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НА КОМПЛЕКСУ НЕКРОПОЛА 

МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ 

радови Ми-

тровици на локалитету Зидине или Ши

ринград, имали су систематски карактер 

иако су обављани сондажно. Локалитет се 

налази на удаљености око 150 м од моста 
који Митровицу са Мач

два већа бре

су се непосредно надовезива

ли на другог. Данас положај ви

ше личи на лагано узвишену, изду

жену и зарављену косу, правца запад

исток са нижим странама према југу ка 

каналу и према ка Сави. Системат

ским истраживањима је утврђено да је ци-

терен у више махова нивелиран усли

изградње стамбених објеката Бродо-

градилишне надаље оштећиван 

рецентним отпадним јамама, бројним 

септичким полагањем електричног 

насипањем и набијањем шљун

ка за градњу цесте итд. Нижи плавни те

и илова чом. До 

дошло када је из

градњом стамбене зграде УЕиштен 

већи дио црквених и пекро,юле. 

* "Ко.мnле1{;С uе1{;роnола у 
Ma"LBaUC1{;oj је у рукопису. Поје-

8' 

извјештаји са ископаваља: В. Попо
преглед 9, Београд 1967, 

Павловuh, Археолошки пре-
1967, 138-139. - С. Павловuti, 

преглед 10, Београд 

С. Павловuh, Археолошки 
Београд 1969. 197-198. - д. Мu-

11, Београд 19'69, 
Старинар XXIV-

Наиме, ова стамбена зграда прекрила је 
добрим старе култне и 
дио некрополе. томе, теренски усло-

ви нису дозвољавали истраживања на ши

роким површинама, већ су била ограниче

на на уски поред главне цесте и на 

слободне површине зградама. Нај ве-
ћа истражена површина простор који 0-

2, 3, 3б чију вер-
износимо. 

Митро

друге три 

некропола, 

добро да1'ирана археолошким на
лазима и новцем од П до половине IП сто

љећа. 

спаљеним 

главном имале правоугаони облик са опа

љеним ивицама (Таб. 1, сл. 1). У склопу 
ове некрополе сигурно су по

тврђени налази и скелетног сахрањивања 

(Таб. 1 ,сл. 

изнад ове некрополе сса 

1, сл. 2) откривена је ка

сноантичка некропола друге половине IV 
стољећа са монументално зиданим гробни

цама, 

дални дио откривен 

них црквених 

је апси

испод средњовјеков

у сонди 2, 
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Таб. Ј. - Мачва1iсха MUTPOBU'U,a . 
..:л. 1 - гробна јама са опаљеним ивицама; Сл. 2 - стратиграфски однос рано римске и кгсноантичке не

крополе. 

ТаЫе Ј. - Macvanska Mitrovica. 
Fig. 1 - Сгауе pit with burnt grave bO"ders Fig. 2 Stt'atigraphlcal relation between tl1 e ea" ly Roman and latc 

antique necropolis. 
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Таб. Н. - Мачва1iска Митровица . 

Сл. 1 - Положај гроба 149 лреl\'Iа касноанти чкој МОllументалној гробници 166; Сл. 2 - СтратиграфСН:И ОДНОС 
каСНОЭi-iТИЧКОГ гроба 221 и средњовјековног гроба 22fJ . 

ТаЫе II. - Macvanska Mitrovica. 
Fig. 1 - The position о! the grave 149 in respect ој the late ant ique montlmental tomb 166; Fig. 2 - Strati

graphical relation bet\veen the late antique grave 221 and medie\'al grave 226 . 
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СЛАВЕНКА ЕРЦЕГОВИЋ-ПАВЈIОВИЋ 

ове касноантичке некрополе постоји про

блем који је отворен откриваљем гроба 149 
(Таб. II, сл. 1), који својим богатим и осе
бујним археолошким прило::има без двој

бе указује највјероватније на гепидску 

припадност покојника овог гроба прве по

ловине VI стољећа. Поставља се питаље да 
ли још неки скелетни гроб без археоло

шких прилога у нивоу касноантичке не

крополе припада времену Сеобе народа. 

Положај и гробова 170 и 172 дозвољавају 

претпоставку о постојаљу истих, јер су у

копи ових гробова услиједили знатно ка

сније од употребе касноантичке монумен

талне гробнице 168. Исти случај је и са 

двојним гробом 76 чијим укопом је страда
ла монументално зидана гробница 52. За 

сада, без антрополошких резултата тешко 

је са сигурношћу за споменуте гробове без 

археолошких прилога, казати нешто више, 

осим да су релативно млађи од оштећених 

касноантичких монументално зиданих гро

бница. 

Дакле, опћенито се може казати да по

тешкоћа није било при класификацији пр

ве и друге римскодобне некрополе. Касно

античка некропола налази се у слоју изнад 

гробова са паљевином, Еоји су махом би

ли укопани у слоју пјеска а стратиграф

ски се јасно одваја од средљовјековних 

гробова (Таб. II, сл. 2; Таб. lП, сл. 1): Ме
ђутим потешкоће око класификације поје

диних гробова појавиле су се на средљо

вјеКОВНОј некрополи гдје су укопи покој

ника били веома густи, гробови оштећени 

(Таб. ЈП, сл. 2), без археолошких прилога, 

као и због чиљенице да све сонде због де

нивелације нису пружале истовјетну стра

,играфску слику развоја средљовјековне 

некрополе. 

Најбоље сачувани нивои римскодобних 

некропола и средљовјековне некрополе 

констатирани су у сонди 3ц. Због тога смо 

ову сонду користили као парадигму за са

гледаваље опће ситуације сахраљиваља на 

положају Зидине, посебно када је ријеч о 

средљовјековним укопима и љиховим по

везиваљем са култним грађевинама. 

Најстарији средљовјеКОВi-lИ укопи су у

главном дислоцирани скелети, откривени 

махом у групама у склопу првог нивоа 

средљовјековних гробова који су лежали 

iп situ. Ове најстарије махом оштећене 

гробове повезујемо са првом средљовјеков-
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ном једноапсидалном црквом. До спомену

тих оштећеља је дошло густим континуи

раним сахраљиваљем на веома малом и 0-

граниченом простору. Поред група костију 

и у земљи, дакле ван непоремећених гро

бова нађен је накит који без сумље потје

че из оштећених најстаријих средљовје

ковних гробова. То су лускузне гроздоли

ке наушнице рађене у техници гранула

ције, наушнице са биконичним привјеском 

који је навучен на каричицу, наушнице са 

"S" наставком веома малих димензија, фру
ла од кости, нож И сл. Сав споменути ар

хеолошки материјал типолошки припада 

најкасније Х стољећу, па у то вријеме и 

сматрамо да је започело сахраљиваље у 

средљем вијеку на положају Зидине а тра

јало је у континуитету до у пуни средљи 

вијек. Напомиљемо да се облици спомену

тог археолошког материјала не појављују 

у млађим хоризонтима сахраљиваља у 

Мачванској Митровици. 

Одвајаље појединих хоризоната гробо

ва уз одговарајуће црквене објекте не тре

ба стриктно схватити. Оно је резултат по
ложаја и међусобних односа појединих 
гробова. 

Први ниво средљовјековних гробова ко
ји леже јп situ означен је као старији 

хоризонт сахраљиваља уз троапсидалну 

цркву. Међутим сви гробови из времена 

почетка сахраљиваља у средљем вијеку на 

овом положају нису морали бити оштеће

ни па постоји могућност да поједини ске

лети који леже in situ, а немају арх ео

лошке прилоге, могу бити и из времена 

старије једноапсидалне цркве. Ово тим 

прије што је једноапсидална црква, која је 

страдала у пожару, била веома брзо за

;vrјељена новом већом троапсидалном гра

ђевином, а сахраљиваље на овом положа

ју у вријеме градље исте није било пре

кинуто, јер је континуитет живота потвр

Ьен на сусједном одговарајућем насељу. 

Вријеме подизаља троапсидалне цркве од

редио је В. Поповић у почетак XI стољећа. 
Густи нивои гробова, један изнад другог 

дозволили су могућност одвајаља старијег 

и млађег хоризонта сахраљивања уз тро

апсидалну цркву. Археолошки прилози у 

гробовима, који су углавном представљени 

накитом, поготово затворени гробни нала

зи византијског и мађарског новца у мла

ђем хоризонту сахраљиваља уз троапси-
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Таб. IIJ. - Мачванска Митровица. 
Сл. 1 - СтраТl1граФСКI1 однос касноан,"ичке 11 среДЊОВјеI:овне некрополе: CJI. 2 - Најмлађи средњовјеко

Cl~j:i [;ива гроба. 

ТаЫе Јп. - Macvanska Mitrovica. 
Fig. 1 - stгаtig,-арhiсаl "еl г tiоn betwee n the late antique аnЈ теЈјеуа l песгороli': Fig. 2 - The latest теЈј

e\' aL ~ eve l of th e gl'aves. 
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с.ЛАВЕНКА ЕРЦЕГОВИЋ-ПАВЛОВИЋ 

далну цркву сигурни су ОСЛОНЦИ за потвр

ду да је троапсидална црква са сахрањи

вањем око ње од почетка XI дО 
XIII стољећа. 

Рецентна оштећења о којима је на по

четку било нарочито су изражена 

у посљедњем нивоу сахрањивања. То су 

са веома малим бројем археоло

шких прилога за разлику од претходних 

Овај 

култни Зидине, ко-

је сазидан на заравњеним остацима тро-

апсидалне цркве половини XIII 
стољећа. То је црква, 

на и једина овом положају 

зидана од камена. 

Из овог кратког излагања видљив је 

континуитет Зидине 

ћа и у континуитету од Х до у пуни сред

њи 

Опсег сваке поједине некрополе је сон-

дажним радовима Ј\1:0же се са си-

казати да је опсег свих некро

пола био веома мален због плавности окол

ног нижег терена. Ј\1:аксимална концентра

констатирана је на узвише

њу око дјеломично сачуваних остатака 

култних било да су скелети от-

кривени in situ, било оштећени и 

уништени. Тако је управо малог оп-

сега распо.гюживог простора за сахрањива

ње свим сондама ко!-!статирана вертикал

страти

ко!-!

терена није дозвољавала хо

ризонтално ширење некропола. Исти слу

вертикалне стратиграфије констатиран 

насе-

љу 

као снажног 

ског периода 

од ранорим

половине VI стоље- шење. 

и некада 

STRATIGRAPHY ON ТНЕ COMPLEX OF NECROPOLISES 
АТ MACVANSKA MITROVICA 

the site Zidine at Mitrovica 
have Ьееп situated опе above the 
оtl1е1', three two fгоrn the Rornan 
tirnes and опе rnedieval. \vell as Уоиг сиН 
st1'uсtuгеs. а late antique rnагtугiurn and thгее 

rnedieval graveyard churches (п. 1), 

The oldest is а late Rornan песгороlјз v,lell 
dated !ЈУ rnапу archaeological finds and coins 
Егоrn the 2nd to the first ћаН of the 3гd ce!1tu
гу. Неге \·vere discovered grave with the 
сгеrnаtеd dea'd. ТЬе ,уеге 

јп fо1'rn with grave borders 
The fiпds of skeletal burials 

this oldest песгороНз. (table I, 
песгороliз, а t 

uncovered 
1<1 tter ћаН of 

the 4th сепtu1'у containing rnonurnental tornbs, 
constructions апd fl'ee laying Ље 

the g1'оuпd. This \·vas (огrnеа 
<Ј.I'оuпd the rnartyrium, the of whicl1 
was unearthed lJпdег the јп the 
sound 2. With tl1is late antiqlJe песгороlis tћеге 
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rnау Ье raised, 
sorne skeletal vvithout iп-

iп tl1e level о! tће апtiqlJе песго-
to the tirnes of the Gгеаt 

Тће РОSШО!1 о! the gгаvеs 170 
Нн; tl1at they 
thc јп these 

шuсh later than the tirne взе of Ље 
monurnental tornb 168. ТЬе sarne case 

the double grave 76, Ље digging оЕ \vhich 
c1istul'bed mО!1U!пеп1;аl tomb 52. Fol' the 
Нrnе \vit!юut апthгоро!оgiс:аl 
\\Iill Ье wi th сегtаiпtу to SCly 
У)'10ге aboLlt the CJ.r:oresaid gTaves \\Ijt:hout grave 
goods, except that they аге cornparatively 
later than the с!юпаgеd late сшtiquе rnопи
rnenta! tornbs. АССШ'diпglу, \уе rnау generally 
say that thеге ,vel'e !1odifficulties \vith the 



СТРАТИГРАФИЈА НА КОМПЛЕКСУ У М, МИТРОВИЦИ 

classification о! the first and second necropolis 
from the Roman times. Тће late antique necro

lies јп Ље layer above the cremation buri-
which where in Ље sand layer, 

stands ои! against 
fig. 2, table III, 

appeared in 
graves in the 

the dead were den
V\rere damaged (tabla III, 

as well as Ье
the sounds did по! 

picture of the 
necropolis because 

јп le\'elling. 
levels о! Ље necropo

times and the medieval 
пеСГОРОНБ were found ЈП the sound 3с. For this 
геаБОП we made иБе о! this sound as о! а ра
radigm for viewing general situation о! ЬиГЈаlБ 
а! the site when medieval in-
terments and the сиl! structures 
аге concerned. 

Тће oldest medieval burials аге таЈпlу 
dislocated skeletons uncovered mostly ЈП groups 
,vithin the first level о! medieval which 
'\,vere laying ЈП situ. We link oldest dis-
located graves with the first medieval сћигсћ 
'\,vith опе аРБе. ТЬе aforesaid are the 
геsult о! dense, continuous dead ЈП 
а Бтаll and limited area. group о! 
Ьопев and ЈП Ље ћепсе outside the ип-
distџrbed graves, was the jewelry which 
originates јп the oldest medieval 
ves. These аге grape-like 
made јп the technique о! granulation, 
with ЫСОПЈсаl pendants hanging 
еап-iпgs with "S" ends о! 
Ьопе flute, knife etc. As to 
whole above mentioned 
belongs to the 10th 
we consider that а! that 
ЈП the Middle Ages at the slte 

lasted continuously ипШ the full Middle 
We should underline that Ље forms о! 
above archaeological material do not арреаг 
јп Ље later burying horizons а! this site. 

The identifying о! some grave horizons ЈП 
respect о! the сопеsропdiпg Басгаl ob,iects 
should not strictly Ье understood. It ЈБ the ге
sult о! Ље position and interrelations among 
individual graves. 

Тће first level of the medieval 
laying јп situ is depicted as the older 
horizon at the сћигсћ with Љгее 
аll Ље from Ље Нте о! 
о! the dead at this site ЈП Ље 
Ages not have Ьееп damaged, БО It is 
РОББјЫе that some skeletons, laying ЈП situ but 

9 

по grave goods, тау derive from the 
time the older church with опе apse. ТШБ 
ЈпаБтисћ аБ the church with опе which 
perished ЈП was replaced within 

with three аРБеБ 
site was not discontinlled at the 

because Ље continuity о! life 
the neighboring 

settlement. Тће time о! the building о! 
church with three was determined 

аБ the о! the l1th 
dense levels 

enabled the 

century. 

closed 
СОlПБ in the later 
with З аРБев аге 

the assertion that the сћигсћ with 
with ЬиГЈаlБ around It was ЈП use 

beginning о! the lltћ lIпtil Ље lЗth 

Serious were еБреСЈаllу епсоип-
tered in the bнrying horizon. 
ТћеБе аге meagre grave goods I! 
compared Ље older опеБ. This 
burying horizon to Ље largest and а! 
Ље Бате time the latest cult structнre at Ље 
site Zidine which was Ьиilt оп the levelled ге
тајПБ о! the сћигсћ with Љгее apses ЈП the 
first half of the lзth This ЈБ а тиШ-
aisled сћигсћ fenced and only building at 
this site made о! stones. 

This short sнrvey shows the continuity јп 
иБе of the БНе Zidine аБ о! ап important сиЈ! 
рlасе from the early Roman period ипtil Ље 
ћГБ! half о! Ље 6th century and without inter
ruption from the 10th century lIР to the full 
Middle Ages. 

Тће extent о! еасћ песгороliБ was 
ascertained Ьу sounding We тау with 
certainty state that Ље extent о! аН the necro
РОНБеБ was very Бтаll ЬесаиБе the neighboring 
lower ground used to Ье flooded. Тће таХЈтаl 
concentration of the was ascertained оп 
the elevation around partly preserved ге-
тајпв of the clllt either the skeletons 
were ЈП situ or that were damaged to а 
great deal and Therefore, ехасНу 
because о! the втаll врасе available for burying, 
јп аll Ље sounds was found vertical strati-
graphy. Horizontal could not have 
existed, Ьесаиве the of the ground 
did not епаblе the horizontal о! Ље 

Тће Бате саБе о! strati-
was encountered јп the corresponding 

settlement ир close to the песго-
polis and which опе time encompassed 
another elevation. 




