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ВИЗАНТИЈСКА ГРНЧАРИЈА СА ЗЛАТНИМ И СРЕБРНИМ 
ПРЕМАЗОМ СА БЕОГРАДСКЕ ТВРБАВЕ

Покоравањ ем Самуиловог царства, од 
стране цара Василија II 1018. године, Ви- 
зантија je  поново завладала целим Балкан- 
ским полуострвом. Н овоосвојене области  
биле су ук љ учен е y  управни систем Цар- 
ства са темама као административним је-  
диницама.1 Простор српског П одунављ а, са 
својим утврђењ има и насељ има, поново ce, 
након прекида од  неколико векова, успо- 
ставља као гранични појас и добија на 
значају усл ед  све већ ег притиска ојачале  
Угарске. У таквој ситуацији Београдска  
тврђава, захв аљ ујућ и  y првом р еду  и зу-  
зетно значајном стратеш ком полож ају , по- 
стаје једно од највећих византијских упо- 
ришта X I и X II века.2

Поред историјских потврда о успостав- 
љ ањ у византијске власти y  Београду y  XI 
веку м атеријалних остатака византијске  
културе je  мало. Томе сигурно доприноси  
и релативно слаба очуваност хоризоната из 
тог периода на просторима Б еоградске твр- 
ђаве.

К ултурни слојеви XI и X II века кон- 
статовани су  приликом археолош ких ис- 
траж ивањ а бедем а Горњег града3 и падина  
Доњ ег града,4 a регистровани су углавном  
налазима керамике. П оред бројних улом а- 
ка тшсуда карактеристичних за локалну  
словенску керамичку производњ у, нађен je  
и мали број посуда које представљ ају им- 
порт.5 У ову категорију спадају: амфоре, 
амфороидни крчази са црвено глачаном  
спољном површ ином, глеђосане п осуде и 
посуде са златним и сребрним премазом.

П осуде са златним  и сребрним прем а- 
зом заступ љ ен е су  најмањ им бројем  уло-  
мака (око 50). Ова врста посуда не пред- 
стављ а чест налаз ни y  другим  деловима  
Византијског царства, на основу чега мо- 
ж ем о  претпоставити да су  биле л ук сузн а  
роба приступачна малом броју корисника.

М ада ни један  производни центар за са- 
да  није утврђен, не м ож е ce л скљ учити  
могућност да су  п осуде са златним и сре- 
брним прем азом  прављ ене y  већим грнчар- 
ским центрима као мале серије, м ож да као  
посебна поруџбина.

Мало je публикованих података о т ех -  
нологији производњ е ових п осуда, однос- 
но, на који начин je  постизан  златни и сре-  
брни еф екат . А н ал и зе ове врсте једино су  
рађене y  Б угарској, и р езул тати  су  пока- 
зали  две врсте п р ем аза  y  чијој основи je  
кварц којем ce д од а ју  каолинит и ф лого-  
пит, односно цинвалдит који им ају светл у-  
цави сјај.6 М еш ањ ем ф и н и х честица гли- 
не са овим елем ентим а п остиж е ce еф ек ат  
злата, односно сребра.

На основу малог броја улом ака нађе- 
них на Београдској тврђави, могу ce одр е-  
дити четири различита типа п осуда.7

Тип I (T. I, сл. 1)

Крчаг прстенасто проф илисаног тролис- 
ног обода, д у ж е г  виш еструко канелованог  
врата са пластично прош ироним средњ им  
делом  из којег полази  тракаста дрш ка и 
спаја ce  са горњим делом  благо заобљ еног
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10 CM

10

T. I — Посуде ca златним и сребрним премазом са Београдске тврђаве.
(цртежи М. Маринковић)

Pl. I — V essels with gold and silver coating from the Belgrade Fortress. 
(Drawings by M. Marinkovic)
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трбуха. Дно je равно и  ш ироко. П осуда je  
израђена од зем љ е пречиш ћене песковите  
ф актуре, мрке боје печењ а (M unsell 7.5 YR  
5/6). Спољна површ ина je  превучена нерав- 
номерно нанетим златним премазом.

Овај тип посуде н екада има и сребрни  
премаз, и врло je чест на налазиш тима д у ж  
Дунава, посебно y Д обруџи, где су  ове по- 
суде углавном украш ене и црвено слика- 
ним линеарним орнаментима.8 Осим на на- 
лазиш тима д у ж  Дунава, крчаг овог типа  
нађен je и на локалитету Рас код Новог 
П азара, али ce посуда донекл е р азликује  
од горе наведених, утолико ш то им je  
спољна површ ина прво превучена црвеш ш  
премазом, a затим je  преко тог нанет танак  
слој лискунског п раха тако да  посуда има 
златасти сјај.а Исти тип посуда нађен je  и 
y Грчкој, y Коринту, али ни на једној од 
њ их није констатован ни златни ни сребр- 
ни премаз, већ су само украш ене црвено  
сликаним линеарним орнаментом.10

Аналогије за овај тип крчага нађене y  
Румунији, на локалитетима Pacuiu l lu i S c 
are и D inogetia , датоване cy  y  X I— X l l  
век,11 крчази ca Раса најчеш ће су нала- 
ж ен и  y  слојевима који одговарају трећој 
четвртини X II века,12 док  су пом енуте по- 
суде из Коринта датоване y  X II век на- 
лазима новца М анојла I К ом нина.13 На 
Београдској тврђави ф рагменти трбуха, 
дна и дрш ки који ce могу приписати овом 
типу посуде, нађени cy  y  слоју  X II века 
заједно са новцем Јована II К ом нина.14

Тип II (T. I, сл. 2,3)

Крчаг ш ироког отвора, равно засеченог  
обода, вишег косо извученог врата који je  
некада густо канелован (T. 1, сл. 3) и ш и- 
рег лоптастог тр буха . Тракаста дрш ка по- 
лази  испод отвора и вероватно ce  епаја  
са горњим делом т р буха . И зразито je тан- 
ких зидова, израђен  од средњ е пречиш ћене  
зем љ е светлоцрвене боје печењ а (M unsell
5 YR 6/6), са златним прем азом  доброг ква- 
литета на спољној површ ини. Овај тип  
крчага некада има м алу тракасту дрш ку
—  уш ицу, која полази од отвора и спаја  
ce на средини врата.15

Аналогне п осуде за сада смо наш ли са- 
мо y  Коринту, где су  посуде овог типа оз- 
начене као „грубе п осуде”, y вези  с који-

ма ce не пом ињ е да  им ају прем аз било ко- 
је  врсте.1в

Наш и примерци су нађени  y  меш аним  
слојевима, a они из  К оринта нађени су  
y слоју y  којем ce као п осл едњ и јављ а но- 
вац А лексија I (1081— 1118).17

Тип III (T. I, сл. 4)

К рчаг прстенасто наглаш еног корена  
врата и ш ирег лоптастог т р буха  који je  
украш ен са дв е у р еза н е паралел-не хори- 
зонталне линије. Овом типу п осуде ои, ве- 
роватно, одговарало прстенасто п р оф и л и -  
сано, равно дно (T. I, сл. 5). И зрађен  je  од 
средњ е пречиш ћене зем љ е, светлоцрвене  
боје печењ а (M u nsell 5 YR 6/6) и има не- 
равномерно нанет сребрни прем аз.

М ада нема довољ но елем ената потреб- 
них за  ком плетну р ек онструкцију, смат- 
рамо да би  наш  прим ерак вероватно одго- 
варао посуди  из К оринта, датованој y крај
XI и иочетак X II века и опредељ еној y 
„грубе п о су д е”, украш ен е једноставним  ге- 
ометријским орнаментом сликаним црве- 
ном бојом .18

Тип IV (T. I, сл . 6)

Крчаг са реш етком y  корену врата, ш и- 
роког заобљ еног тр буха , на којем je  сли- 
кани орнамент полукругова и зведен  црве- 
ном бојом. И зрађен  je  од зем љ е песковите 
ф ак тур е са додатком  кварца или лискуна, 
црвене боје печењ а (M u nsell 2.5 Y R  5/8). 
Златни прем аз, којим je  превучена спољ на  
површ ина посуде, остао je  очуван мести- 
мично и y  врло танком слоју.

С удећи по квалитету и боји глине, овом 
типу п осуде могли би припадати и један  
ф рагм ент тракасте др ш к е на којој су  цр- 
веном бојом сликане хор изон тал н е линије  
(T. I, сл. 8), као и мали ф рагм ент трбуха  
такође сликан тамноцрвеном бојом —  вер- 
тикалне таласасте линије. Златни  прем аз 
доброг квалитета нанет je  y  танком слоју  
и по унутраш њ ој површ ини п осуде (T. I, 
сл. 7).

Облик п осуде овог типа теш ко je  рекон- 
струисати стога ш то ce и на локалитетима  
на којима су  нађени |примерци аналогни  
нашем, ове п осуде п ојављ ују  такође ф раг- 
ментарно. Чини ce, ипак, да  су  ове п осуде  
са реш етком y  ствари тил крчага са две
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др ш к е и изливником, какви су најчеш ћи  
н а територији  данаш њ е Б угар ск е19 и Грч- 
ке.20 Н ајбл и ж у аналогију наш ем  прим ерку  
наш ли смо y Браничеву, локалитет Р уди -  
не, и то je  део  крчага са реш етком  и и з-  
ливником, на којем су н а  златном  прем а- 
зу  црвеном  бојом и зв еден е спирале.21 На- 
л а з овог крчага, као и осталих улом ака  
импортне бојене керам ике, значајан  je  сто- 
га ш то су пом енуте п осуде н ађен е y  сло- 
јевим а који су  п оуздан о  датовани н ал ази -  
ма новца X II и прве половине X III  века.22 
Чини ce \да je  један  ф рагм ент обода крчага 
овог типа нађен и y  Рибници код Д оњ ег  
М илановца.33

Осим на горе наведеним  тиловима, зл ат-  
ни и сребрни прем аз ce нек ада јављ а и на 
ам ф ороидним  крчазима. Ова појава je  н а -  
рочито карактеристична за локал итете y 
унутраш њ ости Б угарске, где ce поред ових  
јављ ају  и друге п осуде са златним  и сре- 
брним прем азом , нпр. крчази  са четворо- 
лисним отвором, ш ољ е, тањ ири,24 које 
п редстављ ају  локал не варијанге рађен е по 
у зо р у  на византијске п о су д е . Ове п осуде  
су д ебљ и х  зидова, грубе ф ак тур е, и имају  
густи прем аз. К ао центар производњ е ових  
типова посуда y  X I, a посебно y  X II веку  
означен  je  П ерник.2Г’

Н ије искљ учено да п осуда  овог типа  
има и на Београдској тврђави, али пош то  
су  н ал аж ен и  само ф рагм енти т р буха  нисмо  
y  могућности да  их п оуздан о  означим о као 
ам ф ороидне крчаге. У прилог тези  о при- 
сутности ам ф ороидних крчага на простору  
Б еоградске тврђаве говори и чињ еница да  
ce пом енуте п осуде п о јављ ују  и на насељ и- 
ма y  српском д ел у  П одунављ а, на којима  
je  констатован хор изон т  X I— X II века, нпр. 
Рибница код Д оњ ег М илановца,26 Б р за  П а- 
ланка,27 Поповица код Н еготина,28 где сас- 
вим извесно представљ ају  импорт. П оред  
н аведен и х локалитета, крчази  са златним  
и сребрним прем азом , као и облици ам ф о-  
роидних крчага са црвено сликаним лине-  
арним орнаментима, п озн аги  су  нам из у -  
нутраш њ ости са локалитета Рас код Новог 
П азара, где су датовани y  крај X I и прву  
четвртину X II века.29 Пар улом ака ових  
посуда нађено je  и  y  Гам зиграду.30

А м ф оридни крчази са  златним  и ср ебр -  
ним прем азом , на бугарским налазиш тима  
ce јављ ају  већ од IX — X века, упоредо са

налазима ам ф ороидних крчага са црвено  
глачаном спољ ном површ ином.31 Ако прет- 
поставимо да су  наш е посуде импорт из 
Бугарске, морале би припадатл каснијем  
периоду продукције, јер  су  на овом про- 
стору датоване y X I— X II век.

Поред наведених типова посуда, смат- 
рамо потребнрш напом енути и налаз једног 
ф рагмента тракасте дрш ке која je преву- 
чена густим сребрним премазом. Дрш ка je 
интересантна стога ш то ce на горњем де-  
л у  налази  мањ е пластично испупчењ е —  
запон (T. I, сл. 9). И дентична дрш ка н а-  
ђена je y  Б раничеву, локалитет Рудине, и 
осим ш то има златни прем аз, има и црвено 
сликане хоризонталне линије на читавој 
спољној површ ини дрш ке.32 Такође бисмо 
поменули и налаз прстенасто проф илисаног  
дна са густим златним  прем азом  (T. I, сл. 
10), које би м ож да одговарало неком од 
пом енутих типова крчага, као и фрагмент  
тракасте дрш ке који je накнадно прерађен  
y  ж етон  (T. I, сл. 11).

Увид y  керамички м атеријал, првенст- 
вено са Б еоградске тврђаве, a затим и са 
др угих локалитета y  српском и румунском  
дел у  П одунављ а, као и  неких локалитета  
y унутраш њ ости, п р уж а могућност да ce 
изведу  основне инф орм ације y вези  са по- 
судама са златним и сребрним премазом:

—  Време појаве посуда са златним и сре- 
брним премазом ce п одудара са понов- 
ним успостављ ањ ем  византијске власти 
y  овим крајевима y  X I веку.

—  Иако je  на простору Б еоградске тврђаве 
нађено мало улом ака пом енутих посу- 
да, 'заступљ ени су  основни тилови ви- 
зантијских крчага.

—  Сви тилови посуда ce јављ ају y  раздоб- 
љ у X I, a посебно X II века.

—  К рчази са златним и сребрним према- 
зом на простору Б еоградске тврђаве 
представљ ају импорт, вероватно из Ви- 
зантије, мада je  питањ е производних  
центара још  увек  отворено.

Доста скроман репертоар и количина 
импортних посуда, како на Београдској 
тврђави, тако и на другим  локалитетима y  
српском д ел у  П одунављ а,33 ипак даје ре- 
алну слику о једном  од видова утицаја Ви- 
зантије на овом подручју. Наиме, извесно  
je  да утицај В лзантије продире споро и да
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je  импортована роба реткост и y X II веку, a у к а зу је  на слабу економ ску повезаност
што ce зап аж а и y недостатку других ма- централних делова Ц арства и удаљ ен и х
теријалних остатака византијске културе, провинција.
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B E C H A  Б И К И Ћ

BYZANTINE CERAMIC WARE WITH GOLD AND SILVER COATING 
FROM THE BELGRADE FORTRESS

Vesna Bikic

At the beginning of the eleventh century 
the Byzantine Empire ruled again the whole 
of the Balkan Peninsula up to the Danube. In 
the situation when the region of the Serbian 
Danube Basin with its fortifications and se t
tlem ents again becam e the borderland, now  
facing strengthened Hungary, the Belgrade 
Fortress gained in im portance and becam e 
one of the largest Byzantine strongholds in 
the eleventh and tw elfth  centuries.

Aside historical confirm ations of re-esta-  
blishm et of Byzantine rule in Belgrade in the 
eleventh century, m aterial rem ains of Byzan
tine culture are scarce w'hich is partly the re
sult of the rather poorly preserved horizon of 
this period in the area of the Belgrade For
tress.

Culture layers of the eleventh and twelfth  
centuries were found during archaeological 
researches of the w alls of the Upper Town 
and slope of the Lower Town and they were 
registered m ainly by the finds of pottery. Asi
de a good quantity of sherds of vessels cha
racteristic of the local Slav pottery producti
on, there was also a sm all quantity of sherds 
of vessels which had been imported. Aside 
amphoras, am phoroidal jugs with red burni
shed outer surface and glazed ceram ic ware, 
a sm all quantity of sherds of vessels with  
gold and silver coating was also found.

V essels w ith gold and silver coating are 
not frequent finds even in other parts of the 
Byzantine Empire, so we may assum e that 
they represented luxury goods and as such 
they m ust have been obtainable only by a 
lim ited num ber o f users.

On the basis o f the sam ples of about 50 
fragm ents from the Belgrade Fortress, this 
group is m ostly form ed by jugs which appear 
in four different types. These are mainly jugs 
with one, less frequently with two handles.

with narrow rim and slender neck, with lar
ger, rounded belly, with outside gold, som eti
mes silver coatino of good quality (Pl. I, 
Fig 1—4,6). One of the jugs is also decora
ted with red painted linear ornam ent (PI. 
I, Fig 6,7).

Jugs with gold and silver coating w'cre 
predom inantly excavated at the sites along 
the Danube banks, i.e. in the Serbian Danube 
Basin: Branicevo, Ribnica, Brza Palanka, Po- 
povica, and in the Romanian part of the Da
nube Basin in Dobruja (sites: Pacuiul lui So- 
are and Dinogetia). A number of vessels was 
found in the inside part of the country at the 
Ras site near Novi Pazar and Gamzigrad.

Beside the aforesaid vessels, gold and sil
ver coating appears also on amphoroidal jugs. 
This occurrence is particularly characteristic 
of the sites in the inside of Bulgaria, where 
together w ith  the aforesaid forms other lo
cal variants of these vessels also make their 
appearance, which points to the possibility  
that there may have been one or several pro
duction centers in this area.

In the Belgrade Fortress, as well as in 
the m entioned sites :;n ihe Danube Basin, 
these vessels appear in the horizons of the 
eleventh and more particularly of the twelfth  
century and they represent import probably 
from the Byzantine Empire, although the qu
estion of production centers is still open for 
discussion.

A rather m odest repertory and quantity  
of vessels, both in the Belgrade Fortress and 
at other sites in the Serbian part of the Da
nube Basin, gives us a real picture of slow  
penetration of Byzantine influence into these 
regions which was probably the result of 
weak econom ic links of the central parts of 
the Byzantine Em pire with its far o ff pro
vinces.
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