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ОСТАВА Ю\.ЕСАРСКОГ, ДPBOДELЪCKOГ И ЛИВАЧКОГ АЛАТА 

ИЗ УНУТРАШЊЕГ УТВРБЕЊА БЕОГРАДСКОГ ГРАДА 

Последњих година учестали су налази 

разноврсно.г алата при археолошким Иiспи

тивањима наших утврђених средљовеков

них градова. Они су знатно проширили мо

ГУћНОСТИ да се свестраније са1гледају то

КОВИ радних поступака оних занатлија, чи

је ј е 'знање 'било неопходно при изградњи 

утврђења и ЊИХQВQМ одржавању. Саку
пљени малеријал те врсте постао је на тај 

начин не само изворна основа за упозна

вање разних техника рада у нашем гради

теЉ1СТВУ, већ и дра'гоцена допуна ретких 

архивоких података о делатности разновр

сних занатлија у нашим градовима у вре

мену XV-XVII века. 

По 'бројности нађеног оруђа, Београд

СКИ град предњачи међу Iсредњовековним 

налазиштима. Овом приликом износи се 

јединствени налаз ове врсте - остава кле

сарског, дрводељског и ливачког алата из 

Унутрашњег утврђења. 

Остава је нађена 1980. године, током си
стематских археолошких радова, на севе

розападном делу утврђеног замка, у непо

средној близини отворене 'Средњовековне 

куле. Оруђа су леж'ала растурена, на раз

личитим дУ'бинама.l Налаз садржи 31 алат
ку, које се - :према њиховој намени -
M<Qry поделити у три трупе (сл. 1). 

У првој групи су алатке за обраду 1Ш

.меuа: пијуци, длета и чекић. 

Пијука има највише (13 комада; Они су 
веома издуженог и суженог предњет дела, 

8' 

ВИlIlе или 'мање четворобридно наглаше

ног, са благо повијенИlМ шиљком. 3адњи 
крај, иза дршке, кратак је, четвртасто,г 

пресека, равно завршен и у већини случа

јева УЛј11бљен, односно расцветан, од уда

рања 'Чекићем по њему. Тело пијука је 

мало проширено код округлог отвора за 

дршку. Дужина нађених пијука се креће 

ОД 22,5 ДО ЗО,7 см (кат. бр. 1-3; Т. 1/4, 13). 

Следећа 'Клесарска алатка је ма'сивно 

длето, квадратног пресека, са кратким 

шиљк,ом, закошеним на једној страни и 

округлим отвором 'за дрш'ку (кат. ,бр. 14; Т. 
1, 14). Други тип нађеног длета је мањи, 

дужине свега 14 см, издужено'Г облика, са 

зашиљеним једним крајем. Овални отвор 

за Дршку говори да је ова бил'а \IIљосната 

(кат. бр. 15; Т. 1, 15). 

Последња врста алата у овој групи је 

велики, масивни, дворучни чекић - маљ, 

правоугаоног пресека, равно завршених 

крајева, :проширен код отвора за дрш'Ку 

(кат. бр. 16; Т. 1, 16). 

Како се види, ова група dбухвата неоп

ходан алат за вађење, разбијање и обра 
ду камена. Маљ је служио за разбијање 

већих камених 'блокова, по потреби помо
ћу клинова, који, иначе, недостају у овој 

остави, мада се лако може претпоставити 

да су се као клинови користили И nијуци, 

на основу њиховог расцветаног задњег 

краја. Пијуцима и длетима крупно :каме

ње се смањивало и обликовало. Шиљком 
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пијука се савлађиваЛ1а тврдо'ћа стене. За

висно од јачине ударца, шиљак је проди

рао у месо камена, раздиру'ћи та, или је, 

тешу'ћи камен са спољне стране, равнао 

избо чине. Мало, шиљато длето употребља

в'ало се на 'крају за 'прецизнију обраду ка

мена. Користило 'се за израду профилаци

ја довратника и надвратника, обраду кон

зола и других архитектонских детаља. 

Употребу одређене врсте пиј ука или 

длета при клесању одређивала је сама 

врста ;камена. Меки гкамен, кречњак или 

пешчар, порозан и крт, захтевао је свака

ko другачији тип одређене алатке од типа 
који се користио при обради тврдог каме

на. Значајан је био и сам поступак обраде. 

Искусни каменоресци добро су познавали 

ефекте клесања, који су nроизилазили од 
начина држања оруђа, јачине ударца и ре

доследа употребе разних типова алата. 

Дугогодишњи археолошки радови на те

рену Београдског града лружили 'су број

не примере 'Кориш'ћења, у каснији.м обно

вама тврђаве, како масивних камених рим

ских квадера, тако и трубо обрађених те

саника из средњег века. Поред ових, у.гра

ђиван је и нови камен, углавном разне вр

сте кречњака, допремаи на тврђаву из 

оближњих каменолома. Овај НОВИ камен 

свакако је захтевао ве'ћу обраду, па и од

ређени алат, но што ј е то ·био случај при 

уграђивању већ раније k-оришЋено.г мате

ријала. 

ТИПОВИ наведених алатки под кат. бр . 

1- 14 и 16 IКОРИСТИЛИ су се, сем за обраду 

камена за бедеме и друге објекте у утвр

ђеним градовима, и у рударским окнима , 

за разбијање стена и уситњавање рудаче. 
Њихови с'Гари називи и изгледи познати су 

нам из историЈских извора XV и XVI ве
ка, захваљују'ћи интересовању за рудар

ство и прописима везаним за ову делат

ност. Тако се у 3ак,онику о ру,дницима де

спота Стефана Лазаревиhа из 1412. године, 
у члану 7. помиње пијук под именом кила
~a.2 Исти израз јавља се и 1538. 'године у 
Рударским законима султана Сулејмана, у 

Чл . 7, 90. 'и 109.3 "у Законику о Новом Брду, 
чеКИћ се назива твоздичек.4 Цртежи чеки

ћа и длета, Iкоји обликом одговарају при

~ерцима из оставе, јављај у се почетком 

XVI века у малом саском приручнику за 
рударе.' 

Најпотпуније податке о старим алаТИМ :t 
наведених врста, с краја касног средњег 

века и почетком новог 'века, сакупио је 

сакс,онски хуманиста и лекар Георгиус. 

Агрикола (1494-1555) у свом обимном де
лу »De re metallica«, објављеном 1556. го
дине. Илустрована са 237 цртежа, ова изу~ 
зетна књига IIIружа бројне податке о пију

цима, тиљатим длетима, чекиhима и дру

гим алаткама, њиховим величинама и упо

треби, посебно у рударству. Наводимо са

мо неколико Агриколиних описа алата, KO~ 
ји се односе и на оруђа из овде приказане 

прве групе. Он бележи да постоје четири; 

врсте алатки 'За рад у тврдој средини иј 

да су све оне горе широке и четвртасте, да, 

би ,се 'чекићем могло ударати по њима, а,: 

да ·су доле зашиљене ради савлађивањ~ 
тврдоће стене или рудне жиле. Запажа , 
исто тако да су алатке нешто шире око· 

отвора за дршку.6 

Друга група алатки из оставе била је' 
намењена обради дрвета. Она садржи ce-i 
кире два ТИЈпа. Секира првог типа је с јед""':. 
нИ!м сечивом, које има лепезасто заобље~ 
ну оштрицу, и главом извучених ивица од 

употребе (кат. бр. 17; Т. П, 17). Други тиц 
чине 13 комада двојних секира, наспрамно, 

постављених оштрица, мање или више ле.., 

пеза'сто обликованих. Ове алатке су про-. 

ширене на средини, око отвора за држали~ 

цу. Највећа секира је дугачка 39 см, а Haj -~ 
мања 23 'см (кат. бр. 18-30; Т. П, 22, 25).: 

ОткрИће двокрилних секира представ

ља редак налаз на локалитетима касног; 

средњег века у Србији, утолико занимљи-~ 
вији што се овај тип секире прати у европ-' 

ској литератури још од праисторије и анЈ 
тике. "Узимајуhи у обзир време настанка се_' 

кира из ·београдске оставе, а то је, као што~ 

ће се касније видети, прелаз из средњег у' 
нови век, београдски налаз би означавао 

једну ОД последњих карика у хроноло

шком праhењу овог типа секире кроз исто

ријске епохе, спону која се непосредно ве

зује за наслеђе из антике. 

Двокрилна секира античког периода, 

позната као .бипеннис, користила се првен-; 

ствено као алатка за сечу и обраду дрвета,. 

о чему говоре текстови Плинија, Цицерона 
и Вегеција.7 Она је, сем тога, имала во-· 

тивни значај у извесним култовима, а упо_i 

тРебљавала се и као оружје римских ле
гија. Бројне Iпримере њеног коришћења у 
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ове сврхе nружају ликовни извори антич

ког периода.8 На пољу археол{)гије, дво

крилне секире из античког периода забе

лежене су на нашем подручју једино у 

Сирмиуму, ,са датовањем у IV-V Ћек.9 

у касном средњем веку, двојна секира 

у оваквом облику јавља се ређе, и то у 

ликовним изворима, на неким минијатура

ма и фрескама XIV и XV века, као оружје 
којим се одсецај у главе хришhанских му

ченика . IО Враhајући се поново на београд
ски налаз, треба нешто више реhи о МО

гућој употреби секире, као оруђа дрво

деља, у бројним обновама Београдског гра

да . Ј еднокрилне и двокрилне секире биле 

су неопходне при тесању балвана од хра

стовог дрвета, који су постајали сантрачи 

у л-ибажним !Слојевима масивпих и високих 

београдских бедема. .помову њих се при

премала и ,грађа за дрвене {)бј екте, присло

њене на унутрашње стране бедема утврђе

ног замка . Секирама су тесани и подупи

рачи и гази:шта за степенице, прављене су 

палисаде. Могућно је, најзад, да су кори

шhене и као алат бродоградитеља у До
њем 'граду. Сразмерно велики број дво

крилних секира у остави казује о њеном 

честом коришhењу, вероватно у дужем 

времену, што би се могл-о претпоставити 

на основу знатно искрзаних ивица о

штрица. 

у трећој ,гру'пи налази се само један 
предмет намењен раду дњваца. То је каши

ка за 'Сипање растопљеног метала, било у 

калупе, било за заливање камена и метал

них уложака у камен (кат. бр. 31; Т. lI, 31). 
Налаз овог прибора за рад допуњује ра

нија сазнања о постојању ливачкот и ко

вачког заната у оквиру Унутрашњег утвр
ђења, до којих се дошло преко археоло

шког материјала, ископаног током систе

матских радова на овом терену. Тако је у 

дворишту утврђеног замка {)ткривена ко

вачка радионица,11 а у рову између двој

них бедема иокопани су бројни фрагменти 

судова посебне фактуре, прилагођене топ

љењу метала. l '2 

Бројност алатки у остави и разновр

сност њиховог облика сведоче да су у Уну
трашњем утвр!јењу у одређеном времену 

извођени радови већег оби-ма, у којима су 

учествовали, заједно, каменорооци, дрводе

ље и ливци, тј. оне врсте занатлија које су 

биле неопходне при 'Градњи 'и одржава-

њу утврђења. Чиљенице, утвр!јене при на

лазу ()ве оставе, :помажу да се одређеније 

одреди . време делатности ових занатлиј а. 

Раније је речено да је остава нађена у 
близини средњовековне куле . Тачније, то 

је 'био простор иза куле, у унутрашњем 
делу УТВРђеног замка, испред преграДнот 

бедема. Алатке су лежале растурене, на 

различитим дубинама ОД коте 112,35 до ко
те 112,78. Стратиграфски посматрано, то су 
слојеви средњег века до коте 112,46, када 
почиње чисто римски слој, што значи да 

се остава .касније зарила и у средњовеков

ни и у римски слој . Овакав 'поремећај сло

јева могао је бити насилно изазван само 

изванредн{) јаком CHarOM, вероватно екс

плозијом муниције у некој од оближњих 

кула. Под снажним притиском ваздуха а

латке су, највероватније, избачене из не

:ког складишта, па се укопале у овај про

стор у лоремеhеном ,стању . Разорно деј

ство силе било је тако -моћно да су и ма

сивни темељи бедема, у непосредној бли

зини нала'за оставе, померени из лежи

wта.1З 

у простору на којем је откривена ова 
остава, нађена су два новчиВа. Први је 

венецијански бронзани новац ск-раја XVH 
века, нађен на коти 112,70,14 а друти је тур
ска сребрна аспра, исто тако из XVH века, 
нађена на ·коти 112,74.15 Време циркулиса
ња овог новца дозвољава нам да ·ближе од
редимо време катастрофе. То је крај XVH 
века, Bpel\.'1e о којем постоје бројни исто
ријски извори о Београду, управо због та
дашњих ратних 'збивања на овом тлу . Де

вета деценија XVH века била је посебно 
драматична у историји Београда . То је 

време турско-аустријских 'сукоба око твр

!јаве (1683-1699. године), када је град ру
шен, паљ ен, обнављан. После преласка у 

руке Аустријанаца, 1688. године, нове вла
сти су одмах предузеле опсежне мере за 

обнову и поновно утврђивање града. У 

1689. години, командант Београда фон 

Штаремберг ј е у више махова захтевао 

од двора да се у Београд пошаље што ви

ше зидара.1 6 Требало је поправити бедеме 

и порушене куле, а и сазидати неке вој 

не објекте, како "би тврђава спремно до
чекала нове турске нападе. Радови су тра

јали током 1689. и до лета 1690. године." 
Из извештај а маркгрофа Лудвига Вил
хелма Баденског, који је био постављен 
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за новог команданта аустријске војске у 

Србији, види 'се да је у лето 1689. године 
тврђава веn била 'припремљена за одбра
ну.18 Међутим, у новим турским нападима 

дошло је до новог озбиљног оштеh.ења гра
да. Највеће штете IJ1ричињене су октобра 

1690. године. Турска ,бомба пала је најпре 

на ТЗВ. оловну кулу У ,дитадели", а затим 

су експлодирала још три магацина са ба

рутом у утврђеном замку, који се распу

као, а један његов део стропоштао у Под

rpaIje. 19 У том разарању су вероватно и 

алатке 'Померене са 'СВог '1>1еста. 

Те чињенице - новац, поремеhени сло

јеви, историјски догађаји - помогли су 

да се време коришhења алата из оставе 

смести у другу половину XVII века. Тре

ба, међутим, реhи и да алатке, типол{)шки 

посматране, не треба чврсто ограничити 

овим веком. Примера ради, у Будимском 

граду нађена је група длета, маљева и дру
гог каменорезачког алата из XV-XVI ве
ка, ·који сасвим одговара нашим пример

цима.2О Уз ово, са доста сигурности се мо
же претпоставити да се поједине алатке, 

добро прилагођене својој сврси, производе 

у истом облику кроз дуже раздобље него 

што је сам век њиховог трајања. 

Треба, на крају, указати да остава ала
та из Унутрашњег утврђења представља 

реткост у инвентару предмета материјал

не културе из Београдског града по свом 

садржају у оквиру јединственог налаза. 

Како су ова оруђа каменара, клесара, дрво
деља, ковача и ливаца била неопходна при 

градњи и одржавању не само Београда, већ 

свих утврђених градова - то се она могу 

означити карактеристичним оруђем гради

теља уопште. 

КАТАЛОГ ОСТАВЕ ОРЈ'ЋА 

1. Пuјук. Горњи део 'Правоугаоног пресе
-ка, доњи део издужен, извијен и за

шиљен. Гвожђе, ковање. Димензије : 

дуж. 26 см, највећа шир. 5 'см. Инв. бр. 

I12074. 

2. Пuјух, Горњи део правоугаоноr пресе
ка, незнатно проширен код отвора за 

дршку, Доњи део веома издужен, из

вијен 'и зашиљен, Гвожђе, ковање, Ди

'мензије: .дуж. 26,7 см, највећа шир. 4,2 
СМ. Инв. бр. I12075. 
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3. Пuјук Горњи део правоугаоног пресе
ка, доњи део сужен, повијен и заши

љен, Гвожђе, КОВЗЈње. Димензије: дуж. 

25,5 см, наЈвећа шир. 5 'см. Инв. бр. 
I/2076. 

4, Пијук. Горњи део лравоугаоног пресе

ка, доњи део сужен, закошен на једној 

страни и зашиљен. Гвожђе, ковање. 

Димензије : дуж. 25 C1\1, нај-већа шир. 

5,2 СМ. Инв. бр. I/2077. 

5, Пијук. Горњи део квадратног пресека, 

доњи део сужен, закошен на једној 

страни и зашиљен. Гвожђе, ковање. 

Димензије: дуж, 26,3 см, највећа шир. 

3,5 СМ. Инв. бр. I12078. 

6, Пuјук.. Горњи део tnравоугаоног пресе

ка, дољи деО' ,сужен у виду четворо

бридног шиљка и зашиљен. Гвожђе, 

ковање. Димензије: дуж. 26,5 см, нај

већа шир. 4,5 см. Инв. бр. I12079. 

7. Пuјух. Горњи део квадратног пресе

ка, доњи деО' сужен, у виду четворо

бридног шиљка. Гвожђе, .ковање. Ди

мензије: дуж. 25 см, највећа 3,8 см, 

Инв. бр. I/2080. 

8. Пијуn, Горњи део правоугаоно'Г пре

'сека, доњи сужен и зашиљен, у виду 

четворО'бридног клина. Гвожђе, кова:ње. 

Димензије: дуж. 2'5 см, највећа шир, 

4 СМ. ИНВ. бр. I12081. 

9. Пијук, Горњи део квадратног пресека, 

доњи део сужен и 'Зашиљен, у виду 

четворобридног шиљка. Гвожђе, кова

ње. Димензије: дуж. 23,9 см, највећа 

шир. 4,2 СМ. Инв. бр. I/2082. 

10. Пuјуn. ГО'рњи део :правоугаоног пре

сека, доњи сужен и зашиљен, у виду 

четворобридног клина, Гвожђе, кова

ње. Димензије: дуж. 24 С'М, нај'Већа 
шир. 4,1 СМ. Инв. бр. I12083. 

11. Пuјуn, Горњи део квадратног пресе

ка, доњи део ,сужен,благо nовијен на 

једну страну и' зашиљен, ГвО'жђе, ко

вање. Димензије: дуж. 22,5 'см, нај
већа шир. 4 СМ. Инв. \бр. I/2084. · 

12. Пију1\,. Горњи део квадратног 'I1ресека, 

доњи сужен и закошен, у виду четво

РОбридног' клина. Гвожђе, ковање. Ди
мензије: .дуж 22,8 см, највећа шир, 4,5 
см. Инв. бр. I/2085. 
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13. Пuју'К. Горњи део правоугаоног пресе

ка, доњи део сужен, у виду четворо

бридног клина. Гвожђе, ковање. Ди
мензије: дуж. 30,7 см, највећа шир. 5,2 
см. Инв. бр. I/2086. 

14. Д.љето. Веома масивно. Горњи део ква
дратног пресека, доњи део постепено 

сужен и завршен косо резаним шиљ

ком. Гвожђе, ковање. Димензије: дуж. 

23,7 см, највећа шир. 5,6 см. Инв. бр. 
I/2087. 

15. Ма.љо д.љето. Сужено на о'ба краја. Гор
њи део завршен квадратним пресеком, 

доњи четворобридним шиJыкм.. Отвор 
за дршку елиПiСОИДНОГ облика. Гвожђе, 

ковање. Димензије: дуж. 14 см, нај ве

ћа шир. 2,5 см. Инв. бр. I /2 102. 

16. Ве.љи'Ки 'Ч.екuh - .маљ. Веома масиван, 

квадратнот пресека, са заравњеним 

крајевима. Гвожђе, ковање. Димензи

је: дуж. 17,5 см, највећа шир. 6,5 см. 

Инв. 'бр. I/2104. 

17. Се'Кира. МасиВ'на, са сечивом лепеза

стог облика на једној страни, друга 

страна завршена равно, са истуреним 

ивицама. Гвожђе, ковање. Димензије: 

дуж. 19,5 см, највећа шир. 6 см. Инв. 
бр. I/2088. 

18. Двојuа се'Кира. Сечива лепезастог обли
'ка, са сечицом на опољној страни, iТIo

стављена су наспрамно. Отвор за др

шку вертикалан. Гвожђе, ковање. Ди

мензије: дуж. 32 см, највећа шир. се
чива 9 СМ. Инв. бр. I/ 2090. 

19. Двојна се'Кира. Сечива лепезастот обли

ка, са сечицам на спољној страни, по

стављена су наспрамно. Вертикалан 

отвор за Дршку. Гвожђе, ковање. Ди

мензије: дуж. 30,5 'см, највећа шир. се

чива 12 см. Инв. бр. I/2091. 

20. ДвOj1lд се'Кира. Сечива лепезастог обли
ка, са сечущом на спољној страни, по

стављена су наспрамно. Вертикалан 

отвор за дршку. Гвожђе, ковање. Ди

мензије: дуж. 39 см, највећа шир. се

чива 11 см. Инв. бр. I/2092. 

21. Двојuа се'Кира. Сечива лепезастог обли

ка, са сечицом на спољној страни, по

стављена су наспрамно. Вертикалан 

отвор за дршку. Гвожђе, 'ковање. Ди

мензије: дуж. 30 см, највећа шир. се

чива 11,5 см. Инв. 'бр. I / 2093. 

22. Двојuа се'Кира. Сечива лепезастог обли

ка, са сечицом на спољној страни" по

стављена су наспрамно. Вертикалан 

отвор за Дршку. Гвожђе, ковање. Ди

мензије: 'дуж. 30 см, највећа шир. 9,6 
см. Инв. бр. I/2094. 

23. Д војuа се'Кира. Сечива лепезастог обли
ка, са сечицам на спољној страни, по

стављена су наспрамно. Вертикалан 

отвор за дршку. Гвожђе, ковање. Ди
мензије: дуж. 29 см, највећа шир. се

чива 10,5 ,СМ. Инв. -бр. I/2095. 

24. Двојна се'Кира. Сечива лепезастог О'бли
ка, са сечущом на спољној страни,. по

стављена су наспрамно. Вертикалан 

отвор за дршку. Гвожђе, ковање. Ди

мензије: дуж. 29 см, највећа шир. Се

чива 10,5 см. Инв. бр. I/2096. 

25. Двојnа секира. Сечива лепезастоr обли
ка, са сечицом на спољној страни, .. по
стављена ,су наспрамно. Вертикалан 

отвор за ДPIЏKY. Гвожђе, ковање. ,Ди

мензије: дуж. 23 см, највећа . ·шир. ' се
чива 9,5 см. Инв. бр. I/2097. 

26. Двој'Н.-а се'Кира. Сечива лепезастог о~ли

ка, са ce-чиЦОМ на спољнqј страни, по

стављена ·су наспрамно. Вертикалан 

отвор за дршку. Гвожђе, ковање. Ди
мензије: дуж. 29 см, највећа шир. се

чива 11 см. Инв: ·бр. I/2098. 

27. Двојnа се'Кира. Сечива лепезастог обди

-.ка, са 'сечицом на спољној страни~ .по

стављена су наопрамн<? Вертикалан 

отвор за ДРшку. Гвожђе, ковање. Ди

мензије: дуж. 27 СМ, највећа шир. се

чива 11 см. Инв. бр. 1/2099. 

28. Д војuа се'Кира. Сечива лепезастог обли
ка, са 'сечицом на опољној страни, по

стављена су наспрамно. Вертикалан 

отвор за дршку. Гвожђе, ковање. Ди

мензије: дуж. 26 СМ, највећа шир. се

чива 9,5 см. Инв. бр. I/2100. 

29. Двојuа се'Кира. Сечива лепезастог обли

'Ка, са сечицом на спољној страни, по

стављена су наспрамно. Вертикалан 
отвор 'за дршку. Гвожђе, ковање. Ди

мензије: дуж. 24 см, највећа шир. се

чива 10,5 см. Инв. 'бр. I/210,1. 

30. Д војuа се'Кира. Сечива лепезастог обли
ка, са сечицом на спољној страни, по

стављена су наспрамно. Отвор за др-
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шку вертикално постављен. Гвожђе, 

ковање. Димензије: дуж. 30 см, најве

па ширина сечива 9,3 см. Инв. бр. 

1/2089. 

31. Кашu'Ка. Реципијент заобљеног облика, 
дршка делимично очувана. Гвожђе, ли

вење. Димензије: дуж. 13,3 см, шир. 

9,2 см. Инв. -бр. I12103. 
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А HOARD WITH TOOLS FOR STONE-DRESSING, WOOD-CARVING AND 
CASTING FOUND IN ТНЕ INSIDE FORTIFICATION OF ТНЕ 

BELJGRADE TOWN 

Marija Baja!ovic-НаdZi-Реsiс 

ТЬе hoard was found during the sy.gtematic 
arch'aeologica'l ехсаvаtiопs јп the агеа о! the 
castJle јп 1980. Тће fi11t1 consisbs о! 311 tools 
which, accoгdln-g ,to their use, mау Ье divided 
јп Љгее ,groups. Тће first опе iпсludеs the tools 
needed [ог stопе-dl'еssiпg Сl '3 рсв. mattoc'ks, 2 
chi·se1s and 1 ћаmтег), the secon:d group in'cor
porates wood-carving tools (1 ахе with опе 

blade and 13 two-winged ахе5), while the third 
group 'consists о! а ladle [ог pouring liQuid 
metal. In the 'catalog part о! t·his рз>рег the 
tools from the fir5t group аге ·ranged [гоm item 
1 to 16, from тtbe second group from items 17 
to 30 and the ·tool from the third group i5 
пu'ПтЬегеd 31. 

Тће hоагd with 1:0015 from the [пsidе For
tТfication represents '3 гагИу јп the inventory 
о! dbject5 о! the material сиНиге [гот the Веl
gra'Cle Town as [аг as the contents within а 
unique find аге сопсегпОО. А special attention 
should Ье paid to the two-winged axes, being а 

9' 

unique find о! t his type eJCcavated јп the 
findspots јп Serbla, which hэ.vе the1r гoots јп 
antique heritage. 

1п the layers, in which the hoard was du'g 
out, were аl'50 discovered two small coins, опе 
Ьгаnzе Venetian сојп comin-g from the 17th 
century and the other, Turkish silver сојп also 
d-eriving from the 17th 'century, both dating the 
tools to the 17th century. Analysing the historic 
events, which ћаррепоо јп the century сопсегп
ed 1п Ље blstory о! Belgrade, the author 
considers that the tOQ'ls јп question were used 
оп {ће o'ccasion о! the renewal о! the ram'parts 
о! the Belgra'<le Town in the period from 1689 
to 1690 and that they геасћоо dis,turbed, stratifi
ed lауегэ after ап explosion о! gu'п-роwdег 
w:hich hap,pened in t-he towers о! the 1nside 
Fortification in 1690 when the Turk.s had sieged 
Belgrade. Тће types о! the excava'ted tools do 
not exclude а possi'bility of their existin,g in 
past centuries which тау a-1so Ье seen оп 
.medieval ipЗ. iпting. 




