 
диних п редм ета и сх:тале особине сач ува-  
ног м атеријала, о п р едељ ују  « а л а зи ш т е  као 
дуготрајно насељ е y  којем  становници ж и -  
ве спокојно, скромним сеоским  начином  
ж ивота.

А утори ископавањ а детаљ но су  оп р еде-  
лили (у оквирима винчаноке к ултуре), по- 
ред осталог м атеријала и  п р едм ете од ка- 
мена и з Ж ар к ова.4 К ако y  м еђ увр ем ен у  ни- 
је  дош ло до суш тинских пром ена y  овом  
смислу, то сада  нећем о понављ ати већ до- 
бро позната тум ачењ а ов и х  н ал аза .
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др ВИДОЈКО JO B H R

ИЗВЕШТАЈ О ПЕТРОГРАФСКОМ ПРЕГАЕДУ 
ПРАИСТОРИЈСКИХ КАМЕНИХ АААТКИ ИЗ 

АРХЕОАОШКЕ ЗБИРКЕ MY3E.IA ГРАДА БЕОГРАДА

П раисторијске кам ене алатке из А р хео-  
лош ке зби р к е М узеја  града Б еограда које 
потичу са локал итета  Ж ар ково —  Л едине  
петрограф ски  су  проучен е да  би ce утврди- 
л е врсте стен а од к ојих су  и зрађене. По- 
ред тога, покуш ано je да  ce утвр де и изео- 
ри кам ене сировине.

П реглед к ам ених алатки обављ ен je  
п р етеж н о м акросколски, a само мањ и број 
алатки пом оћу поларизационог м икроско-

иа. При овом испитивањ у од велике помо- 
ћи био je рад М иомира Бабовића „Петро- 
граф ске анализе камених предм ета из 
збирке О дсека за праисторију М узеја  гра- 
да Б еограда” y књ изи Светлане П ериш ић  
„П редмети од кости, рога и камена” (1984). 
Пр-и томе су  кориш ћени и петрограф ски  
препарати из тог извеш таја, односно извр- 
ш ено je улоређивањ е сличних камених  
алатки.

Петрографска одређивања

9013. КОРНИТ сивозелене боје.
9053. КОРНИТ тракасти, сивозслене боје.
9054. ДИЈАБАЗ или БАЗАЛТ тамнозелене боје.
9055. КОРНИТ сивозелене до тамнозелене 

бојс са израженим „тракама” дебљи- 
не 2 до 7—8 mm. Алатка je израђена 
паралелно тракама.

9056. КОРНИТ сиве боје са слабо израж с- 
ним тракама (траке су сиве до там- 
носиве боје). Д уж а страна алатке je 
паралелна тракама.

9057. КОРНИТ (?) тамнозелене боје, масив- 
ног изгледа са једном светлосивозеле- 
ном траком са ретким металичним ми- 
пералима.

9058. ДИЈАБАЗ сивозелене боје.
9059. BYJIKAHCKA СТЕНА сиве боје са ж и- 

цама лампрофира (?).
9060. КОРНИТ сивозелене нехомогене боје, 

од сивозелене до ретких тамиозелених 
малих партија.

9061. КОРНИТ светлије сивозелене боје са 
ретким паралелпим прслинама.

9062. БАЗАЈ1Т (?) — црна вулканска (?) стена.
9063. КОРНИТ сивозслене боје.
9064. СИЛИЦИЈСКА СТЕНА мркоцрвене бо- 

је — РОЖНАЦ (?) шкољкастог лрело- 
ма и нехомогене боје.

9065. КОРНИТ сивозелене боје масивног из- 
гледа.

9066. КОРНИТ сивозелене боје са руменкас- 
тим деловима од силификације.

9067. ДИЈАБАЗ зелене боје.
9068. КОРНИТ сивозелене боје.
9069. КОРНИТ зелене боје (маслинастозеле- 

пе до тамнозелене), слабо ушкриљен.
9070. КОРНИТ сивозелене боје.
9071. КОРНИТ сивозелене боје са остацима 

црне боје и са урезима.
9072. КОРНИТ сиве боје.
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9073. ПЕШЧАР црвенкасте боје, средљозрн  
(виде ce лискуни). Предмет био у ват- 
ри (?)

9075. КОРНИТ зелене боје, тракастог изгле- 
да. Поједине траке имају на површи- 
ни пегави изглед (тамнозелене и свет- 
лозслене боје). Алатка je издуж ена иа- 
ралелно тракама.

9076. КОРНИТ сивозелене боје са слабо из- 
раженом шкриљавошћу (ретке пара- 
лелне траке тамнозелене боје).

9077. КОРНИТ сивозелене боје масивног из- 
гледа. По ретким прслинама лојављу- 
је ce мркоцрвена скрама од оксида 
гвожђа и мангана.

9078. КОРНИТ сивозелене боје, масивног из- 
гледа.

9079. ПЕШЧАР купнозрни или конгломерат,
9080. ГАБРО или габродиорит, мож да сили- 

фикован.
9081. КОРНИТ светлосивозелене боје са сит- 

ним зрнима металичних минерала че- 
лично сиве боје.

9082. КОРНИТ сивозелене боје, тракастог из- 
гледа, нехомогене грађе (има уклопа- 
ка других стена). Алатка je no дужој 
оси оријентисана дијагонално y одно- 
су на траке.

9083. БАЗАЛТ или дијабаз тамнозелене боје  
и шкољкастог прелома.

9084. ДИЈАБАЗ или базалт зелене до тамно- 
зелене боје.

9085. ДИЈАБАЗ зелено-црвенкасте боје.
9086. КОРНИТ зелено-црвенкастомрке боје.
9087. СПЈ1ИТ (?) зелене хомогене боје.
9089. КОРНИТ сивозелене боје.
9091. КОРНИТ сивозелене боје, масивног из- 

гледа.
9093. КОРНИТ сивозелене боје и масивног 

изгледа; садрж и ретке металичне ми- 
нерале.

9094. СКАРН зелене боје, силификован или 
дијабаз (?).

9095. СИЛИЦИЈСКА СТЕНА тамноцрвене бо- 
је са седефастим сјајем, a има и бе- 
личастих нагомилања н пега.

9096. СИЛИЦИЈСКА СТЕНА — РОЖНАЦ (?)
ружичасте боје, шупљикавог изгледа, 
a има ретких беличастих делова.

9097. КОРНИТ сивозелене боје.
9098. ДИЈАБАЗ или базалт тамнозелене боје.
9099. СКАРН или корнит тракастог изгледа, 

тамнозелене боје.
9100. КОРНИТ сиве до тамносиве боје са 

мрким пегама.
9101. СКАРН зелене боје.
9102. ДИОРИТПОРФИРИТ (?) сиве боје.
9104. СПИЈ1ИТ зелене боје.
9105. МАГМАТСКА СТЕНА прилично изме- 

њена и ситнозрне грађе.
9106. ПЕШЧАР жућкасте боје и са израж е- 

ном слојевитошћу. Слојеви рђасте боје  
дебљине до 5—7 m m. Виде ce лискуни 
и рђасте пеге (оксиди гвожЈза).

9107. АЈ1ЕВРОЛИТ или глинац сивозелене до  
тамнозелене боје, тракастог изгледа, 
м ож да мало корнитисан. Алатка je па- 
ралелна тракама.

9108. КОРНИТ светлосиве до тамносиве боје 
са ретким металичним минералима.

9109. КОРНИТ зелене боје, слабо ушкриљен 
и са ретким металичним минералима.

9110. КОРНИТ светлозелене боје и са зеле- 
ним пегама.

9112. АЛЕВРОЛИТ тамносиве боје са пара- 
лелним урезима који су дијагонални 
у односу на дуж ину алатке.

9113. КОРНИТ сиве боје са слабо израж е- 
ним тракама и са паралелним уре- 
зима.

9114. ДИЈАБАЗ (?)
9115. КОРНИТ тамнозелене боје, слабо уш - 

крил>ен са металичним минералима (пи- 
рит?). Алатка je паралелна шкриља- 
вости.

9116. МАГМАТСКА СТЕНА прилично изме- 
њена.

9117. ПЕШЧАР зелене боје или метаморфи- 
сани пешчар са мркоцрвеним превла- 
кама. Виде ce лискуни (мусковит).

9118. КОРНИТ зелене боје масивног до сла- 
бо ушкриљеног изгледа.

9122. ПЕШЧАР сивозеленкасте боје крупно- 
зрног изгледа; садрж и мусковит. Y 
профилу виде ce слојићи дебљине око
5 mm са различитим нијансама и ве- 
роватно са градацијом.
ДИЈАБАЗ зелене боје.

Све проучаване стене могу ce сврстати ском одређивању стена. Тако су дијабази
y неколико група, као што je приказано y и спилити, али и несигурно одређени ба-
табели 1. Групе су формиране по петро- залти сврстани y једну групу; корнити и
графској сличности, узимајући y обзир скарнови могу бити веома слични па су за-
грешке које могу настати при макроскоп- једно третираки.

з 17



Д Р  В И Д О ЈК О  ЈО В И Ћ

Табела 1. Преглед заступљености стена 
по групама

Група
заступљеност 

број комада у °/о

пешчари 5 7.9
силицн]ске стене 3 4,8
днјабазн — спилнтн 

базалти (?)
11 17,4

корнити — скарновн 37 58,7
габро 1 1,6
магматске стене 3 4,8
диорит-порфирит 1 1,6
алевролит 2 3,2

укупно 63 ком. 100,0%

Ш то ce тиче порекла стена од којих су  
и зр ађен е алатке, м ож е ce рећи следеће: на  
основу познавањ а геолош ке грађе околине  
Б еограда и п убликованих геолош ких радо- 
ва, са доста сигурности м ож е ce закљ учити  
да  сав м атеријал потиче из ш ире околине 
Б еограда. К орнити и скарнови, н ајзаступ -

љ еније сировине м еђу испитиваним м ате- 
рмјалом, представљ ају контактно-метамор- 
ф н е стене које ce налазе на К осм ају и на 
Авали. Д ијабазаи  и спилити су макроскоп- 
ски сличне стене и y  околини Београда че- 
сто ce п ојављ ују y  оквиру вулканогено-се- 
дим ентне серије (Рипањ, К неж евац , Рес- 
ник, Руш ањ , Бела река и др). Исто ce мо- 
ж е  рећи и за силицијске стене (рож наци и 
сличне стене) које ce појављ ују y истој се- 
рији као и дијабази  и спилити.

П еш чари су веома заступљ ене стен е y 
околини Београда и налазе ce y седим ент- 
шгм серијама различите геолош ке сгарости, 
па je због тога нем огуће бли ж е лоцирати  
изворе те сировине.

Д иорит-порф ирит и стене које су  одр е-  
ђене само као магматске или вулканске  
стене највероватније потичу са А вале и 
К осмаја. Габро ce не налази y околини Б е- 
ограда, али најпре би гребало тачније од- 
редити стену помоћу микроскопа, па тек  
онда траж ити н ајближ е изворе такве сте- 
не. А левролит такође вероватно потиче са 
А вале или Космаја.

STONE OBJECTS FROM A N EO LITH IC SETTLEM ENT AT 2ARKOVO

Svetlana Vranic

In 1985 the Departm ent for Prehistory in 
the Belgrade City Museum carried out the re
vision of the preserved m aterial deriving from  
the site  Ledine at the Zarkovo village near 
Belgrade.!

In Godisnjak XXXIV have been published
— as archaeological m aterial — objects of bo
ne and horn.2 In order to preserve the w hole 
m aterial com ing from  Zarkovo w e have pre
pared for this occasion the objects of stone.

Pétrographie analysis of stone tools from  
Zarkovo has been made by Dr Vidojko Jovic 
(the M ining-Geological Faculty in Belgrade). 
The results are given in a separate enclosure 
to this paper. Partly, they also make integral 
parts of individual catalog units.

In a revision from 1985 w e stated that in 
the Departm ent o f Prehistory of the Belgrade 
City Museum there are in total 77 various 
finds of stone objects from Zarkovo. From  
this num ber six objects were already publis
hed.3 These six objects together with 71 finds 
dealt w ith in this paper represent the com ple
te archaeological m aterial o f stone from the 
aforesaid site.

On the basis o f the preserved finds from  
2arkovo we have drawn certain conclusions. 
One of them is that the inhabitants of the set
tlem ent at Ledine m ade use of stone objects 
for practical purposes only. Aside this, the 
„raw material" from making stone tools re
presented considerable value for their users. 
The tools were used in a long period. They 
continued their life — in a changed function
— even after considerable damages and bre
aks. On the basis of unfinished tools w e con
cluded that the objects had been made on the 
spot and bearing in mind the preserved types 
of tools we may assum e that the inhabitants 
had lived a peaceful ,m odest country life.

The authors of the excavation determ ined  
in detail (within the Vinca culture), aside o t
her material, the stone objects from Zarkovo 
as well.4 Taking into consideration that in the 
m eantim e there w ere no essential changes in 
this connection, this tim e we have not repea
ted the already known and acknowledged sci
entific and professional in terpretation  o f the
se finds.
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