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РАНОСРЕДЊОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА НА ДОЊЕМ ГРАДУ
БЕОГРАДСКЕ ТВРБАВЕ

У времену од 1970. до 1978. године сон- 
дажним ископавањима на Западном под- 
грађу и сондажним и систематским иско- 
павањима на Доњем граду1, поред низа 
других значајних и важних података за 
изучавање прошлости, топографије и стра- 
тиграфије Београдске тврђаве, добијени су 
и драгоцени подаци за утврђивање места
ч времена коришћења једне од градских 
некропола (сл. 1).*

Простор коришћен за укопавање на овој 
некрополл захватао je једним делом про- 
стор данашње савске падине, a на основу 
налаза неколико гробова y  квадратима 
Е/4 и Е/5 (ситуација 1) може ce закључити 
да ce, осим по падини, сахрањивало и на 
равном делу терену, пред њом. Простор 
данашње савске падине, које je становни- 
штво Београда y једном временском пери- 
оду одабрало као место за укопавање сво- 
јих умрлих, y  континуитету трајања жи- 
вота на Београдском граду, највише je и 
најдуже, иначе, коришћен за становање. 
Овде je, под гребеном на којем je било 
римско и рановизантијско утврђење Sin- 
gidimuma живело најпре ромејско станов- 
ништво, a на истом овом месту укопавали 
су своје куће и први словенски становни- 
ци — Срби, y  тек насељеном месту којем 
су дали ново словенско име Београд.* 
Стамбени хоризонти на овоме месту сме- 
ЊУЈУ се затим све до краја X V II века, a 
једини изузетак, измена намене коришће- 
ња простора за становање, je наведена не- 
кропола која ce, на основу нађеног архео-

лошког материјала као и стратиграфије, 
гложе пратити кроз временски период од 
око два века.4

Током археолошких ископавања струч- 
њака Музеја града Београда 1962, на За- 
ладном подграђу истражен je један сред- 
ILовековни гроб,5 a затим y годинама 1970, 
1971. и 1972. ископавањима Завода за заш- 
титу споменика културе града још 10 гробо- 
ва6 са највећом густином укопавања y сонди 
6/71. На Доњем граду, y времену од 1973. до 
1978. године7 испитано je још 44 скелетна 
гроба са највећом густином укопавања y 
сонди 3/73— 74 (ситуација 1). Из разлога 
који смо напред навели, дугог и континуи- 
раног коришћења овог простора за стано- 
вање, велики број гробова потпуно je уни- 
штен, многи су поремећени a један, свака- 
ко мањи број гробова, остао je на месту. 
С обзиром да je истражен само део нека- 
дашње некрополе, сви закључци ce одно- 
се само на истражени простор.

И поред извесне просторне удаљености 
површина са гробовима истражених на 
Западном подграђу и Доњем граду (сл. 1), 
јасно je да ce ради о јединственој некро- 
поли која je y време активног коришћења 
захватала и веће површине. Стога број од 
55 истражених гробова представља само 
потврду постојања некадашње некрополе, 
заправо даје податке о гробовима које 
нису уништили накнадни стамбени хори- 
зонти, a посебно укопи трапова и отпад- 
них јама.
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Но, иако je некропола само делимично статовано je 17 мушких, 1 женски и исто 
истражена, сакупљено je довољно подата-,> голико дечијих скелета, док због стања y
ка који омогућавају да ce за некрополу да којем су били откривени, као и неких дру-
општи увид како о укопавању и погреб- гих околности, за 14 скелета пол није мо-
ним обичајима, тако и о нађеном архео- гао бити одређен.

Д Р ГО РД АН ^ М АРЈАН О ВИ Ћ -ВУЈО ВИ Ћ

1. — Ситуација Београдске тврђаве са назначеним местима некропола.

1. — Situation of the Belgrade Fortress with marked places of necropolises.

лошком материјалу као потврди једног де- 
ла материјалне културе становника Бео- 
града y одређеном временском периоду. Уз 
то, ископане скелете антрополошки je ана- 
лизирао др Србољуб Живановић, који je 
:>а скелете који су били довољно очувани 
закључио, да ce ради о становништву са 
карактеристикама које je констатовао и 
на другим српским некрополама.8 На осно- 
ву извршене антрополошке анализе кон-

Сахрањивање на овој, Београдској не- 
крополи, као уосталом и на свим другим 
сувременим и уопште средњовековним не- 
крополама истраженим y Србији вршено 
je слободним укопавањем, односно пола- 
гаљем умрлих директно y земљане раке. 
Раке су, као што ce може видети по по- 
ложају скелета на ситуацији некрополе, 
биле копане мање више по утврђеном ре- 
ду, што значи да je и ова некропола била,
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како je уобичајено да ce каже, некропола 
на редове. Чињеница да су гробне раке 
копане кроз културни слој наталожен од 
претходних насеља, углавном растреситог 
састава, свакако je и разлог што ce обриси 
рака нису могли запазити, осим код три 
гроба. За два су димензије основе раке 
утврђене захваљујући томе што су би- 
ле прокопане кроз под словенске куће на 
Западном подграђу (сл. 2). Основа раке y 
којој je била сахрањена одрасла особа из- 
носила je 2.40 X 0,80 ш, a основа раке y 
којој je било сахрањено дете 1.30 X 0.70 m. 
У једном гробу на Доњем граду, осим за 
ширину раке —  0.55 m добијени су и по- 
даци о дубини укопа — 0.80 ш.

72.87

7356

7269

2. —  Сонда 6/70, Западно подграђе. Кућа 2 са 
гробовима 5 и 6.

2. — Sounding 6/70. Western Downtown, house
2 with graves 5 and 6.

Умрли cy полагани директно на земља- 
но дно раке, како ce могло закључити за 
све ископане гробове осим за гроб број 8, 
y којем су под скелетом запажени остаци 
дрвених дасака (сл. 3). Да ли ce ова поја- 
ва понављала још y неким гробовима ове 
некрополе и колико пута, остаје отворено 
нитање. Највероватније je да je простор 
коришћен за укопавање био довољан и да 
није било потребно прекопавање старијих 
гробова новим, односно млађим укопима. 
Оно неколико случајева, запажених y сон- 
ди 3/73— 74, где je примећено неколико хо- 
ризоната укопавања као и оштећења не- 
хих гробова, пре би били потврда о кори- 
шћењу породичних парцела y оквиру не- 
крополе.9

Уистраженим гробовима нису запаже- 
ни остаци гробних конструкција, a налази 
појединачних каменова или комада рим- 
ских опека, распоређених на различитим 
местима око скелета, не могу ce довести y 
пезу са гробним конструкцијама већ са по- 
гребним обиачјима и веровањем тога вре- 
мена.10 У гробу број 1, римска опека била 
je пободена чело главе и око горњег дела 
тела; y гробу број 6 камен je био уз десну 
страну грудног коша, a y гробу 8 један y 
карлици a други код чеоне кости. Мање 
камење нађено je y гробовима број 10 и 
11. Комади римске опеке нађени су уз де- 
сни фемур скелета y гробу 19, a y  гробу 
34 са леве стране карлице костију сто- 
пала леве ноге. У гробу 35 два камена била 
су постављена чело главе a још неколико 
око стопала, док je y  гробу 37 само је- 
дан камен био постављен y висини фему- 
ра. Дубоко уврежена паганска веровања 
и обичаји, a посебно они y вези са стра-

3. — Западно подграђе, гроб 8. 

3. —  Western Downtown, grave 8.

1роб 8
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\ом и одбраном од вамиира, уобичајили 
су остављање једног или више каменова 
y гробовима одређених покојника."

Један од трагова паганских обичаја je 
и налажење костију животиња које су y 
нези са остављашем жртвене хране при- 
ликом сахране. Међу ово мало истраже- 
них гробова на Београдској некрополи 
животињске кости нађене су y два гро- 
ба. У  гробу 8 са леве стране грудног ко- 
ша нађен je дсо доње вилице овце (сл. 3), 
a y гробу 30 део овчије лопатице био je по- 
ложен уз десну карлицу. Осим костију о- 
ваца, y гробовима на овој некрополи запа- 
жено je и намерно остављање виноградар- 
ских пужева. У гробу 23 више кућица вм- 
ноградарских пужева нађено je изнад и 
око скелета, y гробу 24 било их je поред 
лсвог фемура и између фемура (сл. 4), a
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4. —  Дољи град, гроб 24. 

4. — Lower Town, grave 24.

y гробу 29 само између фемура (сл. 5). Ви- 
ноградарски пужеви, иначе, налажени су 
озде и y културном слоју најстаријег сло- 
венског насеља као и између гробова, a и

y неким ватриштима. Очигледно je да су 
ce словенски становници прехрањивали, 
пзмеђу осталог, и виноградарским пужс- 
пима, те не чуди онда и њихово истављање 
као жртвене хране. Појава остављања ви-
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!роб 29

5. — Доњи град, гроб 29.

5. —  Lower Town, grave 29.

чоградарских пужева запажена je и y не- 
ким другим истраженим некрополама y 
Србији, али још увек та појава није потпу- 
но објашњена.12

У  време када су ce српски становници 
сахрањивали овде y Београду, они су зва- 
кично били хришћани као што je познато 
из одређених извора, a што потврђује и 
к«л<олико нађених нагрудних крстова при- 
весака. Ипак, пагански обичаји, без обзи- 
ра на званичну веру, ималм су своје од- 
ређено место y духовном животу људи 
средњег века уопште, a трајали су и тра- 
ју вековима.

Умрли су y гробне раке приликом са- 
хране полагани y опруженом сгаву и са 
рукама прекрштеним на грудима y неко- 
лико положаја који су познати и са др} - 
гих сувремених нскрополп. Изузеци y no-
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ложају тела и руку забслежени су само 
y два гроба. Згрчени положај тела, a по- 
себно ногу, констатован je y гробу број 3, 
a руке испружене уз тело y гробу број 1. 
Згрчени положај ногу, иако веома редак, 
хонстатован je на скоро свим истраженим 
средњовековшш некрополама y Србији и 
го увек само y једном или два гроба на 
истој некрополи. Нека од објашњења за 
овакав другачији начин положаја тела y 
време сахране односила су ce на узроке 
које су изазвале смрт, од страдања од 
грома па до последица болести —  тетану- 
са, на пример.13 Положај руку опружених 
уз тело није уобичајен за некрополе на 
којима je сахраљивано словенско станов- 
ништво од времена када je прихватило 
хришћанство. Међутим, за овај гроб број 
I на Београдској средњовековној некропо- 
ли постоје још неки елементи који дово- 
де y дилему да ли ce ради о покојнику ко- 
ји je сахрањен y исто време када и остали 
евидентирани гробови. Оно што га пове- 
зује са раносредњовековном некрополом je 
1лесто где je укопан, a и оријентација раз- 
дваја већ поменути положај руку и гвоз- 
дена пређица нађена изнад десног рамена 
(сл. 9). Овакве пређице, овалног облика и 
карактеристично повијеног врха трна по- 
знате су међу источногерманским матери- 
јалом VI века али их, иако y мањем бро- 
ју, има и међу материјалом на некропола- 
ма IX — X века. С обзиром да антрополо- 
шка анализа овога скелета није изврше- 
но, то je смањена могућност да ce тачно 
утврди етничка припадност сахрањеног, те 
остаје отворено питање да ли je y  овом 
гробу био сахрањем неко од привремених 
варварских становника Сингидунума y вре- 
ме сеобе народа или словенског станов- 
пика Београда. Без потврда које смо на- 
вели, може ce рачунати и са једном и дру- 
гом могућношћу.

Што ce тиче оријентације умрлих, утвр- 
1)ено je да су при сахрани сви били ори- 
јентисани по оои југозапад —  североисток 
са јачим отклоном главе ка југу. Ово из- 
разито одударање од уобичајене оријента- 
ције запад —  исток, које je запажено на 
Београдској некрополи, познато je и на 
неким другим некрополама. Ta неуобича- 
јена оријентација покојника приликом уко- 
павања покушавана je да ce објасни на 
више начина, али ту ce углавном радило

о појави мањег или већег броја гробова ce 
различитим оријентисањем. Што ce тиче 
овакве оријентације на Београдској некро- 
пол1И и тражења објашњења, мислимо да 
би ту појаву требало једноставно повезати 
са местом које je одабрано за некрополу и 
његовом конфигурацијом.

У  све гробне раке полаган je само по 
један покојник, a изузетак je само двојни 
гроб 19 —  19a y којем су, према антропо- 
лошкој анализи, били сахрањени дечак и 
девојчица.

Од свих истражених гробова, 55 на 
броју, археолошки материјал нађен je са- 
мо y 12 гробова: 1, 19, 19а, 23, 33, 34, 41, 42,
46, 53, 54 и X. Однос броја гробова y који- 
ма су нађени предмети и оних без њих не 
може ce користити за извођење закључака 
y вези са утврђивањем социјалних разлика 
сахрањених јер ce ради, како je налред 
речено, о делимично истраженој некропо- 
ли. A  да je већи број умрлих сахрањиван 
са предметима личне својине сведоче и 
предмети налажени слободно y слоју, из- 
међу гробова, a на простору некрополе. 
Међу предметима нађеним y гробовима 
издваја ce неколико карактеристичних и 
различитих група као што je накит, дело- 
г.и за појасеве, алатке и једна оловна 
пломба.

Од накита, нађене су наушнице y гро- 
Совима 41, 42 и 54 и X и три прстена 41,
42 и 53. Делови опасача —  пређице и алке
— нађени су y гробовима 1, 23, 33 и 34. 
Алатке y гробовима 19, 46 и 34, a оловна 
пломба y гробу број 33. У  неким гробови- 
ма нађен je само по један предмет, y не- 
колико гробова по два или три, a сви они 
заједно омогућавају да ce њиховом анали- 
зом сазна нешто више о становницима Бео- 
града y одређеном временском периоду.

Мала карика (сл. 6) нађена поред лоба* 
ње y гробу 19-а израђена je савијањем та- 
i.se бронзане жице y скоро правилан круг, 
пречника 1,8 X 1,5 сш. Овакав облик кари- 
ие-наушнице, са крајевима који ce додм- 
РУЈУ» био je чест и једноставан украс за 
главу. Међутим, баш због свог једностав- 
ног изгледа и честе употребе овај украс 
није осетљив за одређено хронолошко вред- 
новање, na ce стога најчешће датује или 
по осталим налазима y истом гробу или 
окЈвирно према осталим налазима на чи- 
^авој некрополи.

21



Д Р ГО Р Д А Н A. М АРЈАН О ВИ Ћ -ВУЈО ВИ Ћ

Сребрна наушница нађена y гробу 41 
припада гругш раних и карактеристичних 
1 роздоликих наушница.14 На бочним стра- 
нама карике има по једно гранулирано ко- 
ленце a на доњи део карике нажелмљене 
cv грануле вертикалног привеска (сл. 7). 
С обзиром да за њу немамо ближих ана- 
логија од територије Мађарске и Чехосло- 
вачке, то ce за њено датовање морамо 
држати оквирних граница које важе y

тип наушнице —  карике пречника 2 сш, 
која ce закопчавала на летљу. Доњи део 
карике омотан je тањом жицом (сл. 8). Ме- 
ђу наушницама нађеним на некронолама y 
Србији аналогију овој наушници нашли 
смо само међу накитом са некрополе Ви- 
сока Раван y Брестовику (сл. 9).1" ГБихово 
датовање би ce могло извести на основу 
карактеристичног закопчавања на петљу 
(које неки научници узимају као каракте-

6. —  карика —  наушница из 7. —
гроба 19а.

6. —  Hoop —  earring from 7. —
grave 19a.

гроздолика наушница 
из гроба 41.

Cluster type earring from 
grave 41.

5. — Наушница из гроба 54. 

3. — Earring from grave 54.

овим земл>ама, a t o  je прва половина IX  
л друга половина X века.15 Уважавајући 
стратиграфију места ове некрополе, гроз- 
долика наушница из гроба 41 можда би ce 
могла посматрати и као украс к о ј и  je тра- 
јао све до краја X века.

Трећа наушница, нађена y гробу 54, из- 
рађена je од дебље бронзане жице. To je

ристику за датовање17) y време X— X I века, 
с тим да je овакав једноставан тип могао 
да ce користи и касније, што ће моћи да 
ce потврди тек новим налазима.

Из гроба X, истраженог 1962. године 
потиче једна фрагментована наушница, са 
елементима довољним да ce њен првобит- 
ни изглед реконструише. To je наушница

Брестовик, наушница 9а. — Западно подграђе, на- 10.
из гроба. ушнице из гроба X.

10.
9. —  Brestovik, earring from 9а. —  Western Downtown,

grave. earring from grave X.

Прстен из гроба 41.

Finger ring from grave 
41.
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са четири шупље јагоде између којих су 
по карици намотани навоји жице (сл. 9а). 
Овакве наушнице познате су нам y више 
иримерака из Винче, насеља y најближој 
околини Београда. Оне ce сасвим слобод- 
во могу сматрати накитом краја IX  и X 
века и показују како су локалне радионице, 
користећи ce једноставним начином изра- 
де, имитовале луксузни византијски на- 
кит, приближавајући га словенском свету.

некрополи Донићко Брдо код Крагујевца*1, 
затим по један на некрополи y Винчи*2 и 
Трњану23. Ипак, међу свим набројаним 
примерцима, слободно можемо рећи да ce 
о прстену нађеном y Београду може гово- 
рити као о производу неке од радионица 
високог занатског домета.

Овакво прстење познато je  иначе још 
од касне антике, али ce његова производ- 
ња и употреба преноси и y рани средњи

11. — Прстен из гроба 42.

11. — Finger ring from grave 
42.

12. — Прстен из гроба 53.

12. —  Finger ring from grave 
53.

13. —  Пређица из гроба 1.

13. —  Buckle from grave 1.

Три прстена нађена y гробовима 41, 42 
и 53 припадају сваки посебном типу, као 
:i наушнице. Најзанимљивији je прстен из 
гроба 41 нађен заједно са напред комен- 
тарисаном наушницом (сл. 7). Прстен je 
мзрађен од сребра, y техници филиграна и 
гранулације и са одликама високе занат- 
ске и уметничке израде. На карику изра- 
ћену од увијаних струкова сребрне жице 
калемљено je лежиште y које je стављена 
стаклена паста тамноплаве боје. Лежиш- 
те за стаклену пасту најпре je уоквирено 
са три намотаја упредене танке филигран- 
ске жице, a затим je за карику спојено 
иизовима гранула (сл. 10). Богату декора- 
цију главе прстена, која je сачињена као 
круна, допуњавају гроздови гранула на- 
лемљени на раменима карике. Прстење 
овога типа, израђено од истог материјала
— сребра и стаклене пасте —  нађено je 
на неколико средњевековних некропола y 
Србији. Најстарији je примерак из оставе 
накита нађене y Великом Градишту18 која 
je датована y IX — X веку. У  Нишу, по је- 
дан овакав прстен нађен je на две некро- 
поле, y Јагодин Мали19 и Гласији20. Леп 
примерак оваквог прстења нађен je и на

век, a и касније. Налази овахвог прстења 
међу предметима словенске материјалне 
културе обично ce, са правом, сматрају 
импортом из византијских радионица из 
хојих je роба путем трговине или преко 
дарова разношена на просторе насељене 
словенским становништвом. Посебно од 
времена када je завршен први део реоку- 
пације византијских територија на Балка- 
ну стварањем нових тема као и покршта- 
вањем оних словенских народа који су ос- 
тали слободни, изван граница тематске ви- 
зантијске организације. Прстење овога ти- 
па нађено y Србији углавном je датовано 
y X I век и нешто касније, y којем случају 
ce њихова појава y гробовима објашњава 
као знак дугог чувања вредне личне и по- 
родичне својине. Но, за прстен нађен y 
гробу 41 на Београдској некрополи слобод- 
но можемо тврдити да je произведен, но- 
шен и стављен y гроб y X веку, већ и по 
томе што je нађен заједно са наушницом, 
за коју je  већ и крај X века једва саглед- 
љива дужина трајања.

Прстен од бронзе из гроба 42 припада 
најједноставнијем типу прстења —  кари- 
ка-бурма (сл. 11). Ј1и.вен je y једностав-
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ком калупу пречника 2 cm. Исто и слично 
прстење, y незеликом броју, налажено je 
како на сред1Бстековним некрополама тако 
и на другим ередшовековним налазишти- 
ма y Србији али je, судећи по публикова- 
ном материјалу, овај тип прстења био по- 
себно омиљсн и раширен међу становниш- 
zвом y Далмацији y X— XI веку.24

Од бронзе je направљен и трећи прстен 
кађен y гробу 53. Пуно ливена карика 
пречника 2 стп има елипсоидно проширсну 
главу на којој je урезан пентаграм са је- 
дне стране окружсн пунктираним јамица- 
ма (сл. 12). Овакво и слично прстење на-

трном повиЈеним на крају, карактеристична 
je за VI век, мада ce, ретко, среће и v
IX — X веку.

Гвоздене пређице нађене y гробу 33 
припадају различитим типовима, ако ce 
посматрају по облику. Једна има овални 
облик a трн јој je поломљен (сл. 15), a дру- 
га je y облику лире са очуваним трном 
(сл. 14). Мали број пређица нађен на ис- 
траженим некрополама y Србији не доз- 
вољава њихово типолошко и хронолошко 
одређивање по тачно утврђеним правили- 
ма. Запажено je да ce ретко налазе, што го- 
вори да y сжвиру тадашње ношње опасач

14. —  Пређица из гроба 33. 15.

14. —  Buckle from grave 33. 15.

Пређица из гроба 33. 

Buckle from grave 33.

16. —  Карика за појас из 
гроба 34.

16. — Belt loop from grave 34.

лажено je на више налазишта y Србији 
као и y одређеном делу Југославије, нај- 
зише y Македонији. Познато je и на дру- 
г ј ш  просторима насељеним Словенима. У 
Чехословачкој, на пример, овакав један 
прстен пађен на некрополи Trnovec nad 
Yâhom-Hornÿ Jatov ca накитом c краја IX 
'л прве половиие X века.25 Веома су чести 
тл y Бугарској где су датовани y X — XI 
век.28 Овакво датовање, X -X I век, одго- 
вара и налазима y нашој земљи и сло- 
&одно ce може рећи да je овакво прсте- 
ње израђивано углавном по истом узору, 
а разлике су једино видљиве y украсу ко- 
ји ce урезипао на главу —  пентаграм, 
крст, орао, голуб.

Од делоза за опасаче —  ремене, нађе- 
но je мало ггредмета. Две пређице-копче 
y гробу 33, једна пређица и једна кари- 
ка y гробу 34 и једпа пређица y гробу 1.
О нређицм нађеној y гробу 1 већ je било 
речи. о времену из којег потиче. Ta гвоздена 
пређица (сл. 13) облика развучсног овала и

са металном пређицом није био уобичаје- 
ни део ношње. Чешће ce налазе на некро- 
полама које су или y самим градовима или 
ближе њима, што значи да су лакше мог- 
ле бити набављене, као и да je y граду 
могао да ce преузме начин употребе и но- 
шеља огтсача који су ce закопчавали по- 
моћу металних копчи.

Гвоздена карика (сл. 16) нађена y пре- 
делу појаса y гробу 34 свакако je била за- 
качена за истурени језичак опасача и слу- 
жила je да ce о њу закаче неопходне алат- 
ке или кожна кеса y којој су ce чували 
вредни предмети.

У  истом гробу 34, поред чашице леве 
ноге нађена je мала бронзана копча са ко- 
је je гвоздени трн отпао (сл. 17). По ме- 
сту где je пређица нађена могло би ce 
претпоставити да je служила за закопча- 
вање обуће (чизме?) али с обзиром да није 
нађена и поред друге ноге, вероватно ce 
њом закопчавао и нски други део лич- 
чс опреме овог мушког становника Београ-
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да. По своме облику ова пређица je типа 
лмре и има аналогије и међу византијским 
иређицагла IX— X века мада ce одређен 
број оваквих пређица нађених y Подунав- 
Л:>у датује y другу половину X и прву по- 
ловину XI века.

17. —  Пређица из гроба 34.

17. —  Buckle from grave 34.

Од алатки, као што смо већ поменули, 
нађена су два коштана шила и један гвоз- 
денл предмет који може, с обзиром на ста- 
ње y којем je нађен, двојако да ce тумачи. 
У двојном дечијем гробу, поред женског 
скелета нађено je коштано шило израђе- 
но глачањем тибије овце (сл. 18). Једна 
страна му je косо засечена и замишљена, a

18. — Коштано шило из гроба 19.

18. —  Bone awl from grave 19.

чашица кости искоришћена као рукохват. 
Ово шило, иако нађено y гробу, ни по чему 
ce не разликује од шила каква су нала- 
жена y културном слоју насеља, које je 
претходило некрополи, словенском насељу 
Београда.27 Њ их су израђивали сами ста- 
човници града користећи кости животиња 
које су гајили. Са мало труда, a углавном 
глачањем о комаде римских опека —  гла- 
дилице (сл. 19) обликовали су разне кош- 
тане алатке, y највећем броју шила.

За разлику од напред описаног шила 
гоје je типично за словенску материјалну 
културу, игило нађено y гробу 46 има не-

што другачији облик a опажају ce и раз- 
лике y припреми кости за обраду. И овде 
je употребљена тибија овце и на исти на- 
чин зарезан и заглачан шиљак, али je ча- 
шица поткресана и заобљена a цело шило 
углачано (сл. 20). Иако ређе, и оваква ши- 
ла ce налазе међу словенским коштаним 
алаткама, y Румунији на пример y кућа- 
ма V III— IX века.28 Сличних шила, обли- 
ком и начином израде, има и y слојевима 
античких насеља. Међуитм, «ако je ово ши- 
ло нађено y гробу средњовековне некропо- 
ле, и то женском, сасвим je сигурно да je 
својој власници служило за живота и да 
јој je стављено y гроб као лична својина, 
a можда и као обележје личног занимања.

19. —  Опека какве су кориш- 
ћене за глачање шила.

19. — Bricks used for polish
ing awls.

У гробу 34, уз кости леве карлице, a y 
пределу појаса, нађен je гвоздени предмет, 
фрагментован и доста кородиран (сл. 21). 
На једном крају je зашиљен a на другом 
ce запажа квадратни пресек. Међу неким 
калазима, на одређеним налазиштима, ова- 
кви и сллчни предмети објашњени су као 
гвоздена шила29, a y другим налазишти- 
ма, опет, као врхови гвоздених стрелица 
међу које можемо да убројимо и једну на- 
ђену y Брестовику30 (сл. 22), која ce чува 
y раносредњевековној збирци Народног му- 
зеја y Београду.

И на крају, последњи предмет нађен y 
гробу je једна оловна пломба —  печат са 
очуваним каналом за нровлачење врпце 
(сл. 21). Нажалост, пломба je доста оштеће- 
на, лева страна аверса и читава површина 
реверса, делови где су били натписи који 
Ои били веома важни како y објашшењу 
порекла печата тако и времена његовог 
настанка, недостају. Очувана je допојасна
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представа светитеља који y десној руци 
држи копље, a y левој украшени округли 
штит. Чело светитеља покривено je ковр- 
чама a доњи део лица покривају каракте- 
ристични бркови и шиљата брада. Очи-

И поред свих изнетих података о начи- 
пу укопавања, погребним обичајима и ана- 
лизи појединачних предмета нађених y 
шобовима, коначни закључак о некрополи 
оставили бисмо после увида и анализе

./

20. —  Шило из гроба 46. 

20. —  Awl from grave 46.

21. — Гвоздено шило или 
врх стрелице.

21. — Iron awl or arrow tip.

22. Bpx стрелице из Бре- 
стовика.

22. —  Arrow tip from Bres- 
tovik.

гледно je да je представљен св. Теодор, од 
чијег имена je читко очувано само послед- 
гс>е слово с. У ггредстави св. Теодора за- 
нимл^иво je да су спојени елементи два на- 
чина п>еговог представл^ања —  копље и 
штит карактеристични за печате и уопште

23. —  Оловна пломба из гроба 33.

23. —  Leaden seal from grave 33.

његове представе као светог ратника, как- 
ве знамо из IX — XI века31 и начин обли- 
ковања косе, бркова, браде као и одела за
његове нредстазе као светитеља, из вре- 
мена X II века.32

предмета нађених слободно y слоју, a за 
које ce може претпоставити да су својевре- 
мено били y гробовима. Њих нема много, 
неколико наушница и неколико прстенова, 
наушнице карике и неколико карика за 
опасаче, по два дугмета и привеска, не- 
колико појединачних перлица од стакле- 
не пасте и четири нагрудна крста —  при- 
F-еска.

Три једноставне карике од овално са- 
вијене бронзане жице, растављених кра- 
јева (сл. 24) спадају y групу карика о ко- 
јима смо говорили представљајући науш- 
ницу — карику нађену y гробу 19а. Њихо- 
ви налази само потврђују да je овакав, јед- 
ностагзан украс, био доступан сталовници- 
ма Београда.

Облик мале, доста деформисане науш- 
нице са једним гранулираним коленцем 
Гсл. 25) може да ce упореди са једном на- 
ушницом из Костолца (сл. 26) и да ce пре- 
ке ње одреди временски и типолошки.53 У  
Чехословачкој су овакве наушнице нађе- 
не на неколико некропола и тамошњи ар- 
хеолози закључили су да je код њих би- 
ла y употреби око 100 година, од половине
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IX  до половине X века за разлику од Ма- 
ђарске, y којој je трајала 100 година ду- 
же, све до половине X I века.34 Наушница 
пз Београдске некрополе нађена je на про- 
стору где je запажено неколико хоризо-

их y посебну, X II групу, уз објашњење да 
су производ кетлашке културе36. У  ката- 
логу изложбе „Карантанско —  кетлашки 
крог“ који je уз одговарајућу изложбу 
штампан y Љубљани 1974. године, овакве

24. —  Карике —  наушнице 
нађене ван гробова.

24. — Hoops —  earrings found 
outside the graves.

25. —  Наушница 
ca коленцем, ван 

гробова.

25. —  Earring w i
th granule wreath 
found outside the 

grave.

26. —  Наушница 
ca коленцем, Ko- 

столац.

26. —  Earring w i
th granule wreath, 

Kostolac.

ната сахрањивања, те ce може претпоста- 
вити да je током каснијих укопа избачена 
из неког од гробова најстаријег хоризонта 
сахрањивања. Нема разлога да њену по- 
јаву на Београдском граду, као и њену по- 
јаву међу српским становништвом уопште 
не посматрамо y оквиру времена као y 
наведеним земљама. Значи, овакав тип на- 
ушница ce и код нас могао појавити од 
половине IX века, y време када ce раз- 
ним додацима и елементима покушавало 
да ce обична карика на неки начин опле- 
мени. Употреба овог типа наушнице овде
V Београду, као и на осталим просторима 
Србије, највероватније није ишла даље од 
временске границе X века.

Бронзана карика са наколико петљи на 
доњем крају (сл. 27), о које су били зака- 
иени вертикални привесци сачињени од у- 
вијане жице (очуван само један), припада 
типу наушница које су до недавно биле 
познате са налазишта y Словенији и Дал- 
мацији, када je наша земља y питању. С 
обзиром на просторе на којима су нала- 
жене, као и по аналогијама где су траже- 
не, овај тип наушница означен je као кет- 
лашки украс, из круга кетлашке културе 
:<оја je трајала од V III do X  века. На не- 
крополи y Птују Ј. Корошец85 je нашао 4 
свакве наушнице y два гроба и y анализи 
нг.кита са словенских некропола сврстао

наушнице (илустровани пркмерци из гро- 
ба 175/53 из Крања) стављени су y групу 
накита карантанско —  кетлашког накита.*7 
A  y својој студији о материјалној култури

27. —  Наушница са вертикал- 
ним привесцима, ван гробо- 

ва.
27. —  Earring with vertical 
pendants found outside the 

grave.

Карантанских Словена П. КорошецЗР овак- 
ве наушнице назива карантанским и свр- 
става их y групу 2.1.а. Поред Птуја, на- 
1;ене су још на Бледу и y Крању.
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У Далмацији, y музејским збиркама, 
чувају ce овакве наушнице са непознатих 
палазишта али су забележене и на више 
некропола које су систематски истражива- 
ке: Бискупија— Црквина, Книн— Плавно,
Биљане Доње-Беговача, Шибеник— Св. JIo- 
вро, Солин (Мравинци) —  Главчине и Да- 
иило— Шсматориј. Д. Јеловина их јс про- 
коментарисао као накит који je; „међу ти- 
пично старохрватски накит на просторима 
између Зрмање и Цетине'* стигао из кет- 
лашко —  карантанске културе, a налазе 
кетлашке и карантанске културе y Дал- 
мацији датовао од половине V III до X ве- 
ка.зп

Овакви и слични закључци о овом и 
неким другим типовима накита, могли су 
да стоје y време недовољно истражених 
сувремених налазишта, како y разним де- 
ловима Југославије тако и суседним зем- 
љама. У  време када je no једном нала- 
зишту и његовом блиском кругу називана 
одређена култура и одређивала ce терито- 
рија за коју je она била карактеристична, 
a све појапе накита из те ,,културе“ ван 
региона, географски и културно омеђених, 
сматране су као ibuxob импорт и проши- 
рени утицај. Но, ако ce тако могло посма- 
трати, мислити и закључивати на основу 
првих и скоро пионирских радова, дапас, 
после многих истражених некропола, како 
код нас тако и y суседним земљама, мора 
ce шире гледати на распрострањеност по- 
јединих типова накита.

Са повећаним бројем истражених не- 
кропола неслућено ce проширила терито- 
рија распрострањености неких типова на- 
кита, те ce њихова појава више не може 
ограничавати на уски регион везан за пр- 
во налазиште као основно извориште. У 
вези са већом распростраљеношћу поједи- 
них типова наушница, по њиховим нала- 
зима a y светлу нових открића, већ смо 
указивали y вези са налазима наросканих 
наушница y Србији као и наушницама — 
карикама са лоптастим завршецтта.40 Са- 
да смо y прилици да сличне напомене учи- 
нимо и y вези са овим типом ,,кетлашких“ 
мли ,,кетлашко-карантанским“ наушница- 
ма. Осим шихових налаза y Словенији и 
Далмацији, y Србији je једна оваква на- 
ушница нађена и y Чечану a и на лока- 
литетима y Македонији, да наведемо само 
св. Еразмо код Охрида.41 Ван Југославије

познате су и из Бугарске, и то из њеног 
јужног дела (Родопска област) a сг некро- 
пола констатованим y местима Мишевско, 
Златоград, Абланица 1, Михаилопско и 
Туховишће. Све овде пађене наушнице да- 
товане су y IX — XI век a на некрополама 
с.а хришћанским обрсдом сахрањивања.42

Наушнице са пертикалним висуљцима 
од увијане жице (или нешто другачије об- 
ликованих привесака) посматране на ова- 
кс проширеној територији указују да ни- 
како нису могле бити импорт из једног 
одређеног круга (кетлашког или кетлашко- 
-карантанског) y друге регионе, већ да су 
оне тип наушница који ce из античке ма- 
теријалне културс посрсдством романизо- 
ваног становнгиштва, проширио и на ново- 
насељено словенско становништво. Основ- 
ни тип ових наушница je луксузни антич- 
ки украс за уши који познајемо нс само 
по налазима из гробова античких некро- 
пола, већ и по портрет.има на сликама и мо- 
заицима. Израђене од злата и са драгим 
и полудрагим камењем y луксузном наки- 
ту, већ y рановизантијском периоду има- 
ло су бројне копије израђене y мање ат- 
рактивном материјалу, a за потребе ши- 
рих слојева становништва. Из таквих при- 
мерака преузели су их и Словени и ти 
посебно на оним просторима где су ce ау- 
тохтони становници трајније одржали. To 
ce, судећи no налазима оваквих наушница, 
догодило како на северу тако и на југу 
И на крају, могли бисмо да закључимо да 
чаушница са омчастим завојцима о које су 
били прикачени вертикални висул>ци од 
увијане жице нађена на простору Бео- 
градске некрополе пије била ни импорт из 
круга кетлашко-карантанске културе a ии 
са простора јужне Македоиије и јужне 
Бугарске. На свим просторима где јс  ан- 
тичка традиција живела непрекинуто, мо- 
ра ce код новодошавшег, y овом случају 
словенског становништва, очекивати поја- 
ва неких облика накита, наравно измеље- 
ног и прилагођеног онолико колико je  то 
било неопходно y оквиру новог етноса, но- 
вих услова живота и нових могућности ло- 
калне производње. Озо гледиште које смј 
овде изнели никако није ново, оно je о- 
давно забележено y иашој стручној лите- 
ратури као „аутохтони елемент y словен- 
ском накиту“43 a посебно je на ово дуго и 
успешно указивао проф. Ј. Ковачевић. До
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сличних закључака дошао je и А. Киш y 
рези са местом кестхељске културе и про- 
блемом континуитета ромејске културе y 
Панонији.14

Из поремећених гробова највероватније 
потичу и четири гроздолике наушнице. О 
гроздоликим наушницама, њиховом порек- 
лу, производњи и распрострањености као 
л појединачним њиховим варијантама, пи- 
сано je много и y страној, a и y нашој

и начина израде. Од фино и прецизно из- 
ливене и гранулиране технике код при- 
мерка од сребра (сл. 28) до употребе брон- 
зе и мање марљивог ливења код осталих 
примерака (сл. 29, 30). Но пре него што 
било шта закључимо y вези са налазом 
гроздоликих наушница на Београдској не- 
крополи, морамо да укажемо на податак 
да ове четири гроздолике наушнице нису 
ни први a ни једини налази наушница овог

28. —  Гроздолика наушница.

28. — Cluster type earring.

29. — Гроздолика наушница. 30.

29. — Cluster type earring. 30.

Гроздолика наушница. 

Cluster type earring.

стручној литератури, те ce овом приликом 
не бисмо враћали на понављање познатих 
чињеница. Обратићемо пажњу на њихове 
иалазе на Београдском граду више као на 
потврду псхггојања одређеног културног 
хоризонта, уз покушај да их повежемо са 
неким аналогним примерцима из Србије, 
односно српског дела Подунавља.

Три гроздолике наушнице са Београд- 
2ког града (сл. 28, 29, 30) припадају једној 
истој варијанти, док je четврта наушнлца 
другачија само по начину обликовања вер- 
тикалног привеска (сл. 31). Код гроздоли- 
ких наушница са Београдског града раз- 
лике ce највише уочавају код материјала

типа са Београдске тврђаве. Још три гроз- 
долике наушнице чувају ce y Етнограф- 
ском музеју y Београду, a две y Градском 
музеју y  Сомбору.

Наушнице које ce чувају y Етнограф- 
ском музеју откупио je С. Тројановић, a 
y Инвентарску књигу записано je да су 
сткупљене 1911. године и да су нађене на 
Београдској тврђави. Ове три наушнице 
нише пута су до сада навођене y нашој 
стручној литератури, али никада све три 
кшсу биле и илустроване (сл. 32, 33, 34).45

31. — Гроздолика наушница.

31. —  Cluster type earring.

32, 33, 34. —  Наушнице из Етнографског музеја.

32, 33, 34. —  Earings from the Ethnographical Museum
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Две од њих припадају класичном типу 
гроздоликих наушница и имају аналогије 
y напред наведемим наушницама са Бео- 
градске некрополе, a трећа наушница при- 
пада типу ливених наушница са четири ја- 
годе.

Данас вишс не можемо да реконструи- 
шемо који су ce радови и коликог обима из- 
зодили 1911. године на Београдској тврђа- 
ни, као ни прецизније да одредимо тачно 
место шиховог палаза. Но будући да до 
сада, осим на Доњем граду, ни на једном 
другом простору Београдске тврђаве оне 
нису налажене, можсмо да претпоставимо 
ла су и оне нађсне на Доњем граду.

35, 36. — Наушнице из Град- 
ског музеја y Сомбору.

35, 36. —  Earrings from the 
Municipal Museum in Sombor.

У Градском музеју y Сомбору, међу 
разнородним предмстима Археолошке збир- 
ке dr I. Freja46, чува ce и неколико при- 
мерака накита из Београда, a међу њима 
две гроздолике наушнице (сл. 35, 36). Онс 
имају аналогије y напред навођенкм гтри- 
мерцима са Београдске тврђаве, те ce могу 
прикључити осталим примерцима и смат- 
рати да са простора Београдске тврђаве до 
сада знамо за укугтно 8 примерака гроз- 
доликих наушница. A гроздолике науш- 
чице je словенски свет као што je то до- 
бро познато, преузео из византијског на- 
кита и оне су од половине IX  века до по- 
ловине XI века биле омиљен и највише 
употребљаван и израђиван словенски на- 
кит. Ово оквирно датовање, међутим, не 
може ce тако широко односити на све на- 
ђене гроздолике наушнице, већ ce сваки 
појединачан налаз мора посматрати y ок- 
виру свих осталих података за свако по-

једииачно налазиште па тако и за Бео- 
град. A Београд ce већ по свом географ- 
ском положају и стратешком значају, раз- 
вијао на месту које je било укључено y ис- 
торијска збивања и на удару културних 
утицаја, те ce y његовим културним слоје- 
пима може пратити и поступни развој сло-
I енске материјалне културе. Што ce тиче 
1-ременског одређивања нађених гроздоли- 
ких наушница то ce најбоље може учини- 
ти преко аналогија. За наушницу нађену y 
гробу број 41 (сл. 7) као и гроздолику нау- 
шницу (сл. 28) сигурно ce може тврдити 
да су коришћене од половине IX  века и 
да су ce могле употребљавати до половине
X века. Међутим, с обзиром на место Бео- 
градске некрополе и њену стратиграфију
о чему смо већ напред говорили, оне ce 
л:огу узети и као украс који je овде могао 
да ce користи све до краја X века. Све 
остале наушнице, ливене y бронзи, бољом 
или лошијом техником израде, припадају 
времену када су гроздолике наушнице по- 
стале увелико мода и саставни део уоби- 
чајеног словенског женског украса за гла- 
ву a то je време X и почетка XI века. До 
ког времена и y којој мери су ce током XI 
нека гроздолике наушнице одржале као 
какит код житељки Београда тешко je ре- 
ћи a то би ce могло утврдити само на ос- 
нову даљег истраживања ове или неке дру- 
ге некрополе на Београдској тврђави.

Оно што je важно да ce нагласи y вези 
са налазом гроздоликих наупгница на Бео- 
градском граду јесте да ce ане могу поре- 
дити ca гроздоликим наушницама налаже- 
ним y ближој и даљој околини Београда, 
да поменемо Винчу, Брестовик, Ритопек, 
Сеону и др (сл. 37— 39). Неки примерци као 
да су ливени y истим калупима, што упу- 
Кује на закључак о постојању одређеног 
центра y чијим ce радионицама произво- 
дио накит за потребе становништва одре- 
ђеног региона. Београд je no своме месту 
и значају могао да буде такав центар, на 
шта упућују и неки налази. Пре свих на- 
ушница деформисана при ливењу (сл. 30), 
као и налаз специјалне глинене посуде y 
словенском слоју каква ce употребљавава- 
ла за топљене метала y радионицама за 
израду накита (сл. 40).

Четири прстена нађена ван гробова при- 
падају сваки различитом типу. Јсдан од 
њих (сл. 42) исти je no облику и начину
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израде као прстен нађен y гробу број 53, a 
разликују ce само по орнаменту. Код ово- 
га je глава украшена по ободу орнамен- 
том „окца“ . Прстен»е сличног облика и ор- 
наментисане главе нађено je на некрополи 
y Виничанима y Македонији a датовано 
je на основу осталог накита y IX — X век.47

Бронзани прстен са купастом главом (сл. 
41) познат je са више налазишта из Срби- 
је и Македоније48 a оматра ce обликом пре- 
узетим из анткке који je y раном средњем 
веку, y овој и једној сличној варијанти, из- 
рађиван y X и X I веку. Овакво прстење

37, 38, 39. —  Наушнице из околине Београда (Винча). 

37, 38, 39. — Earrings from the vicinity of Belgrade, Vinfca.

40. —  Керамичке посуДе за 
топљење метала.

40. —  Ceramic vessels for mel
ting metals.

41. — Прстен, ван гробова.

41. —  Finger ring found out
side the grave.

42. —  Прстен, ван гробова.

42. —  Finger ring found out
side the grave.

43. — Прстен од жице.

43. —  Wire finger ring.
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ван наше земље налажено je још и y Ру- 
мунији, Бугарској и Грчкој што доказује 
да je део Балканског полуострва био под 
јаким утицајем византијске културе и про- 
изводње.

44. —  Прстен из Вуковара, Лијева Бара. 

44. — Finger ring from Vukovar, L ijeva  Bara.

Делимично очуван бронзани прстен (сл. 
43ј али са свим елементима реконструкци- 
је направљен je од бронзане жице. Две ни- 
ти од којлх je оиликована карика иа ра- 
менима завршавају ce као волуте, a глава 
јс  направљена од жице увијане y круг, 
као кућица пужа. Овај тип прстена не 
предсгавља неки посебан и одређен тпп 
срсдњовековног прстења већ ce и за њега

papy y гробу 316 и датован y време X— XII 
века (сл. 44).50

Тракасти прстен од сребрног лима и са 
закопчавањем на закивак (који недоста- 
je) има ивице украшене радлом (сл. 45). 
Слично прстење налажено je и y околини 
Београда, a y маљем броју и на другим 
палазиштима y Србији. Међутим, најброј- 
није прстење овога типа налажено je на не- 
крополама y Далмацији где je датовано y
X— XI век.51

Осим већ помињане карике за појас из 
гроба број 34, y слоју су нађене још четири 
карике (сл. 46). Оне само потврђују да je 
појас —  ремен — опасач —  био део мушке 
ношње неких београдских становника.

У слоју између гробова нађена je и је- 
дна бронзана пређица (сл. 47) која својим 
обликом одговара оној из гроба 34 (сл. 17) 
те ce и за њу може претпоставити да je 
пре коришћена за закопчавање обуће a не 
nojaca.

Два бронзана дугмета (сл. 48) одговарају 
пшовима дугмади каква су ce употребља- 
вала y X и на почетку X I века a исто да- 
товање ce односи и на шупљи привесак y 
облику шкољке (сл. 49). Неколико перли- 
иа од стаклене пасте (сл. 50), овако на- 
ђене појединачно, могу ce сматрати само

45. —  Прстен са закивком. 

45. —  Finger ring with a rivet.

46. — Loops found outside the graves. 

46. —  Карике — ван гробова.

може оматрати да ce y средњовековном 
материјалу појављује као један од облика 
антпчког прстења. У већ споменутој збир- 
ци dr I. Freja1!) y Градском музеЈу y Сом- 
C'Opy чува ce један сличан прстен али да- 
тован y латен. Један прстен израђен од 
бронзе, нешто другачије обликованих ра- 
мена али на исти начин решене главе, чува 
ce y Архсолошком музеју y Загребу a ла- 
beH je на некрополи Лијева Бара y Вуко-

као потврда да су житељке Беогрзда ме!)у 
осталим украсима употрсбљавале и ниске 
од перли. Нешто више занимања побуђује 
перла дињастог облика какве ce y ниска- 
ма поједЈшачно или y већем броју појав- 
.•byjy од IX века (сл. 51).

Међу пред^стима нађеним ван гробова 
посебну пажњу побуђују четири крста — 
прпвеска. Сви су израђени од бронзе, ли- 
вени y једноделним калупима и припада-
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ју  различитим типовима. Фрагментовани 
крст са лунулом изнад горњег вертикалног 
крака има аналогије међу крстовима IX 
века (сл. 52). Са налазишта y Србији поз- 
нат je један овакав примерак из Ритопе- 
ка52 a за још један који ce чува y збирци 
Народног музеја y Београду не зна ce ме- 
сто налаза.53 Захваљујући налазима овак-

ce и y угловима Koje заклапаЈу кракови 
пластично наглашеног крста a no две и на 
храјевима горњег вертикалног и оба хо- 
ризонтална крака. Ивице између њих ис- 
пуњене су јамицама. Лажне грануле ими- 
тирају полудраго камење којима су били 
украшени луксузни крстови израђени од 
злата a какав je вероватно и послужио као 
узор за резање калупа за ливење овог при- 
мерка. И овај тип крста познат je  међу 
налазима XI века.

47. —  Пређица ван гробова.

47. —  Buckle found outside 
the grave.

48.

48.

Два дугмета. 

Two buttons.

*

C
49. —  Привезак.

49. —  Pendant.

вих крстова на некрополи Лијева Бара y 
Вуковару и њиховом прецизном датовању 
од стране проф. 3. Винског*4 могуће je би- 
ло временски одредити како сличне при- 
мерке из Србије тако и овај са Београд- 
ског града y X I век.

©
• I

0  ©
«  «

4h
Други крст привезак (сл. 3) има облик 

латинског крста иако су разлике међу 
краковима минималне. Ливењем je плас- 
^ично наглашен крст чији кракови иду 
средином вертикалних и хоризонталних 
кракова, a на споју кракова je лажна гра- 
пула. Нешто мање ливене грануле налазе

Трећи и четврти крст спадају y групу 
хрстова који на аверсној страни имају ре- 
љефну представу Распећа. Један од њих 
je скоро потпуно очуван, осим мањих ош- 
тећења алке изнад вертикалног крака. 
Христова глава обавијена повезом нагнута

50. —  Перлице.

50. —  Beads.

51. —  Дињаста перла.

51. —  Mélon —  like bead.

je на десну страну. Очи и нос пластично 
су наглашени a уста изведена урезаном 
танком цртом. Бедра Христова обавијена 
су перизомом a обнажена прса пластично 
обликована као и шаке окренутих длано- 
ва. Стопала иогу су окренута y десну од- 
носно леву страну. Доња ивица хоризон- 
талне греде крста уз који je Христ усправ- 
љен пластично je наглашена (сл. 54). Ди- 
мензије крста су 2 X 2,3 cm. Четврти крст
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52.

52.

'---- ------1

Ј
Крст са лунулом. 

Cross with lunule.

53. — Крст са лажним гра- 
нулама.

53. — Cross with false gra
nules.

54. — Цело очуван крст са 
распећем.

54. — Crucifix, whole.

55. —  Фрагментован крст са 
Распећем.

55. — Crucifix, fragmented.

очуван je делимично, недостаје му карика 
изнад горњег вертикалног крака a и цео 
доњи крак. Крст јс доста страдао од ко- 
розије али ce no очуваној пластици раза- 
бире представа Распећа (сл. 55). Глава 
Христа благо je нагнута y десну страну, 
прса обнажена и раширене руке.

Цео очуван крст са представом Рас- 
пећа има аналогије са једним крстом који 
ce чува y Народном музеју y Београду,'г 
нажалост без података о месту и услови- 
ма налаза. По аналогијама са другим слич- 
ним крстовима, a на првом месту једним 
примерком из Румуније —  Pacuiul lui 
Soaxe:,e —  овакви крстови привесци могу 
ce датовати y X I век a то време сасвим од- 
говара и крстовима са представом Распе- 
ћа из Београда (сл. 54, 55).

Напред изнети подаци о начину сахра- 
њивања и анализа нађених предмета y гро- 
бовима и ван њих дозвољавају да ce о 
Београдској некрополи донесе неколико за- 
кључака. Пре свих да ce овде, сасвим си- 
гурно сахрањивало српско становништво 
Београда y времену између X и XI века,
г.ли неки налази, као наушница из гроба
41 (сл. 7), гроздолике наушнице (сл. 28— 31) 
и наушница са једним гранулираним ко- 
ленцем (сл. 25) указују да je са сахрањива- 
гс.ем на овом месту могло да отпочне већ 
од II половине IX  века или самог његовог 
краја. Налаз оловног печата (сл. 23) про- 
дужава укопавање и до иочетка X II века 
али то време може да ce односи и на по- 
тединачне изузетке, обзиром да ce на овом 
простору може пратити поново развој на- 
сеља управо од X II века.

Важан податак из ове некрополе je и 
тај да ce овде сахрањивало хришћанско 
српско становништво о чему не сведоче 
само подаци положаја y којем су умрли са- 
храњивани већ и налази грудних крстова. 
Становништво које je овде сахрањивано 
познавало je и користило ce предметима 
који су карактеристични за целокупну сло- 
венску материјалну културу. Ту чре свега 
мислимо на нађене гроздолике наушнице 
(сл. 7, 28— 31, 32— 34, 35, 36) и наушницу 
<_з гранулираним коленцем (сл. 25), неко- 
лико прстенова (сл. 10, 11, 12, 41) и наве- 
дене нагрудне крстове (сл. 52, 53, 54, 55). 
Али, осим тих предмета који су каракте- 
ристични за словенску материјалну култу- 
ру, српски становници y Београду, живећи
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одређено време заједно са или уз затече- 
но ромејско становништво, прихватили су 
и део њихове културе што ce огледа y 
неким предметима које су од њих прих- 
ватили и које су наставили да користе и 
иа их производе и y вековима када ce 
директан ромејски утицај изгубио. У  так- 
ве предмете убројили бисмо наушницу са 
вертикалним привеском од увијане жице 
(сл. 27) и два бронзана прстена (сл. 42 и 43). 
Мали број нађених предмета ипак je до- 
Еољан да ce схвати да je српско становни- 
штво y Београду пролазило y свом развоју

кроз све ступњеве развоја словенске ма- 
теријалне културе и да ова некропола 
представља важну карику y проучавању 
те културе y  Србији и Југославији као и 
осталом словенском свету. Већ сами наго- 
вештаји да je накит био израђиван y  Бео- 
граду и да je евентуално одатле растуран 
међу становнике околних насеља довољан 
je разлог да о Београду, његовом станов- 
ништву и шиховој улози y животу и кул- 
тури овог подручја размишљамо као о ва- 
жној компоненти живота и организовања 
српског становништва.

К АТАЛОГ ГРОБОВА

ГРОБ 1. Западно подграђе, сонда 1. Сло- 
бодво укопана одрасла мушка схх>ба. Оријен- 
тација југозапад— североисток са скретањем 
сд 23° ка југу. Став опружен. Руке опружене 
низ тело, десна шака под десним фемуром. 
Чело главе и око скелета пободене античке 
опеке. Очувана дужина скелета 1,73 m. Из- 
над десног рамена нађена пређица (1). 1. Пре- 
ђица од гвожђа, овалног облика и кратког 
трна. Дим. 5 X 3,5 cm. Т. 1/1.

ГРОБ 2. Западно подграђе, сонда 6. Сло- 
бодно укопана одрасла особа, пол неодређен. 
Оријентација југозапад— североисток са скре- 
тањем од 12» ка југу. Став опружен. Обе руке 
савијеие y лакту. Десна шака изнад леве кар- 
лице a лева шака y карлици. Потколевица 
десне ноге прекрштена преко леве. Очувана 
дужина скелета 1,47 ш. Без налаза.

ГРОБ 3. Западно подграђе, сонда 6. Сло- 
бодно укопана одрасла особа. Оријентација 
север— југ. Став бочни, воге згрчене y десну 
страну. Лобања здробљена. Обе руке савијене 
y лакту са шакама на десном рамену. Очува- 
на дужина скелета 0,88 m. Без налаза.

ГРОБ 4. Западно подграђе, сонда 6. Сло- 
бодно укопана одрасла особа мушког пола. 
Оријентација југозапад— североисток са скре- 
тањем од 17» ка југу. Став опружен. Лобања 
оштећена, слабо очувана. Обе руке савијене y 
лакту и прекрпггене преко груди. Очувана ду- 
жина скелета 1,86 m. Без налаза.

ГРОБ 5. Западно подграђе, сонда 6. Дно 
раке прокопано кроз раносредњевековну ку- 
ћу. Слободно укопана одрасла женска особа. 
Сријентација југозапад—североисток са скре- 
тањем од 18° ка југу. Став опружен. Лобања 
благо окренута улево. Обе руке савијене y 
лакту са шакама изнад карлице. Испод гор- 
шег дела скелета и леве ноге траг даске. Очу- 
вана дужина скелета 1,88 ш. Без налаза.

ГРОБ 6. Западно подграђе, сонда 6. Сло- 
бодно укопано дете. Оријентација југозалад 
—североисток са скретањем од 9° ка југу. 
Став опружен, лобања благо улево. Руке са- 
вијене y лакту. Десна шака на грудима a лева 
y карлици. Очувана дужина скелета 0,44 cm. 
Дно раке дим. 1,30X0,70 m, прокопано кроз 
под раносредњевековне куће. Уз десну ивицу 
гробне раке, око грудног коша пободен ка- 
мен. Без налаза.

ГРОБ 7. Западно подграђе, сонда 4. Сло- 
бодно укопана одрасла мушка особа. Оријен- 
тација југозапад— североисток са скретањем 
од 5° ка југу. Став опружен. Лобања здроб- 
љена. Обе руке савијене y лакту са шакама 
под лактовима. Доњи део фемура и потколе- 
нице недостају. Очувана дужина скелета 1,20 
m. Без налаза.

ГРОБ 8. Западно подграђе, сонда 4. Сло- 
бодно укопана одрасла особа неодређеног по- 
ла. Оријентација југозапад— североисток са 
скретањем од 10° ка јуту. Став опружен. Ло- 
бања ослоњена на потиљак. Обе руке савије- 
не y лакту. Десна шака положена преко гру- 
ди a лева изнад карлице. Изнад тртичне ко- 
сти нађен камен. Очувана дужина скелета 
1,50 m.
Прилог: део доње вилице овце изнад груди, 
са леве стране.

ГРОБ 9. Западно подграђе. Сонда 2. Сло- 
бодно укопано дете. Оријентација Југозапад 
—североисток са скретањем од 9° ка југу. Став 
спружен, лобања повијена улево. Скелет ско- 
ро потпуно уништен осим лобање и неколико 
ребара. Очувана дужина скелета 0,45 m. Без 
налаза.

ГРОБ 10. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопано дете. Оријентација југозапад 
— североисток са скретањем од 15° ка западу. 
Став опружен. Лобања окренута улево. Десна 
рука савијена y лакту са шаком под ребрима,
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лева рука савијена y лакту са шаком под бра- 
дом. Очувана дужина скелета 1,20 гп. Мањи ка- 
мен постављен код чела лобање. Боз налаза.

ГРОБ 11. Доши град, сонда 3/73. Слободно 
укопано дете. Оријентација југозапад— северо- 
исток са кретањем од 10,5° ка западу. Став 
опружен. Лобања повијена улево са каменом 
пободеним y висипи чела. Скелет јако оште- 
пен и већи део недостаје. Очувапа дужина 
скелста 0,60 m. Бсз налаза.

ГРОБ 12. Д 01БИ град, сонда 3 73. Слободно 
укопано дете. На месту су нађене кости здроб- 
л>ене лобаЈве. Без налаза.

ГРОБ 13. Д01БИ град, сонда 3 73. Слобод- 
но укопана одрасла особа. Оријентација југо- 
запад— североисток са скретањем од 16° ка 
југу. Став опружен. Лобања ослоњема на по- 
тил>ак. Обе руке савијене y лакту. Десна шака 
под левим лактом, лева y карлици. Дсо кар- 
лице и кости ногу недостају. Очувана дужина 
скелета 0,75 m. Без палаза.

ГРОБ 14. Доњи град, сонда 3/73. Слобод- 
но укопана одрасла особа. Оријентација југо- 
запад— североисток са скретањем од 11° ка 
југу. Став опружен. Скслет делимично очу- 
ван: лобања, део грудног коша и десне над- 
лактице. Очувана дужина скелета 0,50 m. Бсз 
налаза.

ГРОБ 15. Западно подграђе. сонда 2. Сло- 
5одно укопано дете. Оријептација југозапад— 
североисток са скретањем од 28° ка западу 
Кости главе очуване. Без налаза.

ГРОБ 16. ДонјИ град, сонда 3'73. Слобод- 
ïio  укопана одрасла мушка особа. ОријентациЈа 
југозапад— североисток са скретањем ид 16° 
ка југу . Став опружен. Лобања недостајо. Обе 
руке савијене y лакту са шакама y карлици 
Очувана дужина скелета 1,55 m. Без налаза.

ГРОБ 17. Доши град, сонда 3 73. Слобод- 
но укопана одрасла мушка особа. Оријента- 
иија југозапад—североисток са скретањем од 
2° ка југу. Став опружен. Лобања сасвим уле- 
по окренута. Обе руке савијене y лакту и са 
шаком y шаци полож еие на леву страну груди. 
Очувана дужина скелета 1,80 m. Без налаза.

ГРОБ 18. Дољи град, сонда 3/73. Слободно 
укопана одрасла женска особа. Оријентација 
југозапад— североисток. Став опружен. Отко- 
пане само кости ногу. Очувана дуж ила 0,80 m 
Без аалаза.

ГРОБ 19. Д 01БИ град, сонда 3/73 двојни 
гроб. Слободно укопана два детета (инфанс II). 
Оријентација југозапад— североисток са скре- 
тањем од 16° ка југу. Став опружен. Лобања 
гсовијена улево. Руке савијене y лакту и пре- 
крштене преко груди. Са десие стране лобање 
и оба фемура пободен по део опеке. Са десне 
стране карлице нађено коштано шило (1). Очу- 
еана дужина скелета 0,89 m.

1. Коштано шило израђено глачањем ти- 
бие овце. D-7,6 cm. T. 1/2.

ГРОБ 19а. Доши град, сонда 3/73. Двојни 
гроб. Слободно укопано дете (инфанс II) y 
лвојну раку. Оријентација југозапад— северо- 
исток са скреташем од 19° ка југу. Став опру- 
жен, лобања понмјена улево. Обе руке савпје-

не y лакту са шакама на карлици. Очувана 
^ужина скелета 1,10 m. Са десне стране ло- 
баље нађена карика (1).

1. Мања карика од овално савијене ба- 
карне жицс. Крајеви ce додирују. R-1,8 
X 1,5 cm. T. 1/3.

ГРОБ 20. Доњи град, сонда 3/73. Слободно 
укопана старија женска особа. Став био опру- 
жен, скелет оштећен прокоиавањем отпадне 
јаме са материјалом пуног средњег века. Очу- 
вана горња половина скелета дужипом од 0,55 
m. Лобања окренута улево. Без налаза.

ГРОБ 21. Доњи град, сонда З^З. Слободно 
укопана одрасла мушка особа. Оријентација 
југозапад— североисток са скретањем од 21° ка 
југу. Став опружен. Лобања повијена улево. 
Обе руке савијене y лакту са шакама на сто- 
маку. Очувана дужина скелета 1,38 m. Без 
налаза.

ГРОБ 22. До1БИ град, сонда 3/73. Слободно 
укопаиа одрасла мушка особа. Став опружен. 
Ископане само кости ногу. Оријентација југо- 
залад—североисток са скретањем од 20° ка 
југу. Очувана дужина скелета 1,05 m. Без на- 
лаза.

ГРОБ 23. Доњи град, сонда 3/73. Слобод- 
но укопана одрасла мушка особа. Оријентаци- 
ја југозапад— североисток са скретањем од 12° 
ка југу. Став опружен. Лобаља окренута уле-
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во. Обе руке савијене y лакту са шакама на 
грудима (десна) и y карлици (лева). Изнад и 
око скелета било je више виноградарских пу-
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\
жева. Очувана дужина скелета 1,76 m. Са де- 
сне стране карлице нађен je део игле која би 
могла да буде и трн пређице (1).

1. Игла-трн од бронзе, квадратног пресе- 
ка. D-3,20 cm. T. 1/4.

ГРОБ 24. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопана одрасла мушка особа. Оријен- 
тација југозапад— североисток са скретањем 
сд 5° ка југу. Став опружеи. Лобања ослоње- 
на на потиљак. Десна рука савијена са ша- 
ком на карлици. Кости десне ноге оштећене 
копањем гробне раке за гроб 23. Очувана ду- 
жина скелета 1,65 m.
Прилог: поред левог фемура и између оба фе- 
мура више виноградарских пужева.

ГРОБ 25. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопана одрасла особа, пол неодређен. 
Оријентација југозапад— североисток са скре- 
тањем од 9’ ка југу. Откопане само кости 
ногу. Очувана дужина 0,75 m. Без налаза.

ГРОБ 26. Доњи град, сонда 3/73— 74. Од 
скелета одрасле особе неодређеног пола от-

копани само делови потколенице и стопала. 
Оријентација југозапад— североисток. Без на-
лаза.

ГРОБ 27. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопано дете. Оријентација југозапад—
—североисток са скретањем од 7° ка јуту. Став 
опружен. Скелет оштећен прокопавањем от- 
падне јаме. Очувана дужина скелета 0,63 m. 
Без налаза.

ГРОБ 28. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопана одрасла особа, пол неодређен 
Орјентација југозапад —  североисток са скре- 
тањем од 8° ка југу. Откопани само делови 
фемура, потколенице и кости стопала. Очува- 
на дужина 0,70 m. Без налаза.

ГРОБ 29. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопана одрасла женска особа. Оријен- 
тација југозапад— североисток са скретањем од
б5 ка југу. Став опружен. Лобања повијена 
удесно. Руке савијене y лакту и прекрштене 
на грудима. Десна рука поремећена. Доњи део 
ногу оштећен. Очувана дужина скелета 1,10 m.

Прилог: Изнад скелета, y групи, нађени 
р.иноградарски пужеви који остављаЈу утисак 
да су овде намерно постављени као жртвена 
храна.

ГРОБ 30. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопана одрасла женска особа. Оријен- 
тација југозапад— североисток са скретањем 
од 8° ка југу. Став опружен. Лобања повијена 
улево. Обе руке савијене y лакту са шакама 
ниско на грудима. Очувана дужина скелета
0.88 m. За разлику од осталих гробова, код 
овога je делимично могла да ce запази гробна 
рака y профилу сонде. Димензије раке од 
главе до краја карлице износиле су 0,80 X 0,50 
m.

Прилог: Са десне стране карлице живо-
тињска кост.

ГРОБ 31. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопана женска оосба. Откопане само 
кости ногу. Оријснтација југозапад— североис- 
ток са скретањем од 4e ка југу. Став опружен. 
Очувана дужина 0,83 m. Без налаза.

ГРОБ 32. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопана одрасла мушка особа. Оријен- 
тација југозапад— североисток са скретањем Г  
ка југу. Став опружен. Лобања повијена уле- 
во. Скелет откопан само до краја грудног ко- 
ша, остали део уништен укопавањем отпад- 
не јаме. Десна рука савијена y лакту са ша- 
ком на десном рамену. Лева рука била савије- 
на y лакту са шаком на грудима, Очувана ду- 
жина скелета 0,70 m. Без налаза.

ГРОБ 33. Доњи град, сонда 3/73— 74. Сло- 
бодно укопана млађа мушка особа. Орјентаци- 
ја југозапад— североисток са скретањем од 2° 
степена ка јуту. Став опружен. Лобања поло- 
жена на потиљак, јако оштећена. Обе руке са- 
вијене y лакту и прекрштене на грудима. Лева 
рука поремећена. Очувана дужина скелета 
1.43 m. На грудима, са десне стране нађен олов- 
ни печат (1), y висини лакта десне руке једна
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пређица (25), a са леве стране карлице друга 
пређица (3).

1. Оловни печат кроз чију средину иде 
канал за провлачење нити. На аверсу 
представа св. Теодор са штитом и коп- 
љем и три слова од натписа. Реверс, 
на којем je био натпис потпуно оште- 
ћен. Н-3,1 cm, Т. 1/7.

ДР ГО РД АН А М АРЈАН О ВИ Ћ -ВУЈО ВИ Ћ
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2. Гвоздена пређица y облику лире. Дим.
3 X 3,3 cm. Т. 1/5.

3. Овална гвоздена пређица, трн оштећен, 
R-3, X 2,5 cm. Т. 1/6.

ГРОБ 34. Доши град, сонда 1/74. Слободно 
укоиана одрасла мушка особа. Оријентација 
југозалад— североисток са скретањем од 5° ка 
југу. Став опружен. Лобаља делимично ош- 
тоћена укопавањем раке за гроб број 35 и по- 
спављена са леве стране, уз ноге покојкика 
y том гробу. Обе руке савијене y лакту и пре- 
грштене изнад карлиде. Очувана дужина ске- 
лета 1,50 m. Поред карлице, са леве стране, 
као и поред стопала леве ноге пободен ко- 
мад опеке. Испод десне карлице нађена алка 
(1), са леве стране карлице шило (3) a поред 
чашице левог колена пређица (2).

1. Овална карика —  алка од бронзе, део 
нојаса. Дим. 2,9 cm. Т. 1/7.

2. Пређица y облику лирс, ливеиа y брон- 
зи. Трн недостаје. Дим. 2,6 X 2,1 cm. Т. 1/9.

3. Ковано шило од гвожђа са незнатним 
остацима дрвета од дршке y коју je било 
усађено д-6,4 cm. T. 1/10.

ТРОС 35. Доњи град, сонда 1/74. Слобод- 
но укопана одрасла мушка особа. Оријента- 
ција југозапад— североисток. Став опружеа. 
Обе руке савијене y лакту. Десна шака над 
карлицом, са леве стране. Чело главе побо- 
дена два камена, a неколико око стопала 
Копање раке за овај гроб пореметио скелет 
из гроба 34. Очувана дужина 1,60 m. Без на- 
лаза.

ГРОБ 36. Доњи град, сонда 1/74. Слободно 
укопана одрасла мушка особа. Оријентација 
југозапад— североисток са скретаљем од 8,5° ка 
западу. Став опружен. Лобања ослоњена на 
потиљак. Десна рука савјена y лакту са ша- 
ком на грудима. Лева рука недостаје, осим 
шаке под десним лактом. Очувана дужина 
скелета 1,53. Без налаза.

ГРОБ 37. Доњи град, сонда 1/74. Слободно 
укопана старија мушка особа. Оријептација 
југозапад—североисток сас кретањем од 8,5° ка 
западу. Став опружен. Недостаје лобања као 
и кости подколеница. Обе руке савијене y 
лакту. Десна косо постављена преко груди a 
лева y висини карлице. Очувана дужина ске- 
лета 1,05 m. Са леве стране скелета, y висини 
фемура пободен камен. Без налаза.

ГРОБ 3S. Западно подграђе, сонда 2/73— 
— 74. Слободно укопано дете.
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ГРОБ 39. Западно подграђе, сонда 2/73— 74. 
Слободно укопано дете. Оријентација југо- 
запад— североисток. Став опружен. Лобања ос- 
лоњена на потиљак. Скелет јако оштећен.

ГРОБ 40. Доњи град, квадрат C/IV— V. Сло- 
бодно укопана старија женска особа. Оријен- 
тација југозапад— североисток. Став опружен. 
Лобања оштећена. Десна рука опружена низ 
тело. Лева савијена y лакту са шаком y кар- 
лици. Скелет оштећен накнадним копањем 
јаме за кречану. Очувана дужина скелета 0,53 
ш. Без валаза.
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ГРОБ 41. Доњи град, квадрат C/V. Слобод- 
но укопана одрасла женска особа. Оријента- 
ција југозапад— североисток са скретањем од 
2’ ка југу. Став опружен. Лобања ослоњена 
на потиљак. Обе руке савијене y лакту са ша- 
кама прекрштеним на грудима. Очувана ду- 
жина скелета 1,55 ш. Са леве стране лобање 
кађена наушница (1) a на шаци десне руке 
прстен (2).

1. Сребрна ливена гроздолика наушница 
са вертикалним привеском и два бочна 
коленца. Н-3 cm. T. 1/11.

2. Сребрни прстен рађен y техници фили- 
грана и гранулације. Увијена карика, 
глава богато украшена гранулама, упре- 
деном жицом и плавом стакленом па- 
стом Rk-2 cm. T. L/12.

ГРОБ 42. Доњи град, квадрат С/Ш. Сло- 
бодно укопана одрасла женска особа. Оријен- 
тација југозапад— североисток са скретањем од 
17° ка југу. Став опружен. Лобања повијена 
удесно. Десна рука савијена y лакту са ша-
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ком изнад карлице. Лева рука савијена y лак- 
ту са шаком ниско на грудима. Скелет јако 
оштећен, очувана дужина 1,45 m. На шаци 
десне руке нађен прстен (1).

1. Прстен-карика ливен y бронзи. Пресек 
облика »D«. R-2 cm. T. 1/13.

ГРОБ 43. Доњи град, квадрат C/III. Поре- 
мећен скелет одрасле особе женског пола. Сло- 
бодно укопан. Очуван део лобање и фемура.

ГРОБ 44. Доњи град, квадрат, C/III— D/III. 
Слободно укопана женска особа. Ори- 
јентација југозапад— североисток са скрета- 
н-.ем од Т  ка југу. Лобања, леви део грудног 
коша и кости леве руке недостају. Став опру- 
жен. Десна рука савијена y лакту са шаком 
на десном рамену. Очувана дужина скелета 
1.55 m. Без налаза.

ГРОБ 45. Доши град, квадрат E/V. Слобод- 
но укопана одрасла особа, пол неодређен. 
Оријентација југозапад— североисток са скре- 
тањем од 2° ка западу. Став опружен. Лоба- 
iba повијена удесно. Десна рука савијена y 
лакту са шаком y карлици. Лева половина 
скелета залази y профил. Очувана дужина 
скелета 0,68 m. Без налаза.

ГРОБ 46. Доњи град, квадрат C/V. Сло- 
бодно укопана одрасла женска особа. Оријен-
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тација југозапад— североисток са скретањем 
од 5° ка западу. Став опружен. Лобања пови- 
јона удесно, горњи део здробљен. Обе руке 
сапијене y лакту са шакама на карлици. Де-

74 99
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!роб 46

ГРОБ 51. Доњи град, квадрат Е IV. Слобо- 
дно укопана млађа особа, пол неодређен. Ори- 
јентација југозапад— североисток са скрета- 
н,ем од 13° ка југу. Став опружен. Највећи део 
скелета залази под профил еЗ— е4 без могућ- 
ности провере. Без налаза.

ГРОБ 52. Дољи град, квадрат D VI. Сло- 
бодно укопано дете, минимално очувана фраг- 
ментована лобања и надлактице. E/I. Слобод-

7457

5С

7455

7456

1роб 53

сна потколеница оштећена. Очувана дужина 
скелета 1,14 m. На грудима, са деснс стране 
нађено коштано шило (1).

1. Коштано шило израђено од тибије го- 
вечета. Зашиљено на једном крају и јако 
углачано, D-10,5 cm. T. 1/15.

ГРОБ 47. Слободно укопана старија жен- 
гка особа. Оријентација исток— запад са скре- 
таљем од 22° ка северу. Гроб укопан y остатке 
yрушсне античке грађевине услед чега je  од 
креча јако страдао. Очувана дужина скелета 
1.05 m. Без налаза.

ГРОБ 48. Доњи град, квадрат C/III. Сло- 
бодно укопана одрасла особа, пол неодређен. 
На месту укопа остале су само кости стопала 
десне ноге и потколенице и стопала леве но-
ге. Без налаза.

ГРОБ 49. Доњи град, квадрат C/III. Уз 
т^чку С2 нађене кости здробљене лобање. 
Траг укопа очуван y профилу. Без налаза.

ГРОБ 50. Доњи град, квадрат C/III. Сло- 
бодно укопано дете. Оријентација југозапад— 
—североисток са скретањем од 39’ ка југу  
Став опружен, лобања повијепо улево, здро- 
бљена. Десна рука савијена y лакту са ша- 
ком на грудима. Лева рука као и доњи део 
скелета оштећенк укопавањем отпадне јаме 
број 45. Очувана дужина скелета 0,50 м. Без 
иалаза.

ГРОБ 53. Доњи град, квадрат E/I. Слобод- 
но укопана одрасла мушка особа. Оријентаци- 
ја југозапад— североисток са скретањем од 2е 
ка југу. Стаз опружсм. Лобања здробљена a 
скелет јако оштећен и највећи део његов не- 
достаје. Очувана шака десне руке положена 
y карлицу, кости леве руке и леве ноге. Лева 
рука савијена y лакту са шаком y карлици. 
Очувана дужина скелета 1,00 m. На шаци де- 
сне руке нађен прстен (1).

1. Прстен ллвен од бакра. Пуна карика и 
елипсоидна глава са урезаним пентаграмом са 
чије десне стране су ситни убоди. R-2 cm. Т. 
1/14.

ГРОБ 54. Доњи град, квадрат ET. Слободно 
укопан скелет одрасле особе неодређеног по- 
ла. Скелет јако оштећен накнадним укопава- 
шем стамбеног објекта из X V II века. На ме- 
сту где су нађене поломљене људске кости 
нађена и наушница (1), за коју ce претпо- 
ставља да je  припадала норемећеном скелету.

1. Наушница — карика са закопчавањем 
на петљу. Доњи део карике украшем намота- 
' 1ша филигранске бакарне жице. R-2,5 cm. 
T. 1/16.
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Табла I. —  Налази из гробова. 
Plate I. —  Finds from graves. 41
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* У другом и континуираном коришћењу 
простора Београдске тврђаве иојединачни ње- 
ни делови су доживљавали промене не само 
y начину коришћења него и y начину органи- 
запије. У време када je вршено сахрашивање, 
простор под падином био je јединствен, кас- 
није y средшем веку подељен и бедемима 
ограничен (Западно подграђе и Дон>и град), 
a од краја XVII века опет je уједињен и по- 
јављује ce углавном под називом Доња Варош 
или Дон»и град. У документацији археолош- 
клх ископавања углавноу ce користе средње- 
вековни називи, na ce отуда овде издвојено 
наводе Западно подграђе и Дољи град.

2 Осим ове некрополе на Доњем граду 
констатована je и средњевековна некропола 
на Гори.ем граду, најпре радовима Д. Јова- 
новића и М. и Д. Гарашанин a затим je потвр- 
ђена ископавањима М. Бајаловић-Хаџи-IIe- 
шић.

3 Г. Марјановић-Вујовић, Најстарије сло- 
□енско насеље y Београду, Годишњак града 
Београда XXV, Београд 1978, 7— 14.

4 Г. Марјановић-Вујовић, Пристаништа 
Београдског града, Београд 1970.

5 Марија Бајаловић-Хаџи-Пешић, Накит 
V III— X VIII века, Београд 1984, 73. Т. 11/11.

d Резултати ископавања на Западном под- 
грађу публиковани су y Археолошком прег- 
леду: G. Marjanovic-Vujovic, Zapadno podgra- 
de Beogradskog grada, A P  13, Beograd 1971, 
191— 196; иста y Utvrdenje Zapadnog podgrada
i Donji grad, A P  15, Beograd 1973; 91— 96; ista 
y: Slavic Beograd, Balcanoslavica 2, Prilep 1974 
9— 15.

7 Резултати ископавања на Доњем граду
публиковани су такође y извештајима y Ар - 
хеолошком прегледу: G. Marjanovic-Vujovic,
Utvrdjenje zapadnog podgradja i Donji grad, AP  
15, Beograd 1973, 91— 96; иста y: Beogradska 
podgrada, A P  16, Beograd 1974, 117— 120, иста 
y: Podgrada Beogradskog grada, A P  18, Beo
grad 1976, 113— 115; иста y :Srednjevekovna na- 
selja Beogradskog grada, AP  19, Beograd 1977, 
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gradske tvrdave, A P  20, Београд 1978, 111— 113.

8 C. Живановић, Антроплошки налази из 
српске некрополе y Трњану, ZNN  IX — X, Бео- 
град 1979, 159— 175.

9 О коришћењу одређених парцела на 
средњевековним некрополама утврдили смо на 
више некропола, као Трњане, Винча, Вајуга. 
Види о томе. Г. Марјанавић-Вујовић, Трњане, 
Београд 1984,66.

10 Г. Марјановић-Вујовић, Где je био ма- 
настир Винча y Винчи, Старкнар ХХХ/1980. 
200.

11 Г. Марјановић-Вујовић, Трњане, Бео- 
град 1984, 66— 68.

12 Ibid.
13 ib id .
14 У  мом чланку, штампаном без ауторске 

коректуре: Средњовековна насеља на прос-

Ситуација некрополе. 

Situation of the necropolis.
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AN EARLY MEDIEVAL NECROPOLIS SITUATED IN THE LOWER 
TOWN OF THE BELGRADE FORTRESS

Gordana Marjanovic-Vujovic

In the period 1970— 1978 in the Lower Town 
of the Belgrade Fortress was researched a part 
of an early medieval necropolis of the Serbian 
inhabitans of Belgrade through trail and syste
matic excavations. The necropolis was found 
on the Sava slope and flat ground below it (fig. 
1) in the place mostly used, before and after
wards. as a dwelling area. At first here had 
lived Romaioians and in the same place the 
first Slavic inhabitants —  Serbsdug in their 
dwellings. Fifty five skeletal graves in total 
have been researched. The deceased were laid 
direct on the bottom of the grave pit and the 
only exception to this rule was noticed in grave 
8, in which, under the skeleton, there were 
traces of boards (fig. 3). Grave constructions 
above the pit were not found, but on some 
places around the skeletons there were single 
or fragments of Roman bricks and stones. The 
orientation of all the researched skeletons was 
southwest-northeast with stronger declining of 
the head toward the south, which can be ex
plained by the place chosen for burial and its 
configuration. The deceased were buried in ex
tended position with arms crossed on the chest 
and the only exception is grave 3, where the 
skeleton was found in flexed position. Bearing 
in mind the position of arms, finds of cruciform 
pendants and the data from written sources, it 
is quite certain that the population buried here 
was Christian, although there are also some 
traces of paganism, e.g. the remains of food 
proved by sheep bones and snail shells (fig. 3,
4, 5).

The archaeological material was found in
12 graves and several objects were unearthed 
in the layer, among the graves, so it is possible 
that they derive from the graves which were 
disturbed by later penetration of dwelling hori
ons until the end of the eighteenth century. The 
grave inventory may be classified in several 
groups: jewelry, tools, belt mounts and seals. 
Among the jewelry should be ranged earrings 
and finger rings, two bone and one metal awls, 
as well as several buckles and loops for belts. 
Of earrings two hoops (fig. 6 and 8) and a 
cluster type silver earring (fig. 7) were found. 
This type of cluster-like earrings is ranged 
among the earliest cluster type earrings which 
appeared at the mid-ninth century and were 
in use until the mid-tenth century. Taking into 
consideration the stratigraphy of the site fore
seen for burial, the earring fom the Belgrade 
Town might have been in use even up to the 
end of the tenth century. Two finger rings cast 
in bronze (fig. 11, 12), as to their appearance 
and form, fit into the period tenth-eleventh cen
turies, while the third finger ring of silver and 
glass paste, found together with cluster-like ear
ring (fig. 7) in grave 41 certainly may be con
sidered a product of the tenth century (fig. 10).

Two bone awls (fig. 19, 20) were found in 
female graves and the third, the iron awl, was 
found in a male grave. Doubt should be expres
sed whether this iron awl had been used as an 
awl or whether a highly corroded tip of an 
arrow is in question. Iron buskles, as well as 
loops are characteristic parts of leather belts, 
which were, however, not in frequent use 
among Slavic populations. Their finds in Bel
grade confirm earlier noticing that the parts 
for belt were more often found in necropolises 
around the towns or in their immediate vici
nity.

Of the objects found outside the graves, 
there are several to which special attention 
should be paid e. g. cluster type earrings (fig. 
28— 31), an earring with granule wreath (fig. 
25) and an earring with coiled wire pendant 
(fig. 27). The earring with granule wreath and 
cluster type earrings may be ranged in the early 
decorative parts of Slavic jewelry in use from 
the mid-ninth until the tenth centuries. One of 
the excavated finger rings has similarities with 
the ring from grave 53 (fig. 41), while the 
ethers are copies of antique finger rings (fig.
42, 43). Buttons (fig. 48), a bronze pendant (fig. 
49) and individual beads (fig. 50, 51) fit into the 
time of the other finds, tenth-eleventh centuries, 
as far as their form is concerned. Of particular 
interest are the cruciform pendants, whose 
form and way of work range them in the 
eleventh century. Two of them have in relief a 
representation of crucifix on the obverse. It is 
interesting to note that on both crosses Christ 
is wrapped around the hipe by the perisoma 
(although one of the crosses is fragmented, the 
way in which Christ’s chest is uncovered clearly 
denotes that it was similar to the preserved whole 
cross) (fig. 54, 55).

On the basis of the data concerning interment 
and burial rites, as well as excavated archaeolo
gical material, we may say for this Belgrade 
necropolis that there was practiced burial of Ser
bian inhabitants by all means in the period tenth- 
-eleventh centuries. The find of cluster-like ear
ring from grave 41, as well as of earring with 
granule wreath, even some forms of cluster type 
earrings, induce us to belive that interment may 
have been practiced even from the end of the 
ninth century and as the find of leaden seal 
reveals (fig. 23) individual interment may have 
taken place even in the first decades of the 
twelfth century.

The cluster type earrings, earring with gra
nule wreath and several finger rings confirm 
that the inhabitants of Belgrade were familiar 
with Slavic material culture, while the find of 
the earring with vertical wire pendant and some 
of finger rings reveal that the inhabitants of Bel
grade. being in contact with the Romaioian po
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pulation, took over some forms o f its jew elry  and 
continued to use them. This explanation o f the 
appearance of some types o f jew elry  is in con
trast w ith earlier interpretations that the ap
pearance o f this jew e lry  represented import from  
other cultures and as far as the aforesaid ear
ring is in question from  the Kotlach culture. The 
influence of the Romaioian population on the 
new ly arrrived Slavic peples and taking over 
particular types o f jew erly  from  it has also been 
noted down in Macedonia and Bulgaria, conse
quently earlier viewpoints on the existence o f

Д Р ГО РД АН А М АРЈАН О ВИ Ћ -ВУЈО ВИ Ћ

certain individual centers, only from which cul
ture influence reached the Slavs should be seri
ously reconsidered.

Although the Belgrade necropolis is only 
partly researched, the data it supplies are suffi
cient for understanding that the Serbian inha
bitants, living in Belgrade, went through all the 
phases of the development of the Slavic material 
culture and that this necropolis and material 
found there should be considered an important 
link in the study o f the life  and organization of 
the Serbian inhabitants.
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