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КРСГОВИ ИЗ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

У средљовсковној збирци Музеја града 
Бсограда прсмсном je сакупљено више крстова 
мсђу којима може да сс издвоји, no времену 
настаика и коришћења, трипасст примсрака.1 
Они су y Музеј доспели на различите пачипс, 
припадају различитим  тимовима, a и израђени 
су од различитих материјала. Пст крстова јс 
1946. године иредато Музеју из Управс народ- 
них добара где су били сакупљсни после оду- 
зима>1>а својине појсдиним грађапима Београ- 
да. Седам крстова су откупљени, као случајни 
налази, a само један je нађсн приликом архсо- 
лошких HCKonaeaiba које јс изводио Музеј гра- 
да. Пет крстова, no свом облику и намсни, спа- 
да y групу нагрудиих крстова-рсликвијара, 
исти број припада типу нагрудних крстова- 
привесака, a три  су служ или као пломбе. Сви 
нагрудни крстови изливени су од бронзе, a 
мсђу крстовима-пломбама јсдан je од олова, a 
два од гвожђа.

Мсђу нагрудним крстовима-реликвијари- 
ма само су два очувана потпуно, са аверсном и 
реверсном страном, од једиог je сачувана само 
авсрсна страна, a  од два реверсне страие. Најбо- 
л>е јс очуван реликвијар са заобљсним крајеви- 
ма, кракова иа којима су још и карактери- 
стичне бронзане брадавице, a изнад всртикал- 
них кракова очуван je шарнир са алком за ни- 
зањс. На аверсној страни представљен je распе- 
ти Христос (сл. la). Ноге еу му ослоЈБене на 
супедаиеум, a шаке прелазе прско ивица меда- 
љона y којима су попрсја Богородице и Јована 
Богослова. Изнад Хрисгове главе уоквирене 
нимбом представљена je табула, a изнад ње 
трећи медаљон са попрсјем јсванђелисте. На 
реверсној страни представљена je Богородица 
са Христом на левој руци и три медаљона са 
попрсјима светитељ а (сл. 16). Између медаљо-

на и Богородице са обе c ipane  отиснута су сло- 
ва нечитког натписа. Овакав тип нагрудиог 
реликвијара познат je на хришћанском истоку 
од X вска," одакле je пренст па свс хришћаиске 
просторе. Веома je био омиљ ен y Русији где ce 
овакви крстови израђују y домаћим радиопи- 
цама, као на пример y Кијсву, свс до најезде 
М онгола 1240. годипе. Разлика измсђу крстова 
ливених y Русији и опих на хришћанском 
истоку пајвише ce уочава y употрсбл>еном пи- 
сму и садржају натписа. Грчко иисмо које je 
карактеристично за све крстовс израђснс y ра- 
диокицама хриш ћапског истока, y Русији je за- 
MClbCHO словснским писмом.

Измсђу више могућности за времснско 
издвајан>е појсдииачиих примсрака овог типа 
нагрудних реликвијара користи ce и место где 
су изливсие бропзапе грануле на медаљонима. 
Наиме, код примерака из XI и с почстка XII 
века one су негде на средими медаљона или 
мало са страие, као код наш сг иримерка, a код 
крстова из пуног XII и XIII вска грануле ce 
налазе испод медаљона, lia краковима крста.

Крст о којем je овдс рсч набављен je за 
збирку М узеја града Београда откупом, што je 
карактеристично и за све другс примерке овак- 
вих крстова који ce чувају y музејима Београ- 
да: Народмом музеју,3 М узсју примсЈБених 
уметности4 и М узеју Срнске иравославне 
цркве.5 Ни за један од ових крстова нису позна- 
ти место и услови иалаза и, сва je прилика, да 
су они до Србије и наших музсја најчешће сти- 
зали посредним путем, преко руских емигра- 
иата који су y новим условима живота били 
лриморани да на овај памми отуђују своје ре- 
ликвије.

Други y целини омувани реликвијар нађен 
je приликомархеолош ких ископава!ва 1963. го-
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динс на До i be м гралу Бсоградске тврђаве.6 На 
апсрсној страни je грубо урсзана иредстапа Ра- 
cneha. lia  Доњем граду Београдскс тпрђавс ком- 
статовани су остаци раносрсдљовековне не- 
кроподе на чнјсм простору je евидентирапо 
некодико крстова из порсмсћсних гробова.7 
Може ce стога прстпоставити да je и овај крст 
првобитно био остављен уз всрника којсм je 
принадао. По облику и макнадно урсзаној 
прсдстави може ce врсмспски одрсдити y X-XI 
век (сл. 2).

Н ајзанимљ ивији међу делим ично очува- 
ним реликвијарим а je крст представљси авср- 
сиом страном,8 на којој je урсзиваљсм дата фи- 
гура Богородице са још три фигуре: испред Бо- 
городипе je Христос, a са cipaiic, уз и>ене поди- 
гиутс руке, представљене су допојасне фигуре 
архаиђела Гаврила и М ихаила или два свсти- 
Tejba. Богороднца je обучепа y свечану царску 
одору, као и Христос и арханђели (сл. 3). Аиа- 
логије за овакав начим представљања Богоро- 
дице код нас налазимо y крстовима из Народ- 
ног музсја y П анчсву9 и, донекле, музеја y 
Вршцу.10 Ban нашс зсмл>е амалогије су бројпе, 
a ми овом приликом упућујсмо на неколико 
примсрака из Херсопеса. 1 У всзи са крстом из 
М узсја града Београда требало би напомснути 
да јс ирсдстава Богородице Оранте уобичајсна 
на рсвсрсној страни, као паидан прсдстави Ра- 
cneha. Са масовмом производн>ом крстова y ра- 
зличитим  радионицама, y којима су радили 
мајстори не miioio всшти y икопографским 
фипссама представљаља, понскад je долазило 
до извесних yiipoinhaeaiba и iiciioniTOBaiba 
утврђсних правила иконографије. По начину из- 
ведсне представе крст ce можс датовати y X вск.

На две прсосталс рсверсне стране реликви- 
јара прсдстављсна je Богородица Оранта. Па 
првом примерку на крајсвима кракова налазе 
ce медал>они са попрсјима јеваиђелиста (сл. 4). 
Грубо ливени рел>еф, посебпо при иредставл>а- 
љу јеванђелиста, указује на ne много всшту 
руку мајстора који je радио y јсдној од радио- 
ница које су масовмо производилс крстове-ре- 
ликвнјаре за потрсбе бројпих ходочасника. 
О вакви реликвијари ма сличам начин имају 
прсдставу Paciicha ма аверспој страни и позна- 
ти су са више налазиш та, парочито дуж Дуна- 
ва, и то не само y Србији исго и y Бугарској, 
Рум уиији  и Мађарској.12 Нравци њиховог 
iimpciba уједпо указују и на путсве којима су 
са хриш ћанског истока стизали до машег по- 
лручја и даље -  y подунавске земл>е.

На другом примсрку y плнтком рсл»сфу, 
доста исгртом током дуге употребс, нредстав- 
љспа je само Богородмца са рукама модигму- 
тим па молитву (сл. 5). Сличан примерак нађен 
je y Викчи, a аналогија има и y Бугарској и 
Румуиији. Мссто настапка и путсви ширсња 
ове врсте крстова идентичми су са прстходно 
описаним крстом.

Мсђу нагрудним крстопима-припесцима 
само су два са рсљсфпим прслстапама. На 
првом je представа Paciicha, са фигуром Исуса 
Христоса чије су руке, са наглаш сно всликим 
шакама, савмјспе y лактовима, a бокопи обави- 
јсни перизо.мом. Лице Христопо јс грубо моде- 
ловано, a лимб недостајс (сл. 6). Исколико 
оваквих крстова познато јс са мађарскмх иала- 
зиш та,13 па мије искључспо да јс овај крст из 
времеиа када јс угарска држава својом мстори- 
јом била управљена на Бсоград и њсгову око- 
лиму.

На слсдсћсм примсрку крста грубо je одли- 
вена прсдстава Богородицс Орапте. Глава je 
обавијеиа мафоријем, груди су једва иа- 
глашспс, a рукс са всликнм шакама, испуи>апа- 
ју  велики дсо површипе хормзонталиих крако- 
ва. Туннка, дата y грубим наборима, мокрива 
стопала (сл. 7). Овакав јсдпоставан пачип пред- 
CTaBjbaiba фигуре Богородицс Оранте одлика 
je ировинцнјалних ралиопица. Сличму ирсд- 
ставу Богородице може.мо да впдимо на рсвср- 
сној страпи малог реликвнјара из збиркс На- 
родног музсја y Београду.14

Крст-нривссак ливсм од бронзе, скоро јсд- 
паких кракова и са ушицом за пизањс, један je 
од бројних крстова које су всрници посмли као 
заш титу на грудима (сл. 8). Сличног облика je 
и припссак код којег je лнпсљсм наглаш спа 
бордура, a умутрашња површина крста прекри- 
вепа пунктираи>см. Па исти иачин обрађспс су 
обе страпе (сл. 9). А налогијс опом крсту иала- 
зимо y јсдном примсрку из збирке крстова y 
Народном музеју y Београду,15 као и y јсдном 
крсту којм јс кађсн при архсолошким ископа- 
BaibM.Ma y Великом градиу код Дон»сг Миланов- 
ца.16 Всћ смо y км>изи о крстовима напомспули 
да су крстови опаквог облика и декорације ко- 
риш ћени као звапични псчати на византиј- 
ском срсбриом мосуђу с краја VII и y VIII вску, 
али с обзиром да je при ископавању y Всликом 
градиу осим помснутог крста нађен и калуп за 
ливеље, то je сигурнији  нодатак за закл>учак 
да су ce овакви крстови y пассљима Подупав- 
ља израђмвали и користили y X и XI вску.17 
Трсћи крст нз ове скупиис разликује сс од 
осталих ио мачмму облнковам>а крајсва крако-
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8. -  Крст-привссак, Престовик 
8. -  Cross-pendant, Brcstovik

9. -  Крст-привесак, Винча 
9. -  Cross-pendant, Vinia

4. -  Реликвијар, реверсна стсрана 
4. -  Reliquary -  reverse side

6. -  Крст-привесак, Ритопек 
6. -  Cross-pendant, Ritopek

7. -  Крст-привесак, иепознато налазиште 
7. -  Cross-pendant, unknown findspot

5. -  Реликвијар, Брсстовик, рсвсрспа страна 
5. -  Reliquary, Brestovik, reverse side

10. -  Крст-привесак, непозмато иалазиште
10. -  Cross-pendant, unknown findspot
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ва. Јсдноставним начином ливења крајепи кра- 
копа имају само наговештај правих украса, a то 
су биле пластичне гранулс. На авсрсној стра- 
ни крста налази ce пет руиица које ce могу 
схватити или  као украс -  имитова»Бе драгог 
камсља, или  симболична представа пст капи 
Христове крви. Но аналогијама и овај крст 
обично ce датујс y X-XI вск (сл. 10).

Прсостала три крста, један од олова (т. 
III/9) и два ол гвожђа (т. III/8), спадају y групу 
крстопа-нсчата или пломби. Крстопи-нломбе 
y иајпсћем броју примсрака имају облик крста 
св. Петра, са издужсмим вертикалним краком 
на којем je рупина за провлачс1Бс сигурносног 
канаиа. Једам крст од гвожђа и други од олова 
сасвим одговарају напред онисаном облику, 
док јс крст од гвожђа фрагментовам, на ce no 
грубом обликовањ у и претпостављсном из- 
дуженом всртикалиом краку може уврстити y 
скупину крстова-пломби. У збирци крстопа из 
Пародиог музеја y Београду чувају ce чстири 
крстолике пломбе, a лознатс су и са вишс на- 
лазиш та из Бугарскс и Румунијс.18 Љ ихови иа- 
лази сведочс о нутсвима којима je роба из Ви- 
зантије стизала до нодунавских простора. Њ и- 
ма су печаћене амфоре y којима je транспорто- 
вано уље, вино и нски други нроизводи. По 
облицима амфора уз које су лонскад налажснс 
крстолике пломбс може ce одредити врсме њи- 
ховог н астан к а- од крајаХ  до краја XII века. To 
je заправо врсме такозванс друге Византијс.

Што ce тиче места налаза крстова који ce 
чувају y срсдњовековној збирци Музсја града 
Београда, једи ни  сигуран податак ce односи на 
налаз бронзаног рсликвијара на Доњсм граду 
Бсоградске тврђаве. Уз примсркс откупљенс 
као случајии палази убележсна су места из не- 
посредне близине Бсограда -  Винча, Ритопск и 
Брестовик. За јсдан од крстова, иако нијс убе- 
лежено место налаза, на основу тога што je 
продавац из Салаковца, познат иначе no томе 
што je продавао налазе из Маргума и околине, 
може ce претпоставити да je нађен на истом 
простору.1

Места Винча, Ритопек и Брестовик убе- 
лежена су као налазиш та и за више крстова 
откупљ ених за средњовсковну збирку Народ- 
ног музеја.20 Тако ce, на основу свих података
о местима малаза крстова Београд и »bcrOBa 
најближа околина могу посматрати као про- 
стор на којсм су Срби-хришћапи своју оданост 
вери, између осталог, исказивали и nouieibCM 
иагрудних крстова. Највећи број нађених 
крстова припада типу крстова-рсликвијара са 
прсдставом Pacneha, па ce њихово порскло

може траж ити lia хришћаиском истоку. Ода- 
тле су до Бсограда и дал>с могли стићи иосред- 
ством ходочасника, трговаца и војпика.

У нашој стручној литератури  крстови из 
збирке Музеја града Београда јсдва да су позна- 
ти. Два од њих (сл. 3 и 4) y врстио je y свој избор 
крстова из музсјских збирки Србије лрофесор 
С. Радојчић21 a још два уиотрсбила je као илу- 
страције y свом каталогу Срслњ овскопном  
Београлу y  иохолс М. Бајаловић-Х аии-П еш ић 
(сл. 6 и I).22 Аиализом свих крстова из збирке 
коју смо обухватили y овом машсм чланку, уз 
књ игу о крстовима из збиркс Народног музеја 
y Београду,23 као и чланак С. Барачког о крсто- 
вима из Народиог музеја y Вршцу,24 знатно ce 
шире наша сазнаља о овој врсти музејског ма- 
теријала и омогућава правилпо npoitcibHBaibe 
њиховог културио-историјског значаја за про- 
стор на којсм су нађени.

КАТАЛОГ КРСТОВА

1. РЕЈ1ИКВИЈАР, сл. la  и 16, т. I
Бропза, ливсље.
Дим. 10,5 х 7 cm
Нсиознато налазиш те, откуп.
Инв. бр. I 1995
Крај XI—XII век
Крст са заобљеним краковима и брада- 

вичастим додацима. Уз шарнир на ropibCM вср- 
тикалном краку очувапа алка за ни за 1Бе. На 
аверсиој страни крста сцена Pacneha. Христос, 
главе обавијсне нимбом, има руке савијене y 
лактовима, a бедра обавијена псризомом. Ноге 
осло1вене па суисдамеум. Изпад Христове гла- 
ве табула. У мсдаЈБОнима изнад Христове гла- 
вс и поред руку попрсја јевапђелиста. На ре- 
версној страми рељефна прсдстава Богородице 
са Христом на лсвој руци. Богородица огрнута 
мафоријем испод којег je тупика. Изнад Бого- 
родичине главе и са стране попрсја јеванђели- 
ста y медалонима. На хоризонталном краку 
слаби отисци слова нечитког натписа.

Нсиубликовано.
2. РЕЛИКВИЈАР, сл. 2, т. III/10
Бронза, ливење, урезивап>е.
Дим. 4,6 х 2,2 cm
Београдска тврђава, Доњи град, архео- 

лошка ископавак>а М узеја града Београда 1963. 
године, сопда 2.

Инв. бр. I 791
X-XI век
Рсликвијар нсјсднаких кракова са очува- 

ним шарниром.
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T. 1, la, б Реликвијар. аверс, рсвсрс 
Pl. I, la, b Reliquary, obverse, reverse

T. II, 1. -  Рсликвијар, аверс. 2. -  Реликвијар. реверс 
Pl. II, 1. -  Reliquary, obverse. 2. -  Reliquary, reverse
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lia  авсрсној страни грубо урезана прсдста- 
ва Pacneha.

Непубликоваио.
3. РЕЈ1ИКВИЈАР, аверсна страна, сл. 3, т. II/1 
Бронза, ливсп.с, урезивап»е.
Дим. 10 х 5,8 cm
Налазиште нсиозиато. Поклон Управс иа- 

родних добара.
Инв. бр. 23 
X-XI вск
Крст са прош ирсним крајсвима кракова. 

На срсдини крста Богороднца са подигнутим 
рукама. Испрсд њс допојасна фигура Христа, a 
са стране допојасне прсдставе архамђела или 
светитсл>а. Нсуки рсзач калуиа трокраки 
нимб, умссто око Христове главе, сместио око 
главс светитељ а са лсвс Богородичиме стране. 
Богородица обучсна y свсчану царску одору.

Литсратура: С. Радојчић, Бромзани крсто- 
ви -  реликвијари из раног средн>сг вска y бсо- 
градским збиркама, Zbornik za umctnostno zgodo- 
vino, nova vrsta 5-6, Ljubljana 1959; 126, si. 63.

4. РЕЈШКВИЈАР, рсвсрсна cipana, сл. 4, т. 11/2
Бронза, ливсЈве.
Дим. 7 х 5 cm
Непознато иалазиш те, поклон од Управе 

народмих добара.
Инв. бр. I 24 
X-XI вск
Крст са прош ирсним крајевима кракова. У 

средини Богородица Оранта, огриута мафори- 
јем, испод којсг сс види тупика. У мсдалоиима 
на сва чстири крака попрсја јсванђелиста.

Литсратура: С. Радојчић, op. cit, 126, сл. 62.
5. РШШКВИЈАР, реверсна страна, сл. 5, т. Ш/7 
Бронза, ливсње.
Дим. 4,5 х 2 cm
Брестовик, случајан налаз, откуп.
Инв. бр. AC I 201 
XI век
Всртикални кракови слабо проширсни. 

Лоше очувана представа Богородицс Оранте. 
Нсиубликовано.
6. КРСТ-ПРИВЕСАК, сл. 6, т. III/3 
Бронза, ливеље.
Дим. 5 х 4,2 cm
Ритопек, случајан налаз, откуп.
Инв. бр. AC I 159 
X-XI вск
Крст-привесак скоро ујсдиачене величине 

кракова. Реверсна страна равна, a на аверсној 
рељсфпа представа Распсћа. Христова глава са

наглашспим очима, бсз нимба. Издужснс рукс 
повијсне y лактовЈш а, завршснс всликим 
шакама. Око бсдара псризома.

Литсратура: М. Бајаловић-Х аии-П сш ић, 
Средн>овсковком Бсограду y иоходс, Бсоград 
1977, сл. 13.

7. КРСТ-ПРИВЕСАК, сл. 7, т. 111У6 
Бронза, ливсм»с.
Дим. 4,2 х 2,3 cm 
Нспознато налазнш тс, откуп.
Ипв. бр. AC 1 1555
X-XI вск
Мали нагрудми крст, нсјсднаких кракова, 

са изјсдна ливеном ушицом. У грубо ливсном 
рсЈБсфу представл>сна јс Богородица Орамта, 
са главом и телом обавијсиим мафоријем, 
испод којсг ce иазире тупика. Шакс крупне са 
рашмрсннм прстима. Рсвсрсиа c ip an a  равка.

Литсратура: М. Бајаловић-Х аци-П еш ић, 
op. cit, сл. 14.

8. КРСТ-Г1РИВЕСАК, сл. 8, т. III/2.
Бропза, ливсњс.
Дим. 2,4 х 2,2 cm
Брсстовнк, случајап налаз, откуп.
Инв. бр. I 486
X-XI вск
Крст-привссак скоро једнаких кракова, за- 

обљспих ивица и са ушицом за пмзањс. 
Нспубликоваио.
9. КРСТ-ПРИВЕСАК, сл. 9, т. III/1 
Бронза, л н вс 11»с, иунктирањ е.
Дим. 2,6 х 1,9 cm
Викча, случајан налаз, откуи.
Ипв. бр. II 493 
XI вск
Крст-мривесак грчког облика, одливсн y 

дводелном калупу. Ивице крста паглашснс y 
облику ужста. П оврш ина крста испуљсна убо- 
дима. На исти мачип обрађснс обс сзранс. Из- 
над всртикалног крака ушица за низањс. 

Н спубликовано.
10. КРСТ-ПРИВЕСАК, сл. 10, т. III/4 
Бронза, ливсње.
Дим. 3,2 х 2,6 cm 
Нспознато налазиш те, откун.
Иив. бр. I 1252
X-XI век
Крст-привесак скоро једнаких кракова, са 

ушицом за низањс. Крајеви кракова и средљи 
дсо пластично наглаш сни. Авсрсна страна 
украшепа са пет јамица, једла y средини и по 
једна ма сваком краку. Реверсна страпа равиа. 

Непубликовано.
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T. Ill, 1. -  Крст-мривесак, Нинча. 2. -  Крст-привесак, 1>рссговик. 3. -  Крст-прнвссак, Ртом ск. 4. -  Крст 
привесак, мепозмато налазиште. 5. -  Крстолика пломба, 6. -  Крст мривссак. 7. -  Рсликвијар, реверсна страна, 

Брестовик. 8. -  Крстолика пломба. 9. -  Крстолика пломба. 10. -  Реликвијар, Доњи град Београдске тврђаве 
Т. Ill, 1. -  Cross-pcndant, Vinéa. 2. -  Cross-pendant, Bresiovik. 3. -  Cross-pendant, Ritopek. 4. -  Cross-pendant, 

unknown findspot. 5. -  Cross-like seal. 6. -  Cross-pendant. 7. -  Reliquary, obverse side, Brestovik. 8. -  Cross-like seal. 9. -  
Cross-like seal. 10. -  Reliquary, Lower Town of the Belgrade Fortress
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11. КРСТОЛИКЛ ПЛОМБЛ, т. III/9
Олово, ливење.
Дим. 2,3 х 1,4 cm
Непознато налазиш те, поклоп Управе на- 

родпих добара.
Инв. бр. AC I 144
XI-XII вск
Грубо ливена пломба y облику крста са из- 

дужсиим вертикалним краком, који јс при кра- 
ју  пробушсн.

Непубликовано.
12. КРСГОЛИКЛ ПЛОМБА, т. II1/8
Гвожђе, K O B aib e .

Дим. 3,1 х 3 cm
Нспознато иалазиш те, поклон Уиравс на- 

родних добара.
Инв. бр. AC I 145

XI-XII век
Фрагментована крстолика пломба. Доњи 

вертикалми крак нсдостаје, a горљи всртикал- 
ни крак при крају растањ ен ковањсм полу- 
кружно, фрагмснтован.

Непубликовано.
13. КРСГОЛИКА ПЈ10МБА, т. III/5
Гвожђе, KOBaibe.
Дим. 2,2 х 2,5 cm
Непозиато палазиш те, поклон Унраве на- 

родиих добара.
Инв. бр. AC I 143
XI-XII вск
Грубо кована крстолика пломба, горњи 

всртикалии крак исдостаје.
Непубликовано.
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Gordana Мarjanovie-Vujovié

CROSSES PRESERVED IN THE BELGRADE CITY M USEUM

In the medieval collection of the Belgrade City 
Museum are preserved ten pectoral crosses and three 
cross-like seals, which came into existence and which 
were in use in the same period, forming thus a separate 
group of the museum objects of particular importance. 
The pectoral crosses have two types: five of them are 
crosscs-reliqarics and five of them arc crosses-pen- 
dants. Of the crosscs-reliqarics two are completely pre
served (fig. la, lb and 2), one has the preserved obver
se side (fig. 3), while of the remaining two crosses the 
reverse side has been preserved (fig. 4 and 5). The 
findspot is known only for the completely preserved 
small cross-reliquary (fig. 2) which was found on the 
occasion of archaeological excavations in the Lower 
Town of the Belgrade Fortress. Of greatest interest is 
the obverse side of the reliquary with incised repre
sentation of the Mother of God with Christ in front of 
her, while on the horizontal arms, to the left and right, 
there are the incised representations of Archangels Ga
briel and Michael. Among the pectoral crosses-pen- 
dants two have representations in relief. On one crass 
there is a representation of the crucifixion -  the figure 
of Christ with the arms bent at the elbows and large 
hands and pcrisoma around his tigh (fig. 6). On the 
other cross there is the representation of the Virgin 
Mary in rough relief (fig. 7).

Of the other crosses pendants (fig. 8 and 10) we 
should mention the cross cast in double mold having 
the form of the Greek cross (fig. 9). On both sides the 
edge of the cross has the borders in the form of rope, 
while the inside is decorated by puncturing. Similar 
crosses have been found in Serbia at several sites and 
without regard to their similarity with crosses which as 
seals were stamped on metal vessels deriving from the 
end of the 7th and the 8th centuries, they may be dated 
to the 11th century. For the pectoral crosscs-pcndants 
their findsports have been recorded: VinCa, Ritopck 
and Brestovik. From the same sites derive also the 
crosses which are today housed in the medieval collec
tion of the National Museum in Belgrade. In this con
nection we may assume that Belgrade, as the episcopal 
see, and the settlements in its immediate vicinity, had 
a developed church organization. In the period of 
10th— 11 th centuries the faithful from these areas ex
pressed their allegiance to the Christian religion by 
wearing pectoral crosses.

Three cross-like seals, one of lead and two of iron 
(Pl. III/9, III/5 and III/8) have the characteristic form 
of the seals which arrived together with goods from 
Byzantium up to the most distant regions of the rcoc- 
cupicd Byzantine territory.
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