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МИЛОРАД ИГЊАТОВИЋ Годтшьак iрада Беоiрада 
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ПРАИСТОРИЈСКИ ПРЕДМЕТИ ИЗ ЗБИРКЕ ДУЊИЋ 

(археолошка слика Космаја у праисторијском периоду) 

Током стотину годнна трајања Му

зеја града Београда ттоклоm1 појединаца 

или откупи представљали су један од ос

новнпх начина спщаљ:~ музејског мате

ријала. Значај овнко добијених предмета 

за археолошко одељење. осим богаћења 

и попуњавања збпрки. огледао се и у то

ме што је често. указујући па поједина 

нова археолошка налазишта. пред

стављао подстицај за []роучавање кул

турне прошлости Београда и његове 

околине. На ову традицију. која сеже до 

првих дана рада Музеја, као и на најз

начајније експонате који су на овај 

начин доспели у Музеј. већ је указивано 

у радовима који су се бавил11 развојем 

археолошког одељења н његоuнх зб 1iр

ки.1 Овом приликом осврнуо бих се на 

материјал. досад само узгред сnоl\.rињан, 

који је крајем седамдесетих година ХХ 

века у в11ду поклона. а делом и као откуп. 

добијен од др Софије ТодоровиЈ1 -
Дуњиh. 

Отприлике у исто време. тачније у 

јесен l 97n. године, госпођа Дуњић по-

1 Ар.tеило111ко 1-111слс/јс Бсоiрт;а. каталог 11з

ложбе. Б.:оr рад 19Х5. 
1 Вслич~..:ов11h М .. Архео.10111кr1 збщжа Дуњић, 
Београд 1977. 7. 

клања Народном музеју у Београду изу

зетну збирку античких предмета. коју је 

њен муж др Милојко Дуњић формирао 

од археолошког материјала сакупљеног 

на Космају. Посебан куриозитет овог 

поклона. па и читаве збпрке, пред

стављају уреднu вођене књиге. у којима 

је овај страствени коЈ1екционар старина 

бележио све неопходне податке о са

куnљеш1м предметима.! У []ОЧетку. 

предмети приспели у Музеј града нису 

довођени у везу са збирком која је по
клоњена Народном музеју. Тако Д. Бојо

вић. који је у неколико наврата објављи

вао овај материјал, наводи да он потиче 

са непознатог локалитета у околини 

Бсогради.Ј Разлог можда лежи у томе 

што, за разлику од дела збирке поклоње

ног Народном музеју. ове предмете није 

пратила документација писана руком 

колекционара. Међутим. доста касн11је, 

у каталогу изложбе "Античка бронза 

Сингидунума" []Оред сваког предмета 

који је Музеј града Београда добио од 

Софије Дуњић стоји. као и у ннвентар-

' Бојuвиl1 Д .. Р11мска с11тна uронз<ша пластика у 
Музеју 1 рЈДЈ Бео1·рада. Гоџ11111ња1, грш1а Беоiрп

IЈП XXXI 1. Б~оград 11.Ј!-:5. 39. ~..:ит. 29. сл 29: Bojovic 
D .• l<im;;kc fibule Smgitlunuma. Bcugrad 1981. 21. kal. 
16. т. 11/16. 
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Сл.1. Археолошки остаци римског периода на Космају (према S. Dusanic, IMS Vol. 1, Beograd 1976, 94-95) 

Fig. 1 Roman period archaeological remains in Kosmaj (afler S. Dusanic, IMS Vol. 1, Beograd 1976, 94-95) 

ским књигама Музеја, да је он део збирке 

Дуњиh, па се самим тим и простор са ко

га потичу ови налази своди на област 

Космаја.4 

Како се могло и очекивати, највеhи 

број предмета припадао је античком пе

риоду, и то времену Ј1 и Ш века н.е., што 

је случај и са делом ове збирке која се на

лази у Народном музеју.5 Поред овог, у 

делу збирке која је доспела у Музеј града 

Београда налази се и материјал средњо

вековног и праисторијског периода, 

што, с обзиром на досадашња знања о 

овој збирци и изнета мишљења да је она 

искључиво састављена од предмета ан-

4 Крунић С., АюТшчка бронза Синzиgунума, ката

лог изложбе, Београд 1997. 
5 Могућност упоређивања материјала збирке 

Дуњић из Народног музеја и из Музеја града 
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тичког периода, представља изне

нађење. Овом приликом осврнућемо се 

на предмете предате на чување праисто

ријском одељењу Музеја града Београ

да . 

Према подацима које је оставио др 

М. Дуњић, археолошки налази из његове 

збирке потичу са најужег подручја рим

ских рудника у области Космаја, тачније 

из римских некропола у селима Губере

вац и Бабе. Дуњић је предмете куповао 

од локалних пастира који су их случајно 

налазили, а касније вероватно и сами ис

копавали на стрмим и каменитим пади

нама Космаја .6 Потврду Дуњићевим на-

Београда пружа напред поменут каталог из

ложбе (нап. 4). 
6 Величковиh М., ор. cit., 1977, 7. 
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водима пружа чињеница да је антички 

материјал из губеревачких некропола, 

из ове али и из других збирки Народног 

музеја, хронолошки усклађен са архе

лошким и историјским подацима о екс

плоатацији космајских рудника у ан

тичко доба.7 Уз то, треба напоменути да 

у време настанка збирке (прве три деце
није ХХ века) трговина археолошким 

благом на овом простору, мада не сасвим 

непозната, вероватно није била развије

на у мери која дозвољава да на подручју 

Сопота циркулишу предмети пореклом 

са велике удаљености. Стога са сигур

ношћу можемо закључити да и праисто

ријски предмети из збирке Дуњић по

тичу са Космаја. Ипак, у конкретном 

случају, наведене локације (Губеревац, 

Бабе) треба прихватити само условно, и 
оставити могу!шост да налази потичу са 

нешто ширег подручја Космаја, пре све

га са северозападних обронака, односно 

из области која административно и гео

графски гравитира ка Сопоту, месту у 

коме је др Дуњић службовао. 

Међу предметима из збирке Дуњић 

који се налазе у Музеју града Београда 

праисторијском периоду припада 15 
предмета који су приказани у каталогу: 

1) бронзана игла, са телом ромбоидног пре
сека и главом у облику волуте ; димензије: 

10,2 х 0,4 crn, тежина 7 gr, инв. бр. АП/8639 
(Сл. 2. 1) 
2) бронзана стрелица квадратног пресека, са 
трном за насађивање; димензије: 4,7 х 0,3 crn, 
тежина 2 gr. инв. бр. АП/8638 (Сл. 2. 2) 
3) врх бронзаног српа; димензије: 5,5 х 1.2 crn, 
тежина 6 gr, инв. бр. АП/8650 (Сл. 2. 3) 
4) бронзана гривна полукружног пресека, 
отворених, благо сужених крајева. Гривна је 

7 Величковић М. , Прилог проучавању римског 

рударског басена на Космају, Зборник рш;ова 

Наро9но'i дtузеја 1 (1956/57), Београд 1958, 95-

орнаментисана сноповима попречно уреза

них линија, са метопама у којима се налазе 

косо урезане лнније, које формирају 

вишеструки "У" мотив; димензије: 6,4 х 5,3 х 
0,8 с111, тежина 31g1·,1шв. бр. АП/8644 (Сл. 3. 
1-la) 
5) бронзана гривна полукружног пресека, 
отворених, благо сужених крајева. Орна
мент је изведен комбинацијом попречно и 

косо урезаних линија . Косо урезане линије 
формирају вишеструки "У" мотив; димен

зије: 6,4 х 5,3 х 0,8 crn, тежина 32 gr, инв. бр. 
АП/8645 (Сл. 3. 2-2а) 
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Сл. 2. 1 - игла. 2 - врх стреле, 3 - део српа, 
4, 4а - гривна, 5 - скитска стрелица 

Fig. 2 1 - pin, 2 - arrowhead, 3 - sicklc fragment, 
4, 4а - bracelet, 5 Scytћian arrowhead 

6) фраrме11тована бронзана гривна полу
кружног пресека, орнаментисана попречно 

урезаним линијама, са метопама у којима ко

со урезане линије формирају вишеструки 

"У" мотив; димензије: 4,7 х 0,8 ст, тежина L2 
gr, инв. бр. АП/8642 (Сл. 3. 3-За) 
7) фраrментована бронзана гривна полу
кружног пресека, орнаментисана комбина

цијом попречно и косо урезаних линија. Ко

со урезане линије формирају вишеструки 

"V" мотив ; димензије: 6 х 0,8 с111, тежина 18 gr, 
инв. бр. АП/8643 (Сл. 3. 4-4а) 

118; Dusanic S., Le Nord-Oнest da la Mesie Superieu
rc, Jnscгiptons da Ја Mesie Superieure 1, Beograd 1976, 
ЈОО- 104. 

25 



МИЛОРАДИГIЬАТОВИЋ 

8) фрагментована бронзана гривна полу
кружног пресека, украшена по11реч110 уреза-

1шм линијама: днмензнје: 4,8 х 0,8 ст, тежина 
12 gr.1111в. бр. АП/8641(Сл.3. 5-5а) 
9) фрагментована масивна бронзана гривна. 
са равно засеченим крајевима 11 зона~1а орна
ментисаним с1юпов11ма попречно урезаних 

линија: димензије: 12 х 1 ст, тежина 86.5 gr, 
1шв. бр. АП/8646 (Сл. 2. 4-4а) 
10) бронзана тропер1ш стрелица, са скриве
ним тулцем на коме се налази отвор. Врхови 

пера су одсечени: димензије: 2.9 х 1,1 cm, 
тежина 2 gr. инв. бр. АП/8649 (Сл. 2. 5) 
11) бронзана фибула двочлане конструк
ције, са луком моделованим у виду листоли

ког копља и дуплом иглом са опругом од 

четири навоја; димензнје: 9 х 4,5 с111 , тежина 

12 gr, инв. бр. АП/10124 (Сл. 5) 
12) делимично очувана двочлана гривна сас
тављена од шупљих калотастих делова 

(сачувана су два од три дела). Два дела грив
не била су спојена шарнирским механизмом: 

димензије: обим 7,5 ст, висина 3 ст, тежина 
100 gr, инв. бр. АП/8652 (Сл. 6) 
13) фрагментована бронзана наруквица 

кружног пресека, украшена косо урезаним 

линијама које формирају вишеструки "V" 
мотив, у комбинацији са паралелно жљебље

ним украсом: димензије: 7 х 0,6 ст, тежина 14 
gr, IШВ. бр. АП/8651(Сл.4. 1) 
14) део астрагалног појаса који ес састоји од 
три чланка у низу, који су раздвојени хори

зонталним спојницама украшеним косо уре

заним линијама; димензије: 3,8 х 1 ст, тсжнна 
2 gr, инв. бр. АП/8648 (Сл. 4. 2) 
15) пробојац од ку11асто савијеног гвозденог 
лима; димензије: 9,7 х 2,8 cm, тежина 20 gr, 
инв. бр. АП/8640 (Сл. 4. 3) 

н Kocop~fh М. - Крстиh Д., Хронолошка детерми
нација гробова ю хумки са поте"Ја Трновице -
Паl)ине - Роhсвићи, Зборник / Japo911oi .11узеја 

XllJ-1,40-41. 
У Kosoric М., Kultumi, ctnitki i ћrono/oski proЬ/cmi ilir

skiћ nekropo/<1 Podгinja, Tuzla 1976, 42-43. Т. XXIV/3. 
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Bcl1 при летимичном погледу на цр
теже предмета видимо да целину чини 

хронолошки веома хетероген мате

ријал, који покрива временски период од 

бронзаног доба до старијег. односно 

млађег гвозденог доба. У складу са овом 

хронолошком поделом ювршсно је раз

врставшье материјала у трн групе. 

Група 1 - ову групу чшrи девет пред

мета (кат. 1-9), који хронолошки припа
дају средњем и касном бронзаном добу. 

Бронзана игла (кат. 1: Сл. 2. 1) при
пада типу игала Rollenkopfnadel које се 
појављују врло рано, веh у периоду брон

зе А, и остају у употреби све до краја 

бронзаног доба . ~ На територији Србије 

налазимо неколико примерака игала 

аналогних нашој. Пре свих, ту је приме

рак откривен на некрополи Језеро у селу 

Роћевићи, датован у средње бронзано 

доба (Бр А2-Ц).9 Типолошки сличне, 

случајне налазе из околине Београда, Ј. 

Тодоровић датује на прелаз средњег у 

касно бронзано доба (Бр Ц-Д) '", а један 

примерак је откривен и у остави из 

Живице, која садржи хронолошки не

уједначен материјал, са примерцима 

који се датују од средљег и касног брон

заног до развијеног гвозденог доба. 11 У 

односу на наведене аналогије, игла 

нађена на Космају се разликује по ром

боидном пресеку тела, што је ређа поја

ва везана за средње бронзано доба. 

Бронзана стрелица (кат. 2; Сл. 2. 2) 
представља релативно редак налаз, а сви 

нама познати примерци потичу из хро-

111 Тодоровић Ј ., Kai/taлoi iipшю7iopujcкt1x iipe9,11e

!Тta, Београд 1971, 60-61. кат. 219-222. Т. XXXIIП; 
Т. XXXlll/5-7. 

11 Јацановиl1 Д., Нови налази остава касног брон
заног доба 11 раног гво"Јденог доба у околини 

Пожаревца, Гласн.t11< САД 8, Београд 1992, 81. Т. 
Х/2. 



la 2а 

ПРАИСТОРИЈСКИ ПРЕДМЕТИ ИЗ ЗБИРКЕДУIЬИЋ 

Сл. 3. 1-5 - н<1рукв1ще 
Fig. 3 1 5 - bracclcts 

3 
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нолошкн непоузданих археолошких це

лина или су случајни налази. Неколико 

примерака откривених на обали Дунава 

код Земуна Ј. Тодоровић опредељује као 

длета, односно шила и условно их датује 

на прелаз средњег у касно бронзано доба 

(Бр Ц-Д). 1 ~ Ближе хронолошко опре

дељење не пружају ни примерци који 

припадају остави из Живице. 1 3 

Уломак врха српа (кат. 3; Сл. 2. 3) не 
садржи елементе потребне за ближе ти

полошко опредељивање. 14 Због тога из

носимо само основне закључке до којих 

је дошао Р. Басић анализирајући налазе 

српова са територије Србије и Војводи

не.•~ Према Васићу, српове налазимо 

искључиво на територији Војводине и 

северне Србије, и то углавном у остава

ма, веома ретко у насељима или гробо

вима. Њихова појава се везује за групе 
Белегиш 1 - Cruceni и нарочито Белегиш 
II - Гава, које се датују у крај средњег и у 
млађе бронзано доба (Бр Ц, Бр Д-Ха 

Al). 
Пет бронзаних гривни, две потпуно 

очуване и три фрагментоване (кат. 4-8; 
Сл. 3. 1-5), припадају типу наруквица са 
отвореним и благо суженим крајевима, 

које представљају један од уобичајених 

налаза у оставама типа Брестовик

Бинча, хоризонта II бронзанодопских 
остава (Ха Al).16 За четири примерка 
(кат. 4-7), код којих се орнамент састоји 

12 Тодоров111i Ј., ор. cit., 1971, 52-55, кат. 171, 178-
187, Т. ХХ!Хlб,13-15, Т. XXXll-8. 

13 Јацановиh Д., ор. cit., 1992, 81, Т. ХЈЗ-5. 
14 Фрагмент српа је публикован, Vasic R., Dic 

Sichcln im ZcntralЬa!kan (Vojvodina, Scrbien. Koso>o 
und Mazcdonicn), PBF ХVШ, 5, 1994, 47, No. 418. 
Taf. 27/418. 

•~ Васи/1 Р" Бронзани српови у Србији 11 Војвод11-
1щ Гласни,,; САД 11. Београд 1996, 65-75. 

16 Gara~anin М .. Ostave perioda polja sa umama u jugo
i~tocnoj PanoniJ i i sevcmoj Srbij i. Praistoгija .1ugos/o 
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од снопова попречно урезаних линија са 

метопама у којима се налазе косо уреза

не линије које формирају вишеструки 

"V" мотив, аналогије налазимо у остава
ма из Новог Бечеја 11 и Доњих Петроваца 

код Руме, 1х које се повезују са трансилва

нијским хоризонтом остава Ciпcu-Suse

ni.19 На основу поређења облика, димен
зија и тежина појединих наруквица из 

збирке, уз практично идентично изведен 

орнамент на четири примерка, долазимо 

до закључка да су ове наруквице могле 

бити изливене у истом калупу, а могуће 

је и да су све припадале истој целини (ос

тави или гробу). 

Масивна гривна са отвореним краје

вима (кат. 9; Сл. 2. 4-4а) се од претходних 
наруквица разликује само димензијама. 

Примерак по димензијама сличан овоме 
налазимо у остави са Аутокоманде.211 

Ова остава припада Хоризонту la брон
занодопских остава (Ха Al), које по 
свом садржају представљају прелаз од 

Хоризонта 1 ка Хоризонту 11.~ 1 

Група 2 - заступљена је само једним 

предметом (кат. 10; Сл. 2. 5), који хроно
лошки припада старијем гвозденом до

бу. 

Троперна стрелица представља део 

наоружања које се у старијем гвозденом 

добу у српском Подунављу и централ

ном Балкану јавља под утицајем скит

ских племена. Сам облик стрелице одго-

l'cnskih zcmalja IV, Sarajevo 1983, 685 689, 691 692. 
17 Пађ Ш., Брончана остава 113 Новог Бечеја, Ра9 
војвођанских .музеја 4, Нови Сад 1955, 43-61, Т. 
V!l/4a-б. 

18 Поповић Д., Остава из Доњих Петроваца, Пра-
11стор11јс1о:е оставе у Србији 11 Војво9111111 11, 
Београд 199..f, кат. 45, Т. XX!l/4. 25-35. 

19 Gara~anin М., ор. cit .. 1983, 694. 

:!<•Тодоровић Ј.. ор. cit" 1971, кат. 2. Т. 112. 

~ 1 Гарашанин М .. Праисторијс1о:е оставе у Србији 
и Војво911н11 ll, Београд 1994. XI. 
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вара типовима карактеристичним за УЈ

У век старе ере.~2 Веhи број сличних 

стрелица нађен је на обалама Дунава у 

околини Београда, '1 а на типолошки 

сл и чне стрелице наилазимо и у кнежев

ским хумкама у Атешщи.24 на некрополи 

Крчевине,2' као и у гробу из Вршца.2ь 

Група 3 - ову групу чини пет предме
та (кат. 11-15), који хронолошки припа
дају периоду млађег гвозденог доба. 

Копљасте фибуле представљају врс

ту накита карактеристичног за III- I век 
старе ере. Налажене су на широком 

простору, од централног и југозападног 

Балкана до Коринтског залива, с тим 

што се њихова појава и развој везују за 

јужно-илирску територију.21 Фибула 

пронађена на Космају (кат. 11, Сл. 5) 
према подели П. Поповића припада типу 

илирских фибула, тачније, варијанти 
ових фибула са луком изведеним у обли

ку копља, која се углавном датује у крај 

Ши у lI век п.н.е.28 

Гривна израђена од шупљих глатких 

калота, са затварачем на шарнир (кат. 

12, Сл. 6), представља један од типично 
келтских облика накита, који се јавља на 

прелазу III у II век старе ере.~ На основу 
карте распростирања коју даје Крамер, 

највећа концентрација налаза ових грив-

22 Паров11h-Пеш11кан М .. Ск1псю1 елементи у 
гвозденом добу Подунавља и централног Бал

кана, Културе iооз9еноz 906а jyzocлooel/cкoz 

По9у11авља, Београд 1994.103. 
2Ј Тодоровиh Ј., ор. cit., 1971, Т. ХХХ\Х/5-7, 9, 11-12, 

Ј 4-1 7. L 9-20. 
24 Ђукниh М. - Јованов111'i Б .. Илирска к11ежевска 
некройола у AГiiemmu. Чачак 1966, 19. 22, Т. 
ХХЈ\ 9-20. Т. XXIV/l-2. 4-5. у хумци 2 откривено 
је 6 примерака. а у периферном гробу хумке 1 
нађена су 2 примерка. 

2
-' Косорић М .. Резултати истраживања пра11сто
р11јске хумке на нскроnол11 Крчевине 1979 годи

не, Збор1шк Hapo911oz .11узеја Х\-1. 37-43, сл. 5. 
2ь Гociio9ap11 сребра - zвоз9ено gоба на тлу Ср

бије. каталог изложбе. Београд 1990. кат. 144/2. 

ни Је, па самим тим и њихово порекло, у 

области централне Европе, одакле су са 

покретима келтских племена стигле и у 

југоисточну Европу.311 

Налазимо их као инвентар у мушким 

и женским гробовима, обично у функ-

Сл. 4. 1 - део наруквице, 
2 - део астрагалног појаса, 3 - пробојац 

Fig. 4 1 - fragment ofbracelct, 
2 fragment or astragal bclt, 3 - punc\1 

цији наногвица, ређе наруквица, што је 

зависило од величине гривне. На тери

торији насељеној Скордисцима јављају 

се веома ретко и углавном се ради о 

случајним налазима.31 Једина два при

мерка са поузданим контекстом налаза 

27 Vasic R .• А notc оп thc lanceolate fibulae, Aгchaeo/o
gia lugos/a\ilca ХУ\ (1975), 14-16. 

2х Popovic Р .• LanzenfiЬeln des Westbalkans tшd dcr Do
nauniedcrung. Ba/canica XXV-1, Beograd 1994. 55-57. 

29 Todorovic Ј., Kelti uj11goistocnoj Evropi, Bcograd 1968, 57. 
30 Kriimcr W" Kclti$chc lloh\Ьuckclriпgc vom lstlшшs 

von Korinth, Germania 39/1. Bcrlin 1961. АЬЬ. l-2. 
31 Делови једне 1ш11 две нарукв1ще наl)ени су у Ку
пинову. Todoro.,,ic Ј" ор. cit .• 1968, 57, Т. XLV'4-5; 
Један случајан налаз потиче 11 11з Вуковара, 
Majnaпc-Panclzic '1 .. Keltsko Jatenska ku/tuгa и Sla
voniji i Sremu, Os1jck 1971 , 51, Т. XL\X/\, Један 
примерак нnлази се у Градском музеју у Сомбо

ру. Todorovic Ј .. Skordisci, istoгija i kultuгa. Novi 
Sad- Bcograd 1974, 77, пар. 50. 

29 
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откривена су у Ритопеку. у гробу са ур
ном:12 

Делимично очувана наруквица (кат. 
13; Сл. 4. 1) не даје довољно елемената за 
детаљну т~mолошку анализу. На основу 

сличности у начину извођења украса са 

примерком откривеним у гробу 60 на 
Карабурми," као и са једним случајним 

налазом са Роспи Ћуприје,:~: можемо 

·/ 

--w:R·~ -~-~ 
Сл. 5. Колљаста фибула 
Fig. 5 Lance-shaped fibula 

рећи да се, највероватније, ради о нарук

вици отвореног типа са пребаченим 

крајевима. Према овим аналогијама, на

руквица са Космаја би припадала време

ну краја Ш века старе ере, односно 

почетку, или првој половини следећег 

века. 

Астрагални појасеви се на западном 

и централном Балкану појављују током 

старијег гвозденог доба (VI-V век п.н.е.), 
и уз незнатне стилско-типолошке про

мене егзистирају до краја гвозденог до-

32 Гарашанин Д., КтТtало'i .11е1Тtала 1, Београд 1954, 

42, Т. XXXl!/3-4. 
11 Todorovic Ј.. Praistorijska Karaburma 1 - ne/.;ropola 

mladeg g1'ozdenog doba, Beograd 1972. Т. ХХ1 12. 

'~Тодоров11h Ј .. ор. cit .. 197], кат. 658. Т. LXXlll l, 
Т. XCVl/84. 

3~ Арсенијевиh С.. Покушај синтезе налаза гвоз

денодобних астрагалоидн11х појасева, Ba/canica 
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ба.15 Старије облике. најкасније крајем 

IV века п.н.е" смењују латенски облици, 
који се територијално везују за доста 

уже подручје, тј. заступљени су 

искључиво код источне групе Келта. 
Део астрагалоидног појаса са Космаја 

(кат. 14; Сл. 4. 2), на основу броја астра
гала, Ј\1ожемо довести у везу са 

Божичевим типом Осијек 2. односно ва
ријантом са три астрагала у низу, која се 

рвља на почетку средњолатенског пе

риода (крај III - почетак lI века п.н.е.). 
Међутим. како је Божичева типологија 

Једним делом заснована и на начину 

украшавања спојница, а у овом случају 

ради се о косо урезаним линијама, појас 

би припадао типу Београд који се јавља 

током I века п.н.е. 10 

Купасти пробојац (кат. 15; Сл. 4. 3) 
представља део наоружања који је према 

Ј. Тодоровићу био насађен на други крај 

дрвеног дела копља и тако омогуhавао 

ратнику да у случају потребе нападне не

пријатеља задњим делом копља.17 При

мерак аналоган налазу са Космаја нала

зимо у гробу 29 са Карабурме, који се на 
основу осталих гробних прилога (мач са 

канијом и фибула) може датовати у IП-П 

век старе ере.1х 

* * * 
Област северозападних обронака 

Космаја. из које потичу праисторијски 

предмети из збирке Дуњић, позната је у 

стручној литератури првенствено по ос-

XXIX, Београд 1998, 7-33, са картом расnрост11-
рања 11 nол11сом локалитета на стр. 29. 

-
1
" Божич Д., Каснолатенски астрагални појасеви 
типа Београд. Старинар (Н.С.) XXXll (1981), 
Београд 1982. 47-56. 

17 Todorovic Ј" ор. cit., 1 96R, 71. 

-
1
" Todoюvic Ј., ор. cit" 1972, Т. XI gr. 29/2; Szab6 М. -

Petrcs Е., Dccorated 11'eapons oГthc La Тепе iгоп agc 
in thc Carpathian basin, Budapcst 1992. 113, PI. 117.2. 
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тацима рударења и метnлургиЈе из ан

тичког периода . .~ч На том простору, за са
да. нема евидентираних археолошких 

остатака из средњовековног периода,4" 

док се подаци о археолошким нала

зиштима и случајним налазима из праис

торијског периода своде на свега неко

лико забелешки. (Сл. 1) 
Први случајни праисторијски налази 

са Космаја помињу се крајем XIX века, 
када М. Валтровић објављује "камену, 

пљошту, алатљику" из Стојника, коју је 

на поклон Српском археолошком 

друштву дао г. Илија Милосављевић, 

учитељ из Стојника.41 Исти учитељ крат

котрајно је угостио аустријског ис

траживаtrа Феликса Каница, који је у 

другој половини XIX века путовао Ср
бијом. Можемо бити сасвим сигурни да 

је управо он указао Каницу на "трагове 

праисторијских и римских рудника и то

пионица", који су били видљиви "на сва

ком кораку, нарочито између Баба, Гу

беревца, Стој ника и Парцана ... ",као и па 
камену секиру из Стојника, вероватно 

исту ону коју описује Валтровић.42 

Нешто касније, помиње се и "чекић" 

случајно нађен на Стојнику, који, веро-

зч Археолошка ископавања на Космају започета 

су 1911. године, 11 са већим прекидима трају до 
данас. Библиографију старијих радова и основ

не податке о археолошким траговима римског 

рударства на Космају, закључно са ископавањи

ма вршен11м 1954. године, даје Величковиh М., 
ор. cit., 1958, 95-118. 

411 Томовић М., Римско рударство и металургија 
сребра у Горњој Мезији - археометалуршки по
даци, Ра91101ш1Lе и ковниш: сребра, Београд 1995 
(а), 123. 

41 Валтровић М., Разне вести - поклони српском 

археолошком друштву, Ci'iilJpшtap срП.скоz архео

ло111коz 9рушtТtаа 1/Ј, Београд 11)84, 43-48; Исти 
предмет описује и Ж ујовиh Ј ., Лрило3и ·ш палеон
тологију српских земаља, Сi/iаршюр срйскоz 
археолошко?. 9ру1ш7iва 111/2, Београд 1886, 50-56. 

ватно, припада времену старијег гвозде

ног доба.4.~ Прве конкретне податке о 

постојању праисторијских налазишта на 

Космају доносе Д. и М. Гарашанин, који 

Сл.6.Двочланагривна 

Fig. 6 Bipartite bracelet 

наводе да "у Стој нику поред римског 

каструма постоје и остаци из халштатс

ког доба, као и једно латенско-грчко (?) 
насеље". Истом приликом помињу и не

колико случајних налаза откривених у 

Стој нику (камена секира, чекиh и златна 

игла) . .µ Праисторијски материјал је ос

тао непознат и после у новије време сис

тематски спровођених рекогносцирања 

4~ Каниц Ф., Србија зе.мља u сйiшюв1ш~шТtво - 09 

р11.,11скоz 9оба 90 краја XIX века. књига /, Бео
град 1986, 343. 

43 Tomovi~ М" Roman mines and mining in the mounta
in of Kosmaj, Ancient mining and metal/uгgy iл 
southeast Еигоре, Bor-Bcograd 1995, 207; Davies О., 
Rотал mining in Еигоре, Oxford 1935, 214-216. 

44 Гарашанин Д. и М., Археолошка налазшшЋа у 

Србији, Београд 1954, 40; Треба реhи да се од 
три случајна налаза из Стојника које помињу 

аутори, само камена секира може довести у везу 

са старијом литературом. Тако!)е, навод који се 
односи на археолошка налазишта оставља не

доумицу да ли се говори о само једном архео

лошком локалитету или о више њ11х. 
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терена и археолошких ископавања у 

околини стојничког каструма.45 Једини 

нови податак, уједно и последњи који се 

односи на убицирање археолошких на

лазишта из праисторијског периода, до

носи М. Савић, који на основу про

нађених алатки указује да на локалитету 

Рудник (између Стојника, Губеревца и 

Баба) постоје трагови рударства из 

халштатског периода.46 

Прегледом досада познатих праис

торијских налаза и налазишта са Кос

маја можемо закључити да у зони кос

мајских рудника постоје најмање два 

праисторијска локалитета, Стојник и 

Рудник. Први је повезан са траговима 

насеља, а други са остацима праисто

ријског рударства. На основу података 

који се односе на датовање ових локали

тета, могуhе је издвојити два хроно

лошка хоризонта. Старији хоризонт, оз

начен термином "халштатски", прису

тан је и на Стојнику и на локалитету Руд

ник. Иако појам халштат у хроно

лошком смислу обухвата и појаве везане 

за касно бронзано доба,47 у конкретним 

случајевима је вероватно употребљен да 

озна чи археолошке остатке из времена 

старијег гвозденог доба (800-300 година 
п.н.е.). Од случајних налаза, овом хори

зонту би припадао "чекић" из Стој ника, 

а могуће и златна игла откривена на ис-

45 Бошковић Ђ., Археоло1шш сйо.мении.11 и нала

зишiUа у Србији 11, Београд 1956, 47-49; Поп-Ла
зиh П., Јовановић А. , Мркобрад Д. , Нови архео

лошки налази на јужним обронцима Космаја, 

Гласник САД 8, Београд 1992, 135-143; Резулта
ти археолошких ископавања вршених у околи

ни стојничког каструма после 1954. године оста
ли су непубликовани, Томовић М" ор. cit" 1995 
(а), 118, нап. 7. 

46 Бошковић Ђ" ор. cit., 1956, 47 (Рудник). 
47 Позно бронзано доба се према средњоевропској 

терминологији назива халштат Ха А 1, Га-
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том локалитету.~ Млађи хоризонт пред

стављају трагови насеља из млађег гвоз

деног доба уочени на Стојнику (ЗОО го

дина п.н.е. - почетак I века н.е.). Када го
воре о овом насељу, Д. и М. Гарашанин 

користе формулацију "латенско-грчко 

(?) ", која није довољно јасна. Сасвим је 
сигурно да овај термин није употребљен 

да означи некакво двослојна насеље са 

остацима латенског и евентуално ста

ријег хеленистичког ("грчког"?) на

сеља. Чињеница је да аутори термин ко

ристе као хронолошку одредницу, па би 

као такав могао да означи једно старије 

латенско насеље, могуhе из времена ПЈ

П века старе ере, када на простору цен

тралног Балкана још увек наилазимо на 

хеленистички или изразито хеленизира

ни материјал.4~ 

Поређењем података добијених ана

лизом предмета из збирке Дуњиh са хро

нолошким хоризонтима издвојеним на 

основу трагова археолошких налазишта 

на Космају, можемо видети да се дата

ција налаза из збирке, једним делом, по

клапа са временом трајања издвојених 

хоризоната . 

Тако, временски оквири прихваћени 

за старији хоризонт одговарају датовању 

скитске стрелице, која је као једини 

предмет из старијег гвозденог доба из-

рашанин М" Пpauciliopuja Србије JI, Београд 
1973, 401-406. 

411 Иако не постоји јасан опис или цртеж ове игле, 
чини нам се да је праисторијски предмет дефи

нисан као игла, а при том израђен од злата.једи

но могуће датовати у старије гвоздено доба, и то 

у УЈ-У век старе ере. 
49 Парович - Пешикан М" Замечания по поводу 
позднего железного века Балкан в связи с 

находками из Крайчиновичей, Gomolava 1 - hro
nologija i stratigraГJja и praistoгiji i antici Podunavlja iju
goistoene E1rrope, simpozUum, Novi Sad 1988. 180-183. 
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двојена у другу групу налаза (Група 2). 
Иако се ради само о једном предмету, он 

је веома значајан јер показује да на Кос

мају постоје археолошки налази из VI-V 
века п.н.е., када на простору централног 

Балкана у већој мери налазимо предме

те израiјене од сребра. Овај налаз, пове

зан са остацима рударства из старијег 

гвозденог доба на Космају, могао би ука

зивати да је управо експлоатација сре

броносне руде на Космају обезбедила 

економску основу за нагли развој зајед

ница гвозденог доба у VI-V веку.50 

Предложено датовање насеља из 

млађег гвозденог доба у Ш-11 век старе 

ере у потпуности одговара датовању на

лаза из треће групе (Група 3). Ова кон
статација представља и најконкретнију 

везу између праисторијског материјала 

из збирке Дуњић и података добијених 

на терену. При том, карактер случајних 

налаза из млађег гвозденог доба у збир

ци Дуњић дозвољава да се изнесу прет

поставке о постојању веза и утицаја из

међу космајске области и јужно-илир

ског простора, који је током III- 11 века 
п.н.е., посредством грчких градова на ис

точном Јадрану био изложен утицајима 

хеленизма. 

Поред ових налаза. у збирци Дуњић 

постоје и предмети које не можемо до

вести у везу са до сада уоченим архео

лошким: остацима на терену. То су нала

зи издвојени у прву групу (Група 1), који 
показују да на Космају, поред до сада 

евидентираних археолошких остатака 

из гвозденог доба, треба очекивати и 

трагове живота из средњег и касног 

бронзаног доба. 

Преглед предмета из збирке Дуњић, 

комбинован са до сада познатим, 

нажалост не тако бројним подацима о 

археолошким налазиштима и налазима 

са Космаја, у великој мери употпуњава 

наше знање о праисторији ове географ

ске области. Ипак, мали број предмета 

којима располажемо, као и недостатак 

предмета који потичу са евидентираних 

археолошких налазишта, не дозвоља

вају да се донесу коначни закључци о 

трајању и заступљености појединих пе

риода праисторије на Космају. Због то
га, до открића нових праисторијских на

лазишта, предмети из збирке Дуњић би 

пре свега, требало да послуже као инди

катор да на овом простору постоје пра

историјска налазишта, почев од средњег 

бронзаног, па све до млађег гвозденог 

доба. 

50 Процењено је да се из олово-цин кове руде на 
Космају у античком периоду могло извући и до 

6.000 грама сребра no тони руде, што је по ко
личини у рангу са најбољим рудиштима сребра 

у Европи, Tomovic М., ор. cit" 1995, 206. 
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МИЛОРАД ИГЊАТОВИЋ 

PREIOSTORIC AR1ЋFACTS FROM ТНЕ DUNЛC COLLECТION 
{Archaeological situation in the Kosmaj area in prehistoric periods) 

Milorad lgпjatovic 

In tlie late 1970' the Belgrade City Museшn 
acquiгed, througl1 gift and purchase, а nu111ber of 
objects tl1at had formed part of the Dunj ic 
Collection. According to the data Jeft Ьу the collec
tor, Dr М. Duпjic, this collection, pr·escntly fo1· the 
most part in thc National Museum, Belgrade, con
sisted of archacological material recovered from 
the area ofRoman mines on Mt Kosmaj. Most a11e
facts tbat entcred the City Muscшn date from the 
2nd_3n1 century AD, while the rest is of а medieval 
and prehistoric date. On this occasion fiftecn pre
historic artefacts will Ье presented, classificd in 
three groups: Group 1 - objects dated to the Middle 
and Late Bronze Age: а volute-headed pin, а tanged 
arrowhead, а tip of а sickle, two whole and three 
fragmented small penaпnular bracelets, and anoth
er one differing опlу in its larger size (Figs 2.1-4; 
3.1-5); Group 2 - а bronze arrowhead dated to the 
6'1'-5'ь century ВС (Fig. 2.5); Group 3 - items datcd 
to the Late rron Agc (mostly to the late 3n1 and 2nd 
centuries ВС): а spear- shaped fibula, а Ьipartite 
arrn band, а fragmented bracelet, part of an astragal 
belt and а pL111ch (Figs 4.1-3; 5; 6). 
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The north\vest slopcs of Kosmaj, wћere tће 
artefacts ћаvе been foнnd, is ал area kno\vn for ves
tiges of mining апd metallurgy from the period of 
Aпtiquity (Fig. 1 ). Arcћaeological finds of а me
dieval date have поt been registered so tаг, wl1ile 
evideпce for prchistoric periods amounts to the sites 
ofStojnik - where in addition to а fe\v сћапсе fiпds, 
evidence for thc Early Iron Age and а Late Iron Age 
settlement have bccn registered, апd ofRнdпik (Ье 
twceп Stojnik, ВаЬс and Gubcrevac), sћowiпg 
traccs of Early lron Age miniпg. 

А comparison ofthe results ofthe study ofthc 
Dunjic artefacts and thc puЫished data about tћс 
sites and finds from Kosmaj shows that the dates of 
the items from Gгoups 2 and 3 coincide witћ those 
of the archaeological sites, while the tinds from 
Group 1 indicatc Њаt Kosmaj may Ьс cxpected to 
yield medieval and Late Bronze material. lt should 
Ьс empћasized, however, that the small number of 
availaЫe artefacts and а lack of artefacts from the 
registered archaeological sites do лоt allo\V any re
liaЫc inferenccs as to tће time-scalc and prcscnce 
of individual prehistoric periods iп thc Kosmaj 
а геа. 


