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ИСТРАЖИВАЊЕ КУЋЕ 1_2014 НА СТУБЛИНАМА 

АПСТРАКТ: Током 2014, на Стублинама је у целости истражен трећи по реду надзем-
ни објекат винчанске културе. Рад доноси резултате анализе архитектуре куће 1_2014 и 
прелиминарни приказ њеног инвентара. У кући су откривене две пећи и 46 различитих 
предмета, а једно огњиште испред ње. Ово је на Стублинама за сада најстарији истражен 
и једини у целости ископан објекат у старијем делу насеља заштићеног првобитним си- 
стемом ровова. Захваљујући бројним стратиграфским подацима, кућа 1_2014 даје нове 
податке за разумевање живота у винчанском насељу на Стублинама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Стублине, неолит, винчанска култура, становање, кућа, пећ, керамика

INVESTIGATIONS OF HOUSE 1_2014 AT STUBLINE

ABSTRACT: During 2014, the third Vinča culture above-ground structure was explored at Stubline. 
The paper presents the results of an analysis of the architecture of House 1_2014 and a preliminary 
overview of its inventory. Two oven and 46 various items were discovered in the house and a hearth was 
found in front of it. At the moment, this is the oldest explored structure at Stubline and the only fully 
excavated building in the older part of the village protected by the primary system of ditches. Owing to 
numerous stratigraphic data, House 1_2014 provides new information for the understanding of the way 
of living in the Vinča-culture village at Stubline.
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УВОД
Локалитет Црквине у Стублинама лежи 

на издуженом платоу надморске висине 
од 100 m до 120 m, површине око 12,5 хек-
тара.1 Димензије платоа, мерене између 
најудаљенијих тачака, износе око 620 x 380 
метара. Заравњени плато је у неолиту са  се-
верне и јужне стране био окружен токови-
ма двеју река. Водоток на северној страни 
је данас пресушен, док јужну страну лока-
литета још увек опасује ток речице Трсте-
нице. Два водотока су се спајала у југоза-
падном делу насеља, где се терен окомито 
спушта у великој денивелацији. У ширем 
географском контексту, Стублине леже у 
посавско-тамнавској микрорегији Дрен-
ски вис,2 коју одликује велика насељеност 
током позног неолита. У кругу пречника 
од свега неколико десетина километара 
око Стублина идентификован је знатан 
број винчанских насеља, која су, судећи по 
материјалној култури, бар кратко време од 
4800. до 4600. године пре н.е. живела исто-
времено. Око 10 km северно од Стублина 
налази се винчанско насеље у Грабовцу,3 

1 Нова топографска мерења показују да је површина 
насеља нешто другачија него што је до сада 
навођено у литератури – c.f. Adam Crnobrnja, „The 
(E)neolithic Settlement Crkvine at Stubline, Serbia”, 
in The Neolithic and Eneolithic in Sotheast Europe: New 
approaches to dating and cultural dynamics in the 
6th to 4th millenium BC, eds W. Shier and F. Draşovean 
(Leidorf: Rahden/Westf, 2014), 177. У даљем тексту 
(Crnobrnja, „The (E)neolithic Settlement Crkvine”).

2 c.f. Adam Crnobrnja, „Group identities in the Central 
Balkan Late Neolithic“, DP XXXIX (2012a): 157, Fig. 1. У 
даљем тексту (Crnobrnja, „Group identities“).

3 Jovan Todorović, „Grabovac, Đurića vinogradi, Obre- 
novac – naselje starčevačke i vinčanske grupe“, AP 9 
(1967); Jovan Todorović, „Grabovac, Đurića vinogradi, 
Obrenovac – naselje starčevačke i vinčanske grupe“, 
AP 10 (1968); Jovan Todorović, „Grabovac, Đurića 
vinogradi, Obrenovac – naselje starčevačke i vinčanske 

даље ка североистоку је насеље у Звечкој.4 
Једнослојно позновинчанско насеље на ло-
калитету Јасење у Вукићевици лежи свега 
десетак километара западно од Стублина,5 
а у непосредној близини је и винчанско на-
сеље у Новом селу у Стублинама.6 У ширем 
окружењу посавско-тамнавске регије на-
лазе се и истовремена винчанска насеља 
на локалитетима Чучуге,7 Црквине – Мали 
Борак,8 али и Гомолава,9 Обреж,10 Прогар и 
Јаково,11 који леже на северним границама 
ове регије (карта 1). 

Прва ископавања на Стублинама спро-
ведена су 1967, а од 2008, са незнатним пре-
кидима, Музеј града Београда обавља сис-

grupe“, AP 11 (1969).
4 Jovan Todorović, „Lug, Zvečka, Obrenovac – naselje 

starčevačke kulture“, AP 8 (1966): 10–12.
5 Jovan Todorović, „Jasenje, Brdo (groblje), Vukićevica, 

Obrenovac – naselje vinčanske grupe“, AP 9 (1967). 
6 Jovan Todorović, „Novo Selo, Stubline, Obrenovac – 

naselje starčevačke i vinčanske kulture“, AP 11 (1969); 
Jovan Todorović, „Novo Selo, Stubline, Obrenovac – 
naselje starčevačke i vinčanske kulture“, AP 12 (1970). 

7 Звездана Анђелковић-Деспотовић и Мирјана 
Реџић, „Археолошка ископавања неолитског 
локалитета Илића брдо у селу Чучуге“, ЗНМ XIV-1 
(1992).

8 Aна Живановић и Милош Спасић, „Винчански лока- 
литет Мали Борак код Лајковца: прелиминиарна 
разматрања“, ГСАД 24 (2008); Милош Спасић, 
„Винчанска керамика с локалитета Црквине“, Колу- 
бара 5 (2011). У даљем тексту (Спасић, „Винчанска 
керамика“).

9 Bogdan Brukner, „Rezultati istraživanja vinčanskog 
naselja na tell-u Gomolava 1967–1976. godine”, РВМ 
26 (1980).

10 Богдан Брукнер, „Праисторијско насеље на потезу 
Белетинци код Обрежа“, РВМ 11.

11 Борислав Јовановић и Јован Глишић, „Енеолитско 
насеље на Кормадину код Јакова“, Старинар 
XI (1961). У даљем тексту (Јовановић и Глишић, 
„Кормадин код Јакова“); Александар Булатовић, 
Александар Капуран и Ника Стругар, „Неолитски 
стратум на локалитету Кормадин у Јакову: сонда- 
жно ископавање 2008. године“, ГГБ LVII (2010).
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Kарта 1. Винчански локалитети на широј територији Београда: 1. Мислођин, Бачевица; 2. Звечка, Три храста 
– Марковића куће; 3. Звечка, Нурча 2; 4. Скела, обала Саве; 5. Ушће, Воћњак; 6. Стублине, Шарена чесма; 7. 

Стублине, Црквине; 8. Стублине, Ново село; 9. Грабовац, Ђурића виногради; 10. Вукићевица, Јасење, Симића 
брдо; 11. Прогар, Ора; 12. Јаково, Кормадин; 13. Гомолава; 14. Бањица; 15. Жарково; 16. Барајево; 17. Винча, Бело 

брдо; 18. Авала; 19. Калемегдан, Горњи град; 20. Рипањ, Чаршија; 21. Земун, Гардош; 22. Железник, Рт; 23. Мали 
Борак, Црквине; 24. Бељарица, Земун; 25. Обреж, Белетинци; 26. Младеновац, Јабланица; 27. Брестовик; 28. 

Бољевци, Земун (аутор: С. Живановић)
Map 1 Vinča-culture sites in the broader area of Belgrade: 1. Mislođin, Bačevica; 2. Zvečka, Tri Hrasta – Markovića Kuće; 

3. Zvečka, Nurča 2; 4. Skela, the Sava river bank; 5. Ušće, Voćnjak; 6. Stubline, Šarena Česma; 7. Stubline, Crkvine; 8. 
Stubline, Novo Selo; 9. Grabovac, Đurića Vinogradi; 10. Vukićevica, Jasenje, Simića Brdo; 11. Progar, Ora; 12. Jakovo, 

Kormadin; 13. Gomolava; 14. Banjica; 15. Žarkovo; 16. Barajevo; 17. Vinča, Belo Brdo; 18. Avala; 19. Kalemegdan, Gornji 
Grad; 20. Ripanj, Čaršija; 21. Zemun, Gardoš; 22. Železnik, Rt; 23. Mali Borak, Crkvine; 24. Beljarica, Zemun; 25. Obrež, 

Beletinci; 26. Mladenovac, Jablanica; 27. Brestovik; 28. Boljevci, Zemun (author: S. Živanović)
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тематска истраживања овог важног нео- 
литског локалитета.12 На основу прели-

12 Руководиоци радова на Стублинама били су 
кустоси Музеја града Београда: Јован Тодоровић, 
Адам Црнобрња и Милош Спасић. Jovan Todorović, 
„Crkvine, Stubline, Obrenovac – naselje vinčanske 
grupe“, АP 9 (1967). У даљем тексту (Todorović, 
„Crkvine, Stubline“); Зоран Симић и Адам Црнобрња, 
„Сондажно ископавање локалитета Црквине у селу 
Стублине“, AП (н.с.) 4  (2008); Adam Crnobrnja,  Zoran 
Simić and Marko Janković, „Late Vinča culture settlement 
at Crkvine in Stubline (household organization 
and urbanization in the late Vinča culture period”, 
Старинар LIX (2009). У даљем тексту (Crnobrnja, 
Simić and Janković, „ Late Vinča culture settlement“); 
Adam Crnobrnja, „Investigations of Late Vinča House 
1/2010 at Crkvine in Stubline”, Старинар LXII (2012). У 
даљем тексту (Crnobrnja, „Investigations of Late Vinča 

минарне анализе стратиграфских односа 
и типичних облика материјалне култу-
ре, винчанско насеље у Црквинама код 
Стублина основано је око 4850/4800. пре 
н.е., током Винча Д1 периода, и живело 
је до око 4650/4600. пре н.е., односно до 
самог краја Д2 фазе винчанске културе.13 
Стублине су сигурно имале две маркантне 

House“); Miloš Spasić and Saša Živanović, „Foodways 
arhitectures: Storing processing and dinning structures 
at Late Neolithic Vinča culture site in Stubline“, DP 
42 (2015). У даљем тексту (Spasić and Živanović, 
„Foodways arhitectures“); Милош Спасић, „Неолитско 
насеље у Стублинама“, ГГБ LX (2013). У даљем тексту 
(Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“).

13 Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 17. 

Слика 1. Конфигурација терена са положајем истражених сонди
Figure 1 Terrain configuration and the position of explored trenches
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фазе у развоју насеља. Прва је обележена 
формирањем насеља у оквиру примарног 
система ровова на источном делу платоа, 
док је током друге фазе насеље заузимало 
целу површину платоа, због чега су затр-
пани првобитни ровови и ископани нови 
на крајњем западном делу.14 Досадашњим 
ископавањима истражена је површина од 
око 590 m2 (сл. 1). Захваљујући резултати-
ма геомагнетне проспекције (сл. 2) омо-

14 Ibid., 19; Miloš  Spasić, Metahousing:  Neolithic  &  Modern  
Dwelling   in   Belgrade (Belgrade:   Belgrade City   Mu-
seum, 2012), 16.  

гућено је  јасније сагледавање величине и 
карактера насеља, као и његове простор-
не организације. Тако је већ од кампање 
2010. године отворена могућност за фор-
мирање стратегије прецизних и еконо-
мичних археолошких истраживања и ре-
шавања проблемских питања везаних за 
живот насеља.15 Од 2008. године, у целости 
и делимично је испитано пет надземних 
објеката, затим примарни систем ровова 
око старијег дела насеља, неколико отпад-

15 Crnobrnja, „Investigations of Late Vinča House“: 45–47; 
Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 15.

Слика 2. Геомагнетни снимак локалитета
Figure 2 Geomagnetic plan of the site
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них јама,  простор окружен групом кућа 
у северозападном делу, као и велики број 
укопа на јужној падини локалитета, који 
су примарно ископани као позајмишта за 
глину, а секундарно коришћени као отпад-
не јаме. Анализа снимка геомагнетне про-
спекције насеља (сл. 2) указује на то да је 
насеље на Стублинама имало око 200 кућа, 
чији су изгорели остаци забележени неде-
структивним методама.16 Резултати доса-
дашњих истраживања показују да објекти 
детектовани геомагнетном проспекцијом 
нису истовремени.17 

16 Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 22; 
Crnobrnja, „The (E)neolithic Settlement Crkvine”, 177. 

17 c.f. Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 20.

ИСТРАЖИВАЊА 2014. ГОДИНЕ
До 2014. источни део платоа није био ис-

траживан, што је био и један од основних 
разлога за постављање сонде на овом про- 
стору. Прва ископавања на Стублинама, 
која је извео Ј. Тодоровић 1967. године, 
спроведена су управо у првобитном делу 
насеља, на крајњем југоисточном делу ло-
калитета (сл. 1). Том приликом истражена 
је сонда површине 16 m2, са два недовољно 
добро документована насеобинска хори-
зонта, са наводним остацима једне земуни-
цe изнад које је подигнута надземна кућа.18  

Циљ кампање 2014. био је детаљно ис-
траживање стратиграфије овог дела на-
сеља, те испитивање основнe динамикe 
његовог ширења. Ископавања су спрове-
дена и како би показала да ли се у исто-
чном делу насеља налазе најстарији хори-
зонти на локалитету и како би се утврдила 
релативнохронолошка слика до сада ис-
тражених стратиграфских јединица.  

Нова сонда постављена је педесетак ме-
тара источно од сонде из 2010. године (сл. 
1). Сондиран  је простор површине 64 m2, 
димензија  8 х 8 m. Сонда је позицонира-
на на јужној падини источног дела насеља, 
око 13 m источно од двоструког рова. Овај 
простор прати благи нагиб терена, због 
чега постоји висинска разлика на растојању 

18 Документацију са ископавања 1967. чини шест скица 
профила и основа на милиметарском папиру и три 
црнобеле фотографије детаља у сонди. Остатак 
документације, укључујући дневник теренских 
ископавања и нивелмански дневник, није сачуван 
у Музеју града Београда. Једини писани траг о 
овим ископавањима јесте текст Јована Тодоровића 
у Arheološkom pregledu из 1967. Анализа ових 
ископавања у великој мери је отежана управо због 
непостојања адекватне теренске документације; 
c.f. Todorović, „Crkvine, Stubline“; Спасић, „Неолитско 
насеље у Стублинама“: 13, сл. 2.  

Слика 3. Положај сонде 1 у односу на 
геомагнетну аномалију

Figure 3 Position of Trench 1 relative to the 
geomagnetic anomaly
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од 8 m између северног (угао А, 108,75 m) 
и јужног (угао D, 108,33 m) дела сонде, која 
износи око 0,4 m. Нагиб терена прате и 
објекти у сонди. У оквиру сонде истражена 
је винчанска кућа димензија 6,80 x 4,50 m. 
Осим ње, уз јужни профил сонде евиденти-
ран је део старијег објекта ширине око 4,80 
m, који је залазио својим северним делом, у 
дужини од 0,6 m, у оквир сонде. Између ос-
талог, истражено је и шест јама. Пет јама је, 
према стратиграфским подацима, старије 
од објекта 1_2014, док  укоп испуњен изго-
релим лепом, који је пресечен јужном иви-

цом сонде, вероватно припада најмлађем 
хоризонту. 

Неправилна овална аномалија констато-
вана на геомагнетном снимку (сл. 3), пре-
ко које је постављена сонда, димензија 8 х 
8 m, са јаким централним одсјајем димен-
зија 3 х 2 m, наговештавала је да се ради о 
укопу који садржи моћан паљевински слој, 
док је око 2 m јужно од ње била аномалија 
сличних димензија и облика, само слабијег 
интензитета. Све је упућивало на то да је 
реч о два укопа која се разликују по садр-
жају испуне. Међутим, испоставило се да је 

Слика 4. Горњи ниво рушевинског хоризонта куће 1_2014
Figure 4 The upper part of the debris horizon of House 1_2014
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јачи интензитет током геомагнетне прос-
пекције дао слој паљевине у објекту, док ју- 
жна аномалија вероватно представља јаму 
испуњену лепом, која је евидентирана у 
јужном профилу сонде (сл. 4). У контексту 
претходног треба напоменути да је северни 
део објекта претрпео најјачи пожар. Сход-
но томе, с обзиром на веома велику кон-
центрацију горелог шута у северном делу, 
највећи интензитет аномалије требало би 
да се поклапа са простором северног дела 
куће, што није случај који је потврђен након 
ископавања. То показује да постоји могућ-
ност одступања геомагнетног снимка до 
1,5 m ка југу, што је вероватно последица 
транспоновања целог геомагнетног снимка 
ка југу услед нагиба терена (сл. 3). 

АРХИТЕКТУРА И ФИКСНЕ СТРУКТУРЕ 
КУЋЕ 1_2014

Кућа истражена 2014. године је по дужи-
ни оријентисана у правцу север–југ, са де-
вијацијом од 17 степени  ка истоку, што се 
готово поклапа са девијацијом постављене 
сонде. Оквирне димензије објекта, које се 
могу реконструисати на основу простор-
не дистрибуције рушевинских елемената, 
структура и покретног материјала, изно-
се 6,80 x 4,50 m. Када је реч о габаритима 
објекта, треба истаћи да чврстих показа-
теља, као што су темељне зоне зидова, ос-
таци стубова или темељних ровова, нема. 
Ипак, очувани су многи други грађевин-
ски елементи, као што су површине  руше-
винског хоризонта зидова, делови подни-
це, термалне структуре и покретни архе-
олошки материјал. Најпоузданије потврде 
да се радило о стамбеном објекту, осим 
рушевинског хоризонта  чврсто запеченог 
лепа, дају остаци две истражене пећи, као 

и већи део керамичког материјала про-
нађеног у in situ положају на поду објекта.

Рушевински хоризонт објекта уочен је 
двадесетак центиметара од површине те-
рена, око нивелете 108,45 m, у северном 
делу сонде (сл. 4), док је у јужном делу, на 
коти 108,18 m, евидентирана најмлађа под-
ница  пећи 1. Након што је откривен руше-
вински хоризонт у горњој нивелети, могло 
се наслутити да северни део објекта садр-
жи далеко боље очуване остатке објекта. 
У јужном делу објекта, рушевински слој је 
био знатно лошије очуван. На самом нивоу 
уочавања објекта било је индикативно да 
је у овом делу постдепозициона активност 
била већих размера, што је и потврђено 
налазом баденског материјала, који је, су-
дећи по нивелети, укопан у рушевински 
слој објекта (сл. 4). Постдепозициона ак-
тивност присутна је и у осталим деловима 
сонде. Нарочито интензивна активност 
након рушења куће 1_2014 забележена је у 
северозападном делу објекта, где је детек-
тован читав хоризонт са негорелим кера-
мичким материјалом око коте 108,35 m (сл. 
4). Овом, стратиграфски иначе најмлађем 
винчанском хоризонту у сонди припадају 
и остаци већег броја абразивних алатки у 
североисточном делу сонде.  

Иако је кућа 1_2014 изгорела у пожа-
ру, стање њене очуваности је веома лоше 
(сл. 5, 6). У односу на куће истражене у 
претходним кампањама, реч је о далеко 
мање очуваном објекту до сада.19 Најбоље 
је сачуван северни део куће, са остаци-
ма интензивно горелих агломерација ру-
шевинског хоризонта, док је јужни део 

19 c.f. Crnobrnja, Simić and Janković, „Late Vinča culture 
settlement“; Crnobrnja, „Investigations of Late Vinća 
House“.
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знатно слабије очуван (сл. 5, 6). Један од 
разлога оваквог стања су постдепозицио-
ни фактори, али је можда пресудну улогу 
имао интензитет пожара, који је очиг-
ледно био већи у северном делу објекта. 
Ово није случај само са кућом испитаном 
2014. године. Показало се да је у готово 

свим истраженим објектима на локалите-
ту, северни део интензивније горео. Так-
во стање евиденције могло је бити усло-
вљено и карактером и наменом северних 
страна кућа.20 Уколико упоредимо север-

20 Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 23.

Слика 5. Ортогонална фотографија куће 1_2014
Figure 5 Orthogonal photo of House 1_2014
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не делове кућа истражених  2008, 2010. и 
2014, може се закључити да је, осим раз-
лика у структурном карактеру и одређене 
варијабилности у функционалном смислу, 
заједничка карактеристика свих објеката 
то што је њихов северни простор, између 
осталог, интензивно коришћен за скла-
диштење. На то упућују не само струк-
туре за складиштење већ и керамичко 
посуђе, те је можда присуство веће коли-
чине намирница проузроковало снажнији 

пожар у северним деловима кућа.21 Неки 
од разлога јачег интензитета горења у се-
верним деловима кућа могу бити и гото-
во константни југоисточни поветарац и 
кошава. И поред лоше очуваности, кућа 
1_2014 пружа значајне податке за рекон-
струкцију одређених архитектонских ре-

21 c.f. Crnobrnja, Simić and Janković, „Late Vinča culture 
settlement“: 20; Crnobrnja, „Investigations of Late 
Vinča House“: 61; Spasić and Živanović, „Foodways 
arhitectures“.

Слика 6. Основа куће 1_2014 
Figure 6 Ground plan of House 1_2014  
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шења, просторне организације, као и со-
цијалних трајекторија које су утицале на 
формирање винчанских домаћинстава на 
Стублинама. 

Током истраживања нису детектоване 
темељне зоне објекта, али ни било какве 
промене у саставу антропогених слојева 
испод саме куће. С тим у вези, недостатак 
рупа за стубове и темељних ровова стра-
тиграфски повезаних са објектом отежао 
је не само утврђивање тачних димензија 
већ и реконструисање начина подизања 
куће. Рупе носећих и преградних стубо-
ва евидентиране су у објектима 1_2008 и 

1_2010, али и у старијем, делимично ис-
траженом објекту 2_2014.22 

И поред недостатка темеља куће, о на-
чину изградње зидова ипак постоје зна-
чајни подаци. На основу рушевинских ос-
татака евидентно је да jе за подизање зи-
дова примењено неколико комбинованих 
техника. Они су у бити грађени техником 
плетера и лепа, али постоје бројне варија-
ције у самој градњи, о чему сведоче и оти- 

22 Crnobrnja, Simić and Janković, „Late Vinča culture 
settlement“: 13; Crnobrnja, „Investigations of Late 
Vinča House“: 48–50, Fig. 3.

Слика 7. Кућа 1_2014 снимљена са севера
Figure 7 House 1_2014 seen from the north 
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Слика 8. Посуде кат. 2, 18, 20, северно од пећи 1
Figure 8 Vessels cat nos. 2, 18, 20, found to the north of Oven 1

Слика 9. Фундација пода од тесаних талпи у североисточном делу куће 1_2014
Floor base made of hewn planks in the northeastern section of House 1_2014
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сци дрвене грађе различите профилације, 
од танког прућа до полуоблица и облица, 
док су на неким фрагментима зидног лепа 
видљиви и отисци тесаних дасака. Готово 
је немогуће реконструисати начин при-
мене различитих грађевинских техника, 
те рећи да ли је једна од њих примењива-
на читавом дужином и висином зида или 
је комбинована.23 Све побројане техникe 
градње зидова присутне су на бројним 
винчанским локалитетима у Србији.24 

У западном делу објекта откривена 
је структура („зидић“) формирана од де-
лова секундарно искоришћеног горелог 
лепа, ширине око 0,5 m, очуване висине 
0,15–0,20 m, у дужини од 2,9 m, са пре- 
скоком од 0,6 m (сл. 5–7). На сличан на-
чин је направљен и простор за банак пећи 
1; међутим, за разлику од фундације пећи, 
код формирања овог „зидића“ није при-
мећен јасан конструктивни принцип, како 
у одабиру комада горелог лепа тако и у 
компактности структуре, јер су у питању 
ситнији аморфни комади лепа, међусобно 
слабо повезани. Намена овог тзв. зида није 
најјаснија, али треба напоменути да је, као 
и у случају сличних фундационих елемена-
та са јужне стране пећи 1, реч о структура-
ма које представљају западне границе куће. 

Јасно запечена подна површина објекта 
очувана је само у северном делу куће, док 
је у јужном, који је слабије горео, ниво газ-

23 Присуство различитих грађевинских техника на 
остацима истих зидова могло би да упућује и на 
поправке, преправке и реконструкције куће.  

24 Добар приказ различитих грађевинских техника 
у винчанској култури даје М. Богдановић, Milenko 
Bogdanović, „Architecture and structural features 
at Divostin“, in Divostin and the Neolithic of Central 
Serbia, eds. Alan McPherron and Dragoslav Srejović 
(Kragujevac: Narodni muzej; Pittsburgh: University of 
Pittsburgh, 1988).

не површине дефинисан на основу нивоа 
пећи 1 и положаја различитих група посуда 
које су лежале in situ. За одређивање ни-
воа поднице у јужном делу објекта најме-
родавније су биле групе керамике северно 
од пећи 1, приближно на коти ▼ 107,88 m 
(сл. 8). Чврсти показатељи газне површине 
у овом делу куће били су и нивои форми-
рања пећи 1 у њеном јужном делу (кота ▼ 
107,75 m) и пећи 2 (кота ▼ 107,93 m) (сл. 6). 
Трећи важан елемент који указује на ходну 
површину јесте и спорадична појава танких 
прослојака гарежи са исте нивелете. Изнад 
слоја гарежи у јужном делу куће налазио се 
жути слој слабо запеченог трошног зидног 
лепа. Под у северном делу куће је знатно 
боље очуван захваљујући интензивном го-
рењу. Његову фундацију чиниле су тесане 
талпе ширине 8–10 cm, преко којих је нанет 
слој глине у дебљини од око 3–5 cm (сл. 9). 

У кући 1_2014 откривене су две термал-
не структуре, које се међусобно битно раз-
ликују како по облику и димензијама тако 
и по начину изградње и, вероватно, начину 
коришћења. 

Пећ 1 откривена је у југозападном углу 
куће. Њене очуване димензије износе 1,70 х 
1,80 m (сл. 10). У појединим деловима знатно 
је девастирана млађим активностима, а тра-
гови најинтензивније деструкције потичу 
од укопа готово правоугаоног облика, који 
је пресекао пећ дуж њене јужне половине у 
ширини од око 0,4–0,5 m. Не може се са си-
гурношћу рећи из ког периода потиче овај 
укоп. Интензивна антропогена активност 
била је присутна на овом простору током 
дугог периода после рушења објекта, о чему 
сведоче групе керамичког материјала и дру-
гих налаза изнад објекта из стратиграфски 
млађег хоризонта винчанске културе, као и 
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група керамике баденске провенијенције, 
која указује на знатно каснији  период.25 
Највероватније је пресецање пећи било по-
следица „баденске“ активности јер је кера-
мика нађена источно од пећи, на коти ▼ 
108,10 m, што индицира укопавање, док су 
два фрагмента баденских посуда евиденти-
рана и у керамичкој супструкцији најмлађе 
поднице пећи 1.  И поред лоше очуваности, 
остаци пећи дају готово комплетне подат-
ке о њеном формирању, односно начину 
градње (сл. 11). Пећ је имала три нивоа под-
нице, од чега су две поднице имале керамич-
ку супструкцију формирану на фундаменту 
од патосаних, секундарно искоришћених 
комада горелог зидног лепа, док средишња 
подница није имала супструкцију. Фунда-

25 Готово идентична постдепозициона оштећења 
претрпела је и пећ 2 из куће 1_2010; c.f. Crnobrnja, 
„Investigations of Late Vinča House“: 54, Fig. 11.

мент од горелог зидног лепа формиран је 
од нивоа газне површине објекта. Комади 
лепа су полагани равнијом страном наго-
ре, чиме је конструисана равна платформа. 
Дебљина фундације је у просеку 15–20 cm. 
Непосредно преко лепа формирана је суп-
струкција од фрагмената керамичких посу-
да, преко чега је нанесен слој глине дебљине 
5–10 cm, који је на врху запечен у подницу 
дебљине око 3 cm. Друга, млађа подница 
формирана је без керамичке супструкције, 
већ је директно преко прве поднице нанет 
слој глине дебљине 5-6 cm, који је запечен 
на површини у дебљини од око 0,8–1,2 cm. 
Трећа, најмлађа подница је, као и најстарија, 
постављена преко керамичке супструкције. 
Дебљина слоја премаза износи 3–3,5 cm,  са 
запеченим делом дебљине 0,8–1,2 cm. Треба 
напоменути да су за формирање супструк-
ције најмлађе поднице искоришћени кома-
ди две готово целе посуде (сл. 10; кат. 29, 

Слика 10. Пећ 1 снимљенa са запада
Figure 10 Oven 1 seen from the west 
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30), при чему су одбачени неравни комади, 
као што су дршке, што није случај код суп-
струкције најстарије поднице. Остаци кало-
те пећи нису очувани ни у нивоу оснивања.

Пећ 2 је откривена у централном делу 
објекта, у квадрату 6, око 1,10 m северно 
од пећи 1 (сл. 12). Очувани су остаци њене 

поднице, максималних димензија у основи 
око 1 х 1 m. Поред тога што је пећ 2 верова-
тно била мања у основи од пећи 1, постоје 
и битне разлике у њеним конструкција-
ма. Њене остатке чине четири сукцесив-
не поднице без елемената супструкције, а 
најстарија од њих формирана је директ-

Слика 11. Стратиграфија пећи 1
 (1 – најмлађа, трећа подница; 2 – супструкција најмлађе поднице; 3 – друга подница; 4 – најстарија, прва 

подница; 5 – супструкција најстарије поднице; 6 – фундација пећи од секундарно искоришћених комада лепа) 
Figure 11 Stratigraphy of Oven 1 

(1 – the latest. i.e. the third flooring; 2 – the substructure of the latest flooring; 3 – the second flooring; 4 – the earliest, i.e. 
the first flooring; 5 – the substructure of the earliest flooring; 6 – the base of the oven made of burnt reused wall fragments) 
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но на  газној површини објекта (сл. 12). 
Укупна дебљина свих подница износи око 
15 cm, док је појединачна дебљина сваког 
премаза 3–3,5 cm, са запеченим слојем 
дебљине око 1 cm код прве три поднице, 
док је најмлађа јаче горела и њена дебљина 
износи око 2 cm. Као и код пећи 1, знат-
нији остаци калоте нису уочени, мада је 
током ископавања евидентирано неколи-
ко њених фрагмената. Конструктивним 
елементима би се можда могла приписати 
и рупа од прута пречника око 3 cm, кон-
статована непосредно уз пећ 2, на њеној 
јужној страни, која вероватно предста-
вља остатак конструкције калоте. Горње 
нивелете најмлађе поднице пећи 2 налазе 
се на коти ▼ 108,08 m, што је, узимајући у 
обзир пад терена у сонди, на приближно 
истом нивоу као и супструкција од два по-
ломљена лонца из последње обнове пећи 
1. Изнад најмлађе поднице пећи 2 форми-
ран је и слој тамномрке земље са гарежи, 

који у остатку јужног дела куће чини ниво 
газне површине. Све ово могло би упући-
вати на то да пећ 2 више није постојала у 
најмлађим фазама историје куће 1_2014.26

Значајно је прокоментарисати форми-
рање подне конструкције код обе пећи. У 
случају пећи 1 имамо податак да је код под-
ница интензитет запечености горњих повр-
шина другачији, што указује на периодично 
обнављање пећи (сл. 11). Такође, најстарија 
подница у пећи 1 била је најдуже у употре-
би. Запажања о подницама у пећи 2 су не- 
што другачија. Премази готово свих под-
ница су исте дебљине, изузев најмлађе, 
односно највише поднице, која је нешто 
дебља од прве три (сл. 12). Разлике у мор-
фолошком и технолошком смислу између 
пећи 1 и пећи 2 из куће 1_2014 вероватно 

26 Слична ситуација је документована у кући 2 из 
Јакова, у чијој је источној просторији пећ постојала 
само у старијој фази објекта; c.f. Јовановић и 
Глишић, „Кормадин код Јакова“: 127.

Слика 12. Пећ 2 снимљена са југа 
Figure 12 Oven 2 seen from the south
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сугеришу и постојање  функционалних раз-
лика. Када је реч о пећи 2, вероватном се 
чини и теза да више слојева подница пећи 
представљају у ствари истовремену грађе-
винску активност, односно технологију која 
је омогућавала већу енергетску ефикасност 
пећи и мање расипање топлотне енергије.27

Осим структура које су идентификоване 
у кући 1, значајан прилог реконструкцији 
активности становника овог објекта пред-
стављају и остаци термалне структуре ис-
тражене испред југоисточног дела куће (сл. 
6). Реч је о огњишту неправилног облика, 
димензија око 1,6 x 1,6 m (сл. 13). Његову 
фундацију чинио је слој изломљене керами-
ке и камена, дебљине око 3 cm, изнад ког се 
налазио само делимично очуван танак пре-
маз поднице. Огњиште се налазило на коти 
▼ 107,90 m, што, уважавајући пад терена у 

27 c.f. Crnobrnja, „Investigations of Late Vinča House“: 61; 
Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 24. 

сонди, одговара нивоу последње поднице 
пећи 2, а за око 25 cm је ниже од најмлађе 
поднице у пећи 1 (сл. 6). С тим у вези, ово 
огњиште је највероватније коришћено само 
у ранијој фази куће 1_2014, а угашено је у 
исто време као и пећ 2. Тезу да није било 
активно у свим фазама животног века куће 
потврђује и површина са групом керамике 
7, која лежи на коти ▼ 108,15 m и својим 
јужним делом прелази изнад северног дела 
огњишта (сл. 4, 6). Огњишта на отвореном, 
у непосредној близини неолитских кућа, 
констатована су и у винчанским насељима 
на Бањици28 и Јакову,29 те на познонеолит-
ском локалитету Полгар–Чесхалом.30

28 Јован Тодоровић и Александрина Цермановић, 
Бањица: насеље винчанске културе (Београд: МГБ, 
1961), 25, 26.

29 Јовановић и Глишић, „Кормадин код Јакова“: 115, сл. 2.
30 Pál Raczky and Alexandra Andres, „Acitivity loci and 

data for spatial division at a Late Neolithic site-complex 
(Polgár-Csőszhalom: a case study), in Leben auf dem Tell 

Слика 13. Огњиште испред југоисточне стране куће 1_2014, снимљено са југа
Figure 13 Hearth in front of the southeastern side of House 1_2014 seen from the south
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ПОКРЕТНИ ИНВЕНТАР КУЋЕ 1_2014
У кући 1_2014 откривено је укупно 46 

предмета.31 Већину инвентара чине 32 
фрагментоване и у целости очуване посуде 
различитих намена. У погледу количине, 
овај број одговара броју посуда нађених у 
кућама 1_2008 и 1_2010 на Стублинама, у 
кући 2 на Јакову,32 те у кући 16 на Диво-
стину.33 Готово подједнако су заступљене 
посуде свих функција, а сасвим незнатно 
бројније су оне намењене складиштењу и 
чувању хране. Више од 70%, односно 24 по-
суде из куће су јако секундарно гореле, што 

als soziale Prahis. Beiträge des Internationalen Symposiums 
in Berlin vom 26.–27. Februar 2007, ed. Svend Hansen 
(Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2010), 150. 

31 Два лонца који чине супструкцију најмлађе 
обнове пећи 1 (кат. 27, 28; сл. 10) и здела из старије 
супструкције пећи 1 (кат. 34) нису рачунати као део 
инвентара куће 1_2014. 

32 Јовановић и Глишић, „Кормадин код Јакова“: сл. 7, 8.
33 Dimitrije Madas, „Ceramic vessels from the Divostin 

II house floors“, in Divostin and the Neolithic of Central 
Serbia, eds. Alan McPherron and Dragoslav Srejović 
(Kragujevac: Narodni muzej; Pittsburgh: University 
of Pittsburgh, 1988), fig. 6.13–6.15. У даљем тексту 
(Madas, „Ceramic vessels“).

знатно ограничава домете њихове анализе, 
на првом месту испитивање технологије 
израде и печења на основу боје спољних и 
унутрашњих површина и пресека (сл. 14). 
Све секундарно гореле посуде су окерцр-
венкасте до загаситоцрвене боје, са знат-
но оштећеним површинама. Наслућује се 
да је већина имала приглачане и глачане 
спољне и унутрашње површине, те да су 
посуде вероватно печене углавном у усло-
вима делимичне или потпуне оксидације, 
а сасвим ретко у редукционој атмосфери 
(сл. 17/14). Приметна је и општа тенден-
ција да посуде намењене излагању ватри 
имају већу количину неорганских приме-
са, често и гранулације веће од 5 mm (сл. 
14). Присуство органских примеса, на пр-
вом месту плеве, евидентирано је код свих 
посуда израђених од непечене глине, у тзв. 
техници лепа (кат. 26, 28, 40; сл. 21, 23, 24). 

У погледу типологије, заступљен је ре-
лативно мали број облика, који укључује 
посуде карактеристичне за готово све по- 
зновинчанске локалитете. Пре свега, реч 
је о зделама увученог обода (кат. 14–16; сл. 

Слика 14. Макрофотографије спољних површина посуда из куће 1/2014 (кат. 23–25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37)
Figure 14 Macrophotographs of the outer surfaces of vessels found in House 1_2014 (Cat nos. 23–25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37) 



29

ИСТРАЖИВАЊЕ КУЋЕ 1_2014 НА СТУБЛИНАМА

17/14–16), зделама са левкастим вратом и 
ка споља профилисаним ободом (кат. 12, 13; 
сл. 17/12–13), мањим биконичним зделама 
са рожастим дршкама (кат. 5; сл. 15/5), те 
зделама са лоптастим реципијентом (кат. 
4; сл. 15/4), које се поуздано датују у Винча 
Д фазу. Све побројане форме присутне су 
у инвентарима насеља Винча Д1–2 фазе у 
Црквинама код Малог Борка,34 Кормадину 
код Јакова,35 у кући 2/79 на Бањици,36 у Ди-
востину37 и у Гривац VI хоризонту.38 Изузев 
крчага са тракастом дршком на ободу (кат. 7; 
сл. 15/7), сви облици посуда из куће 1_2014 
већ су евидентирани током ранијих ископа-
вања на Стублинама. Налаз вредан пажње 
јесте и питос од непечене глине, пронађен у 
северном делу куће (кат. 28; сл. 21). Судећи 
по изгледу дијагностичких фрагмената, реч 
је o посуди крушкасте форме, са конич-
ним вратом и благо, ка споља профилиса-
ним ободом. На трбуху се налазило шест 
кружних, пластично аплицираних дршки 
са жлебљеним орнаментима у виду концен-
тричних кругова. Дебљина њених зидова 
износи око 3 cm, а висина је могла бити и 
око један метар.  Готово идентичан питос од 
непечене глине, са сличним дршкама, про-

34 Спасић, „Винчанска керамика“: Т. III–V, VII, VIII, XIII–XV, 
XXIV/9.  

35 Јовановић и Глишић, „Кормадин код Јакова“: 123, сл. 
13.

36 Бобан Трипковић, Домаћинство и простор у 
касном неолиту: винчанско насеље на Бањици 
(Београд: САД, 2007), 182–184. У даљем тексту 
(Трипковић, Домаћинство и простор).

37 Madas, „Ceramic vessels“: fig. 6.3/1–15, fig. 6.18/5–8, 
fig. 12–18, fig. 6.19, fig. 6.20/9.  

38 Dubravka Nikolić, „Pottery“, in Grivac: Settlements of Proto-
Starčevo and Vinča culture“, еd. Milenko Bogdanović 
(Kragujevac: Center for Scientific Research of Serbian 
Academy of Sciences and Arts, University of Kragujevac, 
National Museum of Kragujevac, 2008), fig. 9.70/g–j, fig. 
9.78/h–e, fig. 9.87. У даљем тексту (Nikolić, „Pottery“). 

нађен је и у северном делу куће 1_2010.39

Само две посуде из куће 1_2014 биле 
су орнаментисане. Једна биконична здела 
украшена је изузетно плитким косим ка-
нелурама на рамену (кат 6; сл. 15/6), док 
су на врату зделе лоптастог реципијента 
изведене хоризонталне, а на трбуху косе 
канелуре (кат. 4; сл. 15/4).   

Осим 32 посуде, у кући је пронађе-
но и: четири тега од печене глине, девет 
фрагментованих и целих абразивних алат-
ки од глачаног камена,40 те једна кошта-
на перла. Тегови за разбој су секундарно 
горели и нису нађени у јасној међусобној 
асоцијацији (кат. 41–44; сл. 25). Абразивне 
алатке из куће 1_2014 су махом елипсоид-
ног облика, са благо удубљеном радном по-
вршином (кат. 45–55; сл. 26). Сировине од 
којих су израђиване се макроскопски могу 
идентификовати захваљујући петрограф-
ској анализи налаза из куће 1_2008, која 
показује да су најчешће коришћене тврде 
стене са високим садржајем кварца, попут 
кварцног пешчара, грауваке, кварцлатита 
и гнајса.41 Кружно перфорирана перлица 
од кости или зуба неке животиње први је 
налаз који се може сврстати у категорију 
накита са Стублина (кат. 56; сл. 27). Перле 
сличног типа познате су и из Винче.42  

39 Crnobrnja, „Investigations of Late Vinča House“: 57.
40 Све абразивне алатке од камена из куће 1_2014 

припадају алаткама типа жрвањ или глачалицама 
типа XI/6, које се формално међусобно готово и 
не разликују; c.f. Драгана Антоновић, „Абразивно 
оруђе у неолиту Србије“, ГСАД 24 (2008): 343. 

41 Драгана Антоновић и Јосип Шарић, „Камено оруђе 
са локалитета Црквине у Стублинама“, Старинар 
LXI (2011): 73.

42 Милорад Игњатовић, „Каталог“, у Винча: праисто- 
ријска метропола, ур. Дубравка Николић (Београд: 
ФФ, НМ, МГБ, САНУ, 2008), 277/кат. 222. 
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КАТАЛОГ

У каталогу су описани сви предмети пронађе-

ни у кући 1_2014, као и налази који потичу из истог 

хоризонта, откривени непосредно поред куће, а 

који су важни за сагледавање релативнохроно-

лошких односа. Редни бројеви у каталогу одгова-

рају бројевима на сликама 14–20, те на плану ди- 

стрибуције структура и налаза из куће (сл. 28).  

1. Биконична посудица коничног врата, ка споља 

благо профилисаног обода. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је сиво-

окер боје, са малом количином неорганских 

примеса промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 

90% посуде. R обода: 7,7 cm; R дна: 3,7 cm; h: 10,2 cm; 

инв. бр. ТИ 197; група керамике 15 (сл. 15/1).

2. Мањи суд крушкастог реципијента, ци- 

линдричног врата, ка споља благо профилисаног 

обода. Спољне и унутрашње површине зидова су 

приглачане. Посуда је тамноокер боје, са малом 

количином неорганских примеса промера 1–3 

mm. Укупно је очувано 100% посуде. h: 9,7 cm; R 

обода: 6 cm; R дна: 3,3 cm; инв. бр. ТИ 177; група 

керамике 19 (сл. 15/2).

3. Мала биконична здела цилиндричног врата, 

непрофилисаног обода. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је 

окер-сиве боје, секундарно горела, са малом 

количином неорганских примеса промера 1–3 

mm. Укупно је очувано око 70% посуде. h: 5,8 

cm; R обода: 7,8 cm; R дна: 3,7 cm; инв. бр. ТИ 120; 

група керамике 14 (сл. 15/3).

4. Здела лоптастог реципијента, коничног 

врата, ка споља профилисаног обода. Спољне и 

унутрашње површине зидова су глачане. Посуда 

је окер-црвене боје, секундарно горела, делом 

витрификована, са малом количином неорганских 

примеса промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 

50% посуде. R обода: 10 cm; инв. бр. ТИ 174 (сл. 15/4).

5. Биконична посудица коничног врата, ка 

споља профилисаног обода, са фрагментованом 

рожастом дршком на рамену. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је 

светлосиве до црвенкасте боје, секундарно 

горела, са малом количином неорганских примеса 

промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 90% 

посуде. h: 6,4 cm; R обода: 5,8 cm; R дна: 2,8 cm; инв. 

бр. ТИ 122 (сл. 15/5).

6. Биконична здела конкавног врата, ка споља 

профилисаног обода, са језичастим дршкама и 

косим канелурама на рамену. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је црвене 

боје, секундарно горела, са малом количином 

неорганских примеса промера 1–3 mm. Укупно је 

очувано око 90% посуде. h: 9 cm; R обода: 13 cm; 

инв. бр. ТИ 112; група керамике 8 (сл. 15/6).

7. Крчаг крушкастог облика, коничног врата, 

са једном тракастом дршком која полази од обода 

и три брадавичасте дршке на трбуху. Спољне 

и унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је окерцрвенкасте боје, секундарно 

горела, са великом количином неорганских 

примеса промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 

80% посуде. R обода: 4,7 cm; инв. бр. ТИ 134; група 

керамике 28 (сл. 15/7).

8. Питос коничног врата, ка споља благо 

профилисаног обода. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је 

тамносиве боје, са малом количином неорганских 

примеса промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 

5% посуде. R обода: 33 cm; инв. бр. ТИ 172; група 

керамике 17 (сл. 16/8).
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Слика 15. Посуде из куће 1_2014 (кат. 1, 2, 4–7) и здела пронађена уз источну страну куће 1_2014 (кат. 3)
Figure 15 Vessels found in House 1_2014 (Cat nos. 1, 2, 4–7) and the bowl found by the east side of House 1_2014 (Cat. no. 3)
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9. Лонац цилиндричног врата, ка споља про- 

филисаног обода. Спољне и унутрашње површине 

зидова су приглачане. Посуда је окер до црвенкасте 

боје, секундарно горела, са великом количином 

неорганских примеса промера 1–5 mm. Укупно је 

очувано мање од 10% посуде. R обода: 43 cm; инв. 

бр. ТИ 80; група керамике 9 (сл. 16/9).

10. Ђувеч са приглачаним површинама зидова, 

окер боје, секундарно горео, са малом количином 

неорганских примеса промера 1–3 mm. Укупно је 

очувано око 20% посуде. h: 4,5 cm; R обода: 16 cm; 

R дна: 5,7 cm; инв. бр. ТИ 109 (сл. 16/10).

11. Ђувеч израђен од непечене земље у 

техници лепа. Спољне и унутрашње површине 

зидова су приглачане. Посуда је окер до 

загаситоцрвене боје, секундарно горела, са 

малом количином неорганских примеса промера 

1–3 mm. Укупно је очувано око 20% посуде. Инв. 

бр. ТИ 10 (сл. 16/11).

12. Биконична здела левкастог врата, ка споља 

профилисаног обода, са језичастим дршкама 

на рамену и отиском тканине на дну. Спољне и 

унутрашње површине зидова су глачане. Посуда 

је окер-црвене боје, секундарно горела, са малом 

количином неорганских примеса промера 1–3 

mm. Укупно је очувано око 70% посуде. h: 16,3 cm; R 

обода: 38 cm; R дна: 8 cm; инв. бр. ТИ 110 (сл. 17/12).

13. Биконична здела левкастог врата, ка споља 

профилисаног обода. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је 

светлосиве боје, са малом количином неорганских 

примеса промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 

30% посуде. R обода: 32 cm; инв. бр. ТИ 117; група 

керамике 13 (сл. 17/13).

14. Биконична здела увученог обода. Спољне 

и унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је тамносиве боје, са малом количином 

неорганских примеса промера 1–3 mm. Укупно 

је очувано око 40% посуде. h: 6,5 cm; R обода: 18 

cm; R дна: 5 cm; инв. бр. ТИ 116; група керамике 13 

(сл. 17/14).

15. Мала биконична здела увученог обода. 

Спољне и унутрашње површине зидова су 

приглачане. Посуда је тамносиве боје, са малом 

количином неорганских примеса промера 1–3 

mm. Укупно је очувано око 60% посуде; h: 4,3 

cm; R обода: 8,8 cm; R дна: 4,8 cm; инв. бр. ТИ 115; 

група керамике 13 (сл. 17/15).

Слика 16. Посуде из куће 1_2014 (кат. 8–11)
Figure 16 Vessels found in House 1_2014 (Cat. nos. 8–11)
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16. Мала биконична здела увученог обода. 

Спољне и унутрашње површине зидова су 

приглачане. Посуда је окер-црвене боје, са малом 

количином неорганских примеса промера 1–3 

mm. Укупно је очувано око 90% посуде. h: 3,8 

cm; R обода: 5,5 cm; R дна: 2,1 cm; инв. бр. ТИ 135; 

група керамике 27 (сл. 17/16).

17. Лонац лоптастог реципијента, коничног 

врата, ка споља профилисаног обода, са тракастим 

и језичастим дршкама на трбуху. Спољне и 

унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је окер до тамносиве боје, секундарно 

горела, са доста неорганских примеса промера 1–5 

mm. Укупно је очувано око 50% посуде. R обода: 18 

cm; инв. бр. ТИ 114; група керамике 6 (сл. 18/17).

18. Амфора крушкастог реципијента, коничног 

врата, са две тракасте и две језичасте дршке на 

трбуху. Спољне и унутрашње површине зидова 

су приглачане. Посуда је окерцрвенкасте боје, 

секундарно горела, са великом количином 

неорганских примеса промера 1–5 mm. Укупно 

је очувано око 80% посуде. R дна: 9,8 cm; инв. бр. 

ТИ 206; група керамике 16 (сл. 18/18).

Слика 18. Посуде из куће 1_2014 (кат. 17–18)
Figure 18 Vessels found in House 1_2014 (Cat. nos. 17–18)

Слика 17. Посуде из куће 1_2014 (кат. 1, 2, 4–7) и здела пронађена уз источну страну куће 1_2014 (кат. 3)
Figure 17 Vessels found by the east side of House 1_2014 (Cat. nos. 12–15) and a bowl found in the house (Cat. no. 16)
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19. Амфора крушкастог облика, цилиндричног 

врата, са тракастим дршкама на трбуху и отиском 

асуре на дну. Спољне и унутрашње површине 

зидова су приглачане. Посуда је окерцрвенкасте 

боје, секундарно горела, са малом количином 

неорганских примеса промера 1–3 mm. Укупно 

је очувано око 20% посуде. h: 22.5 cm; R обода: 5 

cm; R дна: 5,7  cm; инв. бр. ТИ 144 (сл. 19/19).

20. Амфора крушкастог реципијента, коничног 

врата, са две тракасте и две језичасте дршке на 

трбуху. Спољне и унутрашње површине зидова 

су приглачане. Посуда је окер до тамноокер-

црвенкасте боје, секундарно горела, са великом 

количином неорганских примеса промера 1–5 

mm. Укупно је очувано око 80% посуде. R дна: 6,5 

cm; инв. бр. ТИ 205; група керамике 20 (сл. 19/20).

21. Лонац благо биконичног реципијента, ко- 

ничног врата, ка споља профилисаног обода, са 

тракастим дршкама на трбуху. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је црне 

боје, са неорганским примесама промера 1–3 mm. 

Укупно  је очувано око 70% посуде. h: 19 cm; R обода: 

18 cm; инв. бр. ТИ 137; група керамике 21 (сл. 20/21).

22. Секундарно горео лонац лоптастог 

реципијента, коничног врата, ка споља 

профилисаног обода, са две тракасте и две 

језичасте дршке на трбуху. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је 

окерцрвенкасте боје, са неорганским примесама 

промера 1–5 mm. Укупно је очувано око 70% 

посуде. R обода: 17 cm; инв. бр. ТИ 169; група 

керамике 22 (сл. 20/22).

23. Лончић лоптастог реципијента, коничног 

врата, ка споља профилисаног обода, са две 

тракасте дршке на трбуху и отиском асуре на 

дну. Спољне и унутрашње површине зидова 

су приглачане. Посуда је окерцрвенкасте боје, 

секундарно горела, са великом количином 

неорганских примеса промера 1–3 mm. Укупно 

је очувано око 40% посуде. R обода: 12 cm; R дна: 

10 cm; група керамике 30 (сл. 14).

24. Амфора крушкастог реципијента, коничног 

врата, ка споља профилисаног обода. Спољне 

и унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је окерцрвенкасте боје, секундарно 

горела, са великом количином неорганских 

примеса промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 

30% посуде. R обода: 11 cm; R дна: 10 cm; група 

керамике 30 (сл. 14).

Слика 19. Посуде из куће 1_2014 (кат. 19–20)
Figure 19 Vessels found in House 1_2014 (Cat. nos. 19–20)
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25. Амфора крушкастог реципијента, цилин- 

дричног врата, ка споља профилисаног обода, 

са тракастим дршкама на трбуху и отиском 

асуре на дну. Спољне и унутрашње површине 

зидова су приглачане. Посуда је окерцрвенкасте 

боје, секундарно горела, са великом количином 

неорганских примеса промера 1–3 mm. Укупно је 

очувано око 30% посуде. R обода: 11 cm; R дна: 10 

cm; група керамике 30 (сл. 14).

26. Ђувеч израђен у техници лепа. Спољне 

и унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је окерцрвенкасте боје, секундарно горела, 

са великом количином неорганских примеса 

промера 1–3 mm и приметним траговима плеве 

у фактури. Укупно је очувано око 40% посуде.  

R обода: 25 cm; инв. бр. Ц 95; група керамике 30.

27. Питос крушкастог реципијента, коничног 

врата, ка споља профилисаног обода, са 

тракастим дршкама на трбуху. Спољне и 

унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је окер-црвене боје, секундарно горела, 

делом витрификована, са великом количином 

неорганских примеса промера 3–5 mm. Укупно 

је очувано око 40% посуде. R обода: 40 cm; R дна: 

10 cm; група керамике 30 (сл. 14).

28. Питос израђен од непечене глине 

у техници лепа, коничног врата, ка споља 

профилисаног обода, са шест кружних, пластично 

аплицираних дршки на трбуху. Дебљина зидова 

износи 2–3 cm; спољне и унутрашње површине 

зидова су приглачане. Посуда је окер-црвене 

боје, секундарно горела, са великом количином 

неорганских примеса промера 3–5 mm и 

приметним траговима плеве у фактури; група 

керамике 30 (сл. 21, 28).

29. Лонац крушкастог реципијента, цилинд- 

ричног врата, ка споља благо профилисаног 

обода, са отиском тканине на дну. Спољне и 

унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је тамносиве боје, са малом количином 

неорганских примеса промера 1–3 mm. Укупно је 

очувано око 60% посуде. R обода: 25 cm; R дна: 11 

cm; група керамике 5; супструкција пећи 1 (сл. 10).

30. Лонац конкавног врата, ка споља благо 

профилисаног обода. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је 

тамносиве боје, са малом количином неорганских 

примеса промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 

60% посуде. R обода: 41 cm; група керамике 5; 

супструкција пећи 1 (сл. 10).

Слика 20. Посуде из куће 1_2014 (кат. 21–22)
Figure 20 Vessels found in House 1_2014 (Cat. nos. 21–22)
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31. Амфора лоптастог реципијента, цилин- 

дричног врата, равног непрофилисаног обода, 

са језичастим дршкама на трбуху. Спољне и 

унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је тамносиве боје, са малом количином 

неорганских примеса промера 1–3 mm. Укупно 

је очувано око 80% посуде. R обода: 14 cm; инв. 

бр. ТИ 173; група керамике 17 (сл. 14).

32. Амфора коничног врата, са тракастим 

дршкама на трбуху и отиском асуре на дну. 

Спољне и унутрашње површине зидова су 

приглачане. Посуда је окерцрвенкасте боје, 

секундарно горела, са малом количином неор- 

ганских примеса промера 1–3 mm. Укупно је 

очувано око 40% посуде. h: 35 cm; R обода: 11 cm; 

R дна: 12 cm; група керамике 15 (сл. 14).

33. Мала здела увученог обода. Спољне и 

унутрашње површине зидова су приглачане. 

Посуда је тамносиве боје, са доста неорганских 

примеса промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 

100% посуде. Група керамике 15.

34. Амфора коничног врата, благо, ка споља 

профилисаног обода, са тракастим дршкама на 

трбуху и отиском асуре на дну. Спољне и унутра- 

шње површине зидова су приглачане. Посуда 

је окер-сиве боје, секундарно горела, са малом 

количином неорганских примеса промера 1–3 

mm. Укупно је очувано око 80% посуде. R обода: 31 

cm; инв. бр. ТИ 141; група керамике 18 (сл. 14).

35. Доста фрагмената слабо печене, секун- 

дарно гореле веће посуде непознатог облика. 

Спољне и унутрашње површине зидова су 

приглачане. Посуда је окер до загаситоцрвене 

боје, са малом количином неорганских примеса 

промера 1–3 mm. Укупно је очувано око 50% 

посуде. Инв. бр. ТИ 113 (сл. 14).

Слика 21. Пластично моделоване дршке посуде 28 из куће 1_2014 (кат. 28)
Figure 21 Handles of the vessel no. 28 found in House 1_2014 (Cat. no. 28)
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36. Биконична здела лоптастог реципијента, 

непрофилисаног обода, са тракастим и пластичним 

лучним дршкама на трбуху. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је 

окерцрвенкасте боје, секундарно горела, са 

малом количином неорганских примеса промера 

1–3 mm. Укупно је очувано око 40% посуде. h: 12 

cm; R обода: 8 cm; група керамике 3.

37. Лонац коничног врата, ка споља благо 

профилисаног обода. Спољне и унутрашње 

површине зидова су приглачане. Посуда је 

окерцрвенкасте боје, секундарно горела, са 

доста неорганских примеса промера 1–5 mm. 

Укупно је очувано око 30% посуде. R обода: 27 cm; 

инв. бр. ТИ 131 (сл. 14).

38. Поклопац приближно кружног облика, 

црвене боје, секундарно горео. Израђен је од 

печене глине, са примесама органског порекла и 

ситнозрног песка промера 3–5 mm. h: 2,4 cm; R: 

9,5 cm; инв. бр. Ц 121 (сл. 23). 

39. Чеп израђен од печене глине, коничног 

облика, светлоцрвене боје, секундарно горео. h: 

4,4 cm; R: 6,1 cm; инв. бр. Ц177 (сл. 22).

40. Предмет непознате намене (посуда од 

лепа), приближно кружног облика, са благим 

кружним удубљењем у средини, загасите црвене 

боје. Израђен је од печене глине.  h: 5,7 cm; R: 17,5 

cm; инв. бр. Ц178 (сл. 24).

41. Тег кружног облика, неуједначене црвено- 

сиве боје, секундарно горео. Израђен је од 

печене глине, са примесама органског порекла и 

Слика 22. Поклопац (чеп) из куће 1_2014 (кат. 39)
Figure 22 Lid found in House 1_2014 (Cat. no. 39)

Слика 23. Поклопац из куће 1_2014 (кат. 38)
Figure 23 Lid found in House 1_2014 (Cat. no. 38)

Слика 24. Посуда непознате намене (кат. 40)
Figure 24 Vessel (function unknown) made of fired mud 

(Cat. no. 40)
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ситнозрног песка пречника 3–5 mm. Вертикално je 

кружно перфориран. R: 7 cm; инв. бр. Ц 82 (сл. 25).

42. Тег неправилног кружног облика, неујед- 

начене загаситоцрвене боје. Израђен је од пе- 

чене глине, са примесама органског порекла и 

ситнозрног песка пречника 3–5 mm. Вертикално 

је кружно перфориран. Ширина: 6,8 cm; дужина: 3,3 

cm; инв. бр.  Ц 83 (сл. 25).

43. Тег неправилног кружног облика, неујед- 

начене окерсиве боје.  Израђен је од печене гли- 

не, са примесама органског порекла и ситнозрног 

песка пречника 3–5 mm. Вертикално је кружно 

перфориран.  Ширина: 6,8 cm; дужина: 6,2 cm; 

инв. бр. Ц 85 (сл. 25).

44. Тег неправилног кружног облика, неујед- 

начене црвене боје.  Израђен је од печене глине 

са примесама органског порекла и ситнозрног 

песка пречника 3–5 mm. Вертикално је кружно 

перфориран. R: 7,5 cm; инв. бр. Ц 88 (сл. 25).

Слика 25. Тегови из куће 1_2014 (кат. 41–44)
Figure 25 Clay weights found in House 1_2014 (Cat. no. 41–44)
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45. Део абразивне алатке светлосиве боје. Горња 

страна је углачана и благо удубљена, а доња је 

оштећена. Димензије: 5,2 x 21 x 16 cm; инв. бр. Ц 91.

46. Део абразивне алатке сиве боје, углачан и 

на горњој и на доњој страни. Димензије: 5,5 x 16,5 

x 16 cm; инв. бр. Ц 106.

47. Део абразивне алатке неправилног обли- 

ка, сивобраон боје. Димензије: 7,9 x 15,6 x 15,6 cm; 

инв. бр. Ц 108.

48. Део абразивне алатке неправилног обли- 

ка, тамносиво до окер боје, са траговима горења. 

Димензије: 5,3 x 10 x 16 cm; инв. бр. Ц 119.

49. Део абразивне алатке сиве боје.  

Димензије: 10,9 x 11,3 x 10 cm; инв. бр. Ц 137.

50. Део абразивне алатке, горео, црвеномрке 

боје. Димензије: 3,9 x 7,6 x 6,4 cm; инв. бр. Ц 138.

51. Фрагметовани жрвањ сиве боје, горео, 

седластог попречног пресека. Димензије: 7,2 x 

24,4 x 18 cm; инв. бр. Ц 139 (сл. 26/1).

52. Део абразивне алатке сивобраон боје. 

Димензије: 8 x 10 x 8,5 cm; инв. бр. Ц 171.

53. Део абразивне алатке сивобраон боје. 

Димензије: 9,6 x 24 x 9,3 cm; инв. бр. Ц 172.

54. Део абразивне алатке тамносиве до 

тамноокер боје, са траговима горења. Димензије: 

8,8 x 15,3 x 17,5 cm; инв. бр. Ц 107.

55. Половина абразивне алатке тамносиве 

до тамноокер боје, са траговима горења. Горња 

страна је углачана и благо удубљена. Димензије: 

5,2 x 13,1 x 14,8 cm; инв. бр. Ц 148 (сл. 26/2).

56. Перла израђена од животињске кости, 

кружно перфорирана на тањем делу. Димензије: 

1,9 x 0,9 cm; инв. бр. Ц 115 (сл. 27).

Слика 26. Жрвњeви из куће 1_2014 (кат. 51, 55)
Figure 26 Grindstones found in House 1_2014 

(Cat. no. 51, 55)

Слика 27. Коштана перла из куће 1_2014 (кат. 56)
Figure 27 Bone bead found in House 1_2014 

(Cat. no. 56)
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Слика 28. Просторна дистрибуција структура и налаза у кући 1_2014
 (величина кругова који представљају посуде одговара њиховим највећим пречницима)

Figure 28 Spatial distribution of structures and finds in House 1_2014 
(the sizes of circles representing vessels correspond to their largest diameters)

ДИСКУСИЈА
Кућа 1_2014 заузима простор од око 

30,6 m2. У погледу површине, кућа 1_2014 
је мања од свих до сада истражених обје-
ката на Стублинама.43 На основу положаја 
термалних структура, али и дистрибуције 

43 Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 23; о мо-
гућим димензијама и површинама кућа детектова-
них геомагнетном проспекцијом на Стублинама c.f. 
Crnobrnja, „The (E)neolithic Settlement Crkvine”: 178, 
179, T. 1.

различитих класа материјала, може се пре-
тпоставити да је у читавом животном веку 
имала две просторије или два простора 
различитих намена – северни и јужни (сл. 
28). Бројни показатељи говоре у прилог 
чињеници да је северни део чинио засебну 
целину (просторију) унутар куће. Његове 
димензије износе 4,5 x 1,5 m, односно око 
6,75 m2. Тај део куће је имао солидну подну 
конструкцију, другачију него јужни део, а 
био је и 10–20 cm уздигнут у односу на ос-
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татак куће (сл. 29). У северној просторији 
се налазила и велика концентрација посу-
да за складиштење знатне запремине (сл. 
28). Евиденција из кућа 1_2008 и 1_2010 та-
кође указује на то да је северна просторија 
или северни део кућа на Стублинама био 
претежно коришћен за чување различитих 
врста намирница, будући да су се управо 
ту налазиле фиксне структуре и посуде за 
складиштење.44 

Димензије јужног дела куће 1_2014 из-
носе око 5,3 x 4,5 m, односно око 23,85 m2, 
што је простор готово четири пута већи 
од северног. У овом делу налазиле су се 
обе пећи, као и већина посуда за припре-
мање и конзумирање хране (сл. 28). Јужни 
део објекта даје веома значајне податке за 
реконструкцију историје ове куће. Судећи 
по слоју тамномрке земље са гаром, који 
се налазио испод рушевинског хоризонта 
са зидовима, а изнад поднице пећи 2, ова 
термална структура скоро сигурно није 
била у употреби током целог живота обје-
кта. На такав закључак упућује и налаз аб-
разивне камене алатке (кат. 49; сл. 28), који 
је пронађен на нивоу тамномрке газне по-
вршине изнад пећи 2. 

Изузетно важан податак из биографије 
овог објекта јесте и чињеница да гашење 
пећи 2 хронолошки највероватније коин-
цидира са последњом обновом пећи 1 и са 
гашењем огњишта испред куће. О значају 
овог тренутка у историји куће 1_2014 гово-
ри и ритуализација чина последње обнове 
пећи 1. Као супструкција за најмлађу под-
ницу пећи 1 искоришћени су фрагменти 
само две, готово у целости очуване посуде 

44 Spasić and Živanović, „Foodways arhitectures“: 226, 
Fig. 2; Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 
23, сл. 8. 

(кат. 29, 30). На особеност чина последње 
обнове пећи 1 указују бројни познати при-
мери винчанских пећи, за чију је фунда-
цију најчешће коришћен отпад, односно 
ситно изломљени фрагменти више разли-
читих посуда. Анализа тих фрагмената из 
супструкције три пећи са Винче показује 
да су у сва три случаја употребљени улом-
ци више десетина различитих посуда, од 

Слика 29. Ортофотографије различитих фаза 
чишћења северног дела куће 1_2014 

Figure 29 Orthophotographs showing various phases of 
the clearing of the northern section of House 1_2014 
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којих знатан број њих чине делови зде-
ла, али и веома истрошених и одавно по-
ломљених посуда.45 Поставља се питање да 
ли су два лонца из супструкције пећи 1 из 
куће 1_2014 са Стублина била намерно по-
ломљена. Сасвим извесно се чини да јесу. 
Иако је реч о ритуализацији чина обнове 
пећи 1, основна улога депоновања фрагме-
ната ова два лонца у последњој обнови 
поднице је функционалног карактера. 

Бројни примери структурних депозита 
на Стублинама, али и на осталим позно-
винчанским локалитетима, показују да су 
поједине фазе у историјама кућа биле обе-
лежене неком врстом комеморативног де-
поновања различитих врста материјала.46 

Пракса комеморативног депоновања ма-
теријалне културе је у винчанским кућама 
углавном везана за тренутке оснивања или 
напуштања објеката и ретко кад за неки од-
ређени чин током живота куће. Депозите 
код оснивања винчанских кућа готово по 
правилу чине делови скелета животиња, 
попут главе пса пронађене у нивелацио-
ном слоју непосредно испод пода куће 2 
на Опову,47 мандибулe дивљег вепра испод 
поднице једне од винчанских кућа на лока-
литету Ат код Вршца,48 те велике количине 
животињских костију откривене у темељ-
ним рововима једне касновинчанске куће 
на локалитету Ујвар у румунском Банату.49 

45 Jasna Vuković, „Secondary use, reuse and recycling of 
ceramic vessels: evidence from Late Neolithic Vinča”, 
Arhaica 3 (2015): 118–120.

46 Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 30–33. 
47 Nerrissa Russell, Hunting, herding and feasting: Human 

use of animals in Neolithic southeast Europe (Berkley: 
Berkley University, 1983), 74, fig. 4.2, 167–168.

48 Ibid., 168.
49 Wolfram Schier, „Neolithic house building and ritual in 

the Late Vinča tell site of Uivar, Romania”, in Homage 
to Milutin Garašanin, ed. N. Tasić and C. Grozdanov 

Комеморативни депозити при напуштању 
винчанских кућа укључују знатно разно-
врсније класе материјала.50 Та је пракса 
евидентирана и на Стублинама, у кући 
1_2008 и 1_2010.51 Намерно разбијање и 
депоновање два лонца при обнављању 
пећи 1 у кући 1_2014 обележило је наста-
вак живота у кући, а не његов почетак или 
крај. Овај чин је истовремен са гашењем 
пећи 2 и огњишта испред куће и предста-
вља далеко више од фазе из историје куће 
као грађевине.

Прелиминарна анализа карактеристич-
них облика посуда из куће 1_2014 суге-
рисала је да овај објекат треба датовати у 
позну Д1 фазу винчанске културе.52 Након 
детаљне интроспекције керамике из овог 
објекта, али и материјала из истовременог 
хоризонта у његовој околини, постоје и 
значајни типолошки показатељи који ука-
зују на Д2 фазу. На првом месту, у питању 
су облици здела са увученим ободом (кат. 
14–16; сл. 17/14–16), који су, судећи по 
анализи керамике из Гривац VI хоризонта, 
најкарактеристичнији за Винчу Д2.53 Зделе 
са увученим ободом доминирају и у ин-
вентару куће 1_2008, вероватно једног од 
најпознијих објеката са Стублина.54 Слич-

(Belgrade: Serbian Academy of Science and Arts, 
Macedonian Academy of Science and Arts, 2006), 335, 
Fig. 4.

50 Miloš Spasić, „Cattle to settle – bull to rule: on bovine 
iconography among Late Neolithic Vinča culture 
communities”, DP XXXIX (2012): 299, Fig. 2.

51 Spasić and Živanović, „Foodways arhitectures“: 228; 
Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 30–33; 
Miloš Spasić, „A Group Find of Neolithic Figurines of 
the Vinča Culture from Stubline, Serbia”, Newsletter of 
the Association for Coroplastic Studies 12 (2014).

52 Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 17.
53 Тип 229 са Гривца је готово 30 пута више заступљен у 

фази VI него у фази V; c.f. Nikolić, „Pottery“, 213, Fig. 9.5. 
54 Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 29, сл. 9.
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но је и са зделама левкастог врата (кат. 
12, 13; сл. 17/12–13), које су знатно боље 
заступљене у Д2 фази,55 али и са мањим 
биконичним пехарима са тзв. L рожастом 
дршком (кат. 5; сл. 15/5). Обе форме су на-
рочито честе у инвентарима локалитета са 
хоризонтима из најпознијих фаза винчан-
ске културе, попут куће 2/79 на Бањици,56 
Црквина у Малом Борку,57 куће 1/1961 у 
Белетинцима.58 Поменути типови добро 
су заступљени и на винчанској некропо-
ли на Гомолави, која се такође датује у Д2 
фазу.59 Узимајући у обзир стратиграфске 
податке и стилско-типолошку анализу ке-
рамике на Стублинама, ипак се чини да је 
сасвим оправдано датовање куће 1_2014 у 
позну Д1 фазу. Томе би у прилог ишао и 
веома изражен хоризонт активности из-
над рушевинског слоја куће, у коме су у 
далеко већем броју присутне побројане 
форме посуда. Технологија израде посуда 
из најмлађег хоризонта у сонди 1_2014 је 

55 Зделе са левкастим вратом припадају типовима 
222–224 и такође представљају одлику фазе VI у 
Гривцу;  c.f. Nikolić, „Pottery“, 213, Fig. 9.5.

56 Трипковић, Домаћинство и простор, 182–184; 
Nenad Tasić, „Ritual Pottery Set from Vinča“, ГСАД 23 
(2007): Pl. 3/1; Nenad Tasić, „Vinča - The third glance 
(Excavations 1998–2008)“, in Prehistoric Archaeology 
& Anthropological Theory and Education, Reports of 
Prehistoric Research Projects 6–7, eds. Lolita Nikolova 
and Jude Higgins (Salt Lake City: International Institute 
of Anthropology, 2005), 7, Pl. 1.

57 Спасић, „Винчанска керамика“: Т. III–V, VII, VIII, XIII–XV, 
XXIV/9.  

58 Богдан Брукнер, „Праисторијско насеље на потесу 
Белетинци код Обрежа – пробна истраживања 
у 1961. години“, РВМ 11 (1962): Т. IV/9 – 17; Marija 
Jovanović, „Obrež, Beletinci – keramika iz neolitske 
kuće 1/1961“, РМВ 56 (2014): Т. I/1– 4, T. II/1, 2, T. III/1–3, 
T. IV, VI, VII. 

59 Marija Jovanović, „Gomolava, Hrtkovci – vinčanska 
nekropola”, РМВ 57 (2015): Т. II/10, T. V/3, T. VI/3, T. VII/2, 
T. IX/2, T. XIV/5. 

такође знатно другачија. Те посуде су из-
рађене од глине са знатно већом количи-
ном неорганских примеса, на првом месту 
песка и дробљеног камена, промера 1–3 
mm (сл. 14). Посуде такве фактуре карак-
теристичне су за најмлађе хоризонте на 
Стублинама.60 С тим у вези, у недостатку 
апсолутних датума, и даље се чини плау-
зибилном предложена релативнохроно-
лошка синхронизација до сада ископаних 
кућа на Стублинама, која на основу стра-
тиграфске, али и формално-стилске и 
технолошке анализе керамике, указује на 
то да је кућа 1_2014 до сада најстарији ис-
тражени објекат.61 Њено финије датовање 
у односу на ширу динамику просторних 
трајекторија на Стублинама, за сада није 
могуће. Тако се још увек не може са сигур-
ношћу рећи да ли ову кућу треба датовати 
у време постојања старијег насеља у при-
марном систему ровова, тј. у Стублине Ia 
фазу, или у време ширења насеља и на за-
падни део платоа, тј. у Стублине Ib фазу.62 
Стратиграфски подаци за сада показују да 
је кућа 1_2014 живела у преломном тре-
нутку између две фазе, на почетку ширења 
насеља изван првобитних шанчева. 

60 c.f. Спасић, „Неолитско насеље у Стублинама“: 26, 
27.

61 Ibid.: 18, сл. 4.
62 Ibid.: 17, 18, сл. 5, 6.  
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INVESTIGATIONS OF HOUSE 1_2014 AT STUBLINE

SUMMARY

The site Crkvine at Stubline lies on an elongated plateau at an altitude of 100–120 m and 
covers an area of about 12.5 hectares. The dimensions of the plateau, measured from the 
outermost points, are approximately 620×380 meters. In the Neolithic period, the flattened 
plateau was surrounded by two river courses on the north and south sides. In a broader 
geographic context, Stubline lie in the Posavina-Tamnava micro-region called Drenski Vis, 
which had a large population in the late Neolithic period. Within only a few dozen kilometres 
around Stubline a significant number of Vinča-culture sites have been identified which, 
judging by their material culture, must have existed parallelly at least in a short period of time 
between 4800 BC and 4600 BC.

The aim of the 2014 campaign was to perform a detailed stratigraphic exploration of this 
part of the settlement, as well as to investigate the basic dynamics of settlement expansion. 
Excavations were carried out in an area of 64 m2, 8×8 m in size. A trench was positioned 
at the southern slope of the eastern part of the village, about 13 m to the east of a double 
ditch. Within the trench, a Vinča-culture house, whose dimensions were 6.80×4.50 m, was 
investigated. Apart from the house, along the southern profile of the trench, a part of an older 
structure, 4.80 m wide, was found. Its northern part, measuring 0.6 m in length, was within 
the trench (Fig. 6). Among other things, six pits were explored also. According to stratigraphic 
data, five pits are older than the structure denoted as 1_2014, while the pit filled with dub 
which was intersected with the southern edge of the trench probably belongs to the latest 
horizon (Fig. 4).

The house investigated in 2014 is lengthwise oriented along the north-south direction with 
an eastward deviation of 17 degrees. The approximate dimensions of the building, which can 
be guessed from the spatial distribution of debris, its structure and movable materials, are 
6.80×4.50 m. As for the overall volume of the structure, it should be noted that solid indicators, 
such as the walls foundations, the remains of post-holes or foundation trenches were not 
identified. Nevertheless, numerous other construction elements, such as the surfaces of the 
wall debris horizon, the fragments of flooring, thermal structures and movable archaeological 
materials, have survived. Along with the debris horizon containing hard burnt dub, the most 
reliable information that this structure used to be a residential building is provided by the 
remains of two ovens, as well as the most of the ceramic material found in situ on the floor of 
the building.

Although House 1_2014 was burnt in a fire, its state of preservation is very poor (Figs. 5, 6). 
Compared to the houses investigated in previous campaigns, it is the most poorly preserved 
structure found so far. The best preserved part is the northern section of the house, with the 
remains of intensely burnt agglomerations in the debris horizon, while the southern part is 
in a significantly worse state of preservation (Figs. 5, 6). One of the reasons for this state of 
preservation are postdeposition factors; however, the intensity of fire, which was obviously 
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stronger in the northern part of the building, was perhaps the crucial factor. This is not the 
case only with the house explored in 2014. It has been established that in almost all of the 
buildings excavated at the site the northern part was exposed to more intensive burning. This 
state of evidence could have been a result of the character and purpose of the northern parts of 
the houses. If we compare the northern parts of the houses excavated in 2008, 2010 and 2014, 
we can conclude that despite differences that are structural in character and certain variability 
in functional terms, the common feature in all of the facilities is a northern room that was, 
among other things, extensively used for storage. This is indicated not only by the storage 
structures, but also by pottery. Accordingly, it is possible that fire was more intensive in the 
northern sections of the houses due to large amounts of food. One of the reasons for intense 
burning in the northern parts of the houses may also be the presence of an almost constant 
southeastern breeze and the košava wind.

In House 1_2014, two thermal structures were discovered that are significantly different in 
terms of dimensions, construction methods and, most probably, by their use.

Oven 1 was discovered in the southwestern corner of the house. Its maximum preserved 
dimensions are 1.70×1.80 m (Fig. 10). Some parts of oven 1 are significantly devastated by 
later activities. It is not possible to reliably date the pit that damaged the oven. An intensive 
anthropogenic activity was present in this area for a long period after the abandonment of the 
House 1_2014, as evidenced by groups of vessels and other items found above the structure, 
in a stratigraphically later horizon that belongs to the Vinča culture, as well as a group of 
Baden-type pottery, which indicates a significantly later activity. Despite the poor state 
of preservation, the remains of the oven 1 provide almost complete information about its 
formation, i.e. the construction method (Fig. 11). The oven had three levels of flooring, two 
of which had a substructure made of pottery fragments, while the third, the middle flooring, 
did not have a substructure. The oven base made of burnt wall fragments was formed on the 
walking level of the house. Pieces of dub were laid with their flat side facing upward, thereby 
forming a flat platform. The thickness of the base is on average 15–20 cm. Immediately above 
reused wall fragments, a substructure was formed from pottery fragments and was further 
coated with a layer of clay. Another, later flooring was formed without a ceramic substructure; 
a layer of clay, 5–6 cm in thickness, was laid directly above the first flooring; the thickness 
of the burnt layer of the second flooring is about 0.8–1.2 cm. The third and the most recent 
flooring was formed in the same way as the earliest one, atop a substructure made of pottery 
fragments. The thickness of the coating layer is 3–3.5 cm, with a fired layer reaching 0.8–1.2 
cm in thickness. It is noteworthy that pieces of almost whole two vessels were used to form 
the substructure of the youngest flooring (Figs. 10, 28; Cat. nos. 29, 30). The curved parts of 
the vessels, such as handles, were discarded, which was not the case with pottery fragments 
from the substructure of the earliest flooring. No remains of the oven’s dome have survived, 
not even at the base level.

Oven 2 was discovered in the central part of the building, in quadrant no. 6, at about 1.10 
m to the north of Oven 1 (Fig. 12). The remains of the oven flooring, reaching 1×1 m at the 
maximum at the base level, have been preserved. Not only that Oven 2 was probably smaller 
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at the base level than Oven 1, but there were also significant differences in their construction. 
The remains of Oven 2 include four successive floorings without elements of a substructure. 
The earliest flooring was formed directly upon the base level of the house (Fig. 12). The total 
thickness of all floorings is about 15 cm, while the thickness of each individual coating is 3–3.5 
cm; the first three floorings have a fired layer reaching about 1 cm in thickness, while the 
youngest one was exposed to more intensive fire and its thickness is about 2 cm. Just like in 
Oven 1, no noteworthy remains of a dome could be observed, although several of its fragments 
were found during the excavations. A small post-hole with a diameter of about 3 cm, found 
immediately next to Oven 2, on its south side is probably a remnant of a dome’s structure. The 
upper level indicators of the most recent flooring of Oven 2 are located at the level ▼ 108.08 
m, which is, taking into account the slope of the trench, approximately the same level as the 
substructure formed from the pieces of two broken pots during the latest renewal of Oven 1. A 
layer of dark brown soil mixed with soot was formed atop the latest flooring of Oven 2. In the 
rest of the southern part of the house, this layer represents the floor of the house, i.e. walking 
level. All these findings may indicate that Oven 2 no longer existed in the latest phases of the 
history of House 1_2014.

The formation of the floor structure in both ovens is deserving of comment. In the case of 
Oven 1, it has been established that the intensity of firing of the upper surfaces of the floorings 
was different, indicating repeated renewal of the ovens (Fig. 11). Also, the earliest flooring in 
Oven 1 was used for the longest period of time. The observations concerning the floorings in 
Oven 2 are slightly different. Almost all of the coatings have the same thickness, except for the 
latest, i.e. the topmost flooring, which is slightly thicker than the first three layers (Fig. 12). 
The morphological and technological differences between Oven 1 and Oven 2 from House 
1_2014 probably suggest the existence of functional differences. As far as Oven 2 is concerned, 
it seems likely that multiple layers of the flooring actually reflect a simultaneous construction 
activity, i.e. the technology that enabled a greater energy efficiency and lesser heat waste. 

Along with the structures that have been identified in House 1, the remains of the thermal 
structure investigated in front of the southeastern part of the house significantly contribute 
to the reconstruction of the activities of the building’s residents (Fig. 6). It is a hearth of an 
irregular shape, measuring about 1.6 m by 1.6 m (Fig. 13). The base of the hearth consisted of 
a layer of broken pottery and stone, 3 cm in thickness, covered with a partially preserved thin 
flooring coating. The hearth was located at the level ▼ 107.90 m, which, taking into account 
the slope of the trench, corresponds to the level of the last flooring of Oven 2, and is about 25 
cm lower than the latest flooring in Oven 1 (Fig. 6). In this regard, this hearth was probably 
used only in the earlier phase of House 1_2014, to fall into disuse at the same time as Oven 
2. The hypothesis that the hearth was not active through all phases of the house’s existence is 
further supported by the surface covered with the pottery group no. 7, which lay at the level 
▼108.15 m; its southern part intersected with the northern part of the hearth (Figs. 4, 6). 

A total of 46 items have been found in House 1_2014. The inventory of the house comprises 
32 fragmented and fully preserved vessels for various purposes, four weights made of baked clay, 
nine fragmented and fully preserved abrasive tools made of polished stone and one bone bead. 
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House 1_2014 occupies a space area of about 30.6 m2. Based on the position of the thermal 
structures, as well as the distribution of various classes of materials, it may be assumed that 
throughout its existence the house had two rooms – a northern and a southern one (Fig. 28) 
– used for different purposes. There are many indicators suggesting that the northern section 
was a separate compartment inside the house. The dimensions of the northern part (a room?) 
of the house are 4.5×1.5 m, or about 6.75 m2. This part of the house had a different, more solid 
floor structure than the southern part, and it was elevated by 10–20 cm compared to the rest 
of the house (Fig. 29). In the northern room, there was a large concentration of large-volume 
storage vessels (Fig. 28).

The dimensions of the southern part of House 1_2014 are 5.3×4.5 m, or about 23.85 m2, 
which is almost four times the area of the northern compartment. In this part of the house, 
there were two ovens, as well as the majority of vessels for food preparation and consumption 
(Fig. 28). The southern part of the house offers important information for the reconstruction 
of the house’s history. Judging by the layer of dark brown soil mixed with soot, which is under 
the debris horizon containing wall remains and above the flooring of Oven 2, it is almost 
certain that this thermal structure was not in use across the whole life of the building. This 
conclusion is suggested by an abrasive stone tool (cat. 49) found on the dark brown walking 
level formed above Oven 2.

An outstandingly important piece of information from the history of this building is the 
fact that Oven 2 most probably fell into disuse at the same time when Oven 1 was renewed 
for the last time and when the hearth in front of the house was abandoned. The importance 
of this moment in the history of House 1_2014 is also indicated by the ritualization of the last 
renewal of Oven 1. The fragments of only two, almost entirely preserved vessels (Cat. nos. 29, 
30; Fig. 10) were used as the substructure for the latest flooring of Oven 1. The exceptional 
character of the last renewal of Oven 1 is also indicated by numerous well-known examples 
of Vinča-culture ovens, whose base was almost always made of discarded sherds originating 
from several dozens of different vessels. The question is whether the two vessels used in the 
substructure of Oven 1 in House 1_2014 at Stubline were intentionally broken. It seems that 
they must have been. Numerous examples of structural deposits at Stubline, as well as at other 
late Vinča-culture sites indicate that certain stages in the house histories were marked by some 
sort of commemorative deposits of various classes of materials. The practice of structural 
depositioning in Vinča-culture houses was usually identified as being associated with the 
foundation or abandonment of the houses; it rarely had to do with a particular moment in the 
life of a house. It is a fact that the intentional breaking and depositing of two pots during the 
renewal of the Oven 1 in House 1_2014 marked the continuation of life and not its beginning 
or end, as well as that this act and the almost simultaneous abandoning of Oven 2 and the 
hearth in front of the house were meant to mark far more than a phase in the history of the 
house as a building.

Taking into account stratigraphic data and stylistically typological analysis of the pottery 
found at Stubline, House 1_2014 is dated in the late D1 phase (ca. 4750 BC).


