
ЉИЉАНА Б.ЈЕЛАЈ АЦ ГодUЩ'ЊаЈ~ ~paдa Беоzрада 

КЊ. XXV 1978, 

СРЕДЊОВЕКОВНА КЕРАМИКА СА ДОРIiОЛА 

сондажних археолошких и

страживања Дорћола 1978. године, на про
стору блокова ИЗ:l;lеђу улица Јеврејске, 

Тадеуша и Со-

лунске, откривени су 

њовековни КУЈIТУРНИ 

страживања закључено 

зони средњовековног дунавског 

Откривени археолошки мате-

ријал, поред доказа о овог 

ог.ште хронолошке одред

нице са ОСНОВНИ:'1 елементима за сагледа

вање његове генезе. За нас СУ, у овом слу-

посебно интересантни налази кера

мичког који потичу из затво

рених и стратиграфски хоризо

ка ОДБосе на 

гаћена су наша сазнања о 

поред 

керамици у ширем смислу, Овај 

рад је замишљен као анализа средљове

ковног керамичког са Дорћола 
0-

сонди 1, на локалитегу 

синагога, је истра жена системом бло-

кова у овој сонди СУ уочена три о-

сновна хоризонта. хоризонт, пот-

пуно аналоган датованом са 

тврђаве, припада периоду 

ХVI-ХVIП века где и ста-

у сонди 1-Д (П откопни слој) 

је хронолошки одређен у 

почетак xvr века. Следећи је хоризонт 

пуног XV века, код кога се 

у сонди 1-А у здрави-

материјал може датовати у по-

четак века. хоризонт је 

утврђен у сонди 1-Д (III
IV откопни слој) И датован новцем на пре
лаз ХIII у XIV век. аналоган 

овоме, са већим и маљим мешаљем, јавља 

откопни слој) и се сонди l-Ц 

l-Б З). 

се ста-

средљовековног датова-

ног у XIII век, али у стратиграфски поре
мећеним слојевима, што до

ношење неких сигурнијих закључака о о

вим стратумима. 

сонде 1, на локалитету Стара си-
нагога, средљовековни је кон-

статован на локалитету 6, сонда 

9, где је најстарији и хоризонт 

опредељен у касни XV век. 

На Ј!Окалитету Чизма хан (Јеврејска 

испод пода просторије 4, изнад самог ни

воа здравице, откривен је средљовековни 

културни хоризонт који одговара најста-

у сонди (III и IV ОТКО!1-

ва 

се материјал по културним 

хоризонт има и логичним стратиграфСЈ{ИМ 

целинама. КераМИЧЈ{И једне такве 

целине чине: - целе посуде или 

ти посуда које се могу типолошки одреди-

ти према већ кодификацији, 

посу да опредељених према 

lЗЗ 
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Табла I - Дорlил, кера.мика краја XIII U npGe чеТВРТU1iе XIV века; (и,ртежu Н. CTena1iOBuIt). 
ТаЫе I - Dorcol, ceraтic ware deriving јтот the 13Љ and Ље jirst quarter ој Ље 14Љ century 

(drawings - N. Stepanovic). 
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СРЕДЊОВЕКОВНА КЕРАМИКА СА ДОРЋОJlА 
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Таб.л,а 11 - Дорћ,о.л" кера.м.ика XV века; ('Цртежu Н. Стеnановић,). 

ТаЫе 2 - Dorcol, ceramic ware deriving јтот the 15th century (drawings 

о 

1 

;om 
I 

;0<" 
I 

N. Stepanovic). 
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ЉИЉАНА БЈЕЛАЈ АЦ 

врше, .~ фрагменти који 

детерминацији, типолошки 

се не могу 

типоване уку

је средње пре-

нама: 

по заједничким особи

боји печења, обради повр-

шине, евентуално орнаменту и начину из

одреднице су на-

Овако разврстан материјал се шифро

вано на индивидуалним А кар

тонима где сваки тип, односно група фраг

мената са истим 

тон. Где је то 

укупан це-

лини. Статистичком анализом на карто

нима Њ Б2 и процен

туално стаље сваког типа, односно групе 

а на кар-

али им се 

може одредити 

Код анализе ]{ерамичког садржаја у 

сонди 1 детаљно су најбоље стра-

целине из сваког од помену

тих хоризоната. 

хоризонта, 

откопни слој) 

у рани XVI век, односно епоху 
пред турско 1521. године. Дато

ваље Је извршено на основу потпуне ана

логије са керамиком из затворених цели

из хоризонта 

тврђаве.;; 

посуда ко-

типолошки одредити. тип 

2) заступљен је са 139 фраг
мената што чини 90oio од укупног броја, од-
носно количине, 1000io) типо-
ваних комада4 од црве-

земље са 

мрко или маслинасто ободом. 

100/0 чини лонац, тип II/18. То 
је посуда косо разгрнутог и са унутрашње 

стране благо од кога 

полази тракаста дршка спаја са 

средњим делом Јюптастог Израђен 

је од црвено печене, сред!ье 

земље са :'I1pKO 

површином. 
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унутрашљом 

по

црвено печене, средље 

у броју (212 
зелено, жуто или 

или унутра

припадају 

крчага, здела и лонаца. 

Следеhи хоризонт, временски опреде

љен у почетак XV века, по садржају од

говара ИСТОЈ3ременом хоризонту на Бео

градској и биhе представљен за

твореном целином у сонди укоп У 

здравицу. 

из ове целине, на 

зан је у прилогу 

А картона као пrН/П\llРn 

Финални резултат, 
коном на картону проистиче из стати

стичке анализе извршене на картонима 

Бl и изражена у нумеричким 
и процентуалним вредностима. гра

репертоар на картону 

типова и њихов 

Б4 где су регистровани 

опредељени 

само 

очигледно по

припада 

П/19). 

део трбуха, на неким примерцима, је укра

шен вишеструким хоризонталним или ком

бинацијОм хоризонталних таласастих ли

нија. Заједно са урезаним орнаментом не

кад се пластична, косо нарецкана 

или прстима моделована трака. Све посу

де су од песковите земље са сит-

ним 

вој 

П13, 

орнамент. 

или си-



На картону Б~ видимо да после лонца 

највећи бро], 105 или 21,6%, 
припада форми крчага. То су 
дршака, 

но типолошки одредити, 

обод и грло. Могу да 

III/2, Ш/3, Ш/6 2, 
ну посебну врсту крчага, 

могу тач-

типовима 

чине јед-

и веома танких зидова, на наше 

подручје доспели вероватно о-
бично имају једну дршку, тракасту, по 

средини жљебљену и украшену вертикал

ним зарезима, полази од обода или 

пластичнor проширења на грлу и спаја се 

са горњим делом лоптастог трбуха. Ови 

крчази су од пречишћене, 

црвено печене земље са местимично глача

ном површином. 

Поред лонца и крчага, доминантних 

форми овог хоризонта, као појединачни 

фрагменти се: тип поклопца, гле

ђосаних крчага и пехара (табла 2 - IV 16, 
IIЏll, ХII/4). Поклопац тип IV/6 по 
профилацији па чак фактури и ор

наменту, потпуно одговара најзаступљени

јем типу лонца Мањи број фрагмена

та припада крчазима са тролисним отво

ром И глеђу сликаним орнаментом IП/11 и 
глеђосаном крчагу уског, прстенасто про

филисаног грла и лоптастог трбуха IП/15. 
Пехар типа је честа форма у хори

зонтима XV века на Београдској тврђави. 
беле, каолинске 

су импорт из 

пехари исте 

песковитој 

Веома близак описаном 

затворене целине у сонди 

из 

мички хоризонта у 

Малом граду тврђаве датован 

у другу четвртину XV века.5 Посебна слич

ност се запажа код лонца, тип II/2, са у
резаним и пластичним орнаментом на тр

буху, као и код крчага, тип IПI11, са r ле
ђосаним или сграфито орнаментом. по
сматран у целини керамички материјал са 

као и наведени материјал из Сме-

деревске и тврђаве раног XV 
века чине културни круг за-

снован на продукцији са малим 

процентом импортоване керамике. Генеза 

облика ових посуда може се пратити кроз 

керамички XIV века на подруч-

18 

СРЕДЊОВЕКОВНА КЕРАМИКА СА ДОРЋОЛА 

ју централних и северних области средњо-

хоризонт се прати у Н! и IV 
откопном слоју сонде 1-Д на лок. Стара 

синагога. У истом је, као за

налаз, новац млетачког дужда Пи-

1) којим би се 

могао датовати у крај 

XIII и прву четвртину XIV века. Овај ке
рамички 

родан, како тако у 

начину израде и саставу земље, изгледа 

литетима 

подграђе на 

као производ, из једне 

јавља, ма

на лока

утврђење и Западно 

тврђави. Ово мо-

же да значи да је време производње као 

овог хоризонта, узевши у обзир 

на различитим локалитети

кратко. 

хоризонта чине 

искључиво лонци И неколико фрагмената 

поклопаца им одговарају. Констато

вана су три блиска типа лонца вари-

и дна, орнаментици и 

тури може се проценити да је то била ко

личина од 36~40 посуда. 

(402 фрагмента или 32 посу

типовима П/24 и II/19 и њи
ховим (табла 1). То су 

лонци широког реципијента са више или 

мање разгрнутим ободом, заобљеним 

хом и равним дном. Најчешће су 

те типа форме високо из

вученог и са унутрашње стране благо у

жљебљеног обода. По профилацији се из-

тип П!16 (табла 1), који је засту
пљен само са неколико примерака и за 

разлику од других лонаца има по ивицама 

разгрнут обод и лоптасто 

На већем броју горњи део тр-
Је украшен орнаментом 

у техници урезивања. 

из ву

чена је немарно, некад испрекидана или 

преклопљена. Сви лонци су били У 

огњишних посуда што се види по 

траговима гари на површини. Обликовани 

су на витлу па дорађивани руком од чега 

су видљиви отисци прстију на 

страни суда. Фактура земље од 
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OORCoL lak./'SQnda kvadrвnt: slaj/nivo oSnQVIr;t prafi l 

А ~ARA (ЈКОР lJ 
еао 1918 ~W\aQ?A 1-А ztRAvfc.u 

Br broj opredele- crtez пее· Ьг: fD1;;o kesa/kut. 

3 ~ 
пје_ 

F02EТAК T-Z 1 
frag.13 zя 

tip oblik LONAC dirnenzije 

~ 11/3 
deo suda FR..~ TRВJНA I ~ 

паёјп izrade ~ VITLU faktura С 
Ьоја реёепја 

spolja 
Ь liznutra Ь I па prelornu Ь 

obrada POVrSiIne spolja Q9 iznutra 

ornarnent 16 peёat 

ОБЈАШЊЕЊЕ ШИФАРА: 

ФАКТУРЕ: 

в среАње пречиu.lће
на земloa 

ПОВРШИНЕ 
и ОРНАМЕНТИ: 

29 необрађена повр
шина 

с песковита (ситна зр- 30 глеђосана 
на песка) 

о песковита (крупна 
зрна) 

БОЈЕ: 

ь 
d 

црвена 

светло-сива 

е сива 

h браон - црвен каста 
k жућкасто - бела 

26 глачана 
16 урезани орнамент 

15 ребрасти 

JI 
Ш 
Ш 
XII 

ФОРМЕ: 

лонац 

крчаг 

Ilоклопац 

пехар 



OOR(2.0L god sonda sloj / nivo 

В lok 
о 

STARA- SiN.дGOGA 19'78 1-А uКCP u ZreA\I(<2-U 
А datova 

~aktura 
obrada statistika 

kartoni пје tip deo Ьоја povrsine ornament smestaj 

1. ~ П/12 O.TD. D d/k 29 15 1 
2.. Ш Л/61 О.Т С е 2.9 1 1 

З. УЯ П/З О.ТО. С Ь Qg 16 13 1 

4. x:l П/З ОТО С e/h .29 18 24 1 

5. W П/14 О.Т С h .29 16 9 1 

5. КУ П/14 о.Т D d Q<З 16 1 1 

6. ХУ П/46 ОТ.О. С e/h 29 16 lli 1 

7. xv П/19 ОТО С d/i. 29 З 1 

8. )!;;i II./19 ат С е 29 .2 1 

9 xv П/8 О.Т С е .2.9 16 1 1 

10.. YR ll/10 ат С e/h 29 3 1 

11 . 'xv D/Q4 ОТ е е ~ 1 1 

11 . xv П/.2.4 от С ed/rl 29 1 1 
12. .13. 'xv Пl2. ото. С е/Ь 29 16/22 32 1 

14. zy D/Q от.о. С h 29 24 1 

15. у;у N/6 OTD.DR В h 29 1<3 .3 1 

15. 'w 12/6 01'.0.1)( С e/h 29 16 6 1 

16. Ш :zJJ/4 О.то. В L 29 16 4 1 

16. ХУ W4 OTO·I С Ь 29 16 1 1 

17. W Ш/З OGRT. В Ь 2.6 1 1 

18 Ш Ш/Q o.GR. 8 Ь 2.6 2 1 

19. Ш Шl12 OGF<:.D< В Ь 26 1 1 

2.0. ;x:v Ш/4 p.GR.a С Ь .30/9 1 1 

21. 'lSl Щl15 о..то. С Ь/е 3О/то 1 1 
--

185 

2Q W Ш PQR·IZ 
т. D . В Ь 26 91 1 

ZЗ. ~ П О.то С еЛ .2;3 16 202 1 

2.4. YSl ш т. С d .3О/то 3 1 

2.4. Ш т т С ь За/то 5 1 

30.7 



DORCOL lok.l sonda 1-А kvadrat ј celina 

8-1 god . 1978 STARASf~ 
slojj nivo А kartoni В ka rton 

UкcP U ZDRAVfc.u 1- 2.4 1 
Вг. 

1 ukupno frag. i celih 
komada 492 100% 

povrsina 
faktura о 

~ kom / \о ()) ~ 
ь о ј а ()Ј ~ я о 

% tC) 

В/Ь 
korт ~O1 11СЈ1 
% ~O~ Ю5 

I31l 4 4 · /. 0,8 08 

Вlh .3 3 · /. О,б О,б 

СЉ 14 6 1 21 · /. 2,8 14 02. 4,4 

C/ d 3 3 · /. 06 О,б 

CA,h 26~ 262 · /. 5~ 53 
C/e,L 3Q 3Q 

./. 6,5 65 

Cfcj,L 9 9 · /. 1,8 и 

C/h зз .33 · /. 6,7 6,1 

С/(; 5 5 · /. 1 1 

О/сјЈ 19 19 · /. 3,В 5~ 

-

komada ~O1 :)51 9 1 492-

% ~q5 '77 Q. O,Q 99,7 



8-2 WRt.?oL lok./sonda 1-А kvadrat /celina 

god·197B с> 

~TARд ~1Nr\qcqд-

Br. sloj/nivo А kartoni В karton 

1 о 

Џкор u z.a<A\JI0J 1-2-'1 1 
ukupno korn tipova korn. parc_% 

4ЗQ 
100% 155 

osobine 

tipova ~ Щ ~ ~ ~ ~ ~ ~ gJ ~ ~ щ 
~ korn. 
~ S rb ~ ~ ~ ~ .~ ~ 

iiJ d ~ а- d о % 

П/1Q 
kom 15 18 

% 9,1 97 

Пl61 
1 1 

О / О ),6 (Ј/о 

п/з 13 24 37 
О/о '1 13 20 

Пl14 9 1 10 
о/о 4,5 IU,<O 5.4 

П/46 26 2<0 
О/о 14 14 

Пl1СЈ 9 2 11 
О/о 4,8 11 5/3 

[/5 1 1 
О/о P/~ О,СО 

lI!10 .3 -3 
о / о 1'16 1/(Q 

ПlQI· 1 1 Q 
О/о 10,6 IU,6 1Д 

П/Q Q4 ЗQ % 
о / о 13 1'7 .30 

1\7/6 ~ 6 9 
О/о 1,GO ,3/2 45 

XlJ/4 4 1 :) 
О/о 21 0,6 2./7 

Ш/3 :1 :1 
О/о OfJ Ц~ 

Ш/2 Q Q 
О/о 11 1,1 

Ш/12. :1 - - - - -- ----- :1 
О / О 0,6 О,Ь 

IП/4 1 1 
О/о 0,(, О,СО 

Ш/1': --1- - 1 :1 
О / О Ok 0,(, 

kornada 4 4 3 14 1 ю 1 :3 ~ 5 16 1 32- 185 
--

% ~,3 2,1 1/~ 7/0 0,6 32it 0,6 4,8 17, в 2/3 9/7 0,6 17 100 



177. 

llС 

f~l; 
Q. 
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?f? 
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8---4 DOROOL lok./son kvadrat / celina Вloј /nivo 

god. 1978 1:f~( о 

~,дRA ,\д.hrY'-А ~ U 2DRЛVIe.lJ 
Br 

8 1 8---1 1 8'---2 1 8---3 1 

ukupno kornada odredena kornada parc. % 
funkcija 

49Q. 100% LONAC? 307 <О2 Z 
kR~ 

korn. 202 105 

% 41 21/<0 

~j> 
0- I 

lfunkc. Iv 
I~ 

41 t 
2.02 

1~~љ 

% ~ • ~~ ~Ю ~ 



ЉИЉАНА БЈЕЛАЈАЦ 

рађени је иста за све форме. То је песко

вита земља са ситнијим или крупнијим 

зрнима песка и шљунка, сиво, мрко ИЛИ 

жуhкасто печена. 

Мали број керамичких фрагмената из 

других сон ди, који потпуно одговарају о

нима из затвореног слоја у сонди l-д, по

тичу из стратиграфски поремећених слоје

ва који овде нису посебно обрађивани (та

бла 1, ПЈ33, II!10, II6, IV/11). Ових неко
лико фрагмената такође су израђени од пе

сковите земље, неједнаке жућкасто-мрке 

боје печења и украшени истом, таласастом 

линијом. 

Типологија керамичког материјала из 

овог слоја, која се уклапа у већ постојећу 

типологију керамичких форми за средњи 

век, чини посебну варијанту одређених ти

пова установљених на другим локалитети

ма Београдске тврђаве. То се односи, како 

на варијетете у профилацији обода и тр

буха, тако на разлике у фактури и боји 
земље од које је посуђе израђивано. Све 

указује на посебну продукцију са спе ци

фичним одликама. Чињеница да аналог

них форми лонаца и поклопаца констато

ваних у овом хоризонту нема, или се рет

ко јављају на другим локалитетима, за

тим да су то само ЈЈОНЦИ коришћени као 

огњишне посуде и израђени у једној фак

тури непречишћене песковите земље, мо

жда би могла да значи да се ради о пос у

ђу које је користило сиромашније станов

ништво које је живело у предграђу. 
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MEDIEV AL CERAMIC W ARE FROM DORCOL 

LjiLjana BjeLajac 

Оп the occasion of the sounding archaeo
logical excavations at Dогсо! јп 1978, well 
preserved medieval cultural layers were unco
vегеd. Duгiпg these researches it was concluded 
that а регiрhегаl zone of the medieval Danube 
suburb is сопсегпеd. The archaeological та
terial, dug up at Љаt time, beside proving the 
existence of this suыlь,' sllpplies gепегаl сћго
nological data togethel' with basic elements for 
viewing its genesis. In this case for us аге espe
сјаНу interesting the finds of сегатјс \уаге 

which derive from the closed and stratigraphi-
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саНу deterrnined horizons. Ti1is work was јта
gined as ап analysis of Ље medieval сегаmiс 
material fOllnd at Dorcol and making known 
Ље applied methodology in handling the pottery. 

Stгаtigгарhiсаllу best separated horizons 
are јп the sound 1 at the site Stara Sinagoga 
(Old Synagogue), which was researched Ьу Ље 
system of blocks A-D. In this sOllnd were seen 
Љгее basic horizons from which the best stra
tified entities were dealt with јп detail. ТI1е 
methodology of handling сегатјс material is 
based оп the already stated principles after 



which the material is dealt with according to 
сиНигаl layers and logical stratigraphic entities. 

The latest horizon belongs to the period 
о! the 16th-18th century. The oldeI' phase of the 
latest horizon, ascertained јп the sound l-D 
(the second lауег) contains the material which 
is chronologically determined to the early 16th 
century and the epoch before the Turkish соп
quest јп 1521 respectively (table 2, III!12). 

Next horizon is that опе о! the full 15th 
сепtuгу јп which \уе сап clearly single out the 
older phase јп the sound 1-А (the dig јп 

subsoil), the material о! \vhich тау Ье dated to 
the beginning of the 15th century (table 2, 11/2, 
Ш,З ПI19, ПI/З, IV /6, Ш/1l, III/15, ХП/4). The 
whole procedure о! handling the material from 
this entity is shown јп the enclosure, оп cards 
В-В4. 

Very similar material to that опе from this 
Јауег is the materiaJ of the oldest hогizоп from 
Mali Grad of the Smederevo Fortress dated to 
the second quarteI' of the 15th century. Spe
сја! similarity is visibIe оп the pot, type 1II2, 
with incised and molded ornament оп the bulge, 
as well as оп the jug, type III!l1, with glazed 
ог sgraffito ornament. Judged as а whoJe. the 
сегатјс material from Dorcol, as well а'; the 
above mentioned material from the Smederevo 
and Beograd fortresses of the еагlу 15th century 
make а unique cultural сјгсЈе based оп the Јоса! 
production \vith а small percent of imported 
сегатјс ware. The genesis of forms of these 
vessels тау Ье traced through the сегатјс та
terial from the 14th century јп the territory 
of central and northern parts of medieval 
SerЫa. 
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СРЕДЊОВЕКОВНА КЕРАМИКА СА ДОРЋОJlА 

The oldest horizon тау Ье traced јп the 
Згd and 4th uncovered Јауег of the sound 1-D 
at the site Stara Sinagoga. In the same lауег 
were found the coins of the Venice doge Pietro 
Gradenigo (1289-1311) Ьу which the mаtегiаl 
from the layer тау Ье dated to the end of the 
13th and the first quагtег о! the 14th century. 
This сегатјс material closely l'esembling ЬоЉ 
јп profile of the form and the way о! make, as 
well as јп the composition of еагЉ, seems to 
Ье the ргоduсt о! опе and the same workshop. 
Similar material appears, although јп а lesser 
quantity of fragments, at the site Unutrasnje 
Utvrdenje (Inside Fortification) and Zapadno 
Podgrade (Western Downto'Nn) јп the Beograd 
Fortress. The contents of the oldest horizon 
make опlу the pots and fe\v sherds of сопе
spo~ding lids (tabIe 1). 

The typology of the сегатјс material {гот 
this lауег, which fits into the already existing 
tYPology о! the forms of сегатјс ware for the 
Middle Ages, makes а sерагаtе variant of spe
сiПс types ascertained at the other sites of the 
Beograd Fortress. This refers both to the variety 
of profiles of rims and bulges and the difference 
јп fabric and color of еагЉ used foI' making 
vessels. АН this points to а specific production 
with specific properties. The fact that апаlо

gous forms of pots and lids have not Ьееп 

found јп this horizon, or that they rarely appear 
;;t оЉег sites, beside that that опlу Ље pots 
\vere used as cooking vessels and that they 
were made of unrefined sandy earth тау in
dicate that vessels used Ьу poorer population 
living јп subul'bs аге concerned. 




