
М АРИЈ A БАЈАЛОВИЋ -  ХАЏИ-ПЕШ ИЋ Годиш п,ак града IScorpajia 
кп, X X X I X -  1992.

УНУТРАШЊЕ УТВРЋЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 
II

ПЕРИОД РАНОГ СРЕДЊ ЕГ ВЕКА

ГТрс ио што сс приђс ириказу дслопа мајста- 
ријсг срсдњовскопмог иасеља са нскрополом 
на иростору оног дсла утврђења Горњсг града 
који јс касније постао јсзгро београдског града, 
нијс ка одмст изпстн укратко позната историј- 
ска збиван>а која су утицала на обликовањс и 
каспнјс измсне овс фортификационс цслинс.

У IX и делим ичио y X веку Бсоград са око- 
лином, всћ увслико пасељеи словсмским жив- 
љсм, 1 налазио сс y грамичној области бугар- 
скс државс прсма Францима. Прстпоставља да 
јс 971. годинс Бсоград краткотрајно допао мод 
визаитијску власт, када je Јовам Цимискије 
освојио Бугарску, a i io to m  ушао y састав Са- 
муиловог иарства.2 Послс слома Самуиловс 
државс, Бсоград јс нопово ушао y оквирс Ви- 
заитијс, опст као пограиична тврђава, овог ну- 
та према Угрима, мовим и свс спажнијим пс- 
пријатсљсм y Панонској низији. У овом раз- 
добљу византијскс власти на Балкану, цар Ва- 
силијс II (976-1025) моссбну пажљу јс иосвстио 
иовоосвојсним крајсвима. У оквиру новог 
урсђсн»а царсгва, псрифсрнс области прсма 
Угарској нрсдао јс на управљањс Копстантнпу 
Диогсну. M oryhc јс да сс под управом овог Ва- 
силијсвог војсковођс малазио и Бсоград. 11осле 
1020. годинс Визаитија јс предузела пиз мсра 
да би оспособила стара римска и раиовизапа- 
тијска утврђова. Из руш свина су попово 
ож ивсли Сирмијум, Бсоград, Ниш. Срсдси, 
Сконљс и други градови.3

У другој половиии XI вска, Угарска пока- 
зујс свс већс ш псрссовањ е за балканскс зсмЈБе, 
те београдско подручје као мајближа граничпа 
област, постајс угарско-византијско ратпо ио-

приштс за дужс врсмс. 11ослс псколмко упада 
па визаптијску територију, угарскн крал> Со- 
ломон (1063-1074) прсдузима д у го ф а ји у  опса- 
ду Бсограда око 1071/72. годинс, управо y врсмс 
када визаптијски цар Роман IV Д иогсп (1068- 
1071) води борбс са Сслиуимма lia истокј, гс 
дупавска граница остајс слабије брањсна. По- 
слс упорних двомссечпих напада, град јс био 
делимично поруш ен и  изгорсо, a браниоци, ко- 
ји  су сс па чслу са дуксом Пикотом склонили 
y тврђаву, прсдали су сс Угрима.5 Послс склоп- 
jbciior ммра, Византија поново добија Бсоград 
али y изворима пије забслсж спо када. Извеспо 
јс да јс крајсм XI вска, одрсђспије 1096. године, 
Бсоградбио иајважпијс византијско уч врђсн.с 
на Дуиаву прсма Угрима. Град сс, под коман- 
дом Визаптиица Никите, помиње y то врсмс и 
као усиутна стапииа крсташких одрсда, који су 
под вођством Пстра Пустии,ака наисли многе 
нсвољс становницима Зсмупа и Бсограда.6

У рату који je y rpchoj дсцснији XII вска 
иопово избио измсђу Угарскс и Визапгијс, по- 
лриш тс борби јс било пајпрс око Бсограда a 
затим сс прспело y област око Брапичсва и 
Храма. У удариом налсту, угарски крал, Сте- 
фаи II (1114-1131) освојио јс 1127. године Бео- 
град и, како кажс Јован Кинам ’’сравпивш и га 
ce земљом дадс превести одатле лађама ка.ме- 
ibc, којим сс подиже Зсмун”.7 Послс склопљс- 
по1 мира са Угарском 1129. године, визапгиј- 
ски цар Јован II Коммии (118-1143) усмсо јс да 
залржи ранијс иозиције ма Дунаву свс до краја 
својс владавипе.8 Крај ii.ciobc владавине оз- 
качава и крај првс фазс развоја бсоградског 
Уиу граиш.сг града, чији сс зачстак можс одрс- 
дити y врсмс владавипс цара Василија II.
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Резултати  археолошких истраживап>а про- 
стора на којем јс било Унутраш ње утврђење 
дозвољ авају да ce даиас са вишс аргумсната 
гопори о премену помстка визаптијске обнопс 
тврђапице y окпиру старог касгрума и да сс 
пратс дал.с промепс на н.ој, до којих јс лолази- 
ло услсл појмо-поли гимких дога^1аја y XI и XII 
пску па овом делу Подунавл>а, чимс сс иопуња- 
ва празпипа која јс ностојала y досадашњем 
разматраљ у развоја бсоградског града. Омс 
промене су ce збивале y време када je иа ссве- 
розападпом дслу града већ постојало раиосред- 
њовековно iiacejbe са нскронолом, па су и утица- 
ле на развој тог пасел>а и иа iberoB иестапак, о 
чему ce детаљније излаже y слсдсћим реловима.

РАНОСРЕДЊ ОВЕКОВНО НАСЕЉ Е

Прии материјални ф аго ви  иасел»а из ра- 
ног средп.ег века забележ ени су 1948. годиис 
па KpaibcM с/з делу платоа, на простору који je 
касније обликовам y Унутраш њс утврђеи.е 
(блок IV, Б 24). Тада je испод доње ивице спол>- 
њ ег кас]|0 среди>0 век0 в110г бедема, на коги 
113.20, откривепо огљ иш те са словенском кера- 
миком y основи, изнад које je био исиечепи 
слој земље9 (сл.1,3/У). На оснону опог налаза, y 
извеш тају са ncKOiianaiba први пут ce копста- 
тује да je овај део Горњег града коршпћси y 
раном сред!1>ем веку и ла ce овлс, вероватпо, 
палазила и нскропола, јер je y близини ог- 
њ иш та иађеио и нет укопаних гробова, y сло- 
јевим а који су салржавали слопепску ксрами- 
ку гралиш ног типа II и III. Како y извсштају 
није објав-љсп плак ископаван.а, лоииран.е по- 
мснутих надаза урађено je оквирио, прсма 
сећању руководилаца ралова. Податак да су ce 
они налазили  ма ивицн ’’иотпорног зида гсра- 
се” озкачава и граимцу пружаи>а насел>а према 
северу (сл.2).

Ова почстна сазмам>а о nocTojaiby срелп>о- 
всковног насеља са нскрополом допум>авала су 
ce иовим чињ еиииама гоко.м систсматских ра- 
дова y оргапизацији Музеја града Бсограла
1968, 1970-73. годипе и Пјзојекта за београлску 
тврђаву 1978-80. годимс.1 У поремећспи.м сло- 
јевим а услед Kopninheiba овог простора y ка- 
снијим  вековима, откривсне су ч с т и р и де- 
лим ично сачуваие основс срсдњопсковиих 
станиш та (сл-2/ITV), као и бројми фрагмснти 
рамосредљовековинх керамичких судова.

Прва од наведсиих основа (стаииш те I) 
нађсна je y нспосрсдпој близипи визаитијске
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1 -  Прссск иода пећи исиод спол.нег 
срсли.онсковмог бедсма (по Д. Јовлновићу, Д.

Гарашапин, М. Гарашаиин)
1. -  Cross scclion of the bottom of the oven beneath the 
outside medieval wall (after D. Jovanovié, D. GaraSanin, 

M. GaraSanin)

капије, ca љсне заиадне страие, делимично 
испод темел.а визаитијског бедема, који je 
прсшао преко стаииигга и упиш тио га (блок IV 
Л 25 -  сл. 3/1). У маси малтсра м камеиа, која je 
палегла lia упиш тсну калогу пећи, забе- 
лежсни су трагови гара. Према лелу оснопе 
нећи који je остао исмред тсмсл>а бедема може 
ce закл.учиги да je ne h бнла кружпс осповс, 
пречника нешто преко 1 т ,  са субсф укцијом  
од ситии јег камсик! н са глименом калотом, ол 
које сс задржао иочстак заобл>ења (сл.4). П сh je 
лсж ала иа коти 115.82 и била je укопапа y под- 
ницу ол дебелог слоја глине, ла запалпом крају 
Kyhe. Око њс су пађсни грагови пепела, као и 
растурспо камсм.е од тсмсљнс зоне Kyhe. Иако 
су y рушен.има XII пека и каспијс нестали сви 
показател.и облмка опог станишта, према про- 
стору који je заузимало растурено камеп>е из- 
гледа да јој je дужипа изиосила око 3 т .  О п аје  
леж ала y нивоу који je за 0,90т био ниж и од 
старијсг нода византијске каиије, укоиапа y 
културие слојсвс римског м латенског перио- 
да (сл.5).

Остатак огњишта, униш тен изградњом 
заш тигпих стубова y дворишту каспосредњо-
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2. -  Нлам бсдсма. пасел.а и иекрополс ма с/з дслу Гори.ег града
2. -  Plan of the wall, settlement and necropolis in the north-west part of the Upper Town

ВСКОВИОГ замка, нредставља join један i p a r  pa -  
носредљовековног живљсња (станиш те II) -  
блок IV, Д 22 (сл.2,3/11). У профилу слојсва, на 
коти 115.32, самуван je делић подмицс од 
печснс земље, a изнад и поред п.с, до котс 
114.75, налазс ce дсбели наиоси малтсра и ка- 
мсиог шута, који су униш тили раиосрсдм.ове- 
ковне слојевс ка овом месту (сл.6).

Зона дсвастираиог средњовсковног ста- 
ниш та III y два кивоа откривена je иорсд и 
испод остатака визаитијског бедема из XII ве- 
ка, на југоисточној страни овог комилскса од 
коте 118.09 до когс 117.31 -  блок IX, Ж  26 
(сл.2,3/111,7). И сподслоја интензивне гарсжи уз 
бсдем налазила сс зона жутог глименог набоја, 
дслимично c n a j b c i i o r  и пресечсиог бсдсмом. 
Послс скидам>а површине под гаром и жутог 
глиненог набоја откривспа je, ма коти 117.89, 
субструкција млађсг стапишта, са фрагмсити- 
ма поломљених тегула. Према удубљен.у, којс 
ce оцртавало y профилу набоја, изглсда да je ма 
том месту било огљиште. Станиш тс je пастало 
после неких грађсвинских радова y близиии, 
јер je лежало на слојевима малтерног шута,

испод којег je, на коти 117.31, откривсп старији 
слог глипеног мабоја. Керамика налаж ена y 
културним слојевима ове зоне датира ста- 
ниш те III y расион X вска. Опо je било укопамо 
y римскс слојсвс III и IV вска иза Portae practo- 
riac, датованс повцима царсва Л урелија (270- 
273) и Аркалија (332-335).

11ајбол»е сачуваии обриси куће са ог- 
ibMLiiTCM (станиш те IV ) сачувами су З т  запад- 
пије од стапиигга I -  блок IV, Д 24, само ма 
вишој коги (116.72), тј. 90 cm изнад темељне 
зопс павсдепог станиш та (сл.2,3/Г/). Од кућс j e  
сачуваиа источма c i p a n a  основе, са чеоним де- 
лом луж ине 2 т  и всћим делом бочних страпа, 
које ce  i io c T c i ie i io  размичу ка западном делу 
као страпице зрапеза, те ce може претпостави- 
ти ла j e  n a j n c h a  ширина куће (основа трапеза) 
изпосила 2,80m, a вероватмо отлри лике исто и 
лужипа. Темељи xyhc били су оивичепи ни- 
зом меобрађеног камен.а различите величине. 
На угловима куће ностоје удубљ ова од истру- 
нулих дебл.их лрвепих облица. Па средики 
умутраш љсг мростора куће, y подиици од дебе- 
лог слоја пабијепе 3c,M;bc, било j e  укопано ог-
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3. -  Основа визаш иjcKoi бедеча. иасе.м  и нскрпполс > б .т и т и м а  IV и IX 
3. -  The basis of the Byzantine wall, settlement and necropolis in the blocks IV and IX

ј б и ш т с , о г р а ђ с н о  о б р а ђ с н и м  и  п р а в и л п о  по- 
р с ђ а н и м  KaMcibCM. Ол о гњ и т т а  сс  з а л р ж а о  
источни л е о ,  дуж инс 0,50 m (сл.8). У с л о ј с в и м а  
гари и м с п с л а  око к у ћ с  нађсни с у  фрагменти 
к с р а м н к с  -  к о т л и ћ а  с а  у п у т р а ш њ о м  лрпЈКО.м и  
лонца с а  к р а т к о  р а з г р н у т и м  о б о л о м  и лизом 
к о с и х  у б о д а  и п о ј а с о м  х о р и з о п т а л и и х  липмја 
l ia  р а м с н у ,  о  к о ј и м а  he к а с н и ј е  бити inline р с ч и .

Сажимајући претходна излаган>а можс сс 
закљ учмти да су трагови срсди.овсковмог па-

ссл.а па источиом дслу каснијсг Унутраш њсг 
утпр1]сп>а груписами иа рслативно малом про- 
стору, око руш свина римскс сспсрис капнјс и 
y исносрсдпој близиии пуга који сс снуштао 
од Горњсг гр ада  ка Доњогралском пассл>у y 
раппипи, кол утока Савс y Дунав. Стамишта су 
била постаил.спа па разлнчитим висипама, 
што je записило од конфигурапије терспа, тако 
ла je пајвиша кота забслежсиа кол зоне иза 
римске сспсрмс капијс, која јс била и пајвиша
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УМУТРАШЊЕ у т в р ђ е њ е  б е о г р а д с к о г  г р а д а

тачка римског каструма. Што ce тиче разлике 
између нивоа кућс I (са глиненом пећи) и Kyhe
IV (са огљ иш тем ограђсним каменом) -  може 
ce претпоставити да je y првом случају рсч о 
полуземуници са надземним делом од дрвста,
о чему сведоче и трагови rapa y темељима бс- 
дсма који je  прешао преко куће, a y другој о 
надземној кући-брвмари.

Нађени остаци стамимгга, ирема типу уиу- 
трашљих огљ иш та и облицима ксрамичких 
судова који ce могу всзати за одрсђеме објсктс, 
имају блиске аналогије са раносредн.евскоп- 
ним локалитетим а Нодупавља и Посавља и то: 
Подграђе Дои>ег града, Рибница, Поречка река, 
Мачванска М итровица.11

4. -  Остатак скшшп la !
4. -  The remains of ihe habitation I

У слојевима насеља, иајвећим делом поре- 
мсћсним каснијим грађевинским радовима, 
нађеии су бројни фрагменти кухим>ских посу- 
да из раног срсдњег века. У немогућности да ce 
овде донссе њихов потпуни преглед, овде ce 
презентују само примсрци карактсристични 
за одрсђсне периоде раног средљег века, на- 
глаш авајући оне примерке који ce могу всзати 
за поједина станиш та и тиме их оквирно дато- 
вати. При анализи керамичког матсријала 
прихватила сам Типологију средњсвековне ке- 
рамике Пројекта за београдску тврђаву, y којој 
су обухваћени сви иалази овог нериода са Бео- 
градског града,12 што je омогућило боље сагле- 
даваље истовремсности или особеиости иоје- 
диних примерака y односу на налазс из других

дслова Београдског града. Уз апалогије са си- 
гурмо датовамим материјалом из ширих бал- 
канско-подупавских области и друге страти- 
графске податкс везаие за сталиш та, сада ce 
овдс ио први пут оквирно утврђујс време иа- 
станка и ipajan.a жинота раносрсди»свековиог 
словсиског насеља на сеперозападмом делу 
Горњсг града.

Мајстаријем слоју нассл.а ирипадају фраг- 
менти лонаца већих дим ензија1 , са својствима 
карактеристичним за производњу с краја IX и 
из прпс молоииис X века. Ta особеиост ce огле- 
да y кратко извучсиим и тск нсзпатно разгрну- 
тим ободима и y бокастим лрбусима. Урађени 
иа спором витлу, од пссковите зсмљс, мрког 
или таммо сивог печења, они су украш сии по- 
јасевима неједиако изведеиих таласних лини- 
ја које почињу врло високо, исиод самог обо- 
да14 (сл. 9/1, 2) или појассвима таласпих липија 
који ce смељују са хоризоиталмим пругама 5 
(сл.9/4). Истој типолош кој групи (II/32) нрина- 
дају и иримерии код којих су на горм>ем дслу 
трбуха утиснути низопи косо удубљсних ја- 
мица16 (сл. 9/3).

Навсдсни фрагмснти лопаца могу ce веза- 
ти са стапиш та I и II, јер су пађсни y љиховој 
близиии, на мриближно истим котама. To ce 
нарочито односи на лопац са сл. 9/2, који je 
откривен y затвореиом слоју испод византиј- 
ске капије, y мивоу станиш та I. Обликом и 
иачимом украшаваи>а он има блискс апалогијс 
са судовима KOpniiiheiiHM y Доп»см граду,17 за- 
тим y словсискнм пасел>има y широј околини 
Београда, пмр. y сслу Бол>евци,1К као и оним 
иасталим y оквмрима античких утврђенл По- 
дупавља, y IX - X пеку.19 По мишл>ен.у М. С от- 
SC, овакви облици припадају II фази балканско- 
модунавске културе IX-X вска, која ce настав- 
jba и иод византијском домипацијом за време 
Јована Ц имискија и Василија II. и

5. -  Положај станишта I испод византијског бедема 
5. -Position of the habitation 1 beneath the Byzantine wall

KAPIJA 116-?2
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6. -  Огњиште стапишта II. мрссск кроз слојснс 

6. -  Fire-pil of the habitation II, cross section through the 
layers

Bch j c  помснуто да j c  керамика откривсна 
y слојевима изнад и око стаииш та III одредила 
врсме његовог живота y  X вск. Старијсм слоју 
припада фрагмснт веће здслс, грубе израдс, као 
и дсо лонца тина 11/34 (сл. 10/1,2), сличан ирн- 
мсрку нађсно.м y огњ иш ту кућс старијсг насе- 
jb a  y  Дољсм граду.21 За млађи слој станиш та III 
можс c e  всзати вишс фрагмсната лоиаца са 
лсвкасто разгриугим  ободом, обслсжсним 
кратким зарсзима иа спол>мој страли и мојасом 
таласие линије ма иочстку трбуха,22 затим дсо 
трбуха Л01ша са урсзаиим таласним линијама, 
дио суда са жигом крста, као и ксрамички 
нршл>енак(сл. 10/4-7). У неиосрсдпој близини об- 
јскта откривена јс ксрамичка рибарска утсга, 
што указује да су ce станопннци yTBphciba, лоци- 
раног изнад двсју рска, бавили и рибарен>см.

Тип лонца из млађсг слоја стаииш та III 
(сл.10/3), налажсн y вишс махова ие са.мо на 
простору раносрсдњовсковног насеља о комс 
je овде рсч,23 већ и на заиадном делу насеља y 
Дон»см граду, са скоро идентичним стилом 
урсзиваи>а таласпих линнја, указујс па јсдам

од облика кухињских судона којм су били y 
широкој употрсби токо.м X пска.

Сакупл.спм фомд фрагмснтовапих ломаца 
из X и првих дспсиија XI вска, којм сс ис могу 
везати за одређсие Kyhe, мосредпо сведочи о 
богатијем рснсртоару облика лоиапа ко- 
ришћсиих y свакодневпом животу ишчезлих 
станишта. Поред лонаца мањих димензија, са 
кратким, разгрнутим оболима м украсом од та- 
ласних линија на иочетку грбуха, y иромету 
су били и иримсрци декорисани иизом зареза 
иа упутрашњој страни иницс обода и иа почет- 
ку трбуха24 (сл.9/5,6). Овај облик, опрслел.сн y 
m u  11/25, јавл.а ce y врсмспу X-XI века y бео- 
гралском Дон.см граду и другим иасељима Г1о- 
дупавл>а, као пгго су Мали град -Браннчево, 
Нрза Паланка и још даље y Румупији, па пизаи- 
гијској rnphann Дииогециа.

У истом псриолу јанл.а ce посебна група 
лопаца, ypahcnnx ма брзом витлу ол нссковите 
зсмљс, са много више пажи.е y обликоваЈку и 
украшапап.у. Ивица разгрмутог обода па- 
Iлаш сна je профилацијом, a ориамемгика течс 
itch ол краја прата. Ређају ce пизопи таласиих 
липија, изведених чешљасгим opyhc.M, равно- 
мсрно или y мсјсднаким осцилацијама, y ком- 
бииацији са хоризонталким линијама (сл. 
9/7-9). Како су и y лругим делопима Бсограл- 
ског града иалажспи прпмсрци идснгичног 
стила ~ очнглсдио јс ла сс ради о истој радио- 
пици, која јс крајем X или y првим дсцснијама 
XI пска подједпако спабдсвала посаду тврђавс 
и стамовникс Доњсг града мсоиходним кухим>- 
СК11.М судовима.

Налази керамике из Kyhe IV (сл. 3/IV) одре- 
дили су најмлађи слој массља иа с/з дслу Гор- 
и>с1 града y XI пск. Рсч je о фрагмемту лопиа и 
лелопмма котлићаса уиутрашњом ушком^ који 
су пађени y слоју изпал огм.иш га Kyhe IV"* (сл. 
11/4,5,5а). Фрагмепт лопиа припала типу II/30, 
iipcM0 3 iia r jh M n 0 M n o  кратком рал  рнутом прату 
tt нисоко ностапл.епом грбуху, украшеном ии- 
зом косих зарсза и нојасом црсцизно урезапих 
водоравиих липија. Пескоии ге j e  фактурс, си- 
ве боје, лобро нечеп. Овај облик и начик 
украшапања, K o p m u h c i i  ио;1Јелмако y пасељи- 
ма y Горњсм и Доње.м граду,29 био je шнроко 
распрострањен y периоду X-XII века, захвага- 
j y h n  ПодунавЈне (локалитет Позајмиште-Гра- 
бопииа IX-X вск, Рулиме-Брамичево XII век), 
Војводииу (локалитет Богра-Бечеј, грнчарска 
радионица XI вска), Мађарску (нскопола y Мај- 
су X-XI вск), подручје Всликс Моравскс после 
расиада кпсжсвиие (средииа IX века), Румуми-
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7. - Станиште III, мрссек кроз слојеве
7. -  Habitation III, cross scclion through the layers

je (Диногеииа, X и XI вск, сигурио датован на- 
лазом новца М ихаила IV Пафлагонца), Бугар- 
ску (Средеи, XI вск).30 Овако растсгљиво дато- 
вање од IX до XII вска, зависпо од иојавс овог 
облика лонца y југоисточној Европи, Памон- 
ској низији и на Балкану, говори о његовој 
употреби y дужсм исриоду, али и о могућно- 
сти да ce услед недовољних спрагиграфских 
података љсгово Kopnuiheibc датује y ширсм 
распону. Враћајући ce нашем примсрку чипи 
ce да ce, lia основу налаза котлића y истом сло- 
ју, a везаном за кућу IV, исти можс ограмичити 
lia XI век.

На континуитст живота, више него што ce 
то може закљ учити на осиову неколико дели- 
мично очуваних кућа, указују налази фраг- 
мснтованих лонаца из поремећсних слојева, од 
којих ce овде приказују још два иримсрка типа 
II/30 због орнаментике карактсристичне за 
крај X и прву половину XI вска. Први, са низо- 
вима троугаоних убода иа трбуху, јавља ce 
често y Панонској низији, али и као инвситар

балканско-подуиавскс културе с краја X и 
почстка XI вска31 (сл. 11/2). Други, са карактс- 
ристичпим орнамситом рибл»е кости, 
урађсним назубљепим алатом, и жигом иадну  
(круг y којсм je крст омсђеи квадратом)32 (сл. 
11/3), представл»а исто тако широко распро- 
страљени тип лопца као и оиај са косим заре- 
зима. И y овом случају забележ ени су анало- 
гни палази y Дојбсм граду, као и н ајош  пским 
локалитетим а Подунавља, гдс ce lia појсдипим 
примериима лопаиа јављ ају истовремено оба 
помснута модела.33

Поред лопаца и y нсзпатној мсри здела, ко- 
тлићи су грећи облик судова које су користи- 
ли становници горљоградског насеља y XI ве- 
ку. Њ ихови фрагмеити, нађени y три маха, 
указују да ce ради о три типа котлића. Први 
палаз, везан за кућу IV, припада тину цилип- 
дричног облика, без врата, са наглаш еким ру- 
бом и иасупротиим језичастим  проширсњима 
са једним отвором. Ови испусти су при врху 
уиутрашље страие тела, украш сног вишсстру-
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ком таласном линијом  (сл. 11/5,5а). А налогни 
примсри откривени су на вишс места y Војпо- 
диии, a најсличнији  сс всзује за палаз из Чор- 
таповаца, датовап y крај XI вска, бсз етиичког 
оирсдељсља.34 Од другог котлића нађсна јс 
ум уф аш њ а ушка са јслним отпором, без па- 
глаш еиог јсзичка, иачињсма од сивс глиме, са 
окср премазом.35 С личан облик, само са два от- 
пора, забслсж ен je y срсдн.оискоином насељу y 
М ачваиској Митроиици, y ксрамипи груне II, 
сврстаиој y XI век.36 На бугарској тсриторији, 
y Плиски, нађсн јс цсо котлић са овако обли- 
копамим ушкама y слоју са иовцем византиј- 
скнх царсва Василија II (976-1025) м Романа Лр- 
гира (1028-1034),37 што врсмснски и типо- 
лош ки оирсдел>ује и наш лримсрак. Трећи па- 
лаз je фрагмсмт котлића са шпицастим нсиу- 
стом иа ун уф аш њ ој у т к и  м тслом избразда- 
ним водоравним линнјам а38 (сл. 11/6). Према 
тииологи ји  котлића, сачин>еиој ма оспопу

бројпих налаза из Бугарскс, фрагменти сс мо- 
гу сврстати y II i рупу из XI вска.39

Појава котлића, зајсдио са налазима сло- 
пспскс ксрамике, отвара н пигап.с стпичкс 
припалмости једног дсла стамовника тврђаве y 
Горњсм граду. Пјихови бројии налази па про- 
с горима Русијс, Мађарске, Румунијс и Балкапа 
приписивани су, мајпрс, иниснтару разних по- 
мадских парода -  Печенсга, Пробугара, Кума- 
ма, Мађара -  јср су налажспи y областима гле 
су они припремсно боравили или сс стално 
настапили, a нађеии котлићи су били  ст{5ани 
матсријалној култури аугохтопих стаповни- 
ка, y нашем случају већ оломаћсних Словела. 
У иовијим истраживањима овог гштаи>а прео- 
владало јс мшил.сњс да су ти  котлиИи били 
лсо мало позпате материјалнс културе 
11ечснега.40 Њ ихова појава y утврђону Горм.сг 
града можс ce повсзати са подацима из исто- 
ријских извора о присуству Псчеиега y ириду- 
павским визаптијским областима y XI вску, са 
н>их01шм упалима на угарску територију y

9. -  Тииони лонаца из пасел.а: 1-4, крај IX-X век; 5-9, 
Х-поч. XI вска (цртсж Н. Сгспамовић)

9. -  Types of pots from the settlement: 1-4, end of
8. -  Стапиште IV, изглел и осмова 9th-10th centuries; 5-9, 10th-early 11th centuries

8. -  Habitation IV, appcarancc and basis (drawings by N. Stepanovié)
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10. -  Керамички предмети из станишта III, X век 
10. -  Ccramic ware from the habitation III, 10th century

Срему, ca номоћи коју cy они пруж или визан- 
тијској појсци када су Угари напали Бсоград 
1072. годинс, и најзад са њиховим привреме- 
ним боравком y Београду и околипи y улози 
ратника y византијској војсци, о чсму јасно ка- 
зују пизантијски извори.

Прсма датовању керамикс и стратиграфи- 
ји  слојсва, T p a ja ib e  насел>а одређено j e  y  период 
од краја IX до средине XII века. Почетак љсго- 
вог обликовања можс сс повсзати са временом 
око 878. годинс, када сс Бсоград први пут јавл>а 
y  историјским изворима као всћ оформљеи 
словенски град, похришћањен y  тој мери да j e  
био седиште сиископа, озваничеио y  сииско- 
вима византијске охридскс архисиископије.

5
I , /

11. -Т и п ов и  лопаиа из насел.а: 1-3, крај Х-поч. XI 
века; 4, 5. 5а. станиште IV, XI вск (цртеж II.

Степамовић 
11. -  Types of pots from the settlement: 1-3, end of 

lOth-early 11th centuries: 4, 5, 5a habitation IV, 11th 
century (drawings by N. Stepanovié)

Остаци насел>а, иако псдовољни за кон- 
кретнија сазнал>а о њсговом првобитном из- 
глсду и пространству, значајни су као доказ 
иостојања још једие оазс словснског живље!Ба 
на бсоградском граду, саздаис ма истуреном 
гребену, окрсиутом рскама и угарским равни- 
пама. Опо место je било идеална, тешко освоји- 
ва осматрачиица са које ce могло лако приме- 
тити  приближавање непријатеља. Насеље по- 
дигпу го l ia  овако стратегијски повољиом по- 
ложају, уз то обезбс!)сно бсдсмима са чсоис 
стране, a y близили  иајкраћсг и потиуно без- 
бедног пута ка Дољем граду, било je и природ- 
ни рсфугиум становпицима Дон»сг града y 
случајевима изнсиадних ратних опасности. 
Повсзаиост ова два нассл>а y врсмену IX-XI ве- 
ка огледа ce и y коришћсњу мрсдмета исте ма- 
тсријалнс културе.
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12.-1 лсо довратпика; 2 дсо фасадног украса; За, б 
дсо надвратника, X-XI вск (цртеж М. Јанковић)

12. 1 Part of the jamb; 2 Part of the front ornament; 3 a, I 
Part of the lintel, 11th century (drawings by M. Jankovié)

Осим керамикс која иреоидађује, y фопду 
матсријала сакупљеног y оквиру овог нассља 
налазе сс и три oôpahcua камсиа, украшена 
хришИанским симболнма. Јединстпсни мсђу 
матсријалом one прстс са Бсоградског града, 
опи заслужују поссбну пажњу ради исторнј- 
ског сагледаваља Bcoi рада кс само као нассл>а 
са y rnphcit»CM, веИ и као јсдиог од всрских цсн- 
тара опог полручЈа y рамом срсди,ем веку.

Реч јс о тссаиицама који су, као дслови до- 
вратника и иадпрозоркика, красили фасадс не- 
ма нспознатих раиохришИаиских објеката из 
псриода IX до почстка XI пска. Г1рва два су от- 
кривсна y каменом шуту, насталом pyincibCM 
појединих дслова утпрђсња и других камсних 
објеката током вскова. Tpchn je нађен иа зиду 
очуваног дела капијс из врсмена десиота Сте- 
фапа Лазаревића.

П рвии алаз јс камсн са урезаним крстови- 
ма, a био je део камсног довратника. Величика 
му je 25,5 х 15,5 х 21 cm (инв. МГБ бр. I 2387). 
Ц ентралио мссто иа п>ему заузнма велики 
крст, симбол Христовог Pacneha, моставл>ен па 
суледемаум, са двојним водоравним крацима, 
завршеним троугаоним проширењима. Са ле-
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ne стране крста урсзапа су још два мала крста, 
a са дссне једап, спи са истим троугаоним 
иснустима на крају кракопа. Десни крст, јасно 
урезан, делује као запршстак једва назпачсног 
иртсжа који потсећа на основу цркве (Сл. 12/1). 
Опакав облик крстопа са карактсристичмо 
обликованим крацима озиачапа тип настао из 
иконокластичне традиције. Јавља ce нарочито 
чссто за прсме Македонске династијс измсђу 
IX и XI пека. Одраз овог стила уочаиа ce y 
крстопима нађспим на разпим локалитстима 
Србије и датопаним y периоду X-XI пека,41 тс 
ce и паш примсрак можс одредити y то прсмс.

На другом, мап»см тесанику, пеличимс 8 х
11 х 21 cm (инв. МГБ бр. I 2388), урсзаи je, y 
спсцифичној композицији, најчешМс ко- 
ришИсни хришћански мотив, крст. Једиакмх 
кракопа, расцепљепих на крајсвима рачвасто, 
крст je надкриљен заобљеним појасом шрафи- 
раиих линија који шематичио прсдстапл.а 
свод или куполу иркве (Сл. 12/2). Примсри 
овог тииа крста, y сличним композицијама 
или усамљеми, често су урезипапи ма зидопи- 
ма пркава значајмих хришћанских пеитара X 
века, као што су били комплекс y Бесарабу (До- 
бруиа), y Преслапу (Округла цркпа), Н л и с к и  и 
другим нрквепим сиоменицима Полу||авл>а, 
односно иа територији коју je покривало бу- 
гарско Прво царство.

Њ егова употреба констатопана je и y 
нашим крајевима y овом периоду. О томс све- 
дочс примери урезани на ксрамичким судови- 
ма, који су откривени на нсколиким византиј- 
ским тврђавама y Србији. Међу њима највред- 
нији je налаз фрагмсита рамена суда из 
утпрђеп>а Чечаи, због глагољског иатписа уре- 
заног поред крста, који je датопан y IX, одпоспо 
прву половипу X пска, те je на тај сигурно 
одређено и преме поиуларности опог тима 
крста. Други примсрак крста са рачпасто 
завршеним крацмма урсзан je на делу дршкс 
посуде из утврђен>а Рас-Градина.42а Београдски 
Горњи град je трсћа византијска тврђава ла ко- 
јој je иађсн овај посебни облик, само y много 
значајнијој улози фасадиог украса. Обрађси 
камен са овако наглашсним симболичним обе- 
лежјима хришћапске цркве вероватмо je и 
први и послелм»и траг иеког култног објекта, 
сазиданог y раном средњем веку y окпирима 
Горљег града.

Трећи налаз, као што je рсчсно, откривен 
je иа бочном зиду улазнс каиијс из времспа 
дсснота Стефана Лазарепића, на источмој стра- 
ии Унутраи1њсг yrnpheiba. Обрађени камен,

уграђсм y зид као обичии тссамик, има облик 
траисза са заобљеиим горњ им делом, ве- 
личине 36,5 х 20 cm (имв. МГБ бр. I 2359). На 
њсму je исклссана y грубом рсл>сфу комиози- 
ција са всликим крстом између афроптираних 
лапопа извијених репопа, који једпом предњом 
шапом стоје lia постол»у крста, a другом га 
придржавају. Рађеиа доста примитивно, y 
псшчару који ce круни, комнозиција прсдстав- 
л>а иконографски мотив византијског порекла 
ио узорима из антике, који ce рстко cpehe y 
нашим крајевима (Сл. 12/За,б). На тсриторији  
Србије забележен je једино иа фасадм цркпс сп. 
Дрханђела М ихаила y Бељ ипи, подигнутс y 
XIX на остацима старијих грађевина. Тада 
нађсии делови срсдн.опскопне пластике 
уграђивани су y зидопе новог храма. 'Гако ce и 
раносрсдм»евекопма млоча са скоро иден- 
тичмом композицијом аф ронтираних лавова и 
дрвстом кимариса уместо крста наш ла узидана 
писоко изнад западног улаза.43 Нраћајући ce 
бсоградском примерку трсба нагласити  да ма- 
сивии крст са ”дии»асто” заобљсиим углопима 
кракова примада тиму процссионих крстова, 
коришћеном y IX и X вску y разним крајевима 
византијског царства.44 Лавопи који га са обе 
страмс ш тите имали су проф илактични карак- 
тер чувара култиог места. Стога су комнозици- 
је ове салржмпс уграђиване изпад улаза или 
испред олтара y храму. Београдски налаз по 
теми подсећа на лавове са Которског и Улцињ- 
ског пиборијума, као и оног са парапетне 
нлоче са Прсвлакс,45 те ce може помиш љ ати о 
узору који je стизао из цептра и y разпим иро- 
винцијским радионииама византијског цар- 
ства био репродуковап, са вишс или мап.е ства- 
ралачке спаге и клесарског искуства.

РАНОСРЕДЊ ОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА

I la простору Унутраши>сг утврђспл откри- 
всно je нсколико група гробова са слабо очува- 
ним скелстиим магсријалом, и то y бли зини  и 
исиод остатака грађсвипских објеката из ка- 
снијег времена.46 Сразмсрно правилан поре- 
дак дслимично очупаних гробова на редове, y 
правцу запад-исток са поврсмсиим скретаи>ем 
ка сепсру или југу, зависно од положаја сунца 
y тренутку укопа, указујс да je рсч о остацима 
иекрополе, a не о појединачном сахраљ ивањ у 
(сл.2).

Како до сада на осталом простору Горм»ег 
града нису откривеии гробоии y сличном no-
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рстку, нађени скслсти очигледно утврђују ло- 
кацију горњогралскс нскроноле, која јс наста- 
ла иа стратсгијски најпажнијсм дслу mphane, 
тс сс можс повсзати са раносредњ овсковпич 
нассљем y непосрсдиој близипи, али и са дра- 
м атичним  ратним  збивањ има на овом просто- 
ру y XI веку. Па тај начин сс утирђујс да јс па 
подручју Неоградског града, порсд пскрополс 
y подграђу Доњег града y састапу раиословен- 
ског насеља,47 постојала join јсдиа, везапа 
искљ учиво за утврђење. Прсма налазима гроб- 
ког иппснтара чипи сс да су ce обс нскроиоле 
током XI вска попуп.авале упорсдо, са том ра- 
зликом m ro су прилози y горм>оградској не- 
кромоли били  оскудии и зиатно скромнији, јср 
ce радило о популацији коју јс сачињапала ио- 
сада утврђс11>а.

Мскропола ce пружала дуж сспсрозаиадмс 
ивице горњоградског платоа, захвагајући и 
део понршине до пранца нружам>а тада дели- 
мичпо ynnuiTCHor бедема каструма. Укупно je 
открипено 39 гробопа, који ce иојединачпо дају 
y каталогу гробопа, ирема рсдослсду открива- 
и>а од 1968. годинс надаље. У опај број ук- 
л>учено јс и 5 гробопа нађсних при истражива- 
љ има 1948. годипе, који ce паподс на крају ка- 
талога гробопа, по литсратури .48 (сл.З).

Пајбројпија група од 23 гроба иађена je 
дуж спол>пе страпс пизантијског'бсдема -  кат. 
бр. 1-16, 23, 24, 35-39 (сл. 2,13,14). У унутрашњсм 
простору, од нскрополс су сс сачувале двс гру- 
пе. Приа од 6 гробопа -  кат. бр. 17-22 (сл.З), дру- 
га од пиза 7 уноредпих гробова иа KpajibCM за- 
падном делу, ол којмх je nehnua залазила под 
темеље касносрсдм>овскоппог зида зам ка- кат. 
бр. 28-34. Уколико ови гробови означавају ре- 
дове некрополе, п.има би ce могла ирик- 
љ учи ти  још три уиорсдпа гроба y мсмосредној 
близинн , испред византијског б сдем а- кат. бр. 
15, 16 и 24 (сл. 14), те je густииа некроиоле на 
крајњсм, западном делу могла изпосити 10 до
12 редова по ш ирини.49 Д уж ипа пекрополе, 
према размаку измсђу ових крајп.их редова и 
оних почетних y бли зини  каиије, могла je из- 
носити око 85-90ГП. При томе треба узети y об- 
зир ла су културпи слојеви y срсдишљем делу 
локалитега униш тсни ненлапскпм радови.ма 
1950-51. године, те ce првобитно стан.е може 
дамас само претпостапити. Према сигуацији 
која je затечена дуж умутрашм»е страпе бсдсма, 
са разбацамим л>удским костима и униш тсним 
лоба!Бама, процењује ce да број од 39 нађених

скслета представља само маи.и лсо пска- 
даши>сг стап,а.

Гела су укомавана исносрсдио y зсмл.у. 
Услсд каспијег npcKOiiaiiaiba тсрсма, ивице
I робних јама ym phcne су само кол i робоиа бр. 
29 и 30. М алобројпи ipoôonn били су обс- 
лсжспи стављаи>см камспа мзнад главе или no
pe;! тсла, олпоспо дслова онека поред тела.50.

Стратиграфија слојсва y којимасу сс пала- 
зили скелеги ноказује да су покојпицн укопа- 
вами немосредло пад римским културним сло- 
јспима, тс су гробпс јаме чсс го залирале y ста- 
ријс слојевс. Продирањс y рнмске слојеис ком- 
статопапо je нарочи го код грумс гробова y i pa- 
мичпој севсрозападној золи, као и код оних 
испод преградног зида замка (сл.15). Зпачајан 
показатељ тадапп1>с ситуације je гроб бр. 22, 
који je нађсм меиосредпо изиад руш евина рим- 
скс куле I (блок IX), игго говори да јс дсо рим- 
ског касгрума y тренутку укопа био већ 
уништен. Поједини гробовн палазили су ce y 
пспосредној близиии огљ иш та из средм»сг ве- 
ка, па нешто пижој коти, ири чсму ни гробови 
ии огњиш та нису били оштећени, што указује 
па истопремепости постојања огн.ишта и па- 
стапка гробова.51 Н екрополаје коришћепа кроз 
дуж и нериол, јср j e  па поједимим мсс гима при- 
viehc i io  o u iT e h c ib c  старијег гроба услед каспи- 
јег укопа.52

Поред стратиграфијс слојсва, приближпо 
датовање хекрополс може ce изврш ити и прс- 
ма скромким гробиим прилозима. П рилози су 
нађснм y пет случајсва. Изпад главе мушког 
скелета y гробу бр. 1 нађсна je леукраш епа 
бронзана карика, a код прса остатак игле, всро- 
ватпо од фибуле (сл. 16). На деспој руци жеп- 
ског скелета y гробу бр. 3 мађсн je бропзани 
прстен са паглашсним рамспом и овалном гла- 
вом lia  којој су урезани концснтрични 
кружићи, док су са обе стране лобан,е биле по 
лве обичме бронзане карике (сл. 16,17). На 
прсту леве рукс мушког скслета y гробу бр. 4 
откривспа јс бропзана карика са задебл>алим 
крајевима " (сл. 16). Фрагмсптопапа бронзапа 
карика нађена јс и код скслста y гробу бр. 14 
(сл. 16).

Значајан гробми прилог y пиду новчића 
иалазио ce са дссие стране лобање скелета де- 
тета старог иреко 10 година y гробу бр. 12. У 
питањ у јс пробушсии срсбрни нопчић угар- 
ског краља Андрије I (1046-1061), којн одређује 
доњу временску граинцу овог гроба.54 To je 
ујслно и једипи примерак новца овог владара
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13. -  Д ео некроиолс испрсд с/з бсдсма Горн>сг града 
13. -  Part of Ihe necropolis in fronl of ihe north-west wall of the Upper Town
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15. -  Дсо гробова испол гемел»а 
касмосрели.оксковиог зида 

15. -  Pari of the graves beyond the foundation of the late

пађен na београлском подручју. 11рема стспспу 
очупаности очиглслно je да je попаи био y ом- 
тицају извсспо прсмс прс ио што јс стављсм y 
гроб. Кал сс узмс y обзир ла јс иробушсн и да 
јс као такав коришћсп н као накит, m ro исто 
тако продужује врсмс њ еговог KOpninheiba -  
времснска граница м>сгопог ставл>ан»а y гроб 
могла би ce померити на другу половину XI 
вска. Овакав закљ учак y склалу јс и  са оквир- 
иим датовањсм осталог гробног инвснтара, 
мосебпо прстсна са концситричним кругопима 
нз гроба бр. 3, којм и обликом и мотивом 
украшаван>а представља карактсристичан 
пример пакита којм сс мосн на Еалканском по- 
луострпу y врсмсну X-XI вска.55

10. -  Гробови са прилозима 
16. -  Graves with grave goods

У MopcMchcitiiM слојсвима нађсно je неко- 
лико предмста који всроватно потичу из 
умиштспих гробова. Дпа прапорца, различито 
обликоваиа (сл. 18/1/2), троугаони привссак 
(сл. 18/3) и бронзаиа маруквина округлог прс- 
сска са отворсним крајсвима (сл. 19), прсдстап- 
jbajy уобичајснс прилогс y пскрополама X-XI 
пска/

КористсНи гробнс прнлоге као доказе ко- 
pmiihciba нскрополс y другој половини XI пс- 
ка, трсба ис го тако прсдпидети да сс прсмс тра- 
jaiba нскроиоле, доста иростране и приличпо 
густог укоиа, lie можс спести само ма пар леце- 
нија. Нсдостају многи елементи за датоваи,е, 
ишчсзли ирм вишсвсковном упиш тавањ у гро- 
бопа, који би могли пруж ити сигурније хропо- 
лошке показатељс. Извссно je да je простор на 
којем ce iipocTiipajia мскронола коришћсн за 
опу спрху само ло срсдиис XII века, тј. до поди- 
зан,а византијског касгсла, те би го била гор- 
iba грапица трајаља мскрополе. Дои>а граница 
може ce поставити само оквирио. С обзиром на 
датонањс словснског насеља и прсдмета M a r c -
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17. -  Гроб бр. 3 
17. -  Grave 3

ријалнс културе, то би могле бити послсдп>с 
деценијс X века.

Иако ce из дапашњсг сагледаваи>а пс могу 
домсти сигурни закључци о нскалашњсм 
садржају нскрополс, ангропотииолош ка ама- 
лиза ируж ила јс извссне податкс о дсмограф- 
ској структури сахра1Бсних. Антрополог др Ж. 
Микић коистатовао je диспропорцију по полу. 
Наиме, од35 испитаних скслста, мушком полу 
припада 26, само један je био жснски, a два скс- 
лета дсцс старије од 10 година. Код прсосталих 
6 скелета пол ce није могао утврлити услед 
слабе очуваности. Приметан je недостатак ске- 
лета старијих особа и сасвим мале деце.57

Значајан податак je да je y групи мушких 
скелета пајвећи број припадао људима y пумој 
животној снази, до 45 година, док су ce само 
двојица својим животиим веком била при- 
ближ или крају шестс деценијс живота. Овак-

18. -  Предмети из уииштених гробова 
18. -  Objects deriving from destroyed graves

•
19. -  Нарукиица из уииш теног гроба 

19. -  Bracelet from a destroyed grave

ви дсмографски подацм, no миш љсњу др Ми- 
кића, ноказују да сс сасвим сигурно не ради о 
једној пормалпој биолош кој популационој 
групи, нсго да ce структура ове групс скслста 
ио полној припадиости и индивидуалној сга- 
рости може приписати иској групацији веза- 
ној за војску или мајсторе.

Д етал.нији рсзултати ло којих je дошао др 
МикиН прсмсравањсм мушке скелетие ссријс 
долосе ce y додатку овог рада.

Из паведене антрополош ке аиадизе могу 
сс извући значајие констатације за осветљава- 
»>с како демографске структурс нскрополе, та- 
ко и ibeiie непосредне всзе са старијим визаитиј- 
ским објектом y историјским условима XI века.

Закључак да ce због доминације мушких 
скелета овдс не ради о нормалној популацио- 
ној групи, већ да ce она може везати за војску, 
објапш>ава и локацију иекрополе око претпо-
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cran jbciio r пизаитијског ф ортификациопог об- 
јскта из ирвих дсцсиија XI вска. Ирсма старо- 
сној доби, која код већине мушкараца пс прсла- 
зе 45 година, очигледно су y питаљу млапови 
носаде. Опај податак о старости, међутим, ука- 
зујс и да je см ртб и ла  насилна. Остаје отпорсно 
питањ с да ли  су опи покошепи y нској сиидс- 
мији или су мушкарии y пуиој ж ивотној смази 
ум ирали  због иоследица ратних поврсда. Иако 
ce y ан али зи  примсИује да због слабс очувано- 
сти остсолош ког матсријала онс нису за- 
пажспе, ова могуИмост ce не можс искљ учити. 
П ознато јс да je y другој половипи XI века ма 
овој територи ји  долазило до угарско-визаи- 
тијских сукоба, од којих je добро позиата 
виш емсссчна угарска опсада Бсограда 1071- 
1072. годиие. У оваквим политичким  ситуаци- 
јама ииз гробова младих људи између 21 и 40 
година, покопаних око утврђсн>а, лако ce можс 
протум ачити као послсдица ратних сукоба.

Податак из анализс да су мсђу остсо- 
лош ким  материјалом констатована два антро- 
морфолош ка типа, први каракгеристичан за 
Словсне, други за монголску групу, всома je 
значајан y разматрањ у истормјских услова иа- 
станка кскроноле наовом  мссту. Када јс Визап- 
ти ја  поче гком XI века лопово добила Београд, 
С ловени су већ увслико били пастаљени па 
овом тлу .5 Према историјски утврђемој улози 
С ловсна y одржавању стратегијске снаге пи- 
зантијског царства59, реална je помисао да су 
пски од њих ступили  y византијску службу 
као члакови посадс обновљ еиог касноан- 
ти чког утпрђења иа крајњој ссвсрној гра- 
ничној лим ији  царства ирема Угарској. У Гор- 
љоградској некроиоли, словенски тип лобањс 
констатован je на всћини скелета из уну- 
траш љ сг простора. Мсђу љима иајбољи при- 
мср пружа лобаља из гроба бр. 21, која ce допо- 
си y ирмлогу. Пасупрот томе, лобап.а моиго- 
лоидног тииа откривена je  Mchy гробовима из- 
вам yrnpheiba уз сам с/з бедсм (ф об  бр. 1), што 
асоцира иа угарске нападе на yrnphcibe y XI пску. 
Мсђутим, исто гако ce може момишл>ати и па 
нрисуство Печенсга, које су Визаитинци иозва- 
ли y помоћ y то врсмс, нако они joui иису антро- 
полошки дефинисами y овим иросторима.

Растурањ е рамосредљевекоппе некрополе 
почело je током npcypcheiba овог простора y 
посебну тврђавицу. Д елимичиим или нотпу- 
пим униш тавањ ем старијих гробова лскропо- 
ла je постеисно нестајала. Почстком XV века, 
нри обнови утврђења, наставља ce упишгава- 
ibe некрополе. Подизањем спољ њ сг севсроза-

иадног бсдема дсо гробопа, стицајем околно- 
стм, доспсва y ров стпорсп између старог и но- 
во1 бсдсма и поиски од п.их бива оштећсн. Под 
темел.има касиосредњов. куле и преградним 
зидом замка остали су делови 8 скслста. 
Упиштаваље ce пасгавило и y каснијим веко- 
вима.

КАТАЛОГ ГРОБОВА

ГРОБ 1 -  роп измсђу северозападних беде- 
ма, кога 112,57, ископавање 1968, блок III Г 16.

Слободно уколан скслет мушкарца, старог 
измсђу 30 и 40 годима, оријентацијс з -  и. Ске- 
лег пакпалпо ouiTehcn грађевикским радови- 
ма. Од лобаи.е сачувана лоља вилица. Псдоста- 
ју кости деспе руке, као и леве иоге од колсна 
мапиже. Jlena рука савијена на грудима. 
Очувапа дужипа 151 cm.

Прилог: изиал главе броизапа карика (тср. 
ипв. 139) и игла, всроватно од фибуле (тер. 
иив. 140).

Поред погу скелета кости другог униште- 
иог скеле га: лобања моноголоидног тима и ко- 
сти иогу (сл. 27).

ГРОВ 2 -  ров измсђу севсрозаиадиих беде- 
ма, кота 112,27, ископанаи,а 1968. године, блок 
III Г 15.

Слободмо укопан скслст одрасле мушке 
особс, слабо очуван. О ријеитација з -  и, са 
скрстањсм од 50° ка сепсру. Опружем иа 
леђима, лобан.а смрскаиа, иаслон>сна lia лепо 
раме, рукс мрекрппсне иа грулима. Укупиа 
дуж ипа 179 cm.

ГРОВ 3 -  ров измсђу ссвсрозамадних бедс- 
ма, кота 112,33, ископаваља 1968. године, 6 j’io k  

III I' 16. (сл. 17).
Слободио укопап скелет олрасле женске 

особе, оријентације з -  и, са скрстањем од 30° 
ка југу. Скелет оиружсм на леђима, смрскама 
лобан>а наслоњена па лсво раме, руке 
прскрштене ма грудима. Укупна дужима 163 
cm.

Прилози: на дсској руци бронзани прстен 
са опалпом главом па којој су урезаии комцел- 
тричии кружићи, са обс страпе лобаље по двс 
обнчпе броизапс карикс (тср. иив. 155-159).

ГРОБ 4 -  ров између сспсрозаиадних беде- 
ма, кота 111,37, исконаван>е 1968. годинс, блок 
III Г 15.

Слободно укоман скслст мушкараца, ста- 
рог између 21 и 30 годииа, слабо очувам, орије- 
тације з -  и. Псдостајс лобаља и дслови ногу.
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Руке прскрштене на грудима. Укупна дужима 
150 cm.

Прилог: на прсту лсве руке фрагмснтопаиа 
бронзана карика са задебљапим крајсвима 
(МГБ, инв. I 2148).

ГРОБ 5 -  ров између северозаиадмих бсде- 
ма, кота 112,62, искоиаваље 1968. годипс, блок 
III В 18.

Слободно укопам скслст мушкараца, ста- 
рог између 40 и 50 година, оријентације з -  и, 
са скретаи>см од 30° ка северу. Скслст оиружен 
на леђима, оштећена лоба!Ба иаслоњсма на ле- 
во раме, руке прекрштснс иа грудима. Укупна 
дужина 170 cm.

ГРОБ 6 -  ров измсђу ссвсрозападних беде- 
ма, кота 112,72, искоиавањс 1968. годипе, блок 
III В 18.

Слободно укопан скслст мушкарца, старог 
измсђу 40 и 50 годима, оријснтисап з -  и, са 
скрстањсм од 31° ка ссвсру. Скслст опружсн на 
лсђима, глава наслои>ена на лсво рамс, руке 
прскрштене на карлини. Нслостају кости ногу 
од колсиа наниже. Очувана дуж ина 115 cm.

ГРОБ 7 -  ров између северозападиих бсдс- 
ма, кота 112,23, ископавањс 1968. годинс, блок 
III В 18.

Слободно укопан скелст мушкарца, старог 
од 40 година, оријснтисан з -  и, са скрстаљсм 
од 31° ка северу. Скелст онружсн иа леђима. 
Оштсћсиа лобаи>а наслољена на лсво рамс, ру- 
ке прекрштснс ма грудима, делимичио сачува- 
не ноге савијене y колсиима иа десму страну. 
Сачувана дужииа 140 cm.

ГРОБ 8 -  ров измсђу северозападних бсдс- 
ма, кота 112,24, ископава](>с 1968. годиие, блок 
III В 18.

Слободан укопан скслст мушкарца старог 
до 45 година, оријентисан з - и, са скрсгањем 
од 35° ка ссвсру. Скелет опружен на лсђима, 
лобања оштећена, десна рука иоложсна на кар- 
лицу, лсва савијсна иа грудима. Укупиа 
дужина 160 cm. Порсд лсвог рамена 3 фрагмсн- 
товане опекс и једна кост.

ГРОБ 9 -  ров измсђу ссвсрозападпих беде- 
ма, кота 112,24, ископаван»с 1968. годинс, блок
III В 18.

Слободно укопан скелет дстета, старог 
иснод 10 година, оријентисан з - и, са скрста- 
н,см од 5° ка северу. Скелет оштсћсн, лобања 
окренута за 180°, рукс прекрштене на грудима, 
недостају кости ногу. Очуван дуж ина 80 cm.

ГРОБ 10 -  ров измсђу сспсрозападних беде- 
ма, кота 113,13, ископаваљс 1968. годиме, блок
IV Г 25.

Слободно укоман скслсг одрсле мушке 
особс, оријситисам з - и, са скрс тањем од 20° ка 
ссвсру. Лобаља наслољсна иа лсво рамс, руке 
скрштеис на грудима. Укуппа дуж ин а 160 cm.

ГРОБ 11 -  ров H3Mchy ссвсрозападних бсде- 
ма, кога 112,37, ископаваље 1968. годипс, блок 
III В 17.

Слободно укопап скелетодраслог мушкар- 
ца, оријснтисаи з - и, са скрстањсм од 32° ка 
ссвсру. Скслст омружсн на леђима, лсва рука 
па карлици, десна на трбуху. Укупиа дуж ина 
150 cm.

ГРОБ 12 -  ров између ссверозападних бсдс- 
ма, кота 112,34, искомавам>с 1968. године, блок 
III В 17.

Слободно укопан скслст детста, старог 
испод 10 година, лошс очувам, оријентисан з -
и, са скрстањсм од 30° ка ссвсру. постоји лога- 
н»а, дслопи рсбара и дслови костију дссие моге. 
Сачувана дуж ина 72 cm.

П рилоп са дсснс страие лобаље, код сле- 
ноочницс, лробуш сн срсбрии иовчић угарског 
крал.а Аидријс I (1046-1061).

ГРОБ 13 -  ров измсђу севсрозападних бсде- 
ма, кота 112,20, ископавањс 1968. годипс, блок 
III В 18.

Слободио уколап скелст одраслог мушкар- 
па, слабо очувам, оријсмтисан з - и, са скрета- 
њсм од 35° ка ссвсру. Скслст опруж ен на 
лсђнма, oiiiTchcn пакиалио укомава!ђсм гроба 
бр. 14. Лобаља помсрсиа y c ipany , десла рука 
на карлици, лсва на грудима. Псдостају косги 
од колеиа нанижс. О чуваиа дуж ина 90 cm.

Са обс страмс скелета дслови костију из 
унутрашњ их гробова.

ГРОБ 14 -  ров измсђу севсрозападних беде- 
ма, кота 111,90, искоиаваљс 1968. годиие, блок
III В 17.

Слободно укопан скслет одрасле, вероват- 
мо мушкс особс, старс прско 50 година, оријсн- 
тисанс з - и, са скрстањсм од 34° ка ссвсру. Скс- 
лст олруж ен на лсђима, глава иаслољ сиа на 
лсво рамс, руке прекрштенс изпсд карлипс. 
Укупна дуж ииа 175 cm.

Прилог: бромзана карика (тср. инв. 454).
ГРОБ 15 -  западна страпа правоугаоне от- 

ворсис куле код бсдсма који води y Дољи град, 
кота 110,30, исконавањс 1969. године, блок II Д
10.
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Слоболно укопаи скелст одраслс особс. 11е- 
довољно кош таних остатака за антроиолош ку 
обраду. О ријентација з - и, са скрстањсм од 40° 
ка југу . Оштсћси укопавањем кулс. Псдостају: 
лобања, кости дсснс странс тсла, кости обеју 
иогу ол колсна нанижс. Лспа рука ма карлици. 
О чупана дуж ина 120 cm.

ГРОБ 16 -  западма страна кулс, код бедема 
који нодн y Дољи град, кота 110,30, нскопапање 
1969. годинс, блок II Д 10.

Слободно укопан скелст одраслс особс. 11с- 
довољно коштамих остатака за амтрополошку 
аиализу. О ријентисаи з - и, са скрстаљем до 40° 
ка југу . Ош тећен зидаи>см бсдсма и укоиом 
гроба бр. 15. Лобања смрскана и момерена улс- 
во, недостају дслови грудног коша, дссиа рука, 
кости обс no ie  од колена нанижс. Лсва рука 
иолож сиа па карлицу. О чувапа дужима 130 cm.

ГРОБ 17 -  код ссвсриог зида каснијсг 
П аш иног копака, кота 115,68, ископавањс 1972. 
годиие, блок IX Ћ 21-22.

Слободно укопан скслет мушкарка млађсг 
од 20 година, оријснтисан з - и. Опружсп на- 
леђима, сачуван до колсиа. Лсва рука прс- 
бачсиа прско груди, дссна ирско карлицс. 
О чувана дуж ина 155 cm. Порсд лобаљс јсдап 
обрађспи тссаник.

ГРОБ 18 -  код севсрног зида П аш иног ко- 
нака, кота 115,11, ископавање 1972. годипе, 
блок IX Ђ 23.

Слободио укопан скслст мушкс особс ста- 
рс до 30 година, оријснтисан сз - ји. Опружсн 
на леђима, лсва рука прсбачена прско карлицс, 
дссна ирско груди. Укупна дуж ина 170 cm. Из- 
над главс иостављен камеи.

ГРОБ 19 -  код ссвсрног зида Паш иног ко- 
иака, кота 114,80, искомавањс 1972. годипс, 
блок IX Ђ  23.

Слободно уконан скслет мушкарца старог 
између 30 и 40 година, оријентисан сз - ји. 
Опруж ен, руке прекрштсне на грудима. Укун- 
на дуж ина 155 cm. Кол главс и погу по једап 
камсн.

ГРОБ 20 -  код севсрног зида Пашиног ко- 
нака, кота 114,80, ископавањс 1972. године, 
блок IX Ђ 23.

Слободно укопаи скслет мушкарца старог 
до 45 година, оријснтисан јз - си. Скелст 
опруж сн на лсђима Очуван до колспа, рукс 
прскрштспс на грудима. Сачувана дужипа 140 cm.

ГРОБ 21 -  са унутраш љ е страпс византиј- 
ског ссвсрозападног бедсма, кота 114,09, иско- 
павање 1972. годинс, блок IV Д 23.

Слободно укопан скелет мушкарца старог 
измсђу 30 и 40 годииа, оријсптисан јз - си. Скс- 
лстоп руж ен  на лсђима, рукс ирскрштснс прс- 
ко груди (сл. 26).

ГРОБ 2 2 -  изпал римскс куле II, кота 114,75, 
ископапање 1972. голипе, блок IX Ђ 24.

Слободно укопап скслст мушкарпа старог 
до 45 година, оријснтисап јз - си. Оштсћсм ка- 
смијим Iрађснипским радовима. Очуваи од 
карлицс накижс.

Fl’Oli 23 -  из.мсђу ссвсрозамадиог бсдсма и 
правоугаонс отворсис куле, кота 109,24, иско- 
upanaibc 1978. годинс, блок II Д 9.

Скслст уиииггск град|[>ом ссверозападног 
бсдсма. Пол нсутпрђси. Кости дислоциране, 
лобаина смрскана. Уз кости иађсни фрагмснти 
праисгоријске и римскс ксрамике.

ГРОБ 24 -  испод тсмсл.а мравоугаопе о гво- 
рспс кулс, са западпс страис, кота 110,23, иско- 
иапаи.с 1978. годинс, блок II Д 10.

Слободио укопап скслсг мушакраца робу- 
спс грађс, оријентисан з - и, са скретањсм од 
38° ка југу. Лобања нсдостајс, рукс прекрштспе 
lia грудима, скслст од ногу залази иод темсљ 
кулс 9. Сачувана дуж ина 70 cm.

ГРОБ 25 -  ссвсрозападии плато код турског 
зида, кота 103,84, ископавањс 1979. године, 
блок VI 3 4.

Слободно укоиам скелет одраслс мушке 
особс, оријентисан y правцу ј - и. Оштсћсна 
лобам>а иаслоњсиа иа лсво рамс, кичма дисло- 
цирама, исдостају кости дсспс страие тсла, од 
полоиинс исвапимс скслсга залази нод турски 
зид.

ГРОБ 26-ссвсрозападпи нлато, кота 104,01, 
искоиаваље 1979. годинс, блок XI Ј 2.

Слободмо укопап скслст одраслс особс 
исутврђсног пола, оријентисан ји  - сз. 
OiiiTchcii. Лобам>а смрскапа, исдостају дслови 
кичме, грудмог коша, појединс кости руку и 
ногу. Укупна дужипа 160 cm.

ГРОБ 27 -  севсрозападни илато, код јуж ног 
зида Ј рађспние из XVI вска, кота 103,83, иско- 
правања 1979. годинс, блок XI Ј 3.

Слободио укопан скелст одраслс особс 
нсутврђсмог иола, оријситисап ји  - сз. Скслс г 
всома OiiiTchcii, лобаља смрскаиа, недостају ко- 
сти кичмс, грулног коша, руку, као и бутпа 
кост дсснс моге. Укуппа дужипа 159 cm.

ГРОБ 28 -  код иравоугаонс отворсне кулс, 
јуж иа cipana, кота 111,18, ископаван>а 1980. го- 
динс, блок V IIЂ  11.
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УНУТРЛШЊЕ УТВГћЕЊЕ БЕОГРАДСКОГ ГРАДА

Слободно укопан скелет мушкарца старог 
до 35 година, оријентисан сз - ји. Скелет 
опружсн на лсђима, оштећен касиијим 
грађевинским радовима. Недостају ноједини 
делови кичме и карлице. Jloôaiba »1аслои,сма на 
деско раме, рукс прскрштсне на карлици. 
Укупна дуж ина 155 cm.

ГРОБ 29 -  код преградног бедсма замка, ко- 
та 11132, ископавап>а 1980. године, блок VIIЂ 12.

Слободно укоиам скслст мушкарца старог 
прско 45 година, оријснтисап сз - ји. Од појаса 
наниже залази под преградни зид замка. Гор- 
њи део ouircheii грађсвииским радовима. Са 
лсве страие скелета растурснс кости другог 
скелета. Очувана дуж ина 50 cm.

ГРОБ 30 -  код преградмог бсдема замка, ко- 
та 111,32, HCKOiiaBaiba 1980. годимс, блок VIIЂ 12.

Слободпо укопан скслст мушкариа старог 
измсђу 30 и 40 година, оријснтисан сз - ји. 
Опружен на леђима, всома оштсћен грађсвип- 
ским радовима. Jloôaiba смрскаиа, нсдостају 
појсдине кости кичмс, рсбара и руку. Од срс- 
динс бутне кости нанижс скслст залази под 
прсградни бедем. Очувана дужина 90 cm.

ГРОБ 31 -  код прсградног зида замка, кота
111,77, ископаван>е 1980. годинс, блок VII Ђ-Е 12

Слободио укопан скелет мушкарпа старог 
прско 45 годипа, оријентисан сз - ји. Откривен 
y всома oiiiTchciiOM стању. Од половинс груд- 
ног коша наиижс залази под преградпи бсдсм. 
Очувана дуж ииа 45 cm.

ГРОБ 32 -  код прсградиог бедема замка, ко- 
та 111,63, ископаван>а 1980. годипс, блок VII Е
12.

Слободно уконаи скслст мушкарца ста- 
рог испод 60 година, оријеитисан сз - ји. 
О ш тећсн грађсвинским радовима. Од моло- 
винс бутне кости залази под прсградни бс- 
дсм. Смрскана лобањ а наслољ сна на дсспо 
раме, руке прскрш тене на грудима. лево од 
лобаљ е постављ сна опска. С ачуваиа дуж ина 
92 cm.

ГРОБ 33 -  испод срсдњовсковпог зида, кота
111,48, ископавање 1980. годимс, блок VII Е 12.

Од скелета одрасле мушкс особе, оријснти- 
саног јз - си, пронађен доњи дсо тсла, оштећене 
карлице и лсве ноге. горњи лсо скелста залази 
под средљовсковнси зид. Сачуваиа дужина 122 
cm.

ГРОБ 34 -  код преградпог бсдсма замка, ко- 
та 111,35, ископавањс 1980. године, блок VII Е 
12.

Слободно уконан скелст мушкарца старог 
исмод 40 годима, оријснтисан сз - ји. Скслст 
OiiiTchcii грађсвинским радовима. Смрскапа 
лобања наслоњена иа лево раме, рукс 
прскрштснс на карлици. Од средике цсвашша 
залази иод прсградии бсдсм. Са лсве страис 
гроб јс био ограђсн са два камсиа. Сачувана 
дуж ина 156 cm.

Гробови бр. 35-39 ископапи су 1948. годинс. 
У овом каталогу лају сс нодаци којс су објави- 
ли  руководиоци опих HCKOiiaBaiba, уп. Д. Јова- 
новић, М. и Д. Гарашанин, н.д, Старинар, 260- 
262. Римски број y загради иза рсд. броја гроба 
јс првоби гни број гроба.

ГРОБ 35 (I) -  севсрозападни бсдсм, кота
114.05, HCKOiiaBaiba 1948. године, блок IV

Скслст јс оријспгисап јз - си, лобаи»а 
смрскана, рукс скрмггспс l ia  сто<маку. Гроб јс 
био 01 рађсн са псколико камснова.

ГРОБ 36 (II) -  севсрозападпи бсдсм, кота 
112,65, ископаван.с 1948. годинс, блок IV

Скелет јс оријснтисан јз - си, оштсНсп 
градњом cnojbibcr бсдсма.

ГРОБ 37 (III) -  северозападпи бсдсм, кота 
112,23, искоиаван»с 1948. годинс, блок IV. Скс- 
лст оријснтисан јз - си.

ГРОБ 38 (IV) -  ссвсрозападни бсдсм, кота
112.05, ископаван>а 1948. годинс, блок IV.

ГРОБ 39 (V) -  ссверозаиадни бсдем, кота 
112,10, HCKOiiaBaiba 1948. годимс, блок IV. Гроб 
дслимичпо откопап.

ВМЗАНТИЈСКА ОБНОВА УТВРЂЕЊ А  
ПОЧЕТКОМ XI ВЕКА

Прсма архсолошкој ситуацији  на тсрсну 
која сс можс довести y всзу са ратним збива- 
п.има око Београда y X и XI вску, могло би сс 
прстпоставити да je y врсмс бугарског прсузи- 
маи,а Bcorpa;ia од с гране цара Самуила тврђава 
била порушсна y Bchoj мсри. Улаз и кула II 
римскс ссвсрнс капијс, као и наставак бсдсма 
каструма ка западу, били су всћим дслом 
униш тспи, a на њиховом 11скадашп>см правцу 
пружан>а били су укопани нски раносрсди.овс- 
ковни гробови. Мсђутим, кула I римскс ссвср- 
нс капијс изглсда да je y го врсме остала још 
рслатнппо сачувапа, судсћи по чпрсто очува- 
пим тсмсљима, првим редовима каменова са 
лица, као и по п.сној иовсзаностн са каспијим 
визаптијским доградњама и иадградњама (сл. 
2).
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МАРИЈА БАЈАЛОВ1ГЋ -  ХАЏИ-ПЕШИЋ

20. -  Византијска капија, XI -  XII век 
20. -  Byzanlinc gate, 1 lth-12th centuries

У всликој византијској офанзиви за осваја- 
м.с Балкана, на самом почстку XI века, заузста 
je цела Бугарска. Византија je ионово завлада- 
ла целим Балкамским полуострвом и н.ена 
власт протсзала сс до Саве и Дунава. Историј- 
ски извори говоре да ce од 991. године цар Ва- 
силије II палазио непрекидно чстири године 
на Балкану.60 У том времеиу je и област Бсо- 
града уклопљ ена y систем Византијског цар- 
ства, a бсоградска тврђава оиет постала 
значајан војниобјект насамој граници царства 
према Угарској.61

Да би заш титили онај дсо тврђаве који je 
пружао најбоље слратегијске могућности за 
одбраиу дсла тврђаве према дољоградском иа- 
сељу и приобаљу, одакле су долазили нспри- 
јател>ски папади Угара, Визаитинци су били 
примораии да заш тите први појас одбрамс 
тврђавс. Стога je на северозамадном делу Гор- 
њег града изграђен y овом времену нови спољ- 
ни бедем, помереп за неколико мстара испрсд 
лини јс  бсдсма каструма, преко всћ наслојеног 
ивичног појаса гребена. Всзујући га за римску 
кулу I, која je на источној страни остала при- 
всзана уз бсдем каструма, створсна je чврста 
одбрамбена лини ја  дуж цслог с/з потеза Гор- 
њег града, која je сада иш ла ивицом грсбсна, 
удал>авајући ce постепено од првобитиог прав- 
ца бедема каструма и гтратећи тачно коифигу- 
рацију терена на с/з углу.

У новом бедему отворена je капија y исио- 
средној бли зини  испред прстходпс, чију je 
ф ункцију наследила. Тиме je усиоставл>ен пре- 
кинути, a неопходпи контимуитет комуника- 
ције са подграђсм y Д ојбсм  граду. Опим

грађевипским захватом понопо јс усиоставл>е- 
на пајкраћа веза са доњоградским иассљем, 
што je било всома пажпо y случају изненадне 
ратне опасиости, када je становништво нала- 
зило рсфугиум на овом простору. Овде je по- 
трсбно истаћи чињеиицу, која y досадашњим 
изучапан.има Београдске тврђапа пије допољ- 
по подвучена, да je од римског псриода, преко 
визаитијске нрсвласти y XI и XII веку, па свс 
до врсмена дсспота Стефаиа Лазаревића, ова 
стрма комуникација била најдирсктмија веза 
Гори>ег града са занадним подграђем, на којем 
je мослс римског настало најстаријс словеиско 
насеље. Стога je иослс pymeiba северие римске 
капије било неоиходио изградити нову, на 
правцу истог иута. Нову капију јс сада ш тити- 
ла преостала римска кула.62

Изградн,ом none каиије, кула je била пове- 
зама и ојачана са заиадие стране масивиим зи- 
дом, чији су остаци откривсни y тсмељиој зо- 
пи источпог лела византијске капије, од котс 
117.12 до коге 116.05 (блок IX, Ђ 26). Чпрсто 
зидапа маса садржи прпи ред мсправилмо кле- 
саних кпадсра, који су сачинлвали лице, и лсо 
гемеља од ситиог ломљеног камена. Темел» ce 
завршава јасио уочљивим редом прапилпо по- 
рсђенога, уско клесаиог камеиа (сл. 20). Овај 
мојас чврстс грађспииске конструкције одваја 
ce од липијс капије иснод деспог довратника и 
y благом луку скрсћс ка југу, обухвагајући 
при томс, дслимичио, остатке римске капије и 
куле II свс до њихове темсљмс зоне (сл. 21). 
Дсбео слој малтериог пода, нађен испред оми- 
саног дела зида коисф укције на коти 116.67, 
изглела да je покривао спе римске културне 
слојеве.

Услед изузетно сложенс ситуације са број- 
ним грађспинским фазама којс су ce  смењива- 
ле на овом важном стратсгијском чвору, овај 
несумњиво зпачајан архитектонски објеката 
ce могао иратити y дуж ипи од свсга три метра. 
У садашњој ситуацији не постојс могућности 
за реконсф укцију  љеговог дал>ег правца 
пружаља. Мсђутим, упоредном анализом тсх- 
мика грађеља са подацима из с ф а т ж  рафских 
слојсва око капнје, дошло ce  до нових c a3 i ia ib a
о обликован»у овог дела Горњсг града пре н.е- 
говог фансформисаЈБа y кастсл Комненског 
)1сриода, средином XII века.63

Упоређујући ноложај сгаријс конструкпи- 
је y одиосу на капију, констатовано je да ce 
иста техпика зидаља неправилним квадерима 
између којих je умсгапо ситнијс камење no-
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УНУТРЛШЊП УТВРВЕЊЕ (.РОГИЛДСКОГ ГРАДЛ

21. -  С и 1>аиија улазиог комилекса, изглсл и ocuoiut 
(Л. остаци римске куле II, Б. старији византијски зид. 

В. византијска капија

21. -  Situation of the entrance complex, appearance and 
base (A. remains of Roman tower II, B, older Byzantine 

wall, V. Byzantine gale)

навља иа лсвом довратнику капијс и иа крат- 
ком дслу бсдема y п>сговом дал>см наставку ка 
западу, са веома јасно наглашеном лииијом ка- 
скадпог pyiueiba и каснијег дозиђиваља y по- 
вој техници (сл. 22). Ово дозиђиваљс, као и она 
каснија, врло примстна на унутрашплм лину 
визаптијског бсдсма, говоре о љеговом дугом ко- 
ришћсњу током којсг јс долазило до драстимпих 
рушења, прозрокованих ратпим сукобима око 
ocBajaiba овог значајног стратсгијског чвора, ал и 
и до обнова y псриодима прсдаха.

Задржавајући ce овом приликом само ма 
најстаријој фази византијског бедсма и капије 
y њему, утврђено je, дал>с, да леви довратник 
капије лежи на камсном испусту који тече це- 
лом унутрашњом дужином капије, y истој рав- 
ни са горњом линијом онисане копсф укције 
(кота 117.12), означавајући првобигни под, са 
малим лучиим удубљсљсм за отицан»с воде иа 
средини унутрашње стране улаза (сл. 20).

Слој гарежи изпад овог пода озиачава 
уништсљс најстаријс фазе бедема и капије, вс- 
роватно y борбама 1072. године, иослс чсга јс

уследм.м обнова. 11ос|анл»ањс новог малтср- 
HOI пода И Јмалслоја шута па коти 117.60, која 
одговара и л иии ји  прве рскомсгрукцијс бсдема 
y ibci'OBOM дад>см пруж аљ у ка западу, збило ce, 
по свој прилмци, средином XII века приликом 
обликоBaiba кастела. П рстпостављ а ce да je y 
овој обнови дссни довратпик мове капијс прс- 
зидан y склопу новог крака бсдсма, повсзаног 
са кулом на чсопој, источпој страни новс фор- 
тнфнкационе целине. Својим севсрним угао- 
ним испустом, ова кула обухватила je остаткс 
римске кулс I.

Јасно одређсне лини је pymeiba и дозмђива- 
п>а на yiiyipaiiiiboj страпи византијског бсдсма 
брижл>ипо су прикривспс ма спољној страни. 
Овде, међутим, локација гробова y испосред- 
ној близини темел.пс зоне мружа додатие по- 
даткс о могуНности ранијег датован>а бсдема.
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22. -  Део визангијскос бслсма ca иресском кроз c.inju«/ mi pi mi le к.шијс
22. -  Part of the Byzantine wall with cross section through the layers ot the gate covered wuh earth and rubble

23. -  Гроб бр. 5 испред с/з бсдсма 
23. -  Grave 5 in front of ihe north-west wall

Приликом одрсђипам.а локацијс и прсмсиа 
пастапка рапосредњопскопнс искрополс 
рсчсно јс ла сс извсстан број гробопа налази y 
мсмосрелној близиии тсмељне зоис бслема (сл. 
13. 23). Гробоии су, на основу малаза попца 
угарског крал>а Апдријс I и гробних нрилога, 
одрсђсии y лругу полопипу XI пска, тј. y прсмс 
прс иодизаи,а пизаптијског кастсла. Уколико 
јс после њихопог укопа дошло до зида!Ба бсдс- 
ма, нски од тих гробова свакако би били 
умиштени, као што јс то био случај са гробо- 
внма који су лсжали па линијм  бсдсма и кулс 
из касног средњег века. Овдс, мсђутим, нијс 
дошло до oiiirchciba деснс странс скелста који 
јс бмо мепосрсдно испрсд бслсма, тс јс могућпа 
прстностапка да су гробови настали послс по- 
лизаи>а бсдсма. Прсма фазама дози1)ипа11>а, кон- 
статованим ма унутрашљој страни бсдсма, 
горп.а ко га старијсг дела, ojipchcna y првс децс- 
пијс XI вска, надвисујс са спољне странс слојс- 
ис I робопа за 20-30 cm и истиче сс као тсмсл.на 
зона бедсма. Како су градитељи кастсла кори- 
стили  овај бсдсм и даљс, надзиђујући га и 
уклапајући кулс y н»сга, могућс јс да су на 
спољној страни мало увукли својс надзиђива- 
и.с, чиме ce стпорио утисак да je y питаљу тс- 
\icjbiia зопа. О препранкама бсдема средином 
XII вска дстал.мијс he ce говорити y поглапл>у 
о пизантијском кастслу.

Византијска обнопа одразила сс и на стањс 
старосрпског нассл.а на опом иростору. Опису-
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јући  га, нанрсд je наглашено да су остаии ста- 
ниш та били груписани углавном око дсли- 
мично поруш еног комилскса римске ссвсрне 
капије, односно y близипи најближе комуни- 
кације са доњоградским пассљсм. Постепепим 
уништавањем старих станишта, иајпре изград- 
њом визаитијског бедема y XI вску (станиш тс 
I), a затим преграђиван>см овог простора на ј/з 
и западној страни (станиш та II и III), мсњао ce 
прпобитми изглед унутраииБсг простора. Ста- 
ријс полуземунице и драснс куће иестајале су 
под тсмсљима нове фотификационе цслипе, a 
новс кућс, вероватно мредодређене само за 
смештај војне посадс града, изчезле су y касни- 
јим псковним разарањима. Лпализом остатака 
насеља и љеговог односа прсма повоиз- 
грађсном бедему nomphciia je до сада вишс пу- 
та изречена прстмоставка о могуИој дсли- 
мичпој обнови тврђапс y XI вску, засповапа па 
историјским чињеницама о важности Београ- 
да као војног упоришта y одбрани дуиавскс 
границе византијског царства према Угрима 64

Налази византијског новца и ксрамике из 
слојева y простору око новоизграђсне каиијс 
noTBphyjy податке из историјских извора о по- 
ковиом ирсузимаљу власти »ад овим ио- 
дручјем крајем X века. Изнад јаког римског 
културног слоја овде су ископана два визап- 
тијска амонимиа фолиса груие А2, исковама 
измсђу 976 и 1030/5. годимс, за време владавинс 
цара Василија П. На пизантијску присутност 
на овом простору, y всзи са могућом обновом 
стратегијски угрожеиих Горњоградских зиди- 
на почетком XI века, указују још два аноиимна 
фолиса исте групе, мађсиа на дал>ем иравцу с/з 
бсдема ка истоку и код с/и бедема.66

И сги je случај и са ксрамиком која, осим 
што потврђује насељеност овог простора y XI- 
XI вску, пружа и податке о увозу иеких прсд- 
мета из других области византијског царства. 
У овом погледу посебно су вредии налази 
фрагмснтованих амфора или магарика, како су 
ови облици судова називами y то врсмс y Ви- 
зантији  67

О ви већи судови кратког врата од којег су 
полазиле две масивне дршке, са заобљсним и 
рсбрасто избраздаиим трбухом, били су намс- 
њ ени транспорту течности, тс су стога и обли- 
ком и димензијама били прилагођспи скла- 
диш тењ у y утробама бродова. Начиљсни од ие- 
сковитс зсмље црвене бојс, 0 }«и су били прсма- 
зани слојем беличасте ангобе, a на рамену су 
често имали урезане разне симболе или слова. 
На простору око византијскс капије нађсмо je

псколико иримерака судоиа овог облика, мсђу
којима јс мајзиачајнија рскоиструисана мага-
рика, која па рамену има урезану композицију
стилизовапог грчког крсга, око којег су груии-
сана слова и знаци, који би могли бити и озна-

68кс власника или произвођача (сл. 24). Према 
типологији  израђсној на основу бројмих нала- 
за са широког пространства византијског цар- 
ства, 01 ia ce може сврстати y II груну, са нај- 
ближом аналогијом y примерку нађсиом y 
утроби брода, потонулог 1020-1025. годиие y 
Serce Limanu y Турској.69 Урезана слова НХ и 
знак крста мађсни су па још једном фрагменту 
трбуха магарике из иавсдсног слоја XI пска. 
Ма основу карш рапих палаза овог облика са

— t '

24. -  Низантијска магарика, XI век (цртсж Н. 
Степаиовић)

24. -  Byzantine megarric, 11th century (drawings by N. 
Stcpanovié)
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25. -  Moi yhn изглод c/3 угла I opn.cr града > XI вску 
(оспова Бсоградског грала са остацима насслл IX и 

XI вска no М. Поповићу)
25. -  Possible look of the north-west comer of the Upper 

Town in the 11th century (Basis of the Belgrade Town 
with remains of the settlement of 9th and 11th centuries 

after M. Popovié)

иростора Царнграда, Бугарске, Румупијс и 
цриоморског појаса Русије, утпрђспо јс да je y 
псриоду X-XII пека иостојала оргаиизопапа 
тргопина прсдмстима one прсте из Цариграда 
за потребс појинх посада y граничним rnphana- 
ма, мсђу којс ce сада спрстапа и Бсоград.

У иисаним изпорима XI пека Бсоград ce 
пишс ИОМИП.С тск од осме децснијс to i пска, y 
пези са угарско-пизантијским борбама,71 те су 
комстатације о значају утнрђен>а за прсмс вла- 
дапнмс цара Василија II потеклс из опш тсг са- 
глсдапа1Ба полнтичке и организационс ситуа- 
ције на Балкаиу, чему je цар поспетио мосебну 
пажњу. Мсђу тпрђапама које je опај цар обно- 
пио и ли  подигао нсма Бсограда,72 те су архео- 
лош ки налази са с/з дсла Горљег града прна 
пајапа ових промена.

11рсма ситуацији саглсдапој на терену, мо- 
гућно je да ова обнопа нијс била већег обима. 
Она ce уклапа y оиштс стаи>с на дунапској i pa-
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ничпој лини ји  y прсмену пладапиис иомсну- 
IOI цара. Резултати архсолошкмх ралопа ма 
осталим локалитстим а Подупапл.а nom phyjy 
да je y нопим иолитичким услопима X и XI 
пска жипот настапљсн и y другим римским и 
рапоиизамт'ијским градоиима, јср ce и лал>с 
жипело умутар бсдема и око љих, a подизала 
су сс и мап.а раносредљопсковна yrnpl)cii>a y 
каструмима. 3

Изнста хипотеза о старијем византијском 
утпрђсњу XI века на просгору Горљсг града 
упсколико сс одржапа и y Бечкој илустропаној 
хромнци. У опом прсдпом историјском нзпору 
мрпи пут ce cpehy подаци о иојсдиним делопи- 
ма града y om tcy разорпс угарске опсаде Бео- 
града 1071/72. годипс. 4 У досадашљој литсра- 
гури они подаци су лрихпатаии са изпссном 
рсзсрпом, јср јс хроммка настала много касмије 
ол историјских догађаја који сс y њој приказу- 
ју, али y одпосу на проблсм иастапка пизаитиј- 
ског утпрђеил y TopibCM i раду, чини ce да на- 
зипс иоједипих делопа града трсба још једном 
расмотрити.

11од тсрмимима "civitas" i "urbs" y Бсчкој xpo- 
пици jc oôyxnahcii утврђсни град, ca бедсмима 
и кулама. Наимс, y изпору ce описује како су 
Угрм -  користсНи писокс дрпенс кулс, опсалпе 
спрапс идугачкс падстрешиице које су ш тити- 
ле нападаче при мрилазу улазима кула -  на 
пским местима разорили бедеме града до тсмс- 
л»а ("dcstruxeruni muros eius usque ad fundamcn- 
tum"). "Subsolanus", мредграђе, спомињс cc no- 
себмо, као дсо града који јс најпише био 
oiurchcn пожаром. Tpchu део града, "агх", 
mphana, користи сс као појам за послсдм.у од- 
брану. У тпрђапу, псропатмо неош тећспу го- 
ком борби, побсгли су м y љу ce затпорили 
прсостали брапиоци Бсограда, са пођом Мико- 
том. Сиш ли су из ”arx"-a ("omnes qui in arcc erant, 
dcsccnderunt") тск када cy им Угри обећали 
заш титу,75 што гопори да je прсдаја изпршсна 
псропатно y Доњсм граду. Како ce y изпору ко- 
ристи и појам "castrum" за тпрђапу, чини ce да 
ce назип "агх" односи па посебно утпрђени дсо 
y Горњсм граду.

У садашњсм сагледапан»у -  имајући пред 
собом делопс старијс фазе пизантијског с/з бе- 
дсма са обиопЈБсном римском кулом, мииимал- 
ис остатке нассл.а и некрополе, низантијски 
нопац и делопс упсзсних амфора -  заиста иије 
moi yhe потпрдио одгопорити да ли je y опом 
случају рсч о ширем заштитном појасу y окпи- 
ру Topiber града. У недоумици, присутпој и 
код других аутора, ла ли су топографски иода-
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ци о Београду тачни, нс можс ce занемарити 
иодатак из увода Бсчке хроникс да je иста на- 
писана на осиову старијих хромика. 6 Овај по- 
датак отвара врата рсдативној нроцсми да рсч 
"агх" означава старијс визаитијско утврђсм>с. 
Оиа ce, можда, може иовсзати са претпостав- 
ком о иостојаљу заш титног земљаиог појаса са 
палисадиом оградом,77 који je претходио дефи- 
нитивном обликовањ у овог простора, али та- 
кав заш титпи појас још није потврђен y архсо- 
лошком истражинању.(Сл.25).

После тешке опсаде 1071/72. године всро- 
ватно je поново дошло до обновс бедема y Гор- 
њем граду. Бсоград, као значајно византијско 
граничмо утврђсње, морао je имати стамене 
бедемс, спремие да дочскају и одбију none 
угарскс наиаде, до којих je и дошло после рсла- 
тивног мира од неколико дсцсиија. Византиј- 
ски хроничар Јопан Кипам изричито кажс да

je угарски крал» Стсфан II годиис 1127. пе само 
сравнио Београд са зсмљом, всћ јс и камсње из 
п>сгових бедсма прснсо прско рскс за изградњу 
Зсмуна.78 To je всроватно био и крај мрвс фазе 
византијског утврђе1Ба. На пизантијску при- 
сутност на овом мссту и y овом врсмсну ука- 
зујс и иовап Јована II Комнина (1118-1143), 
пађсн y шуту код југозападпог бедема Уиу- 
трашљег града.79

У другој фази пизантијске обиове опог 
простора, када јс на с/з делу Горљсг града обли- 
кован кастел М апојла Комнипа, бсдсм према 
Дунаву и дал>с je задржао свој стратегијски 
значај. Дозидап jc, a мо потрсби прсзидаи, на 
оштећеним мсстима. Тако ce дссило да je y мал- 
теру бсдсма остао заробљеи чанкасти nonan оног 
владара, као грајпо спсдочамстпо јсдис од обнова 
овог фортификаиионог потеза, коришћеног y 
дугом раздобјБу од XI до краја XVII века.
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Maévanska Mitrovic -̂j, Sirmium, XI, Beograd, 1980, 9,15, 
fig.49 (стаииш тс бр. 16 ca глиненом калотом).

12 При опису судова, y напоменама ce поред сигна- 
турс Типологије сред1Бовсковне керамике, урађсне y 
Пројекту за Београдску тврђаву приЛрхеолош ком ин- 
ституту, која садржи податке о тииу и месту налаза, 
наводи и број инвснтара средњовсковнс збирке Музеја 
града Веограда (МГВ). Захвал>ујем колсгама из Пројек- 
та иа могућиос ги корииЈћен.а Типологије.

13 Пречиик отвора креће ce измсђу 19 и 27 cm, a 
највећи пречник грбуха по мравилу je за око 4-5 cm 
шири од  прсчника отвора.

14 Ископавамл 1972. годиме. сигн. 136/11/32, МГБ, 
бр. инв. 11501; 1971, сигп. 295/11/32- испред византијске 
капије

15 Ископаванмт 1972. године, сиги. 375/11/32
16 Ископаваил 1972. годиие, сигн. 384/11/32, МГБ, 

иив. бр. I 1661
17 Ископаванл 1972. године, сигн. 103/11/32
18 Д. Мркобрад, Налаз ранословснске земунице из 

Во;Бсвца, Гласник СЛД, 2, 1985, 188-192; Исти, Село 
Вољевии код Земуна, словенско нассљс, АП, 25, 1986, 
63-66; М. и Ђ. Јамковић, Словсни y југословеиском По- 
дуиавЈБу, 77.
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19 M. Јапковић, Срсдњовековно нассље ма Великом 
Градцу y X и XI веку, Београд, 1981, 29, T. IX/1.3.

20 M. Comsa, Cu privire la evolutia eu 11 uni balcano-du- 
narene in sec. IX-XI, Studii si cercctari de istorie veche, 1. 
1963, 121-122, pl.I.

21 Доњи град, сигп. 584/11/34. Уп. Г. Марјаиови1у- 
Вујовић, Подграђа Бсоградског града, ЛП, 16,1974, 120.

22 Ископавањс 1973, сигн. 593/11/30
23 Ископаванл 1972, МГБ, бр. инв. I 1570
24 5-Ископаван.е 1971.г., сигн. 290/11/25; 6-искомава- 

н>а 1972, сиги. 367/11/25, МГБ, ипв. бр. I 1562
25 Доњи град, сигн. 1136/11/25; M. IIonoBnh-B. Ива- 

нишсвић, Град Бранинсво y средм»см вску. Старинар, 
XXXIX/1988, Београд, 1989, 130, с. 3/5; С. EpueroBnh- 
Павловић -  Д. Минић, Брза Паланка, Ђсрдапске свсске
II, Београл, 1984, 168, сл. 174/4; G. Sicfan, Ј. Barnea, М. 
Comsa, Dinogetia I, Bucurcsti, 1967, 395, fig. 84/1

2h Сви примсри припадају типу 11/34; 7- сигн. 
294/11, 8- сигн. 453/11, МГБ, иив. бр. I 1351, 9- сигн. 463/11. 
МГБ, бр. иив. I 1372

27 Западмо подграђс, сигн. 363/11/34; с/и бедем Гор- 
iber града, сигн. 242/11/34

26 Ископавања 1972., сигн. 261/11/30; МГБ бр. инв. I 
1517; котлић, тер. инв. 299.

29 М. Бирташевић, Средп>овековна керамика, 
ЗбиркеМГБН, Београд, 1970,11, кат. бр.48, 59,60-63,66, 
T. VI1/4-8

30 С. Ерцеговић-Павловић -  Д. Мимић, Срсдњовс- 
ковно иаселх и некропола на лок. Позајмиште y Гра- 
бовици, Ђердапске свсске III, Београд, 1986, 353, сл.2/2; 
Н. Стаиојевић, Заштитмо ископавање лок. Ботра код 
Б ечеја- средњовековна ломчарска радиоиица, Рад вој- 
вођанских музеја, 26, Нови Сад, 1980, 92. T.II1/1; Kiss 
Attila, Вагапуа megye X-XI. szàzadi sirleletei, Budapest, 
1983, гроб 212. сл. 66; B. Dostal, Zur Chronologie der 
slavischen Kcramik, Raports du IIIe Congres intern. 
d’Archéologie Slave, T.I, Bratislava, 1979, 198, abb.2/39; 
Dinogetia I, rpyna Ha, fig. 92/4, 127, fig.70 -  грубл»а вари- 
јанта истогтипа нађена y кући 37 а-с, датованој новцсм 
Михаила IV Пафлагонца (1034-1041), M. Stanieva -  Lj. 
Donieva, Sur la surface habitée de Sredec au IX-XIV cs., 
Збориик "Culture et Art en Bulgarie medicvale (VlIIe-XI- 
VV)", Известил lia Археологическил институт, XXXV, 
1979, 127, фиг. 20- аутори истичу да украс од зареза и 
хоризонталних линија доминира на лонцима XI века 
на територији Бугарске.

31 Ископавања 1971., сигн. 107/11/30, МГБ, бр. инв. I 
1313; уп.: Д. Минић, Сирмиум XI, 76-77, pl. VI/4; A. Kiss, 
нав. дсло, 304, Т. 104/4; M. Comsa, нав. дело, 121-122, pl. 
I

32 Ископавање 1973., сигн. 515/11/30, МГБ, инв. бр. I 
1775. Објављен: М. и Ћ. Јамковић, Словсни y југосло- 
венском П одунавлу, 72, лок. 10/7.

33 С. Ерцеговић-Павловић -  Д. Минић, Позај- 
миште-Грабовица, 353, сл. 1/2, 3/4, 2/2; М. Бирташевић. 
нав. дело, 12, T.V/1.

34 Ш. Нађ, Словенскс посуде из Чортановаца, Рад 
војвођанских музеја, 5, 1956, 163, 169, Т.2 а,б. У тексту 
ce даје списак налазишта из Војводине.

s Ископаваи>а 1972, МГБ тер. инв. 670
36 D. Minié, Sirmium XI, 37, pl. XI/8

IT
JI10. Д окчева- Петкова, Срсдиовековни глииеии 

С1»довс с ВЂтреиЈии у т и . Археологил, 4,1971, 35, обр. За
38 G. Marjanovié-Vujovié, Archeological proving ihe 

presence of the Pechenegs in Beograd town, Balcanoslavica,
3. 1974, 183, 187-188, сл.2. Објавл.ујући овај фрагмент, 
y оквиру налаза котлића из београдског г рада, аутор 
излаже и исгоријске податкс о присуству Печенсга y 
овој обласги.

39 Љ. Дончева-Петкова, иав. дело, 34-35.
40 Иста, мав. дело, 35-37; P. Diaconu, Les Pétchenè- 

gues au Bas-Danubc, Bucarest, 1970, pl.39.
40a Усамл.епи докази мостојања некадашн.их рапо 

хришћанеких храмова y београдском подручју еу: по- 
MCU цркве код Бсограда y којој јс  била замал.ена група 
крсташа крајсм XI века и фрагмснт ступа са олтарие 
преградс, украшен карактеристичном орнамемталмом 
пластиком X-XI вска, који потиче из joui нелоииране 
византијске црквс y непосредмој близипи Бсоградског 
града. Уп. Ј. Калић, Београд y среди>ем веку, 61, нап. 
115; И. Николајсвић-Стојковић, Прилог гфоучаван>а 
визаитијске скулптуре од 10 до 12 века из Максдоније 
и Србије, Збормик радова САН, XLIIX, Византолошки 
ииститу г, књ. 4. Београд, 1958. 180-181, сл.20

41 Зпачај крста као симбола Христовог pacneha за- 
бележ ио je y XI вску Михаило Пссл. Извор: Michael 
Pscllos, Seripta minora, I, ed. I7.. Kurtz, Milan, 1963, 124; o 
типу крста, уп. N. Oikonomides, Byzantine lead seals, Wa
shington, 1985, p.12, fig. 29; налазе ca тереиа Србије об- 
јавили: Д  Минић, 11есача, аитичко утврђеи>е и средп,о- 
вековна некропола, Старииар XXXIII-XXX1V, 1984, 
173-174, сл.З -  опека из гроба бр. 9; Г. Марјановић -  
Вујовић, Кретови, Београд, 1987, кат. бр. 47, 48, 58.

42 Д. Овчаров. За характера и прииадлежноста на 
средиовеконнитс рисупки от Басараб (Мур(|>атлар), 
Архсологи«, 3, 1975, 4. 8. обр. За, 9a; JIio. Дончева -  
Пегкова. Знаци Bi.pxy археологически паметииии от 
средновековиа БЋЛгарил VTI-X век, БАН, Софии, 1980, 
19-24, 49-51, T. XXXV/25. XXXVI.

А1л Г. Томовић, Глагол.ски натпис из Чечаиа, Исто- 
ријски часомис, Бсоград, XXXVII (1990), 7, 11, сл.1. 2/7

431». Нујовић. 11рквеии спомениии на подручју гра- 
да Београда, Саопштења Завода за зашти гу споменика 
културе града Београда, св. 13, Београд, 1973, 43, сл. 7

44 Типичне примере овакве стилизације пружају 
крст из колекције Dumbarton oaks-a и онај нз Касандрс 
y Грчкој, уп. L. Bouras, The Cross of Adrianople, Athens, 
1979, 24, 28; M. Ross. Catalogue of the Byzantine and early 
Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, I, 
Washington D.C, 1962, no 69; 11. Buschhausen. ein byzanti- 
nisches Bronzenkreuz in Kasandra, Jahrbuch der osterreichi- 
schen Byzantinistic, XVI, 1967, 281-296. Мањи иримерци 
забележеии cy y XI веку на виз. тврђави Pâcuiul lui Soa- 
rc, up. P. Diaconu, S. Barasschi. Pâcuiul lui Soarc, vol. II, 
Bucuresti, 1977, 126. fig. 99/6, 10.

45 Наведени споменици, значајни за хронологију  
зооморфие декорације y црквама IX-XI вска, припису- 
ју ce периоду преромаиике lia 11рпогорском приморју. 
Детал,није о њима: Историја Црне Горе, км,.л, Тито- 
град, 1967, 328, 379. сл. 51, 53, 61 (аутор Ј. Ковачсвић, Ј. 
Максимовић, Српска средн.овековна скулптура, Нови 
Сад, 1971, 24-26. мар. 69, 70, сл. 12-14.
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16 Некропола je откривана током 1948, 1968, 1972, 
1979, 1980. год., види пап. 9 и 10; М. Г>ајаловић -  Хаџи- 
Псшић, Средљовековии Београд y светлости архсо- 
лошких открића, Историја Сеограда, I. 1974, 297; Иста, 
Срсдњовековном Бсограду y походс, 24,65.

,7G. Marjanovié- Vujovié, Slavic Beograd, Balcanosla- 
vica,2, 1973, 13; Иста, Ранословенска некропола lia До- 
ibCM граду бсоградске тврђавс, Годиплиак града Бео- 
града, XXXVI, 1989, 14-44.

48 Д. Јовановић, Д. Гарашанин, М. Гарашаиип, нав. 
дело, 260-262.

При одређивању густине мекрополе нису узети 
y обзир гробови бр. 25-27, нађени код грађсвнме из XVI 
века, изваи помемутог груписанл (блок VI, 3 4; XIЈ 2,3).

50 Гробови бр. 17 и 18 имали су по једам камем 
изнад главс, бр. 19 камен код главе и иогу, бр. 34 два 
камена са лсве стране тела, бр. 35 био je ограђсн са 
неколико камснова. Фрагмепти омска забележепи су y 
гробовима бр. 8 и 33.

51 Д. Јовановић, Д. Гарашамин, М. Гарашанип, нав. 
дело, 262.

52 У гробу бр. 1, моред кости ногу палазила ce 
лобаил» и кости ногу старијег, уништеиог, скслета. 
Скелет y гробу бр. 13 оштећен je укопом гроба бр. 14, 
a скелст y гробу бр. 16 делимично je уништен укоиом 
гроба бр. 15.

53 Карика je «opmiiheiia као прстен, уп.М. Бајало- 
вић -  Хаии-Пешић, 11акит V111-XVIII века y Музсју гра- 
да Сеограда, Збирка МГБ, XV, 1984, кат. бр. 102, T.II/10.

54 Каталог новца бр. 5
55 Дналогни налази y ближој и дал,ој околипи 

Београда, као и на широј територији Србије и Макс- 
доније указују да je бронзано прстење овог тииа, са 
проширеним рамснима и плочастом главом, 
украшеном пунцирарпнм кружићима, пеитаграмима и 
др. мотивима, било y употреби од краја X вска, a 
ишчезло y првим деценијама XII вска, што je joui једна 
одредница y одређивању времсна укопа, уп. М. Бајало- 
вић -  Хаџи-Пешић, Накит VIII-XVIII века, 43; Г. Марја- 
новић -  Вујовић, Tpiuuie, Српска иекропола (крај XI- 
поч.ХШ века), Бсоград, 1984, 13, сл.6; В. Јовамовић, 
Ирилог проучавању средн.овековног прстем^ y СР 
Србији и СР Македонији, Годишилк града Београда, 
XXV, 1978, 82, T. IV/8

56 Најближи примсри употребе прапораца и троу- 
гаоног привеска откривсни су y оближњим некропо- 
лама на Карабурми и Миријеву, док je време ко- 
pmnheiba бронзаие наруквице овогтипа утврђено нов- 
цем Лндрије I (1046-1061) y некрополи Ловћенца y 
Сачкој, уп. М. Вајаловић -  Хаии-Пешић, Накит VIII- 
XVIII века, 38, Т.ХХ/2,4; М. Бајаловић -  Бирташсвић, 
Средњовековна некропола уМ иријеву, Бсоград, 1960, 
T.VII/1 (гроб 20); В. Јовановић, Прилози хронологији  
средњовековних пекропола Југославије и Бугарске (I), 
Balcanoslavica, Прилеп, 1978, 152, T.XIII/3.4 (Ловћенац, 
гроб бр. 4).

57 Скелетни матсријал из архсолошких кампанл 
између 1968. и 1980. године y већини je био слабо 
очуван. Залагаилм антрополога, проф. др. Ж. Микића, 
иоле очувапи скелсти су анализирани, те му топло 
захваљујем на уложеном труду.

58 Г. Марјановић-Вујовић, Најстарије словснско 
иасел.е y Всог раду, 7-13.

54 Г. Ос грогорски. Утицај Словеиа па друштвени  
преображај Низаитије, Сабрана дела. kii,.IV, Београд  
50-55.

Г. Осгрогорски. Историја Низантије, 293-296; 
Исти, Сриско иослапство иару Василију II, сабраиа дс- 
ла, Kib.IV- Визамгија и Словсми, 156-157.

м Ј. Калнћ, 1лоград y среди.ем вску, 35.
Капија je откривепа 1971 г. Прелиминарии из- 

вештај М. Бајаловић -  Хаии-Пешић. Л11,13,1971,93:63 
уи.Иста, Улазни коммлекс београдског Унутрашњег 
града y времему одХП  до XVIII века, Саопштсња, XVI, 
Бсоград. 1984,69,71, сл. 4-6 (опис и претходне нретпо- 
ставке о настаику)

Ј. Калић, Гврђава и насе;ие y средн.ем веку, 
Зборник "Веоградска гврђава y прошлости, садашњо- 
сти и будућпости", 120; М. Поповић, Всоградска 
тврђава, 1>еоград, 1982, 40-42; Г. Марјановић -  Вујовић, 
Најстарије словенско иассљс, 10

65 Фолиси су откривепи 1971. године, испред уну- 
траш њ естраие капије, y мивоима старијег зида Објав- 
л^ни: В. Иванишевић, Пизамтијски новац са београд- 
ске тврђаве. 11умизмагичар. 10. 1987, кат. 43, 44; Исти, 
кат. 1.2 y ирилозима овог рада.

I la Бсоградској твр!)ави досада јс нађено укупно
13 анонимпих фолиса групе Л2. П оред ових наведених, 
join 5 примерака je лоцирано y подиожју дунавске па- 
лине, иа простору исиод с/з бедема, што исто тако 
указује на иску делатност y овом врсмсиу, уп. В. Ива- 
иишевић, Нузматичар.10, кат.41,42,46,49,53.

hl Иазив амфора из аитичког врсмена меи>а ce y 
раиом хришћанству y koyfon, a за време визаитијског 
царства y Maraphkon, према граду Магари, који je био 
јсдиа од места и.ихове масовније производИјС, у а  X. 
Mpakirtzhs, Byzantina ТооукалолаИша. Л^ииа, 1989, 75-81

^  Ископаваил 1971. годинс, МП>, бр.инв.1 1343; 
сигн. 117a/V/4. Објавл.сна y раду Lj. Bjelajac, Byzantine 
amphorae in the Serbian Danubian area in the 11 -  12,h
centuries, 36opiiHK"Recherches sur la céramique byzanti
ne", Bulletin de correspondance hellénique", suppl. XVIII, 
Athènes, 1989, 111, T. 1/2.

69 X. Mpakürtzha нав. дело. 77. T. 17/5, ca изворном 
литературом.

70 Магарике овог типа из XI века ређе ce налазе y 
сриском Подунавл.у, y односу на н,ихов број из дру- 
гих крајева. 1Бихова употреба на београдској тврђави 
и y Костолу иоклапа ce са врсмсном успоставл>а11>а 
визаитијске власти y Подунављу и грајс до краја XII 
вска, уп. Љ. Бјелајац, нав. дело, 117-118, (тип I)

71Chronicon pictum Vindobonense, Hronica Hungaro- 
rum, Chronicon Posonicnsc, Chronicon Monacense; J. Thu- 
roezy, Cronica Hungarorum; M. Л. Bonfinius, Rerum Mun- 
garicarum decadcs -  yn. M. Динић. Грађа, I. 10-14, 18-20, 
40-42.

72 Прсма Ј. Скилиии, Василије II je y Сугарској 
утврдио Видин 1002-1004. годиме, y Грчкој обновио 
Верију 1004/5 -  1019. годиие, y Максдонији Подигао 
Василиду, тј. Прсспу, и још једпо утврђсњс на острву. 
Уи. Византијски извори, III. 101. 122, 130, нап. 176, 177 
(обрада и комснтар Ј.Ферлуга).
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73 Утврђење Dinogetia y Румумији пружа кла- 
сичан примср коришћснл касноамтичких форгифика- 
ција y X-XI вску, уп. Dinogetia I, 389 -  390; Ј. Вагпеа, 
Dinogetia et Noviodunum, deux villes byzantines du Bas-Da- 
nube. Revue des éludes Sud-est européennes, IX, 3, 1971, 
352 и д.; списак локалитета ca дунавског лимеса na 
југослопспској c i раии сачипили су, на осмову писапих 
извора и археол отк ог материјала, М. и Ђ. Јапкопић. 
Подунавски градови момснути као пострадали 1072. 
годимс, Годишплк града Бсограда, XXV, 1978, 42 -  57; 
М. Јамковић, Средњовековно нассље y Великом Град- 
цу. 23, 68, анализира облик насел>а из IX -  XI вска, y 
оквирима старе тврђаве, која ce надзиђујс и мрсзиђујс; 
истраживањем тсрсма срсдп.овсковмог Браничсва 
угврђено je да су послс успоставл»ан>а визамтијске гра- 
мнце па Дунаву, иакои победе Василија II. вероватно 
обновл.епи стари бсдеми и кулс рановизаптијског Ви-

минапијума, уп. М. Поповић-В.Ивапишсвић. Град Бра- 
пичено y средн.ем веку, 167; y доњем току Дунава. па 
бугарској територијн, налазе ce исто тако ирнмери 
каспијег коришћеи>а касноамтичких и рановизантиј- 
скнх утврђепл: Иидии. Лом (кастел Ллмус). Тутракан, 
Д|.рсп,р (Доростол), Капидава, Обличица (Новиоду- 
иум), уп. Л. Кузев, В. Позелсв, Б1.лгарски Средновеков- 
ни градове и крепости, Софнл. 1981, 100,116,171,177— 
184,202,211.

74 М. Динић, Грађа, I, 11-12.
75 Исто, 11.
76 Исто, 10.
77 М. Поповић, Београдска тврђава, 40.
78 Ј. Кинам, НизантиЈски извори, IV, 7.
74 Каталог новиа. бр. 4.

Ж и вк о  М икић

П Р И Л О 3 И

ЛНТРОПОЛОШКА АНАЛИЗЛ СКЕЛЕТЛ ИЗ УНУТРАШЊЕГ 
УТВРЋЕЊА

АНТРОПОТИПОЛОШ КЛ ПРИ П АДН О СТ

У ислипи иосматрано, но спојим срсдн.им 
прсдиостима, сис лобање мушког иола су но 
CROM дужимско-ш ирииском ИМДСКСу (8/1) МСЈО- 

крапс, уз изражспо ирисустпо долихокранијс. 
Срсдм>с прсднос ги осталих лобап.ских индскса 
су слсдсћа (прсма типолош ким катсгоријама); 
ортокран (17/1), мстриокран (17/8), суримстоп 
(9/8), лсптопрозоп (47/45), месен (48/45) и срсд- 
ље предности југом аидибуларног ж ш екса 
(66/45).

Висииа тсла, израчумага прсма рсгрсси- 
ном одиосу дугнх костију посткрапијалпог 
скслста, крстала сс измсђу 164 и 175 cm (уз на- 
помсиу да сс ради мскључипо о мушком полу).

Мада ce ради о малој броју скелета јсдног 
пола, м.ихова политипија je изражсна, тако да 
ce о хомогености ссријс нс можс гопорнти. 
Наиме, по својој морфолошкој сгруктури изд- 
вајају ce два разлмчита типа. Првн оддикује 
долнхокранија, са израженом висниом, y лате- 
ралној пројекцији. Глабела je изражена и по- 
дигпута y одиосу ма корел носа. Чсло je осред- 
љс висипе, незнатно укошсно и прелази y лу- 
гачак и раван лоба!вски свод. Затмљак je кур-

ноокцимиталан, са паглашемим рел.ефом. Ма- 
стоидсуси су јаке градп.с и дугачки. Мапдибу- 
ла je робустма, са јаким рсл>ефом и незматно 
укошсиим ра.мусом. У фаиијалној пројскцији, 
лобаи,с опог типа су иисоке и умерено широке, 
са паглатеиом  фацијалпом морфоструктуром. 
Надочпи луци су високи, дуги и развијени. По 
хоризон пишом прссску калотаовим  лобаи>ама 
иајвишс одговара облик опоид-елимсоил.

Сумирано, лобаи»е описаног амтроио- 
лошког типа -  робустпи леитодолихоморф -  
иајпишс би одговарЈи1с оиим које ce всзују за С 
л о в с h с. Н ајтипичпији представник ове гру- 
пе лобањс je оиа мз гроба бр. 21, a пошто je y 
целини очувама, одабрапа je за илустрацију и 
приказапа (сл. 26.)

Другу 1 руну лобања карактерише мезокра- 
иија (уз јсдан случај брахикранијс), са сред- 
љом висином y латсралној пројекинји. Чело јс 
миско и равно и прелази y кратак н лучам ло- 
бањски свод. Затиљак je y доњој зони избочсн, 
са наглашсмим рељефом вратне мускулатуре. 
Мастоидни наставци су кратки и широки. 
М андибула je такођс кратка и широка, оштро 
профилисаиа са јаким всртикадним рамусом.
У фацијалмој пројекцији лобање ове групе су
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о  е 10 cm О 8

26. -  А нтрополош ка пројекција лобањ с из гроба  
бр. 21

26. -  Anthropologiic projection o f the skull from 
grave 21

27. -  А нтрополош ка пројскција л обањ е из гроба
бр. 1

27. -  Anthropologic projection o f the skull from 
grave 1

2 8 . - 1 .  Деструкиија лумбалног кичмсног пршљена 
скелета бр. 8. 2. Spina supracoronalis на himcrusu

скелста бр. 7 
28. -  1. Dcstructed lumbal vetebra of the skeleton 8. 2. 

Spina supracoronalis on humerus of the skeleton 7

широке, ca маглашспом зигоматичном шири- 
пом и иструреним јагодицама. Надочни луци 
су јаки, али  кратки и обичио ниско моделова- 
ни, с тим што јс међуорбитални простор 
широк. За хоризонтални прссек лобаи>ских ка- 
лота карактеристичан заједнички облик je 
сменоид-бирсоид. Н ајтипичиија лоба 1Ба овог 
типа јс из гроба бр. 1 (сл.27). П отрсбно je под- 
пући да опај аитроиоморфолош ки тип  лоба!Ба 
нијс карактеристичан за ово подручје, да ce 
ирло ретко среће, те да ce пезује за м о н г о л с 
к и, чијс антропогснстске полазиш те нс треба 
траж ити y простраиству Европе.
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Патолошкс промсис  (па зубима и костима) 
и  апатомскс варијаиијс. 1>олести зуба указују 
на само дпа оболеп.а. Прво јс кариес, који јс 
засгунл.сп y спим варијантама. Кариесом јс 
кол ових скелета био захваћеп 91 зуб, што мс 
значи да јс ово копачам број, јср су појсдмпм 
зуби изгубљ ени post mortem, за врсме или ио- 
слс архсолошких ископапања. Копстатовапо јс 
и преко 40 интра витам изгубљ спих зуба, иај- 
всроватније због оболсља peridontitis periapicalis 
cronica granulomatosa, a које je свакако резулти- 
рало из поодмаклог кармсса. -  To би значило 
да јс средљовековио стаповниш тво сахраљсио 
y овој некрополи ипак располагало нском тех- 
ником вађеља оболелих зуба током живота. -  
Кариесом су обичмо били  захваћсни молари и 
нрсмолари, a каними и иицисиви уопште нп- 
су. Змачи, податак о слабој хигијени успе дун- 
л>е. Ако ce овоме придодају и пародонтома- 
тичне промспе (испитиваљ е зуба), констатова- 
нс код неколико старијих индивидуа, онда je 
закљ учак о слабој хигијсни уста само још бол,е 
и  овим елементом домуп.ен.

C T B ap a ib e  егзоф ита на лимбалмим пршл.е- 
повима кичменог стуба констатовано je на скс- 
летим а из гробопа бр. 8 и 14 (сл. 28/1). Комста-

тована јс и једиа егзостоза, облика торуса 
прсчника око 4 cm. па дсспој тибији са упу- 
rpaiiiibc стране, одмах испод колепог зглоба. 
Међу гим, интересантпо je да нису уочспи ти- 
пичпе ’’ратничке повредс”, с обзиром па демо- 
графски каракгер one i pync сксле га, али што 
на првом месту треба повезати са прло слабом 
очувапошћу кош тапог материјала из овс ме- 
крополс.

Требало би помсиути и yca.Mjbeiiy појаву 
spine supracoronalis иа окрајку једпог хумсруса 
из гроба бр. 7, a коју јс, мсђутим, могуће трети- 
рати и као једну поссбну анатомску варијаци- 
ју  ма jby;iCKOM скслету (сл.28/2). Sutura mctopica 
je констатовапа само па лобањи из ipo6a бр. 21 
(Сл. 26). Изостанак ipeher молара (M3), y оној 
групи скелета само код мушког пола, примећен 
јс код псколико иидивидуа, с тим што сс он IIO- 

јавл.ује, no правилу, или само y јсдној вилици, 
или само иа једној сф ап и  али тада y обс вилице.

Спигспстски слементи па скелегима иису 
могли бити праћслм, на првом мссту, због сла- 
бе и иекомилетне очуваиости ове срсдњове- 
коипе ссријс, тако да смо лнш спи закључка о 
свснтуалком  иостојаљу иских генетских (род- 
бипских) веза унутар ipync.
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В уја ди н  И ваниш евић
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Л О КАЛИ ЗАЦ И ЈА НАЛАЗА:

Marija Bajalovié- Hndii-PeSid

INSIDE FORTIFICATION OF THE BELG R A D E TOWN
(П)

Period of the Early Middle Ages

The second pari of the presentation of the results 
achieved by arccacological excavations in the Inside 
Fortification of the Belgrade Town covers the period 
from the 9th until the end of the 11th century which is 
significant in the further iransformation of this area 
into a separate small fortress.

After a short survey of the events which enabled 
destruction of the antique fortification in the period

when Belgrade region was brought under control of 
Bulgars, Byzantines and Hungarians, the author deals 
with the results of archaeological works dividing them 
in the following chapters: Early Medieval Settlement, 
Early Medieval necropolis (with the catalog of graves) 
and Byzantine Renewal of the Fortification in the early 
14th century. The paper is accompanied by an anthro
pological analysis of the skeletons deriving from the
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Inside Fortification (author Dr £ivko Mikid) and the 
caalog of coins from the period under consideration 
(author V. IvaniScvié M. S.).

'1Ће first chaptcr deals with the remains of habita
tions at the north/west part of the Upper Town fortifi
cation. These are partly preserved bases of two houses 
with parts of ovens (fig. 3/1, IV; 4, 5, 8), a part of a 
destroyed habitation in two levels (fig. 3/111, 7), as well 
as the remains of two ovens (fig. 1, 6). In the disturbed 
layers around the habitation, as well as in the ash and 
soot layers in the levels of the houses, were found many 
sherds which determined the time of life of the settle
ment into the 9 th-llth  centuries (fig. 9/1-9, 10/1-8, 
11/1-5). '1Ћс beginning of the forming of the settlement 
in placed in the mid-9th century. That the dwellers of 
the Upper Town were Christians peaks also the find of 
a part of the stone jamb with four incised crosses which 
point to the existence of the cult place within the set
tlement and which tallies with a detail concering Bel
grade, speaking of it as of the see of the bishop in a 
written source from A.D. 878.

'Hie second chaptcr refers to an early medieval 
necropolis uncovered in front of the outside Byzantine 
wall and in the inside area in the north-western part of 
the Upper Town of which several groups of graves in 
rows have been preserved. In total 39 skeletons were 
found (fig. 2, 3, 13-15). The necropolis was approxima
tely dated on the basis of modest grave goods being 
customary in the necropolises in Serbia in the 11 th 
century and which were found in five graves (fig. 16-19). 
Among them the most important is a small coin of 
Hungarian king Andreas I (1046-1061), which is the 
only specimen of coins of this ruler found in the Bel
grade Fortress. Several data conscrning démographie 
structure of the inhabitants were procudcd by the an
thropological analysis of skeletons. The largest number 
of the skeletons belonged to male inhabitants up to 45 
years old. As it can be seen here is not a normal biogical 
union in question, but this structure may be linked wiht 
the garrison in the fortress at the time of Byzantinc- 
Hungarian war waging for the Belgrade Fortress in the 
latter half of the 11th century. Two anthropomorpho- 
logic types have been discovered: one characteristic of 
Slavs and the other of Mongol group, which opens up 
the question of ethnic structure of the dwellers in the 
fortress (fig. 26, 27).

The third chaptcr, which refers to the Byzantine 
reconstruction of this part of the Upper Town, deals

with assumption that at the time of Basil II (976-1025) 
the first change in the direction of the front wall in the 
north-western part of the Upper Town took place, 
which was conditioned by the role of Belgrade as of a 
frontier fortress facing Hungarian lands. At the time 
the line of the wall moved forward, in front of the 
destroyed complex of the north Roman gate, which was 
situated in the direction of the main communication 
with the settlement in the Lower Town. 'ITie wall raised 
on the edge of the plateau, while the Roman lower I, 
most probably renewed, remained within the new fron
tal part to give protection to the newly opened gate, 
loeated exactly in front of the former Roman exit in 
which way the old line of communication with the Lo
wer Town was uninterrupted, (fig. 20, 25).

Taking into consideration that the outside Byzan
tine wall in its life had several destructions and rcbuil- 
gings, which is visible even today (fig. 22), its initial 
dating should be brought to the beginning of the 11 th 
century, unlike the opinions prevailing till now that it 
musthavc been at the mid-12th ccntury. 'Hie reasons 
for doing so are these: '1Ће lowest layers of the wall 
differ in technique from the later superstructure; the 
skeletons of the necropolis laying in front of the wall 
were not dcmaged by its construction, which proves 
that the burial took place after the wall was raised, i.e. 
in the coursc of the 11 th century, which is corrobora
ted by the inventory in the graves. Aside this, in the 
layers behind the newly opened gate were found ano
nymous folles of the group 2A struck at the time of 
Basil II together with fragments of amphorca -  Byzan
tine magarrics marked by a cross and Byzantine mono
grams which, as to the type, belong in the 11th century' 
and which were obviously imported from Constantino
ple to be used by the garrison of the fortress (fig 24). 
According to the situation we saw in the field this re
construction was not of a lager extent. It fits in the 
general situation in the Danubian bordering line at the 
time of the reign of the aforesaid emperor, when there 
were changes in the other Roman and early Byzantine 
fortifications as well causcd by the construction of 
smalllcr fortifications in the castra. г1Ће end of the first 
phase of the Byzantine renewal probably took place in 
1127, when Hungarian king Stephen II destroyed Bel
grade and the stones out of its walls carried over the 
Danube to build structures in Zemun.
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