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СРЕДЊОВЕКОВНИ УКОП ИЗ ИСТОЧНОГ ПОДГРАЂА 
БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

Подручје Београдске тврђаве представља 
значајно археолошко налазиште на коме 
истраживања трају већ вишс од пст деценија. На 
почетку то су била углавном мања сондажна 
ископавања ограниченог обима, која као таква 
нису могла да дају значајније резултате. Преду- 
слови за почетак систематских истраживања 
створени су оснивањем фонда за Београдску 
тврђаву 1968. године, a од 1976. године архео- 
лошка истраживања обједињена cy y оквиру је- 
динственог научно-истраживачког пројекта. До- 
садашњи исходи археолошких истраживања 
пружили су обиље података о развоју Београдске 
тврђаве и града y целини.1 Стспен истражсности 
фортификација из различитих епоха омогућава 
праћење развојних токова утврђења на простору 
данашње Београдске тврђаве. Знатно слабије 
истражени су простори унутар утврђења, тако да 
ce о етапама развоја средњовековног насеља 
може стећи само општа слика. Обим архео- 
лошких истраживања просторних целина Бео- 
градске тврђавс je велики, али резултати доби- 
јени y току ископавања немају исту вредност за 
све истражене целине. Најбоље истраженим 
сматрају ce простори парка Калсмегдан, Доњег 
града и Западног подграђа, где су програмима 
археолошких ископавања обухваћени, поред 
истраживања фортификација и остаци средњо* 
вековних насеља y оквиру бедема. Систематска 
истраживања Горњег града пружила су резул-

тате који су омогућили да ce јасно хронолошки 
одреде грађевинске фазе фортификација и де- 
финише изглед овог дела Тврђаве кроз разне 
епохе, док je истраживање површина унутар 
овог утврђсња започето тек недавно (1987. го- 
дине). Готово y целини истражени су и остаци 
бедема првог зиданог средњовековног утврђења 
(Унутрашње утврђење), док je простор y оквиру 
бедема добрим делом остао неистражен. Од свих 
просторних целина Београдске тврђаве Источно 
подграђе најслабије je истражено. Једини већи 
радови изведени су на откривању остатака угао- 
не куле (Јакшићева кула) 1936. године, која je 
после тога y целини реконструисана. Из разлога 
што су средњовековни бедеми Источног под- 
грађа дсхгга добро очувани, и y каснијем раздоб- 
љу вршена су само мања сондирања. Овај про- 
стор све до XV века није уоквирен бедемима, a 
и након изградње ово утврђење имало je 
искључиво фортификациону улогу, јер je због 
конфигурације падине простор био неподесан за 
насељавање. Ранија ископавања пружила су по- 
датке о постојању насеобинског слоја y Дон>ем 
граду и Западном подграђу почев од IX-X века, 
затим о ширсњу насеља током XI, и посебно y 
ХП веку. У XV веку и касније овде je постојало 
значајно подграђе. Поред овога, на дунавској па- 
дини констатовани су само насипни слојеви са 
материјалом претежно из XVIII века, док су сред- 
њовековни и антички покретни налази регистро-
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вани спорадично. Насупрот овоме, стратиграфи- 
ја културних слојева y Источном подграђу остала 
je великим делом непозната.

Новим програмом археолошких ископавања 
чија je реализација почела 1991. године, пред- 
виђено je истраживање површина унутар бедема 
овог утврђења, чиме би ce добила комплетна ар- 
хеолошка слика поменуте просторне целине. Већ 
y току прве кампање добијени су значајни ре- 
зултати откривањем једног већег укопа који je 
садржавао највсћу до сада познату количину кс- 
рамичких посуда y једној целини из времена ви- 
зантијске управе y Београду током X II века.2 
Приказ резултата археолошких истраживања са 
посебним освртом на анализе керамичког мате- 
ријала нађеног y току радова тема су овога рада.

Средњовековни укоп са археолошким матс- 
ријалом из X II века налазио ce на падини испод 
куле V III Северозападног бедема Горњег града 
(сл. 1). Овај укоп представља затворену целину 
која je ограничена касноантичким слојем, на ко- 
ме лежи, y доњем нивоу,3 и насипним слојем из
XV III века, y горњем нивоу. Југозападна ивица 
укопа била je оштећена познијим каналом за во- 
ду, изграђеним од опека. Укоп je овалног, скоро 
квадратног облика, приближних димензија 10 *
10 ш.Испуну je чинила беличастожута земља са 
доста пепела и већа количина ситних комада 
животињских костију. У њему су нађена и два 
плочаста камсна бруса правоугаоног облика. Већ 
je поменуто да je испуна укопа садржавала оби- 
ље грнчарије. Обрада више од три хиљаде фраг- 
мената керамике дала je количину од 370 посуда, 
од којих je 233 типолошки одређено, односно 
60,1% од укупног броја нађених судова, док су 
остали опредељени функционално. Грнчарија je 
y великој мери (89,5%) локалне израде, a репер- 
тоар чине лонци, зделе и мали лонци са јсдном 
дршком, док ce крчази јављају ретко и y ситним 
фрагментима. Поред локалне, y овом укопу јав- 
љају ce и две врсте увозне грнчарије различитог 
порекла. Једну групу чини византијска керамика, 
заступљена скоро искључиво амфорама, као и 
делом једног луксузног крчага. Другој, знатно 
мање бројној групи припадају амфороидни 
крчази са црвеном и мрком глачаном површином 
и лонци са истом примењеном техником рада.

C ji . 1. Београдска тврђава. 1 - Византијски кастел;
2 - положај насеља y XI и X II веку; 3 - положај 

укопа y Источном подграђу (цртежи Н.
Степановић)

Fig. 1 - Belgrade Fortress. 1 - Byzantine castle; 2 - location 
of the seulement in the llth-12th centruries; 3 - location of 

the ditch in the Eastem Outer Ward (drawings by N.
Stepanovic).

ЛОКАЛНА ГРНЧАРИЈА (СЛ. 2-5)

Међу облицима домаће грнчарије највише je 
лонаца, док су зделе и мали лонци са дршкама 
(шоље или пехари) знатно ређе заступљени (та- 
бела I). Керамичке посуде из ове групе имају 
углавном уједначене технолошке особине и всо- 
ма блиске типолошке форме, док ce мали број 
примерака издваја другачијим начином израде. 
Према критеријуму технологије израде, што 
одражава и припадност одређеној култури, y уко- 
пу су заступљене две врсте грнчарије. Бројнија 
je она тзв. подунавског типа, обликована на 
брзом витлу, где су најчешће зделе и лонци типа
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1 (сл. 2/1-11, сл. 3, сл. 4/1-15). Старију подунавску 
грнчарску традицију, развијене Балканско-поду- 
навске (Дриду) културе из X-XI вска, представ- 
љају на спором витлу обликовани примерци ма- 
лих лонаца са дршком типа 1 (сл. 2/12-14), као 
и рстки типови огњишних лонаца (сл. 4/16-20). 
Мада ce претпоставља да je грнчарија првобитно 
имала претежно црвену и мрку боју печења, од 
стајања y земљи са доста пепела промсњена je 
y нијансе од беличасте, жућкасте до светлоцрве- 
не. Такође, преко 90% грнчарије y саставу глине 
имала je мању или већу примссу лискунског пра- 
ха.

ТАБЕЈ1А I - ЈТокална грнчарија
Посуде Комада %
лонци 258 77.9%
зделе 41 12,4%
мали лонци с дршком 29 8.8%
крчази 3 0.9%
укупно 331 100%

Анализе грнчарије из овог укопа y великој 
мери потврдиле су раније резултате за керамичке 
садржаје културних слојева са претходно 
истражених површина Београдске тврђаве.4 У 
укопу je откривено највише лонаца лоптастог 
облика са тракастим ободом ужљсбљсним са 
спољне и унутрашње стране и оних издуженог 
облика, сличне али мање наглашене профила- 
ције (тип 1 - сл. 3, сл. 4/1-15). Основна разлика 
између 111 посуда овог типа je y димензијама, 
те ce може претпоставити да су имали различиту 
намену. На дну ових лонаца често ce јављају ре- 
љефни знаци - ознаке грнчара или грнчарских 
радионица које су их израђивале (сл. 5). Велика 
количина лонаца истог облика са различитим оз- 
накама на дну, може да значи да су произвођени 
y више радионица, a да су занатлије отискивале 
сопствени знак као гаранцију квалитета.

Зделе су, слично лонцима, y великој мери 
униформне. Све оне су коничног облика, који 
ce јавља y неколико различтиих варијанти (сл. 
2/1-11). Од 31 зделе, колико их je било могуће

типолошки одредити, 27 припада типу са заоб- 
љеним зидовима трбуха, и ободом повијеним на 
унутрашњу страну (тип 1 - сл. 2/1-8). Једностав- 
не коничнс зделе већих димензија (тип 3 - сл. 
2/10,11) су заступљене са три примерка, док само 
једна здела припада типу сличне профилације, 
али са всртикално извученим тракастим ободом 
(тип 2 - сл. 2/9).

И лонци и зделе једнако су украшени. Ор- 
намент je редукован и, y односу на претходно 
раздобље, сведен на једноставна решења. 
Најчешће су то урезане хоризонталне, a y мањој 
мери и таласасте линије. Овај украс на већини 
посуда покрива горњу половину реципијента, a 
y случају када ce ове две врсте урсзаних линија 
комбинују онда je то увек тако да су на раменом 
делу таласасте a испод њих ce понавља низ хор- 
зонталних линија. Убоди ноктом изнад линиј- 
ског орнамента, што представља једну од битних 
особина грнчаријс из ове епохе, овде ce ретко 
јављају. Уједначености квалитета посуда свакако 
je допринело обликовање на брзом витлу.

Ова грнчарија настала je спајањем локалне 
грнчарске традиције и византијске керамике XI 
и X II века, од које преузима прс свега 
усавршенију технологију израде. На ширем про- 
стору Подунавља она почиње да ce јавља већ од 
времена поновног успостављања византијске 
границе на Дунаву 1018. године, a до пуног 
изражаја долази током друге половине X II века. 
Ово je логична појава, јер je то време обнове и 
изградње утврђења и ширења цивилних насеља. 
Велики и брз економски напредак, који je еви- 
дентан и на керамичком материјалу, документо- 
ван je осим на Београдској тврђави прс свега y 
суседном Браничеву,5 a бројне аналогије налази- 
мо и y другим насељима дуж Дунава/ Мада y 
мањој количини, подунавска керамика регистро- 
вана je и на локалитетима y унутрашњости Срби- 
је, y Ћуприји (Равно)7 и Расу код Новог Пазара.8 
Исти производи откривени су приликом архео- 
лошких истраживања средњовековног насеља 
Цадово (Бугарска) из X II века.9 Сличних посуда 
има и y Добруџи, али су за разлику од Београд- 
ске тврђаве, на налазиштима y овој области оне 
датоване y хронолошки старије раздобље, од X 
до друге половине XI века.10
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Сч. 2. Локална грнчарија из укопа: 1-11 - пеле; 12-16 - мали лонци са дршком. Размера 1:4 (иртежи Д. Антоновић) 
Fig. 2 - Locally made pottery from the ditch: 1-11 dishes; 12-16 small pots with handle. Scale 1:4 (drawings by D. Antonovic).
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Друга група локалне грнчарије из укопа ма- 
ње je бројна (8,8%) и има одликс судова карак- 
теристичних за старију Балканско-подунавску 
културу. Овој групи припада 12 примерака ку- 
хињских лонаца типа 2 (сл. 4/16, 18-20) и један 
карактеристично украшен мали лонац лоптастог 
облика (тип 3 - сл. 4/17). Поред огњишних ло- 
наца, готово сви примерци малих лонаца са 
дршком из укопа припадају овој групи. Мали 
лонци са једном дршком, који су вероватно ко- 
ришћени као шоље, као форма нису до сада би- 
ли познати y керамичком материјалу са Београд- 
ске тврђаве, a судећи према објављсној грађи са 
налазишта из Подунавља регистровани су само 
на појединим локалитетима y области Добруие.11 
Од три различите врсте ових посуда откривених 
y Источном подграђу мали лонци типа 1 (сл. 
2/12-14) y потпуности прсовлађују. На свим по- 
менутим производима овс групе, старија локална 
грнчарска традиција исказана je кроз начин изра- 
де на спором витлу, са видљивим отисцима до- 
раде руком. На стари манир производње под- 
сећају и једноставне, благе профилације судова, 
као и украс који je изведен комбиновањем уре- 
заних линија и убода оштром алатком.

Појавом технолошки усавршеније подунав- 
ске керамике и њсном широком употребом то- 
ком XII века није y потпуности потиснута старија 
грнчарија, већ ce она, истина y далеко мањој ме- 
ри, користи и даље. Ова појава регистрована je 
осим y Београду и y суседном Браничеву.12 За 
разлику од Београда и Браничева, занимљива je 
појава да cy y Мачванској Митровици углавном 
задржани керамички облици старијег периода, 
док типичне подунавске керамике пуног XII века 
практично и нема.13

Изузетке међу посудама локалне производње 
„подунавског производног круга“ чинс две по- 
суде које одржавају другачију културну традици- 
ју. Једна од н>их je лончић са широко отворсним 
ребрасто профилисаним реципијентом (сл. 2/15). 
Све до сада познате аналогије јављају ce на на- 
лазиштима северно од Дунава, на подручју које 
je y овом периоду улазило y састав Угарске.14 Ма- 
да je наш примерак према квалитсту глине и тех- 
нологији израде неоспорно локалног порекла, 
форма je вероватно преузета из угарске грнчари-

је. Друга посуда je такође мали лонац, вероватно 
y функцији пехара, украшен са два паралелна 
низа аплицираних бобица (сл. 2/16). Налази ке- 
рамичких посуда овог типа до сада нису били 
забележсни на Београдској тврђави, нити на ло- 
калитетима y суссдству. Аплициране бобице ка- 
рактсристичан су украс на стакленим пехарима, 
који су током XI и прве половине X II века 
израђивани y византијским радионицама, као 
што су оне y Коринту15 Примена овог специ- 
фичног украса на керамичким посудама ретка je. 
Према до сада објављеним подацима аплицира- 
ним бобицама украшаване су и дршке појединих 
амфора са Атинске Агоре, које потичу из кул- 
турних слојева датованих новцем Алексија 1Ком- 
нина ( 1081-1118).16 У недостатку аналогних при- 
мерака y грнчарском материјалу, a на основу 
изразите сличности наше посуде са једним од 
стаклених пехара из Коринта,17 може ce претпо- 
ставити да су они послужили као директан узор 
код израде овог ванссријског ксрамичког при- 
мерка. Он je највсроватнијс настао као производ 
неког од локалних грнчара, али ce не искључује 
могућност његове израде и y некој другој радио- 
ници, можда y Коринту.

УВОЗНА ГРНЧАРИЈА (СЛ. 6)

Грнчарија страног порекла y укопу из 
Источног подграђа сразмерно je малобројна, али 
je ипак има знатно више него y свим до сада 
истраженим културним слојевима на Београдској 
тврђави. Детаљне нумеричке анализе керамичког 
матсријала из овог укопа дале су количину од 
39 импортних посуда, што изражено y процен- 
тима износи 10,5% од укупног броја откривене 
грнчарије. Ради ce о импорту из више ра- 
зличитих производних цснтара. Сваки од поме- 
нутих производа представља засебну керамичку 
врсту као и тип посуде, па су као такви и раз- 
матрани: амфоре (тип 1), крчази са златастим 
премазом (тип 2), амфороидни крчази са црве- 
ном и мрком глачаном површином (тип 3) и лон- 
ци са глачаном спољном површином (тип 4). 
Бројност сваког појединачног типа и његова про- 
центуална заступљеност y односу на укупну ко-
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Сл. 3. Локална грнчарија из укопа: лонци тип 1. Размера 1:4. (цртсжи Д. Антоновић) 
Fig. 3 - Locally madc pottcry from the ditch: pots of type 1. Scale 1:4 (drawings by D. Antonovic).
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личину увозне робе представљени су на табели 
П.

ТАБЕЈТА П - увозна грнчарија

Амфоре (сл. 6/1-2). Сви примерци амфора 
припадају јединственом типу крушколиког обли- 
ка са ребрастом профилацијом трбуха. Амфоре 
су израђене од прсчишћене глине, свстлоцрвене 
(Munsell, 10R 6/6, 2.5YR 6/8, 5YR 7/4), црвенка* 
стожуте (Munsell, 5YR 6/6) ili crvenkastosmede 
(Munsell, 5YR 6/4) и светлосмеђе (Munsell, 10YR 
7/3) боје печсња и имају жућкастобелу енгобу по 
површини (Munsell, 10YR 8/3).18 Занимљиво je 
истаћи да су од свих посуда нађених y испуни 
укопа једино амфоре задржале првобитну боју 
печења, што je свакако y вези са квалитетом 
израде, прс свега припремом глине и темпера- 
туром печења.

Крушколике амфоре са кратким масивним 
дршкама припадају црноморском производном 
кругу, a облик je развијен од хронолошки ста- 
ријих амфора из VIII—XI века, овалног облика.19 
У каснијем псриоду, почев од IX па све до X III 
века, тело амфора постепено ce проширује и 
дршке некада нсзнатно прелазс линију отвора.20 
У развијеној форми Х1-ХП века, веома су ра- 
спрострањене на средњовековним локалитетима 
једног широког подручја. Све амфорс овог типа 
доста су уједначених димензија, висине између 
35 и 45 cm, a ширина трбуха je 27-35 cm.21 Наши 
примерци, са висином од 38ст,односно око 50 
ст,припадају групи всћих. Приближне мерс ам- 
фора истог облика вероватно указују на то да 
je постојала стандардизација величина, која je де- 
лимично y вези и са садржајем који je y њима 
транспортован. Производни центри налазили су 
ce углавном y близини места где су бродови то*

варени.22 Поред Херсона и Керча, као такви цен- 
три помињу ce и градови на Азовском мору.23 
Одатле су амфоре, напуњене претежно вином и 
уљем, ређе рибљим сосом или неком врстом ма* 
сноће, транспортоване до одредишних места. 
Највећи број амфора овог типа откривен je на 
налазиштима уз Дунав - y данашњој Бугарској24 
и Румунији.25 На нашим локалитетима y Поду- 
нављу, ове амфоре не представљају чест налаз.* 
На всћини налазишта горе поменутих области, 
као и на Београдској тврђави, амфоре крушко- 
ликог облика чешће cy y односу на остале ти- 
пове амфора. Њихова широка распрострањеност 
и велика бројност може ce објаснити великом 
активношћу црноморских продукционих центара. 
У градовима на црноморској обали заступљене 
су две хронолошке варијанте амфора, a нашим 
посудама аналогне су оне које временски одго- 
варају производњи XI и ХПвека.27 На Београдској 
тврђави ове амфоре јављају ce већ y XI веку, када 
су изразито малобројне, док су чешће као налаз 
y слојевима ХП столећа заједно са новцем царсва 
из династије Комнина - Јована 11(1118/43) и Ма- 
нојла I (1143/80).

*

Крчази са златастим премазом (сл. 6/3). Лук- 
сузна византијска керамика y укопу заступљена 
je фрагментом крчага са изливником чија je 
спољна провшина обрађена златастим премазом. 
И на другим површинама Београдске тврђаве, 
односно Горњег града, одакле потичу скоро сви 
до сада познати налази, ови крчази такође су рет- 
ки и фрагментарно очувани.а Слична je ситуа- 
ција и y осталим деловима Царства, где они та- 
кође не представљају чест налаз. Иако ce сматра 
да су производни центри ове врсте керамике би- 
ли y некој од матичних области Византијског 
царства, они за сада нису и поуздано утврђени. 
Може ce само претпоставити да je један од њих 
био y Коринту, одакле потиче највсћи број раз- 
новрсних крчага чија je профилација најсличнија 
нашем примерку, али je на њима орнамент гео- 
метријски, a украс црвено сликан.29 Подручје на 
којем ce крчази са златастим, a посебно са сре- 
брнастим премазом чешће јављају je Подунавље, 
пре свсга област Добруце, али овде имају нешто

Посуде Комада %
амфоре 29 74.4%
крчази са
златастим премазом 1 2.6%
амфороидни крчази 7 17.9%
лонци са глачаном 
површином 2 5.1%
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Сл. 4. Локална грнчарија из укопа: сл. 1-15 - лонци тип 1, сл. 16, 18-20 - лонци тип 2, сл. 17 - лонци тип
3. Размера 1:4 (цртежи Д. Антоновић)

Fig. 4 - Locally made pottery from the ditch: fig. 1-15 pots of type 1, fig. 16,18-20 - pots of type 2, fig. 17 pots of type 3.
Scale 1:4 (drawings by D. Antonovié).
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другачије облике.30 У српском Подунављу, као 
и на налазиштима y унутрашњости Србије, ова 
тсхника обраде ce јавља, мада на другим кера- 
мичким формама.31 У свим областима где су ре- 
гистровани као налаз, ови крчази везују ce за 
раздобље византијске управе током XI и XII века, 
с тим што их на налазиштима y српском Поду- 
нављу нема y слојевима хронолошки старијим од 
средине ХП столећа.32

*

Амфороидни крчази (сл. 6/6-7). Од седам ам- 
фороидних крчага, колико их je било могуће 
определити, само један je боље очуван. На осно- 
ву фрагмената посуда које нису y всћој мери 
промениле изглед од стајања y пепслу, односно 
земљи са гаром из дна укопа, утврђено je да су 
ови крчази били израђсни од глине песковите 
фактуре, сиве боје печења (Munsell 7.5YR 5/10, 
10YR5/1). По спољној површини je дебљи премаз 
црвене (Munsell 10R 4/6,2.5YR 5/8) или црвенка- 
стобраон (Munsell 5YR 4/4,5YR 5/4) глине, фине 
фактуре и приглачане површине са јасним тра- 
кастим траговима глачања. Две посуде имају око 
грла, односно горњег дела трбуха низ троугла- 
стих убода изведених оштром алатком.

Амфороидни крчази са црвеном глачаном 
површином на Београдској тврђави представља- 
ју, поред амфора, најбројнију групу производа 
страног порекла. Међутим, њихова фрагментар- 
на очуваност није допуштала могућност детаљ- 
нијих типолошких анализа. Мада су сви до сада 
познати амфороидни крчази y основи истог 
облика, бројне су варијанте основног типа, што 
ce делимично види и на посудама из овог укопа. 
Крчази дебљих зидова и наглашено уског врата 
представљају носиоца типа (сл. 6/6) и чешћи су 
y односу на примеркс елегантне линије и танких 
зидова (сл. 6/7). И поред велике количине до са- 
да познатих налаза, амфороидни крчази су ипак 
најбројније заступљени на територији данашње 
Бугарске, пре свега y њеном северном делу, где 
ce јављају y разним варијантама облика и начина 
украшавања.33 Највећа концентрација ових посу- 
да je y Врачанском округу и y области Плиске 
и Преслава, где ce и претпоставља да су били 
главни производни центри ове врсте грнчарије.14

Њихова највећа продукција обухвата време успо- 
на и експанзије Прве бугарске државе y IX-X 
веку,35 мада налази амфороидних крчага изван 
територије Бугарске, пре свсга y средњем Поду- 
нављу, као и на неким локацијама y унутрашњо- 
сти Србије, указују на наставак њихове произ- 
водње и касније, током XI—X II века.36

*

Лонци са глачаном површином (сл. 6/4-5). 
Кухињски лонци са глачаном површином до сада 
нису били познати међу грнчаријом са Београд- 
ске тврђаве. Овом приликом нађена су два при- 
мерка, и оба cy y великој мсри фрагментарно 
очувана (сл. 6/4, 5). Поред начина израде и трет- 
мана спољне површине суда, за одрсђивањс мс- 
ста порекла овс робе значајан je карактеристичан 
знак који ce налази на једном од ових лонаца. 
Реч je о симболу за који je y савременој лите- 
ратури прихваћено мишљење да представља руну 
(сл. 6/4).37 Овај знак јавља ce или самостално, 
или y комбинацији са другим рунским ознакама, 
a осим на керамичким посудама чест je и на ка- 
меним блоковима какви су откривени y Плиски, 
Прсславу, Мадари и другде, одакле потиче и 
већина поменутих керамичких налаза.3* Лонци 
овог типа чест су налаз на територијама 
омеђеним границама Прве бугарске државе и 
могуће да им je као узор послужио материјал 
хронолошки старије Салтово-Мајацке културе.39

Након прегледа основних типова кера- 
мичких посуда и њиховог међусобног односа 
исказаног кроз бројну заступљеност, временско 
опредељењс грнчарије из укопа y Источном под- 
грађу y знатној je мери олакшано. Локалне ке- 
рамичке форме из ове целине су представљене 
са највише примерака. Према начину израде, ли- 
нији профилације и украсу, лонци типа 1 (сл.
3. сл. 4/1-15) и зделе типа 1 (сл. 2/1-8), показује 
одлике грнчарске продукције из средине и друге 
половине X II века и типична су појава на нала- 
зиштима уз Дунав. Иста грнчарија јављала ce и 
на свим осталим просторима Београдске тврђаве 
y културним слојевима из комнинског периода.
У већини ових слојева такође су били регистро- 
вани и лонци овде означени као типови 2 и 3 
(сл. 4/16-20), са особинама хронолошки старије
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балканско-подунавске ксрамикс из X-XI вска, 
али увек y знатно мањем броју нсго форме које 
припадају епохи. Домаћа грнчарија из укопа при- 
пада керамичкој продукцији X II века, када су 
због напрстка y технологији израде, употребом 
брзог грнчарског витла, посуде биле квалитетно 
уједначсне, a украс сведен на мали број мотива 
заједничких за све форме судова. Ова грнчарија 
развила ce на традицијама старије, локалне, али 
и под утицајем византијске керамике XI и X II 
века. Спој ових елемената довео je до форми- 
рања специфичног круга подунавске керамике, 
која je карактсристична за утврђсња са византиј- 
ском војном посадом.

Рспертоар производа страног порекла скро- 
ман je и углавном всћ ранијс познат мсђу мате-

ријалом из Београда. Новину представљају једи- 
но лонци са глачаном површином који су нај- 
вероватније доспели са подручја Бугарске (сл. 
6/4-5).** Оно по чему ce материјал из укопа y 
Источном подграђу y већој мсри разликује од 
свих до сада откривених керамичких целина из 
пуног ХП века je релативно вслика количина ви- 
зантијских амфора. Свих 29 посуда припада је- 
динственом црноморском типу који je распро- 
страњен широм Византијског царства. Снабдева- 
ње трупа и становништва y Подунављу основним 
животним намирницама било je организовано из 
византијских центара на Криму, вероватно из 
Херсона, a транспорт ce одвијао воденим путем
- Црним морем и Дунавом. Када je рсч о нала* 
зима амфора на простору Београдског града,

Сл. 5. Псчати на лонцима из укопа. Размера 1:1 (цртежи Н. Степановић) 

Fil. 5 - Stamps on pots from the ditch. Scale 1:1 (drawings by N. Stepanovié).
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Сл. 6. Увозна грнчарија из укопа: сл. 1-3 - византијска керамика, сл. 4-7 - грнчарија са глачаном 
површином са подручја Бугарске. Размера 1:4 (детаљ R=1:1) (цртежи Д. Антоновић).

Fig. 6 - Imported pottery from the ditch: fig. 1-3 Byzantine pottery, fig. 4-7 pottery with polished surface deriving from the 
région of Bulgaria. Scale 1:4 (détail R= l:l). (Drawings by D. Antonovié)
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требало би истаћи чињеницу да ce y току до- 
садашњих археолошких ископавања фрагмен- 
ти амфора налажени претежно y Горњем гра- 
ду, док их y насељу y Западном подграђу и До- 
њем граду има врло мало. Аналогна појава за- 
пажена je и y Браничсву, где амфоре нису от- 
кривене y току ископавања подграђа, на лока- 
литету Рудине,41 као и y Поповици.42 Ово 
можда указује на претпоставку да јс главни ко- 
рисник производа који су доспевали y амфо- 
рама била војска.

Откривањем овог спсцифичног укопа на па- 
дини y данашњем Источном подграђу y већој ме- 
ри потврђене су нске раније претпоставке о на- 
сељсности простора Београдске тврђавс и ка- 
рактеру насеља y раздобљу византијске управс 
y Београду y време њене највсћс активности 
y Подунавл>у. Јак насеобински слој, који je y 
археолошком смислу потврђсн стратиграфијом 
културних слојева и бројним покретним матс* 
ријалом упућивао би на претпоставку да je y 
Горњем граду и након изградње кастела бо- 
равила византијска војска, a вероватно и део 
цивилног становништва. Када ce узме y обзир 
да je и приликом археолошких ископавања уз 
Североисточни бедем каструма такође откри- 
вен један већи средњовековни укоп са 
грнчаријом из истог раздобља,43 тада ова теза 
добија још једну потврду. Значајно ширење на- 
сеља и његов економски напредак од срсдине 
X II века логично je претпоставити, ако сс има 
y виду да je то врсмс када простор Подунавља 
улази y сферу активне византијске политике 
y којој Београд има кључну улогу. Ово ce огле- 
да y чињеници да je кастел y Београду прак- 
тично једини новоизграђени y овој области, да 
je био полазиште свих ратних операција против 
Угарске и да y њему y више наврата борави 
цар са војском.44 Стога je сасвим логично да 
ce y насељу y Горњем граду налазио део вој- 
ске, a поред њих и многе занатлије и друго 
помоћно особље.

Друго запажање тиче ce могуће функције 
старих касноантичких бедема y оквиру којих 
je настало средњовековно насеље. На основу 
анализа остатака фортификација такође има

индиција да слој X II века, на неким местима, 
прелази прско порушеног античког бедема. 
Ово je за сада потврђено само y случају севернс 
куле каструма чији остаци леже испод куле IX 
(Диздарева кула) Горњег града,45 што ce на- 
лази y зони нашег интересовања. Укоп откри- 
вен y Источном подграђу формиран je засипа- 
њем отпада са крајњег дела платоа Горњег 
града, што указује на чињеницу да y тренутку 
када je отпад бацан низ падину стари бсдем 
каструма није y функцији. Он je могао бити 
порушен или y већој мери оштећен, што би 
била последица великих разарања 1071. и 1127. 
године.46 Такође, није искључсна ни могућност 
да je на овом месту бедем могао бити пробијен 
за пролаз, односно капију.

Археолошка ископавања Источног под- 
грађа дала су податке који cy y значајној мери 
потврдили, али и допунили наша досадашња 
сазнања о једном периоду y развоју Београдске 
тврђаве. Типолошке, стилске и статистичке 
анализе грнчарије нађене приликом ископава- 
ња истакнуте cy y први план због карактера 
саме целине. Поред овога, ископавањима на 
овом сегменту Дунавскс падине утврђен je ни- 
во касноантичког културног слоја и конфигу- 
рација падине y овом периоду. На основу тих 
резултата са великом сигурношћу ce прстпоста- 
вило да стрми терен, који остаје непромсњсн 
и y XII веку, није био подесан за нассљавањс. 
Постојање укопа са материјалом из ХНвека об- 
јашњено je засипањем отпада са платоа Гор- 
њег града који je природно удубљење y кон- 
фигурацији падине зауставило. Чињеница да 
ова врста укопа постоји управо на крајњем се- 
всроисточном делу Дунавске падине, уз све 
претходне резултате, значајна je утолико што 
je потврђена претпоставка о интензивној насе- 
љености цслог горњоградског платоа. Уз то, 
показана je могућност да ce на основу анализа 
једне врсте материјала, y овом случају керами- 
ке, разматрају и проблеми y вези са карактером 
средњовсковног насеља y Београду и економ- 
ском подлогом његовог напретка y другој по- 
ловини X II века.
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A M EDIEVAL DITCH FROM THE EASTERN OUTER WARD OFTHE BELGRADE FORTRESS

Vesna Bikic

The area of the Belgrade Fortress is an important archa- 
eological site in which researches last more than five decades. 
The extent of researches of the fortifications from various pe- 
riods of time is satisfactory to a great deal, while the areas 
within the fortification are far less investigatcd, so we can have 
only a général picture of the stages of development of the mé
diéval settlement. Among ail the spacial entitiesof the Belgrade 
Fortress the Eastcrn Outer Ward is least well researchcd, be
cause the médiéval walls or this fortification are fairly well pre- 
served. Until the 15th century this area was not walled, but 
even after the construction this fortification had exclusivcly a 
fortifying rôle, because, duc to the configuration of the slope, 
the area was unsuitable for settling down. The new program 
of archaeological investigations, whose matcrialization started 
in 1991, includes the investigations of the areas within the walls 
of this fortification, so that a complété archaeological picture 
of the spacial entity conccrned could be achieved. Already in 
the first campaign important results have been attaincd through 
the uncovering of a larger pit, which containcd the biggest quan- 
tity of ceramic vessels in a whole found by now, deriving from 
the period of Byzantine administration in Belgrade in the course 
of the 12th centrury.

The médiéval ditch with archaeological material from 
the 12th century was found on the slope under the tower V III 
of the northwestern wall of the Upper Town (fig. 1). This ditch

represents a closed archaeological unit surrounded by the late 
antique layer in which it lies, in the lower level, and strewed 
layer from the 18th centry, in the upper level. The fill consisted 
of whitish-yellow earth with a good deal of ash and a larger 
quantity of small fragments of animal bones. Aside a multitu
de of ceramic vesels and sherds, there were also two plate-like 
whetstones rectangular in shape. The working up of three 
thousand ceramic fragments resulted in 370 vessels, of which
233 specimens (60.1%) have been typologically determined, 
while the other vessels have been determined by their funci- 
tion.

The pottery is to a large degree of local make (89.5%), 
it has chiefly unified technological characteristics and very 
close typological forms (Plate I), while a small quantity of spe
cimens has a différent way of make. According to the criteria 
of technological workmanship, the ditch contains two types of 
ceramic warc. Prcvailing is that one of the so called Danube 
Basin type, molded on the speedy going potter’s wheel, pre- 
dominantly dishes and pots of type 1 (fig. 2/1-11, fig. 3, fig. 
4/1-15, fig. 5). This pottery was the resuit of local pottery tra
dition combined with Byzantine ceramic ware deriving from 
the 1 lth—12th centuries, the latter giving primarily more per- 
fect technology of workmanship to the aforesaid ceramic ves
sels. The combination of these elements formed a specific cir- 
cle of Danube Basin pottery, which is characteristic of forti-
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facations with Byzantine garrisons. The second group of local- 
ly made pottery from the pit is less in number (8.8%) and mir- 
rors the older Danube Basin pottery tradition of the develo- 
ped Balkan Basin (Dridu) culture of the 10th-l 1 th centuries. 
This pottery incorporâtes small pots with handle of type 1 (fig. 
2/12-14) made on the slowly rotating potter’s wheel, as well 
as the rare types of hearth pots (fig. 4/16-20).

Exceptions among the vessels of the local production of 
the »Danube Basin production circle« are two vessels, which 
unveil another cultural tradition. A small pot with widely ope- 
ned, ribbed receptacle (fig. 2/15) originales, if its form is con- 
cemed, in Hungarian pottery. Unlike thisvcssel, the other one
- decorated with prunts applied to the body in two sériés of 
parallel pattcm (fig. 2/16) - is similar to individual glass bea- 
kers from Corynth, so we may suppose that they were a direct 
model for making this custom-madc pottery specimen.

The repertory of ceramic ware of foreign origin is rather 
modest and mostly already known in ceramic material from 
the Belgrade Fortress (Plate II). Ail Byzantine amphoras be- 
long to the unificd type which is characteristic of the Black Sea 
production circle (fig. 6/1,2), which makes us bclieve that the 
supplying of troops and inhabitants in teh Danube Basin with 
food was organized from Byzantine centers on Crimea, pro- 
bably from Chersonesos. Food was transported by water-ways
- the Black Sea and the Danube. Unlike amphoras, we assume 
that the jug with golden slip dérivés from Corinth (fig. 6/3). 
The second type of imported pottery is represented by am- 
phoriod jugswith red and brown polished surface (fig. 6/6,7)

and pots also with polished outside surface (fig. 6/4,5) which 
were most probably made in the région of today’s Bulgaria.

Archaeological excavations, carried out at the Eastem 
Outer Ward, produced data which to a great deal confirm, but 
also supplément our present knowledge of a period in the de
velopment of the Belgrade Fortress. Typological, stylistic and 
statistical analyses of the pottery found during the excavations 
hâve been put in the first plan because of the character of the 
entity itself. Aside this, through the excavations in this part of 
the Danube slope, we established the level of the late antique 
culture layer and the configuration of the slope in this period 
of time. On the basis of these results we can say with good rea- 
sons that the steep slope, unchanged in the 12th century, was 
not suitable for settling down. The existence of the ditch with 
material from the 12th century on the slope was explained by 
the scattering of wastes from the plateau of the Upper Town, 
which points to the fact that at the moment when wastes were 
thrown along the slope, the old wall of the castrum was not in 
function, either that it had been pulled down or damaged to 
a larger degree, which could have been the result of extensive 
destructions in 1071 and 1127. We should neither exclude the 
possibility that in this place in the wall a passage or gâte might 
have been made. Beside this, it is possible that on the basis of 
analyses of one kind of material - this time of pottery - pro
blème linked with the character of the médiéval settlement in 
Belgrade and economic base of its progress in the latter half 
of the 12th century may be considered as well.
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