
ВОЈИСЛАВ С. ЈОВАНОВИЋ 

прилоr 

у СР 

3ахваљујући археолошким истра жива

љима средљовековних некропола вршеним 

у току последљих четврт века у СР 

ји и СР Македонији, наша знаља о 

словенском накиту осетно су 

поред тога што знатан део прикупљене 

грађе није објављен на на

чин, а о неким значајним налазиштима не

ма никаквих обелодаљених података, ме

ђу расположивим споменицима могу се уо

чити поједини облици који по типу, мате

ријалу и техници израде и по времену по

станка чине посебне целине до сада 

нису биле посебно разматра не. На овом 

месту желимо да скренемо пажљу на 

ну од таквих заправо на групу 

прстенова која се може од оста

лог накита ове врсте на основу већег 

ја скоро идентичних или сличних приме-

рака. Реч је о прстеновима 

су основне типске одлике проширена ра

мена и купаста или пирамидална глава ко

ја може бити а заступљена је 

и варијанта са нижом, плочастом главом. 

је често масивна, са унутрашље 

стране глатка, а споља заобљена. Сви пр

стенови изливени су од 

веома 

надно дотеривани. Веhина 

или отискиваљем 

претежно ли

неарних, орнамената на раменима или Шl 

глави када ова решена у зару

бљене купе, односно пирамиде, или када је 

9' 

КЊ. xxv 1978. 
Годuшњак zрада Беоzрада 

ПРСТЕЊА 

изразито плочаста. Овакво прстеље дато

вано је оквирно од Х дО ХН века. 

те}.1е пружили 

из I!е:<ропола у 

Охриду, Приле

укупно 33 при

монографијама, ката-

свим подацима о 

начину израде и украшаваља, величини 

итд., а илустровани су готово увек црте-

жима само једном случа-

ју), су често исувише 

ни. у жељи да увећамо грађу предузели 

смо трагаље за необјављеним прстељем 

се чува у збиркама. 1 По-

казало се да него што се 

доприноси потпуни

познаваљу типологије и распростраље

ности ове врсте накита. У београдским му

(Народни музеј, Музеј града Бо

града, Музеј примељене уметности), зати.\'! 

у Музеју у Неготину, Народном 

у Охриду и Музеју Косова у При

штини, евидентирали смо 13 прстенова о

вог типа. Истина, љихов број је знатно ве

ћи нисмо иогли урачунати и новсот

кривене налазе о којима ш?;vшмо податке 

осим да је неколико откривено на локали

тету Охрид-Дебој, и да је веhи број при

купљен на локалитету Радолиште-Циган

ски Гробишта. Ако саберемо све до сада 

појединачно регистроване r:pcTeHoBe: 33 
објављених примерака и 13 
љихов укупан број пеље се на 46. 
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ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ 

У складу са географским оквиром теме 

дали смо кратке описе свих прстенова из 

Србије и Македоније премда је од публ и

кованих споменика са ове територије са

мо десет описано у одговарајуhим публи

кацијама (пет из Охрида, три из Прилепа, 

један из Матичана и један из Прахова). 

Све остале описали смо према постојеhим 

цртежима. Од необјављених прстенова би

ли смо у могуhности да из аутопсије проу

чимо, снимимо И измеримо само десет при

мерака (по један из јужне Србије или Ма

кедоније, из Стобија, из Дубравице, из 

Ристовца, Охрида, Курвинграда, Великог 

Градишта и северне Србије). 

Осим споменика са домаћег терена ко

ристили смо и компаративни материјал са 

иностраних налазишта. Реч је о седам ра

није објављених прстенова од К'ојих три 

потичу из Румуније, један из Грчке, један 

из Бугарске и два (античка прототипа) из 

СР Немачке. 

Приликом припремања илустративног 

материјала наилазили смо на извесне те

шкоhе које се иначе појављују у радовима 

ове врсте. Наиме, готово сва објављена 

грађа илустрована је цртежима који су 

различите документарне вредности но ве

hином исувише поједностављени те не при

казују све детаље објекта. Да би постигли 

што верниј у фактуру материјала настоја

ли смо да прстење илуструјемо фотогра

фијама, а у случајевима када их нисмо 

могли прибавити користили смо цртеже из 

одговарајуhих публикација. Ради што бо

ље прегледности сви прстен-ови у илустра

цијама приказани су у приближно дво

струком увећању. 

* 
Прстење које смо прикупили пружа, и 

по облицима и по броју, довољно података 

за образовање једне прелиминарне типо

лошке скале која се може пратити на при

ложеним таблама (I-VI). Одмах ваља и

стаhи да је ПРИЈЈИК'ОМ израде табли често 

долазило до недоумица у погледу редосле

да појединих прстенова с обзиром да је 

редослед био условљен различитим обли

цима и главе и рамена, њиховом корела

цијом, а донекле и карактером урезане и 

пунциране орнаментике. Редослед који смо 

предложили чини нам се најприхватљи

вијим. 
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т. I. Приказани су прстенови код ко

јих је глава изразито купаста или пира

мидална, а рамена су висока и јаче испуп

чена. Урезани линеарни орнаменти срећУ 

се само у пределу рамена (Сл. 1, 2, 5, 7 (?) 
и 9). 

Т. п. Заступљени су прстенови чије су 

главе нешто мање издигнуте а рамена су 

висока и мање испупчена. На појединим 

примерцима орнаменти су урезани на ра

менима (Сл. 1, 7-9), ређе и на бочним стра
нама главе (Сл. 5, 9). 

Т. III. Први прстен (Сл. 1), типски се 

везује за прстенове на претходној табли. 

Следеhих шест примерака (Сл. 2-7), одли
кују се јаче издигну том главом али су им 

рамена веhином нижа него код прстено

ва на претходним таблама. Осим три прсте

на (Сл. 2-4), сви остали украшени су гра
вирањем или пунцирањем. 

Т. IV. На Сл. 1, 6, и 9 приказани су 

прстенови са гравираним орнаментима, а 

на сл. 2-5 примерци украшени пунцира
ним концентричним или обичним круго

вима. 

Т. V. Прва четири прстена (Сл. 1-4), 
одликују се степенасто издигнутом главом. 

У гравираној или пунцираној орнаментици 

заступљени су геометријски (Сл. 2), фло
рални (Сл. 3), и зооморфни мотив (Сл. 4). 
Последња три прстена (Сл. 5-7), имају 

пластично моделовану главу и рамена али 

се и разликују један од другог. Код првог, 

рамена су украшена стилизованим фло

ралним мотивом; код другог је глава укра

шена мотивом руковања (овај прстен наво

димо као даљу али занимљиву паралелу 

са подручја далматинске Хрватске). Тре

ћем прстену, који је богато орнаментисан, 

урезивањем, готово недостаје једно рамено 

испупчење. 

Т. VI. Прва два прстена по свему су 

слична али се доста разликују од осталих 

и могу се сврстати у посебну варијанту 

(Сл. 1 и 2). Два сребрна прстена са вели
ком купастом главом, луксузно израђЕ'~а 

(Сл. 3 и 4), важни су за датовање оваквог 
и сродног накита, док су два последња при

мерка антички прототипови (Сл. 5 и 6). 

Следи каталошки преглед прстења са 

територије СР Македоније и СР Србије. 



прилог ПРОУЧАВАЊУ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ПРСТЕЊА 

СР МАКЕДОНИЈА 

СТОБИ. Из целокупне расположиве гра

ђе са нашег терена произилази да је пр

стен (Т. I, Сл. 5), први примерак овог типа 
који је археолошки документован, премда 

недостају подаци о условима налаза. У 

Инвентару II средњовековне На-

родног музеја у Београду 3815) 
забележено је да у Стобима 1936. 
године приликом ископавања Јоза 

вића и Ђорђа који су руко

водили екипом тадашњег Уметничког му

зеја у Београду.2 ТО је прстен лив ен од 

бронзе, врло са главом у 

облику четворостране пирами-

Ви-

ДЕ МИР КАПИЈА. Велика средњовеков

на некропола X-XV века, са преко 500 
истражених Ископавала Блага 

Алексова. Према подацима у 

писници;\ш је укупно 15 
ливених што 

број забележен 

прстена су 

гробу бр. и четири 

Од 15 примерака само 

локалитету. 

1, осам у 

181а. 

илустровано и 

то цртежима који не све по-

требне детаље.4 према за-

писницима и према легенди на Т. XVH пу
бликације Б. Алексове, може се закључи

ти да поменутих 12 прстенова потичу из 

два 181 и 181а. Описи прсте-

нова . Овде доносимо описе 12 
прстенова према цртежима. остала 

три прстена нису нацртани у публи-

Алекс ове нам непознат. 

карика изнад брадавича

сто испупчених рамена прелази степе

насто издигнуту nlаву са коцкастим врхом. 

Глава је украшена и са по бочним 

испупчењем. рамена карика је ор

наментисана косим паралелним урезима 

(Т. 1, Сл. 

менима и 

са по 

сл. 3). 

испупченим ра

купастом, при врху зарубљеном 

са бочних страна украшена 

троугластим испупчењем (Т. I, 

која на бочним странама 

троугласти пластични украс 

са високим раменима 

пиру готово до врха 

главе украшене и са по 

троугластим испупчељем 

до-

купасте 

бочним 

Прстен са зарубљеном пирамидалном 

главом и високим рамеНИ?iа украшеним 

паралелним урезима (Т. I, сл. 

Прстен чија карика изнад 

наглашених рамена прелази 

главу са заобљеним врхом сл. 

Прстен чија висока испуп-

чења рамена допиру готово до врха зару

бљене купасте главе а је на бочним 

странама украшена пластичним троуглима 

(Т. 1, сл. 8). 
са високим, пластично на-

глашеним раменима, украшеним паралел

ним урезима и ниско:;)'~, плочасто заравње-

ном главом, су бочне стране, 

према цртежу, украшене паралелним уре-

зима I, сл. 
Прстен су рамена мање "'''iJ,CVJD 

дОК је глава издигнута и плочасто зарав-

њена (Т. сл. 

Прстен са нешто више проширеним ра

менима и плочастом ГЈ1авом украшеном са 

три пунцирана концентрична круга IV, 
сл. 8). 

Прстен карика преко степенасто 

заобљених рамена прелази у плочасто 

заравњену главу (Т. 5, СЛ. 
Прстен који има нешто наглашена 

заобљена и степенасто моделована рамена, 

и главу у полигоналне плочице на 

којој пет урезаних концентричних кругова 

образују крст (Т. V, сл. 
Археолошки Скопље. 

ОРИЗАРИ-КРУШАРСКИ 

не). Некропола Х-ХП века. Ископавала 

Б. Алексова. накитом налазе се и че

тири прстена од ливене су од 

истраживања. 

у 41 сл. 1). 
На испуп-

чење украшено попречним паралелним у

резима. Глава се од четворостране 

прелази зару-

странама карике, 

карика изнад брадавича- испод главе, по 

сто испупчених рамена прелази у купасто испупчење. 

мање 
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Табла 1 - Сл. 1. Неnозnато nалазиште У јужnој Србији или Ма'Кедоnији; сл. 2--4 Де.ltир Ка
пија; сл. 5 Стоби; сл. 6-9 Де.мир Капија. 

ТаЫе 1 - Fig. 1 Unknown findspot in South Serbia от Macedonia; Fig. 2-4 Demir Kapija; Fig . 
5 StoW; Fig. 6-9 Demir Kapija. 



'+ 

Сд. 1. - Орuзарu 

Fig . 1 - Orizari 

СА. 4. - Де.м.ир Каnија 

I"ig. 4 - Demir Kapija 

СА. 7. u 8. - ПРUАеn 

7 
rАБЛА II 

2 
СА. 2. - MaTu't.a1ie 
Fig . 2 - Maticane 

СА. 5. u 6. - MaTu't.a1ie 

Fig. 7-8 - РтНер 

8 

СА. з. - Орuзарu 

Fig. З - Orizari 

l' 

6 '~"!fJ'/ 
Fig. 5-6 - Maticane 

СА. 9. - Охрид (?) 

Fig. 9 - ОћтИ (?) 

.' 

т ABLE II 
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1 
Сл. 1. - Охрид (?) 

Fig. 1 - Ol~rid (?) 

ТАБЛА 111 

Сл. 2. - Дубравuu,а 

Fig. 2 - D ltb r av ica 

Сл. ,5. - ДU1iоzечuја 

Fig . .5 - D inoge tia 

6 

9 

3 
Сл. 3. u 4, - Нuш 

Fig. 3-4 - Nis 

Сл. 6. - Ма1'uча'Н.е 

F'ig. 6 - MCLticane 

Сл, 7. - ПраХО80 

Fig. 7 - Pj'ahovo 

Сл. 8. - P14.C1'OBal~ 

Fig. 8 - Ristovac 

Сл. 9. - Охрид (?) 

Fig. 9 - Ol!rid т 

TABLE 111 
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7~-~-/ 8 9 
т АБЛА IV - Сл. 1 Охрид - ЛаБU1iО; сл . 2 Прuлеn; Охрид - ЛаБU1iО; сл. . 4 КурвU1izрад; сл. 

5 Г лuхu; сл. 6 Матuча1iе; сл . 7 и 8 Де"If.Uр Капија; сл. 9 Ловеч. 

т ABLE IV - Fig . 1 - Ohrid-Labino; Fig . 2 - РтНер ; Fig. 3 - Ohrid-Labino; Fig. 4 - Kurvin
grad; Fig. 5 - Gliki; Fig. 6 - Maticane; Fig . 7-8 - Demir Kapija; Fig . 9 - Lovec. 



Сл. 1. u 2 . - Де.юtр Kamtja 

. - unozeu,uja Сл . З Д 

Сл. 4 . - Оризари 

Сл. 5 . - Велико Градиште 

СЛ. 6 - G Спас - Цетuн.а С 

Сл. 7 . - Оризари 

4 

5 6 
ТАБЛА V 
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3 

7 

:«[~:n 
I 
I 

em~T Кар) Fig. 1-2 - D . 

Fig. З D - lnogetia 

Опzаri Fig. 4 - . 

eLl ko Gradist Fig . 5 - V . 

. - Cetina-S Fig 6 v. Sp< 

OТJzari Fig. 7 - . 

ТАви 



1 

з 

) 

БЛА Vl 

Сл. 1. - Охрид (?) 

Сл. 2. - Неnозnато nалази- f) 
ште у северnој Србији L 

Fig. 1 - Ohrid (?) 

F-ig. 2 - Unknown findspot 
in North Serbia 

Сл. 3. - Мати-ч.аnе 

Сл. 4. - Дunоzеција 

Fig. 3 - Maticane 
Fig. 4 - Dinogetia 

Сл. 5. - Келn 

Сл. 6. - Тријер 

Fig. 5 - КЫn 

Fig. 6 - Trier 

TABLE Vl 
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ЕО.ЈИСЛАВ .ЈОВАНОБИЋ 

испупчених рамена ка

рика прелази у благо издигнуту купасту 

главу су бочне стране украшене пла

стичним троуглима. 

из гроба бр. 41 (Т. V, сл. 7). Ка-
сасвим симетрично пластично 

украшен а јер на једном рамену испупче

ње се оцртава, вероватно због неи

справног калупа; међутим, оба рамена су 

украшена урезаном линеарном орнаменти

ком. Глава је украшена 

частим испупчењем. На једној 

ни главе мање троугласто 

5 (Т. 

испупчење. 

сл. Из-

рамена масивна карика се 

постепено издиже и прелази у плочасту 

главу заобљених углова на којој је доста 

невешто урезана поједностављена зо

представа (јелен ?). 

Штип. 

Са ове уништене 

некрополе Васил Лахтов је објавио и два 

оштеhена прстена од ливене бронзе.6 

сачу

сл. 

1). испупчених ра

мена карика прелази у проширену плоча

сту главу украшену пунктирањем и уре

да централном мотиву 

урез који би форми

рао крстолики орнамент. 

део доње поло

сасвим верно приказан 

(Т. сл. преко испупчених 

рамена прелази у плочасту главу украше

ну са четири концентрична (?) кружна у
су 

ливе

на прстен а потичу са овог локалитета, ме

ђутим о условима налаза нема података. 

прстен одликује се 

издигнутом !lлоч:астом главом и може се 

упоредити са прстеном из Демир Капије 

Глава другог примерка (Инв. 

ближа је облику зарубљене ку

пе и он се може довести у блиску везу са 

другим прстеном из Охрида (Т. ЈП, 

сл. 9). 

ОХРИД-ДЕБОЈ. овогоди-

шњих ископавања средњовековне некро

поле формиране изнад рушевина рано

хришhанске В. Маленко нашао 

поред осталог, и неколико 

ливених прстенова. Локалитет се налази у 

непосредној близини цркве св. Климента. 

Народен музеј, 

В. 

три 

највероватније да 

или у околини.7 

чија карика преко 

испупчених рамена прелази у елипсасту 

плочицу са купастом главом на врху 

има пластично израђен крст сл. 

Рамена су орнаментисана плитким пара

лелним урезима. 

чија карика преко и-

спупчених рамена прелази у купасто мо

деловану главу на урезан квадрат. 

Рамена и бочне стране главе украшен е су 
паралелним урезима (Т. П, сл. 

се карика већ испод раме

на нагло шири и прелази у елипсасту гла

ву у је израђено кружно лежиште 

за улarЋње полудрагог камена или стакла 

сл. 2). На широким раменима у-

иопупчења. На бочним иви

главе су мали брадавичасти украси. 

површина прстена орнаментисана 

утиснути м кружиhима при чему центар 

сваког кружића пунктиран. Од претход

них, прстен се по ширини 

горњег дела и по начину украшавања гла

ве због чега припада 

Охрид. 

од ливене бронзе ЈП, сл. 9) 

о условима налаза нема података али о

колност да је купљен у Охриду (1956. 1'0-

на вероватноћу да потиче из 

овог града или околине. Купаста глава 

прстен а зарубљена и украшена двема 

урезаним укрштеним линијама и са чети

ри концентрична кружна удубљења, ><рсто

лико (упор. украс једног дру-

на Т. JV, На 

главе су 

(Средњовековна испупчења. 

тежак 

је висок 
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Народни музеј, Београд (Средњовеков

на збирка, Инв. бр. 3132). Непубликован. 

РАДОЛИШТЕ - ЦИГАНСКИ ГРОБ И-

ШТА (Струга), Средњовековна некр{)пола 

настала изнад рушевина ранохрИШћанске 

базилике, у селу Радолишту. Ископавања 

базилике вршио је Димче Коцо 1957. и 

1959. године. Он је у базилици и поред ње 
открио и већи број средњовековних гро

бова али су они остали необјављени. Го

дине 1976. истраживања је наставио В. Ма
ленко који је открио још 108 гробова. Он 

нам је саопштио да је том приликом, по

ред осталог, нашао и већи број бронзаних 

ливених прстен ова са проширеним раме

нима и купастом главом. 

Народен музеј, Охрид. Непубликовано. 

ПРИЛЕП. Три бронзана, ливена прсте

на. О месту и условима налаза нема пода

така али је сва вероваТНОћа да потичу из 

овог града или околине.8 

Прстен чија тракаста карика преко ре

брасто испупчених рамена прелази у ку

пасту главу са кружним пластичним укра

сом на врху (Т. II, сл. 7). На бочним стра
нама главе је по један пластични троугао. 

Горња половина прстена орнаментисана је 

паралелним урезима. 

Прстен чија масивна карика преко ре

брасто испупчених рамена прелази у из

дигнуту шючасту главу украшену са че

тири крстолико распоређена отиснута КО н

центрична круга (Т. IV, сл. 2). На бочним 
странама главе је по један рељефни тро

угао. 

Прстен чија тракаста карика преко не

што слабије испупчених рамена, украше

них паралелним урезима, прелази у благо 

издигну ту главу са рељефно моделованим 

врхом (Т. II, сл. 8). 

Народен музеј, Прилеп. 

СР СРБИЈА 

ДУБРАВИЦА - ОРАШЈЕ (Пожаревац). 

Приликом ископавања екипе Археолошког 

института - Београд, 1947. године, на 

сектору Ба, у горњем средњовековном сло-

нађен је поред осталог, један оштећен 

прстен од ливене бронзе (Т. III, сл. 2). Реч 
је о прстену изразито купастог облика чи-

ја се глава завршава брадавичастим укра

сом, док су рамена ребрасто испупчена и 

релативно ниска. У доњем делу карика је 

прекинута и деформисана.9 Прстен је ви

сок 3,20, широк 2,20, а тежак 4,93 гр. Ко

лико нам је познато, то би био први архео

лошки документ ова ни налаз прстена овог 

типа на подручју СР Србије. 

Народни музеј, Београд (Средњовеков

на збирка, Инв. бр. 141). Непубликован. 

БАДОВАЦ БАДОВА ЧКО ПОЉЕ 

(Приштина). У току заштитног ископавања 

које је вршила 1966. године, Александра 

ЈуРИШИћ открила је и неколико средњове

ковних гробова. У једном од њих, међу 

гробним прилозима налазио се и прстен од 

ливене бронзе са главом у облику четво

ростране зарубљене купе која на бочним 

странама има по један брадавичасти украс. 

Рамена су ребрасто испупчена и допиру го

тово до врха главе прстена. Музеј Косова, 

Приштина. Непубликовано. 

МАТИЧАНЕ-БРЕГ (Приштина ). Не

кропола Х-Х! века, са 112 истражених 
гробова. Ископавањима руководила Љи

љана Вуксановић. Међу разноврсним на

китом који није у потпуности публикован, 

налази се најмање пет прстен ова од ливе

не бронзе. IО 

Прстен из гроба бр. 1 (Т. Н, сл. 2). Из
над брадавичастих украса на раменима ка

рика прелази у благо издигну ту зарубље

ну, купасту главу. 

Прстен из гроба бр. 22 (Т. П, сл. 5). Из
над јаче испупчених рамена карика фор

мира масивну купасту главу са заобљеним 

врхом. Бочне стране главе украшене су 

плитким урезима. 

Прстен из гроба бр. 18 (Т. П, сл. 6). Из
над брадавичасто испупчених рамена ла

гано се издиже купаста глава са заобље

ним врхом. На бочним странама глава је 

украшена са једним мањим пластичним 

троуглом. 

Прстен из гроба бр. 16 (Т. IП, сл. 6). Из
над ребрасто испупчених рамена орнамен

тисаних попречним паралелним урезима, 

карика прелази у степенасто издигнуту 

четворострану зарубљену пирамиду. 

Прстен из гроба бр. 58 (Т. IV, сл. 6). 
Изнад незнатно задебљаних рамена кари

ка се нагло сужава навише формирајућИ 
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зарубљену купасту главу на чијем је врху 

највероватније био урезан крст. Горњи део 

прстена украшен је канелирањем. 

Музеј Косова, Приштина. 

НИШ-ТЛАСИЈА. Некропола XI-XII 
века са 77 до сада истражених гробова. 
Ископавања водила Славенка Ерцеговиh

-Павловиh. Поред осталог накита, у два 

гроба налазио се по један прстен од ли

вене бронзе. Il 
Прстен из гроба бр. 18 (Т. ЈП, сл. 3). 

Преко ребрасто испупчених рамена карика 

прелази у изразито купасту главу која се 
завршава брадавичастим украсом. 

Прстен из гроба бр. 54 (Т. IП, сл. 4), го

тово је идентичан са претходним, како по 

облику тако и по начину израде. 

Народни музеј, Ниш. 

РИСТОВАЦ-МЕЗДРАЈА. Са овог ло

калитета потиче прстен од ливене бронзе 
чија је купаста зарубљена глава украше

на са четири кружна удубљења (Т. ЈП, сл. 
8). На бочним странама главе је по једно 

брадавичасто испупчење. Прстен је висок 

2,30, широк 2,10, а тежак 4,10 гр. Заједно 

са прстеном биле су откупљене (1955. го
дине) и две гривне од стаклене пасте што 

указује на могУћНОСТ да сав овај накит 

потиче из једног гроба. 
Народни музеј, Београд (Средњовеков

на збирка, Инв. бр. 2947). Непубликовано. 

КУРВИНГРАД (Мала Врбица, Кладо

во). Бронзани прстен (Т. IV, сл. 4), нађен 
на овом локалитету.12 Преко ребрасто 

испупчених рамена карика прелази у пло

часту главу полигоналног облика украше

ну са три концентрична кружна удубље
ња. Прстен је висок 2,44, широк 2,30, а те

жак 5,08 гр. 

Народни музеј, Београд (Средњовеков

на збирка, Инв. бр. 1844). Непубликован. 

ПРАХОВО. Прстен од ливене бронзе, 

случајно нађен у Прахову или на локали

тету Прахово-Фабрика (Т. III, сл. 7). Пре
ко брадавичасто задебљаних рамена кари

ка прелази у главу која има облик четво

ростране зарубљене пирамиде чији је врх 

некада био украшен. На бочним странама 

главе су брадавичаста испупчења, а раме

на су орнаментисана са по два пара кру

гова чији су центри пунктирани. 1:Ј 

Музеј Крајине, Неготин. 
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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ. Према подацима 

добијеним од налазача, у околини овог 

места ископан је бронзани ливени прстен 

(Т. V, сл. 5). У горњем делу карика се ши
ри особито испод рамена која су врло ви

сока и украшен а пластичним, највероват

није флоралним мотивом. Глава је проши

рен а, благо издигнута и заобљена. Висина 

прстена је 2,44, ширина 2,84, а тежина 

3,50 Гр. По облику прстен припада посебној 
варијанти. 

Музеј примењене уметности, Београд 

(Инв. бр. 4551). Непубликован, 

ШИРА ОКОЛИНА БЕОГРАДА. Прстен 

од ливене бронзе {Т. VI, сл. 2).0 услови
ма налаза нема података осим да потиче 

из шире околине Београда. То је прстен 

чија се релативно уска тракаста карика 

испод рамена нагло шири и преко ребра

сто испупчених рамена прелази у главу 

купастог облика у којој је израђено лежи

ште за смештај полудрагог камена или 

стакла. Овај украс је нестао а лежиште је 

оштеhено, Горњи део прстена орнаменти

сан је утиснутим кружиhима. По облику 

прстен се може уврстити у посебну вари

јанту којој припада и један раније поме

нути прстен из Охрида (Т. VI, сл. 1). 

Музеј града Београда (Средњовековна 

збирка, ИНВ. бр. I/768). Непубликован. 

ЈУЖНА СРБИЈА ИЛИ МАКЕДОНИЈ А. 

Прстен од ливене бронзе изразито купасте 

главе (Т. 1, сл. 1). Раније је припадао збир
ци сликара Љубе Ивановиhа. О провени

јенцији прстена нема никаквих података, 

но претпоставља се да га је сликар донео 

са једног од својих путовања по јужној 

Србији и Македонији. Прстен има степе

насто моделовану главу и ребрасто испуп

чена рамена са готово оштрим врховима. 

Висок је 2,60, широк 2,05, а тежак 3,70 гр. 

Музеј примењене уметности, Београд 

(Инв. бр. 691). Непубликован. 

* 
Прстенови из Македоније и Србије ко

је смо прикупили и обрадили, изгледа да 

су и једини примерци оваквог накита на 

подручју Југославије. Наиме, на основу 

увида у литературу дошли смо до закључ

ка да у свим осталим крајевима наше зем

ље такво прстење, барем за сада није еви-
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дентирано. Уколико га има 

кованим материјалом, што 

свакако није бројно 

вати да је негде било у већем 

а није запажено и макар узгредно 

љено. Чињеница да овакви прстенови 

нису заступљени у иначе познатим 

типологијама прстења културних група: 

карантанско-кетлашке, далматинско-хрват

ске14 и 

фазе 

зреле или касне 

времену упо

требе поменутих прстенова у 

и Србији. Из такве произлази 

закључак да се у оквиру те

риторије они као особен облик 

накита само у источним деловима земље, 

односно у 

деловима 

такође нису запажени. 

у нама приступачним 

материјала из наишли смо само 

на два прсте на. Оба 

са плочастом главом, а потичу из некропо

ле 

ментом. 

Занимљиве податке о распрострањено-

сти и датовању овог накита на-

лази у Румунији и Грчкој. 

На локалитету 

ја) - Гарван, у Добруџи, откривена су два 

прстена. Један, ливен од са дво

струко али благо испупченим раменима 

украшеним урезивањем, и са купастом, 

заобљеном главом чије су бочне стране 

једва приметно пластично наглашене 

ЈП, Сд. 2), нађен је заједно са луксузним 

накитом и византијским новцем касног Х 

и XI века у оквиру оставе.16 По уреза-

ној орнаментици, овај прстен се 

од свих осталих, али је по 

стичним украсима врло близак прстенови

ма из Дубравице, Ниша и Матичана 

ЈП, Сд. 2, 3, 4, 6). Други прстен, од ливене 
бронзе одликује се степенасто 

ним горњим делом карике и плочастом 

главом украшеном урезаним 

мотивом; нађен је у слоју ХII века.Ј7 По 

облику он се може довести у везу са два 

прстена из Демир 

али по усамљен. 

"""УН""" ИСЕюпаваља у селу Глики код 
у западном Епиру, Д. Палас 

истражио и осам средњовековних гробо

ва укопаних поред цркве. У гробу бр. 5 он 
нашао бронзани, незнатно дефор-

мисан, ливени прстен са ребрасто испуп

ченим раменима и издигнутом плочастом 

главом украшеном са пет кружних удуб

љења lR сд. пара

леле прстен има у прстеновима из Ристов-

и (Т. IП, Сд. 8, 9; 
4). Питање његовог датовања ме

подацима 

премда тип прстен а ука

старину. уколико по

којих је лежао 

покојнику чи-

скелет могао бити оштеhен прили-

ком накнадне сахране покојника, 

што је веома честа особито у не-

крополама поред цркава, датовање у томе 

не би било спорно. стари-

укоп би се, према типу прстена имао 

Х и почетка ХII 

века, у XI век, а млађи 

укоп, на основу млетачког новца, у XIV 
век. Палас се не упушта у разматра-

ње 

тим 

ни 

али самим 

да дотич-

основу ових за сада усамље

далеки х аналогних по

смемо очекивати 

заступљеност оваквог накита у 

делу Балкан

ског полуострва или ће оне остати само 

спорадични изоловани налази у овом 

тренутку не бисмо могли ништа од-

За поуздано г одговора на 

ово питање било би прегледати 

кав посао далеко прелази оквире нашег за

датка и као тема наредних истра

живања. 
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Расnрострањеnост 
nрстења у 

СР Србији и 
СР Македоnији 

Distribution 
ој Ље findspots 
ој rings in . 
Scrbia and Macedoma. 



прилог ПРОУЧАВАЊУ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ПРСТЕЊА 

Околност што се група прстења 

смо издвојили у 

среће готово искључиво у 

Србији није изненађујуhа. 

и 

И други обли-

ци средњовековног накита од 

жени и на једној и на другој 

указивали су на њихову тесну културну 

повезаност. налазишта прсте-

нова о којима је реч на гео-

графској карти и по-

кушали смо да поменуту повезаност де

таљније пратимо на примеру распростра-

њености само типа 

одређене врсте археолошког 

одређеном периоду 

у Србији евиден-

чани однос 

у Македонији 

прстен, а у 

из некадашње збирке 

сл. 1), остао је неопредељен, 

тако да укупно има 46 прстенова. Ваља 
истаhи да је 

у Демир Капији 

тичанима (5). Само до сада су 

констатована налазишта (Ла-

бино, Имарет и а о месту налаза 

још четири прстена нема података мада 

највероватније потичу из овог града 

жда са неког од поменутих 

налаза, и на јед-

ној и на влада слична 

ситуација. од 14 прстено-
ва 9 је прикупљено приликом системат

локалитета од 

(шира околина 

од 31 прстена 19 

четири 

са систематских 

а 12 

ШТО се тиче распрострањености, пада у 

очи да су у локалитети распо-

у и делимич-

но североисточном делу ове територије. 

у су локалитети смештен и пре-

тежно у и североисточном делу 

земље. 

На целом истраженом простору нала

зишта су лоцирана поред великих водених 

а врло често и 

* 

За датовање до сада изложеног прсте-
ња податке пружа новац 

се у оставама и некрополама за-

са оваквим или сличним сувременим 

накитом. У поменутој остави из 
це (Диногеција) - Гарван, 

цара II и његовог сина и савла
дара Константина VIП (976-1028), царице 
Теодоре (1055-1056) и цара ИсаЈ:<:а 1 Ком
нина (1057-1059).20 Новац цара Исака 1 
Комнина као најмлађи, премда је 

шен, може релативно прецизно да 

целу оставу па према томе и већ поменути 

прстен купастог типа, у време је у

следило по Исаковом напуштању престола 
1059. године,21 а 

у седму или евентуално осму Х! 

века. Налази одговарајућег прстења у Де

мир Капији указују на МОГУћНОСТ њихове 

појаве барем у Македонији. 

некрополи они се у неколико гро

појављују заједно са прстеновима ко-

се великом купастом главом, 

а израђени су од 

и гранула-

је заједно са 

Б. Алексова сматра да припада 

ну Цимиском (969-976).22 
према фотографији далеко 

да је у питању нешто 

сно анонимни фолис, 

Ф. Грирсона најстаријих 

нимних фолиса припада шvц .... Ј~, 

чије се ковање 

976(?) и 1030/35, дакле у време владавине 
цара Василија II и његових непосредних 

наследника.23 Овај гробни налаз Допушта 

МОГУћНОСТ употребе прстенова са 

купастом главом на нашој 

око 976. године. С 
Капији, како је већ речено, 

гим некрополама, у истим за-

једно са оваквим прстењем и брон-
зани ливени примерци, више је него ве

роватно да и њихова пада у то 

време. 

Нешто могу се датовати луксуз-

ни прстенови са великом купастом главом 

откривени у Наиме два 

прстена у оквиру оставе накита 

у селу код са 
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новцем кованим 549. 
који оставу 

955. године, највероватније у другу поло

вину шесте и у седму Х столећа. 

Један други сребрни прстен 

оквиру оставе у селу 

гова, 

или у 

половину Х 

нумизматички налази сведоче о 

оваквих луксузних прстенова и 

половини XI века. таква при-

мерка израђена од позлаћеног 

дентичног облика, од којих 

јемо (Т. VI, сл. 4), потичу из већ поменуте 
оставе у Бисерикуци где су 

нађени заједно са сребрним ливеним пр

стеном купастог типа (Т. 

византијским новцем према 

је већ речено, остава датована 

није у седму или осму 

Један сребрни прстен са 

главом луксузне израде 

поли код села 

вонији, која је 

ских краљева Беле 1 

века. 

великом купастом 

је у некро

Сла-

слава 1 (1077-1095),26 датована у другу 

половину ХI века. поменути 

и сребрни прстен истог типа, 

сузне израде VJ, сл. 

са два 

стом главом у 

Матичанима код 

са купа

некрополе у 

Ова некро-

пола није датована новцем али се према 

карактеристичном накиту и другим поја

вама може поуздано определити у Х

XI век. 

На основу поменутих нала-

за новца у оставама и некрополама може 

се закључити да је ливено прсте

ње са проширеним раменима и са купа

стом односно пирамидалном (зарубљеном), 

или плочастом главом било у употреби у 

дужем периоду. На оно 

се већ од последњих деценија 
Х века, а изчезава у првим 
ХII столећа. За детаљније датовање 

диних и за боље познавање њи-

хове распрострањености било би 

много више добро документованих налаза 

то са већег броја локалитета и са шире 

је још преурањено го

ворити о развојном луку прстења овог ти

па, чини се да су прстенови са изразито 

купастом односно пирамидалном главом и 

са испунченим раменима, па и они са 

главом, од примерака 

код којих је глава плочаста. негде 

од првих деценија ХН века долази до по-

прстења са већом плочастом главом 

која се украшава разноврсном урезаном 

орнаментиком. У доба владавине цара Ма

нојла 1 Комнина (1143-1180), а можда и 

нешто раније, у широј било је 

прстење са урезаним 

антропоморфним и 

вама. Већи број ливених прсте

нова са антропоморфним представама на

ђен је у гробовима на нашем терену: у 
Миријеву,2Н Курјачима2О и Капији,30 

где су дато вани релативно прецизно за

хваљујући налазима новца овог 

владара. 

у наредним столећима испупчена раме

на као украсни елементи на прстењу и 

даље се али у склопу нове, 

другачије КОНЦИlIоване декоративне це

лине.3t 

На крају истаћи да тип прсте-

ња који смо размотрили био познат још у 

античком накиту те према томе није ори

гинална творевина средњовековне приме

њене уметности. О изгледу античких про

тотипова сведоче два римска прстен а од 

којих златан, потиче из Келна (Т. 

VI, сл. 5), а други, из Тријера (Т. 

VI, сл. 
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Стобu, Гласник на институтот за национална 
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А CONTRIBUTION ТО ТНЕ STUDY OF MEDIEV AL RINGS IN SERBIA 
AND MACEDONIA 

Among the medieval jewelry found јп Ма

cedonia and Serbia the author has noticed а 
largeг number о! bronze rings of а specific 
type, \vhich have not especially Ьееп dealt \vith 
Ьу now, In this article Ље author has tried to 
ргеsепt their typology, distribution and сћго

nology. То tihs purpose he has studied тоге 
than fourty specimens, the largest part о! which 
was pr'eviously published in various риЫЈса
tions. In this case аге concerned the rjngs cast 
јп bronze and сhагасtегizеd Ьу bulges оп the 
shоuldегs, СОПЈсаПу shaped bezel ог bezel јп the 
form of а pyramid, sometimes tгuпсаtеd, but 
thеге Is a1so а variant with а 10wег, plate-like 
bezel. Тће majority о! them is decorated Ьу ЈП
cisions, either оп the shou1deг ог оп the bezel, 
ј! it ј8 truncated ог pronouncedly plate-like. 
Тће designs аге quite simple: shallow parallel 
lines and circles, which, ЈП some cases, аге 
gгоuреd ЈП the {огт о! а cross. Such гiпgs 

have their prototypes ЈП antjque rings, which 
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have, however, гiсhеr' and тоге vагiеd deco
гаtiопs. 

The greatest part о! the rings was found 
јп the course о! last twenty five years оп the 
occasion о! the excavations ЈП Ље medieval 
necropolises ЈП Macedonia (especially а t Demir 
КарЈја, at the Vardar river and in the агеа of 
Ohrid), slightly 1ess јп питЬег Јп Serbia (Ље 
greatest quantity at Maticane пеаг Ргistiпа), 
The author wou1d point out that јп the existing 
proficient literature he did not find data con
cerning Ље finds of the rings of this type, 
eithe!' јп the othel' parts of Yugoslavia, or јп 

Bulgaria t\vo о! the vагiапt 
with bezel), \vhich detail we 
тау conclude that these гiпgs, at least for the 
time being, гергеsепt jewelry restricted 
only to the tеггitогу о! Serbia and Macedonia. 
It is, however, possible that Ље !'ings о! this 
type were, at least distributed ЈП 
а Ьгоаdег агеа. This is backed \.!р 
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Ьу the finds [гот the sites 
getija) - Garvan јп Dobruja 
Gliki јп Epirus (Greece). 

(Dino
and јп 

А ring wi th conical bezel, made of bronze 
and found Јп Вiserikuta, is important for dating 
such jewelry. It \,vas found Јп а hoard together 
\'vith Byzantine coins among which of the latest 
date is Ље соЈп of the етрегог Isaac 1 Сотпе
пиБ (1057-1059). Although Ље сојп pierced, 

it тау Ье used [ог rather ргесЈБе dating о! the 
whole hoard, accordingly for Ље ring аБ well, 
to Ље time of the abdication of the етрегог 
Isaac (December 1059), most probably to the 
seventh ог eighth decennium of the 1lth сеп

tury. Some other finds show that the t'jngs јп 

question тау have Ьееп Јп use from the last 
decenniums о! the 10th ир to the first decen
пјитБ of the 12th century. 




