
МИРОСЛАВ ВУЈОВИЋ Годишњак iрада Беоiрада 
Књ. XLVII-XLVIII, 2000-2001 . 

ДВА МАЧА ИЗ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

У средњовековној збирци Архео

лошког одељења Музеја града Београда 

чувају се два мача посебних одлика на 

које желимо да укажемо овом прили

ком. ' Ради се о предметима који су пре 

готово пола века откупом доспели у му

зеј, без података о месту и условима на

лаза. Том приликом они су заведени у 

инвентарске књиге као налази средњо

вековног периода. У складу са да

нашњим сазнањима о технолопчи изра

де појединих елемената римског нао

ружања, као и увидом у постојеће типо

логије мачева коришћених у римској 

војсци, покушаћемо да сагледамо ова 

два налаза у другачијим временским ок

вирима. 

Први мач, под инвентарским бројем 

АСИ-271, (сл. 1) има делимично 
оштећено сечиво, очуване дужине листа 

31,5 cm и трн чија данашња дужина из
носи 15,3 cm. Највећа ширина сечива је у 
корену листа (5,0 ст), док се ка сре
дишњем делу оно сужава (3,5 cm) и у 

1 Захваљујем се колегиници мр Милици Јанко
вић, кустосу Музеја града Београда, која ми је 

омоrуlшла увид у дело МГБ-а и устулила наве

дени материјал за лубликовање у овом раду. 
2 Kunzl Е., GJadiusdekoratioпen dег frШ1en romischen 

Kaiscrzeit, Ja/1rbuch des RGZM 43/2 ( 1996), 392. 

последњој трећини дужине опет 

проширује (3,9 cm), на прелазу у врх 
који је преломљен. Упркос овом 

оштећењу, а на основу очуваног дела 
врха и закривљења оштрице, може се 

претпоставити да је дужина сечива не

када износила између 37 и 40 cm. Судећи 
према димензијама и карактеристичном 

облику сечива, овај мач не припада 

средњовековном периоду већ, заправо, 

представља типичан примерак кратког 

римског мача какав је коришћен у вре

ме владавине јулијевско-клаудијевске 

династије. Обликом сечива, које се 

сужава у средишњем делу и затим поно

во шири при врху, он припада групи ра

них римских гладијуса Мајнц типа који 

се датују од тридесетих година 1 века 
п.н.е. до средине Ј века н.е.2 Само још је

дан мач овог типа потврђен је, за сада, 

на тлу Србије. То је гладијус откривен 

заједно са украшеном капијом у кориту 

Дунава код Дубравице (сл. 2), о коме 
смо писали једном ранијом приликом.3 

3 Yujovic М .. G/adii from Dubravica - а ContriЬution to 
tl1e Study or Roman Swords оп tћс Tcrritory of Serbia, 
Vestigatio Vctvstatis, Beograd 2001, 119-133, PI. 2, 3, 
5, 9. 11, 12. 
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Он је, међутим, као и неки слични при

мерци откривени на тлу Хрватске.4 

веhих димензија од мача из Музеја града 

Београда који, дужином сечива од четр

десетак сантиметара, спада у краt1е при

мерке своје врсте. 

Мачеве овог типа углавном одли

кује нарочита занатска израда која је 

сечивима давала особит изглед и квали

тет, а њихове каније су украшаване вео

ма декоративним металним оковима, 

некад позлаћеним или посребреним, са 

орнаментима изведеним проламањем, 

искуцавањем на матрици и урезивањем. 

Код квалитетнијих сечива лист је кован 

спајањем неколико полуга гвожђа раз

личитог састава. Да би се у истом произ

воду постигла како савитљивост сечива 

тако и чврстина оштрице, у процесу ко

вања комбиновано је мекше железо са 

карбонизованим или "цементираним" 

гвожђем, које је према неким својим ка

рактеристикама било врло блиско сас

таву данашњег челика. Њихово спајање 

је извршено најпре загревањем раз

личитих комада метала до усијања, који 

су потом спајани у једну целину преки

вањем на наковњу. Сечива неколико 

мачева Мајнц типа са различитих нала

зишта (Chicћester, FuЊam, Mainz), подврг
нута су детаљним металоrрафским ис

питивањима која су показала да је њихо

вој изради била посвећена посебна 

nажња.5 Код неких сечива, констатована 

су по два или чак три метална слоја раз

личптих састава, са јасним траговима 

додатног каљења. Језгро и оштрице 

сечива могли су да буду израђени од 

челиченог гвожђа посебне чврстине а 

спољашњи делови мача од мекшег и са-

4 Hoffiller V., Oprcma ri111skoga vojnika u rrvo doba 
carstva 11. V!IAD п.s. Xll , 102- 104, sl. 36/2 (Kupa 
kod Siska), sl. 37 (SaYa kod Gradiskc). 
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внтљивијсr железа које није било под

ложно пуцању. Оваква композ1пна 

структура сечива може ес в11зуелн11м 

прегледом наслутити на сечиву мача из 

Дубравице. а највероватније је да пос

тоји и код гладијуса из Музеја града 

Београда. Овако нешто, ипак, можемо 

сигурније утврдити једино детаљнијим: 

Сл. 1. Глад11јус Мајнц 
т11па 1п Му-3еја града 

Београда. непознато 
налазиште 

Fig. 1 Gladius of Matnz 
type from Bclgradc City 
MLtseum. llnknovm sitc 

Сл. 2. Гладијус М<lјнц 
т11па ю ДунавG код 

Дубравнце (пре\1а М. 

В)'јовнh) 

Fig. 2 Gladius of Mainz 
typc from the Daпubc neai· 

Dllbravica (after М. 
Vujovic) 

5 Lang Ј .• Study of tl1c n1ctallograpliy or son1e Roman 
S\vords, Britarmia 19 ( 1988), 199- 216. 



физнчко-хе~шјскнм анализама састава 

метала које се прю1ењују прпликом 

11:.~учавања оваквих археолошких нала

за.ь 

ДВЛ МАЧА ИЗ МУЗЕЈА ГРАДА !:)~ОГРАДА 

ил11 " крвна канала". симетрично пос

тављене у о;:~.носу на главну осу мача. 

По~1с11ут11 пламенасти украси пред

стављају трагове једне древне мета-

Сл. 3. Спата из Музеја града ьеограда. неrю:шато налазиште 
Fig. 3 Spatl1a from Bclgradc City Mнscum. нnknO\\П ~ite 

Други мач (сл. 3) нз исте збирке, под 
инвентарским бројем И 2131, знатно је 
веtшх димею11ја. Укупна његова дужина 

износи 92.2 сш, са сечивом: од 69 сш и 
изузетно дугачким ус:щним трном (23,2 
ст), због којег је највероватније и опре

дељен у музејском инвентару као 

средњовековни мач "дворучњак", иако 

то заправо није. На његовом сечиву па

ралелних оштрица. иначе потпуно рас

тањеном од корозије и драстичних кон

зерваторских поступака, очувани су спе

цифични пламснасти украси (сл. 4 ), из
ведени у две у·щужне жљебљенс траке, 

h Поред навсдс1юг рада Ј . Lang. овом врстом 11с11и
пrвања бав11 ес још неколико аутора. упореди: 

!3ibur~ki М . Kac1.anowski Р .. Zur ldcntifi1icrung r{)
mischcr Sch\vcnimponc im Lichte mctallo-graphisch 
сг Untcrs11clн111gc11, Лrc/iac"Omctal/urgy of lгоп. Pг.iguc 

1989, .\79 85: BiЬorski М.- Kaczanowskt Р. i dr., Mc
tallogп1rl1iscl1c Untcrsuchungcn als Kritcrium cincr 
ldcn1ifikatio11 rб1n1sclicr Schwcncr, Ancicnt lгоп Ма 

пиЉсtигс: Ccntг~·s in North~m Cc:nlra/ Еигорс, Archac 
ologia lntcrrcgionalis 3, Wars1..awa Krakбw 1982, 65-
9R: Biborski М . KaClano\vski Р. i dr" Ergcћnissc dcr 
mctal 101:,>raphischcn U11tcrsuchu11gcn vo11 rбmischcn 

Scl1\~·crtcm aus dcm Vindonissa- Muscum Bn1gg 11nd 
dcm Rбmcnnuscum Лugst. Gcsel/sch.1fl рго Vindoni.s 
sa. Jahn:.Фi:richt ( 191'5). 45-!Ю. 

7 Сам тсрщ1н "дамасцнрање" није најпрец11з1111ј11 
у OHO\I слу•1ају. 1111 са технолошког ни са хроно

лошког ста110в11111тз. Право "дамасц11рање" 

прсдставља всшпшу 1праде висококвал11тетн11х 

луршке технике, која се често погрешно 

уопштава под називом "дамасцирање", 

нли у овом конкретном случају торзио

но "дамасцирање ".7 У англосаксонској 

архсо-металуршкој терминологији за 

ову технику користи се назив pattem 
\.Vclding. који је са технолошке стране ис
праrшији.н Био је то поступак нарочито 

раширен током антике у изради дугих 

мачева - спата, али и касније током ра

ног средљег века, када га срећемо на 

квалитетном франачком: и викиншком 

оружју. По начину извођења, овај посту

пак јс веома сличан изради милефјори 

сечива и других металних предмета легирањем 

гоожl)а ра ЈЛ11ч1поr састава која се приликом 

хлађења метала не сједињују у потпуности, 

стварајући спсцифичан полихромни утисак на 

11оорuш1111. Ова древна металуршка техника са

мо је усавршена у Дамаску, једном од највсhих 
'Ј<111атсl\11х 11 уметничких центара Истока, сре

дишту Калифата 11 важном раскршhу караван

ских путена, у коме је посебно била 11стаю1ута 

производња и продаја квалитетног хлидног 
оружја од Vll века н.е. Она, запрзво. води своје 
rюрекло си Далеког Истока - из и~щ11је. ГДС ll ilC

тaje 11сгде с11очетка 111 века п.н.е., одакле је пре
нета по цt:лом Истоку, али 11 даље. широм ан

п1чког света. 

8 Није нам nо·шит конкретан техничl\и термин на 
српском јс шку. а н<1јбуквалю1је 611 се могао пре
всст11 као "структурално заваривање" или "ко

вање на мустру". 
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Сл. 4. Детаљ сечива спате из МГБ-а 
Fig. 4 Detail of spatha 's Ыаdе from ВСМ 

или мозаичког стакла, само, наравно, у 

металуршкој варијанти. Он је подразу

мевао не легирање, већ термичко спа

јање гвоздених ламела различитог ме

талног састава, квалитета и боје. Њихо

вим увијањем, сечењем у режњеве и по

новним спајањем у одређеном распоре

ду шара (сл. 5) стварана је жељена "мус
тра", са којом је сечиво добијало на

рочит изглед.9 Шипке оваквог компо

зитног састава могле су бити прекиване 

са гвозденим полугама јединствене 

структуре, као што је случај са мачем из 

Музеја града Београда, чиме је постиза

на веома занимљива игра светлости и 

боја. Неки од мачева нађених у оквиру 

великих вотивних остава римског 

9 Maryon Н., Pattem-welding and Damascening of 
sword-Ыadcs, 1960, Studies in Conseгvation 5 ( 1960), 
25-60. 

10 Rald U., The Roman swords from Danish bog finds, 
Јоита/ of Roman Military Equipment Studies 5 ( 
1994), 227-241. 

48 

оружја у данским тресетиштима (Nydam, 
Vimose, Illerup) имају и знатно сложенији: 
сплет мотива. Мачеви са овако китњас

то украшеним сечивима су, изгледа, би

ли нарочито омиљени међу становници

ма слободне Германије са којима су 

римски трговци, упркос званичним за

бранама, трговали у великом обиму. '° 

Много значајнија од пуког украшавања 

била је и практична страна овако 

сложеног метода. Сечива кована на овај 

начин била су неупоредиво бољег ква

литета и техничких особина. Сложена 

структура сечива, састављених од пре

плета метала различитог састава и 

техничких особина. чинила их је из

држљивим и поузданим, што је поред 

визуелног утиска доприносило изузет

ној популарности оваквог оружја, како 

међу римским војницима, тако и међу 

њиховим противницима. 

Датовање овог мача, без детаљнијих 

података о месту и условима налаза, 

теже је извршити обзиром на дугу при

мену и велику распрострањеност ове 

форме, као и на чињеницу да на сечиву 

није очуван радионички печат, који би 

евентуално могао да укаже на место или 

време израде. Према пропорцијама, или 

односу дужине и ширине сечива (око 
11:1), елата из Музеја града Београда 
припада Lauriacum-Hromowka типу дугих 
мачева, широког сечива, паралелних 

оштрица и троугаоног врха, чије се про

порционалне вредности крећу у односу 

8-12:1. 11 Римске спате, сличних пропор

ција сечива и изразито дугачког трна, 

11 UIЬert G" StrauЬing und Nydam. Zu romischen 
Langschwertcm der spiitcn Limcszcit , Studicn zиг 
Voг-und Frii/Jgeschtlichen Aгchacologic. Fcstschrifl 
fiir Joac/Jim Wстег zum 65.Gcburstag, Munchen 
1974, 199. 
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Сл. 5. Шематски приказ процеса торзионог "дамасцирања" 11л11 pattcm wclding методе (11рема Ј . Уреу) 

Fig. 5 Schcmatic illustration of torsion damascening or pattcm \Velding method (after Ј . Уреу) 

откривене су у Хрватској, у Сави код 
Гушћа.12 Са нашег тла издвајамо један 

налаз са ђердапског лимеса, који потиtrе 

са локалитета Зидинац, нађен приликом 

истраживања касноантичке утврђене 

осматрачнице у слоју с краја Ш и IV 
века. 13 

На основу поменутих типолошких и 

технолошких карактеристика, спата из 

Музеја града Београда могла би се ок

вирно сврстати у период III- IV века, што 
је уједно и време интензивне употребе 

дугог мача у самој римској војсци, али и 

у војскама римских непријатеља . 

12 Hoffillcr V., ор. cit" 104, sl. 38/ 2, З. 
13 Петровић П., Зидинац, касноантички specu/um, 
Старинар 11.с. XXXlll-XXXIV (1982-1983), Бео

град 1984, 127-128. 
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ТWО SWORDS FROM ТНЕ BELGRADE СIТУ МUSEUМ 
Miroslav Vujovic 

Тће Medieval Collection of tl1e Arcћaeolog
ical Department of the Belgrade City Museum 
includes two distinctive swords lacking апу infor
mation about tl1e location and context of find. Тће 
Ыаdе of tl1e first swo1·d (Fig. 1) is partially dam
aged, with thc leafpreserved to а lcngth of3 l .5 cm 
and а 15.3-<:m- long tang. The type of Ыаdе clas
sifies the weapon as an early Roman gladius ofthe 
Mainz type dated between the 30' ВС and 50' AD. 
The only S\VOrd of the type that has so far been 
confinned in the territory of Serbia is the one 
recovered with its scabbard from the Danube 
riverbed near Dubravica (Fig. 2). 
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Тће otћer sword (Fig. 3) from the Collection 
is of а larger size, its total length being 92.2 cm 
(Ьlade: 69 cm, tang: 23.2 cm). The straight Ыаdе 
bears omaments (Fig. 4), wl1icl1 аге traces of pat
tern-welding observaЫe on а large number of 
S\vords from ricћ votive ћoards that survived in 
Danish bog deposits (Nydam, Vimose, Illerup). 
The spatha from Bclgrade is of the Lauricum
llromo\vka typc and may Ье broadly dated to thc 
3n1-4'" centuty АО, the pcriod \Vhcn long swords 
were in widespread use Ьу tће arrnies of Rome and 
its enemies. 


