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Село Рипањ, које чине бројни засе‑
оци, налази се приближно 25 km јужно 
од Београда и простире се дуж јужних и 
југоисточних обронака планине Авале, 
захватајући велику површину, па спада 
међу већа села у Србији (карта 1). Некада 
је Рипањ био и општинско насеље, а да‑
нас припада београдској општини Вож‑
довац. О пореклу његовог имена постоји 

неколико прича. По једној од њих, име 
места се везује за назив стене и извора 
у самом селу; по другој – име је настало 
од звукова мехова у топионицама за ру‑
ду које су некада давно постојале у Ри‑
пњу, односно због необичног дизања и 
спуштања мехова, као да „рипају“.1 Забе‑
лежена је и прича да је село добило име 
због старих рударских рупа и да се нека‑
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да звало Рупањ, о чему сведочи и назив 
Рупчине за један потес у Рипњу.2 

Везивање имена села за рударску де‑
латност није без основа будући да се баш 
на територији коју захвата, а и нешто 

шире, јужно и југоисточно од врха Ава‑
ле, налазе бројни трагови старог руда‑
рења, као што су поткопи, зарушена окна 
– свртњеви, затим површински копови 
и троскишта на местима ранијих топи‑

2	 Симић	В.,	Старо	и	савремено	рударство	у	околини	

Авале,	ГГБ	IV,	Београд	1957,	71.
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Карта	1.	Положај	локалитета	Забран	и	Паланка	у	Рипњу
Map	1		Disposition	of	the	sites	Zabran	and	Palanka	in	Ripanj

оница, како су то показала геолошка ис‑
траживања. Утврђено је, такође, да се на 
овој територији налазе лежишта оловно‑
цинкане руде и руде живе. Претпоставља 
се да су копање и прерада тих руда, од‑

носно рударска делатност, започети још 
у праисторијском периоду. Везују се за 
винчанску цивилизацију, и то на осно‑
ву налаза цинабарита у праисторијском 
насељу Винча код Београда, за који се ве‑
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рује да је допреман из авалских рудника, 
дакле са ових простора, и да је коришћен 
као боја, а не као метал. На могућност да 
цинабарит из Винче потиче са подручја 
Авале, па самим тим и на могућност ру‑
дарења на овој територији у праисторији, 
указује и постојање насеља у самом Ри‑
пњу, на локалитету Чаршија, које је ис‑
товремено са оним у Винчи. Ту је нађе‑
на седећа фигурина од печене земље, која 
представља женско божанство.3 О ру‑
дарској делатности на простору Рипња у 
праисторији говори и случајан налаз ба‑
карне секире, која је, као и поменута фи‑
гура женског божанства, део инвентара 
праисторијске збирке Народног музеја 
у Београду.4 Ако наведемо податак да су 
анализе утврдиле да оловно‑цинкане ру‑
де са Авале и налазишта Љута страна и 
Црвени брег у Рипњу садрже знатне ко‑
личине бакра (0,5%), могућност њего‑
ве експлоатације на овим налазиштима 
потпуно је реална.5

Мада о рударској делатности на ов‑
им просторима у античком периоду има 
мало сачуваних трагова јер су се и сви 
познији радови, закључно са данашњим, 
одвијали на истим местима, може се 
претпоставити да је постојала и током 
овог раздобља. Анализа неких троскиш‑
та, односно садржај олова у троски, по‑
казала је да је у римском периоду про‑

извођено олово и сребро, али у далеко 
мањем обиму него у суседним космајс‑
ким рудницима, који су тада највише 
експлоатисани. О присуству Римљана 
у овом крају сведочи и налаз бронза‑
не фигуре Марса из рударског ревира 
Шупља стена, северно од Рипња, која 
се чува у римској збирци Музеја града 
Београда.6 

Експлоатација руде током средњег 
века била је, међутим, веома интензив‑
на, што се  може закључити на основу 
писаних извора, али и према прикупље‑
ним остацима рударења на самом те‑
рену. Прве писане трагове налазимо у 
списима Дубровачког архива из прве 
половине XV столећа. Из њих сазнаје‑
мо да су под Авалом, током XV столећа, 
постојали рудник и рударско насеље по 
имену Рудиштa.7 На основу назива Ру‑
дишта претпоставља се да је ово рудар‑
ско насеље из XV столећа подигнуто на 
месту неког старијег, давно напуштеног 
рударског станишта, за које се не зна ка‑
да је запустело.

Рудишта спадају у млађе средњове‑
ковне српске руднике, који су отварани 
углавном двадесетих година XV столећа, 
у време државе српских деспота. То је 
период када су  привредни развој овог 
дела Европе, као и потреба да земља оја‑
ча како би се одупрла Турцима, налагали 

3	 Васић	М.,	Прилози	ка	решавању	тројанског	проблема,	
Глас СКА LXX,	Београд	1906,	163289.

4	 Гарашанин	М.,	Праисторија на тлу СР Србије,	Београд	
1973,	273.

5	 Симић	В.,	op. cit.,	80.
6	 Зотовић	Љ.,	Религиозни	споменици	са	територије	

Сингидунума,	у:	Историја Београда 1,	приредио	

Чубриловић	В.,	Београд	1974,	100.
7	 Храбак	Б., Средњовековни	рудник	и	трг	Рудиштa	под	

Авалом,	ГГБ  III,	Београд	1956,	99.	Овде	Храбак	наводи	
да	је	Никола	Крстић,	на	основу	објављених	угарских	
извора,	први	указао	на	постојање	овог	рудника	и	
трга.	
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да се трага за рудом и да се отварају ста‑
ра окна. Рудишта су припадала Београду 
и представљала су најсевернији српски 
рудник у то време.8 Као и други рудници, 
Рудишта су у близини имала тврђаву. По 
свему судећи, то је био Жрнов на Ава‑
ли, на чијим су темељима Турци, у лето 
1442. године, сазидали нови град, који су 
најпре називали Гјузелџе или Гјузелџе‑
хисар, што значи особито лепо утврђење. 
Од 1458. године, када су га Турци поно‑
во преузели од Срба, назива се и Хавала 
(Авала), што значи препрека, преграда 
или објекат који пред собом има добар 
видик, који доминира околином.9

Као што је случај и са другим рудар‑
ским центрима у то време у Деспотови‑
ни, и у овом рударском насељу забележе‑
но је присуство Дубровчана. Постојање 
њихове колоније везује се за период од 
1453. до 1456. године.10 Константин Ји‑
ричек, велики истраживач, а посебно 
стручњак за руднике и трговишта у сред‑
њовековној Србији и Босни, о Рудишти‑
ма говори као о руднику сребра, што по‑
тврђују и вести са дубровачке стране.11 
Угарска документа из 1456. године по‑
казују да су Рудишта, осим сребра, про‑
изводила и злато, као и неке минера‑

ле и друге метале.12 Из угарских повеља 
се зна и да су Рудишта најпре припада‑
ла митрополијској цркви Успења Бого‑
родице у Београду.13 Калуђери те цркве 
су са Јанком Хуњадијем својевољно за‑
менили Рудишта за друге поседе (1453). 
У власништво Хуњадија уведена су тек 
након сусрета представника Мађара и 
деспота Ђурђа.14 У акту угарског краља 
из 1456. године потврђује се посед и по‑
миње „Oppidum Rudischa appellatum in 
regno nostro Rasciae habitum, са селима, 
поседима, пасиштима, планином, окни‑
ма злата, сребра, минерала, и осталих 
метала, са ораћом земљом и теренима 
који се не обрађују, њивама, ливадама, 
шумама, луговима, доловима, текућица‑
ма и рибама, млиновима и млиништима, 
виноградима и са свим правима“.15 У вре‑
ме деспота Ђурђа Бранковића, у Рудиш‑
тима је постојала и ковница новца, што 
потврђује и налаз његовог сребрног нов‑
чића са натписом ROUDI›A.16 У овој 
ковници кован је и сребрни новац вој‑
воде Иваниша, који је, по свему судећи, 
био Ђурђев намесник Рудишта. За сада 
су позната четири примерка тог новца. 
То је први познати новац неког српског 
средњовековног војводе. Претпоставља 

8	 Ibid.
9	 Шабановић	Х.,	Турски извори за историју Београда,	

Београд	1964,	241,	нап.	74.
10	 Динић	М.,	За историју рударства у средњовеков

ној Србији и Босни	II,	Београд	1962,	23.
11	 Јиречек	К.,	Историја Срба	II,	Београд	1988,	425;	Динић	

М.,	op. cit.,	24	и	нап.	120.
12	 Храбак	Б., op. cit.,	103	и	нап.	19.
13	 КалићМијушковић	Ј.,	Црквено	и	културно	средиште	

земље,	у:	Историја Београда 1,	приредио	Чубриловић	
В.,	Београд	1974,	164.	

14	 Динић	М.,	op. cit.,	24.
15	 Храбак	Б.,	op. cit.,	100	и	нап.	7;	уп.	Динић	М.,	op. cit.,	

24.	
16	 Петровић	Ј.,	Нове	врсте	новца	деспота	Ђурђа	

Бранковића,	Нумизматичар 2,	Београд	1935,	29;	
Марић	Р.,	Студије из српске нумизматике,	Београд	
1956,	115,	тип	IX,	Т	XXVII,	4/2;	Динић	М.,	op. cit.,	24;	Радић	
В.,	Иванишевић	В.,	Оставе	српског	средњовековног	
новца	у	збирци	Народног	музеја	у	Београду,	ЗНM 	
XVII1,	Београд	2001,	293,	305.



СЛОБОДАН ФИДАНОВСКИ и ЕМИНА ЗЕЧЕВИћ

38

се да је реч о Иванишу Ковачевићу, из 
познате породице Дињичића ‑ Кова‑
чевића, која је живела у сребрничком 
крају.17 Такође се претпоставља да је ова 
ковница радила и после преласка Ру‑
дишта у Хуњадијево власништво, кујући 
новац са заједничким натписом – Хуња‑
дијевим, као господара Рудишта, и де‑
спотовим, пошто се налазила на српској 
територији.18

Ово рударско место се помиње и у 
најстаријем познатом турском попису 
Смедеревског санџака, насталом између 
1476. и 1478. године, али и у свим другим 
пописима од 1476. до 1560. године. При‑
падало је царском хасу и у првом попи‑
су имало је само 14 домова, у њему се 
сваке седмице одржавао сајам (пазар), а 
највећи порез плаћало је на сребрну ру‑
ду. Од 1516. до 1536. године било је пусто 
јер су његови становници пре 1516. по‑
бегли у „непријатељску земљу“, како се 
то каже у попису из 1516. Године 1528. 
било је насељено Власима, али вероват‑
но само привремено, јер се у попису из 
1530. године каже да је пусто. Исто је и у 
попису из 1536. године, с напоменом да 
његове земље обрађују становници Же‑
лезника и да они плаћају ушур тога се‑
ла. Касније, пре 1560. године, поново је 
насељено.19 

У пописима Смедеревског санџака 
из 1528/30. и 1560. године помиње се и 

село Рипањ, и то као Хрипањ (Hribne), 
односно Хрипње (Hripine), са муслиман‑
ским живљем, најпре у београдској, а за‑
тим у авалској нахији.20 Иако се ово на‑
сеље први пут помиње 1528/30. године, 
оно је, по свему судећи, формирано не‑
што раније, можда у време када је Руди‑
ште укључено у царски хас (посед), ве‑
роватно након 1476. године. На његово 
формирање утицала је, пре свега, бли‑
зина Рудишта. 

С. Новаковић говори да је Хаџи‑Кал‑
фа, турски путописац из XVII столећа, 
забележио испод Авале паланку коју је 
подигао смедеревски бег Ејнехан (1595‑
1596) и погрешно је везао за положај Ру‑
дишта, констатујући „да не може бити 
сумње да са остацима на месту у ри‑
пањском хатару, а под Авалом, који се 
сада везују за предање о Паланци и Чар‑
шији треба везати спомене у Рудишту и 
варошици на том месту“.21

Захваљујући теренским истражи‑
вањима рударских стручњака на под‑
ручју Рипња, откривању многобројних 
троскишта на речици Паланци, као и 
трагова средњовековних топионица, 
претпостављен је положај овог рударског 
насеља. Према В. Симићу, налазило се на 
потесу званом Паланка, западно од цен‑
тра данашњег Рипња, приближно 3 ки‑
лометра јужно од железничке станице. 
Лоцирано је на заравни изнад ушћа три 

17	 Димитријевић	С.,	Нова	серија	нових	врста	српског	
средњовековног	новца	I,	Старинар XVXVI,	Београд	
1966,	138139,	сл.	5960.

18	 Динић	М.,	op. cit.,	2425.
19	 Шабановић	Х.,	op. cit.,	7,	нап.	3.

20	 Ibid.,	226,	539.
21	 Новаковић	Ст.,	ХаџиКалфа	или	ЋатибЧелебија	

турски	географ	XVII	века	о	Балканском	Полуострву,	
Споменик СКА XVIII,	Београд	1892,	67.
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потока, Зовљака, Љуте стране и Тапав‑
ца, који својим водама формирају речицу 
Паланку (план 1).22 На површини терена 
наилазило се на ретке комаде ћерамиде 
и по који обрађен камен. По подацима 
М. Ђ. Милићевића, крајем XIX столећа 
на том месту се налазила и црква, од које 
су се виделе само зидине, а чије траго‑
ве је данас немогуће лоцирати.23 Како је 
анализа троскишта и старих рударских 
радова показала, један од основних по‑
вода за оснивање Рудишта, насеља ру‑
дара, топионичара, власника рудника, 
односно топионица, и трговаца Дубров‑
чана, био је рудник среброносног олова 
или, можда, златоносног сребра на Љу‑
тој страни, који се налазио јужно од по‑
теса Паланка, на веома малој удаљенос‑
ти од самог насеља.24 

Ово је све што се о археолошким ос‑
тацима на територији Рипња знало до 
1997. године, када је Народном музеју у 
Београду понуђена на откуп бронзана 
наушница, случајно откривена прили‑
ком пољопривредних радова на лока‑
литету Забран (сл. 1). Сам налаз и при‑
ча налазача указивали су да наушница 
потиче из неког уништеног гроба.25 Од‑
мах по откупу извршен је обилазак мес‑
та налаза и, на основу фрагмената људ‑
ских костију констатованих на већој 
површини терена, потврђена је изне‑
та претпоставка да се ради о трагови‑

ма средњовековног гробља. Расуте кос‑
ти на изораним деловима очигледно су 
представљале остатке девастираних гро‑
бова, до којих се дошло вишегодишњом 
обрадом земље уз помоћ механизације 
и заоравањем до дубине веће од 30 cm. 
Такво стање на терену наметало је пот‑
ребу предузимања хитних мера зашти‑
те, с обзиром на причу власника имања 
да сваке године изорава знатну количи‑
ну костију; наиме, нагиб тла изазивао је 
клизање изоране земље, чиме се тањио 
слој изнад укопаних скелета.  

Потес Забран лоциран је на источ‑
ним падинама већег брдског масива који 
представља јужни део авалског побрђа, 
прекривеног мањим и већим шумарци‑
ма, ливадама и воћњацима, као и повр‑
шинама обрадивог земљишта, у чијем 
су залеђу бројне куће груписане у цели‑
не или су потпуно усамљене и раштр‑
кане по падинама. Од магистралног пу‑
та Београд – Младеновац – Крагујевац, 
који се пружа самим билом брдског ма‑
сива, потес Забран удаљен је приближно 
5 километара источно. До њега се дола‑
зи крећући се од раскрснице ка центру 
насеља Рипањ, путем који мештани на‑
зивају Пут за пећине (карта 1). Сам по‑
тес захвата терасасто формиран део стр‑
ме падине у залеђу леве обале Врчинске 
реке, већим делом покривене густом шу‑
мом, због које је очигледно и добио такво 

22	 Симић	В.,	op. cit.,	72.	Седамдесетих	година	прошлог	
века	су	и	стручњаци	Музеја	града	Београда	вршили	
пробне	радове	на	овом	терену,	уп.	БајаловићХаџи
Пешић	М.,	Средњевековном Београду у походе,	Београд	
1977,	94.	

23	 Милићевић	М.	Ђ.,	Из	својих	успомена,	Годишњица 

Николе Чупића	XIV,	Београд	1894,	69.
24	 Симић	В.,	op. cit.,	72.
25	 Наушница	је	откупљена	од	Владана	Илића,	сина	

власника	имања	на	коме	је	пронађена,	и	уведена	је	
у	инвентар	Археолошке	збирке	раног	средњег	века,	
под	инв.	бр.	709/V.
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План	1.	Положај	Рудишта,	црквине	и	гробља	на	потесу	Паланка	
(према:	Симић	В.,	Старо	и	савремено	рударство	у	околини	Авале,	ГГБ	IV,	Београд	1957,		сл.	2)

Plan	1		Position	of	Rudište,	church	remains	and	cemetery	at	the	site	Palanka	
(after	Симић	В.,	Старо	и	савремено	рударство	у	околини	Авале,	ГГБ	IV,	Београд	1957,	Fig.	2)

- положај истраженог дела гробља током 2004. године

- средљевековна троскишта

- стари поткопи

- савремени поткопи

- античка троскишта - свртњеви
- каменоломи

- црква

- гробље
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име.26 Дуж самог подножја падине усече‑
на је траса пруге Београд – Мала Крсна 
– Пожаревац, која на стотинак метара ју‑
гоисточно од самог локалитета пресеца 
поменути Пут за пећине (сл. 2).

Археолошка истраживања су  запо‑
чета 2001. године и настављена, након 
прекида од једне године, 2003. и 2004, у 
склопу вишегодишњег пројекта Народ‑
ног музеја у Београду „Раносредњове‑
ковна насеља и некрополе у Подунављу“. 
Тим радовима истражена је површина од 
готово 200 m2, отварањем сонди разли‑
читих димензија, углавном величине 5 x 

4 m (план 2). Положај и распоред сонди 
био је диктиран, с једне стране, конфи‑
гурацијом самог терена а, с друге стра‑
не, потребом да се најугроженији делови 
некрополе, о чему су сведочиле разба‑
цане људске кости по површини земље, 
у највећој мери истраже, као и жељом да 
се утврди бар један од могућих праваца 
њеног пружања.

На истраженој површини откривено 
је свега 20 гробова са инхумираним по‑
којницима. У свим гробовима покојници 
су били сахрањени у обичне гробне јаме, 
положени на леђа у опруженом ставу, са 

26	 Потес	се	налази	на	парцелама	које	су	у	власништву	
Драгана	Илића	(кат.	парцела	1431/1,	општина	Вождовац)	

и	Момира	Илића	(кат.	парцела	1430,	општина	
Вождовац).

Слика	1.	Наушница	са	локалитета	Забран
Figure	1			Earring	from	the	site	Zabran
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главом на западној страни. Дубина уко‑
павања, осим код неколико гробова, не‑
обично је мала и износи од 20 до 60 cm 
од површине. Она је, несумњиво, била 
нешто већа. Тако мала дубина последи‑
ца је интензивне обраде земљишта, при 
чему се слој земље изнад гробова након 
сваког орања постепено смањивао, ка‑
ко смо већ навели, због нагиба терена 
на коме су били лоцирани гробови. Због 
таквог стања готово сви откривени ске‑
лети били су оштећени, али и лоше очу‑
вани. Оштећени су углавном доњи де‑
лови, и то стога што је дубина њиховог 
укопавања била мања у односу на горње 
делове, а с обзиром на то да се оријента‑
ција покојника поклапа са нагибом тере‑
на од запада ка истоку.  

Случајно откриће овог средњовеков‑
ног гробља и резултати добијени њего‑
вим ископавањем наметнули су потребу 
рекогносцирања не само шире околине 
локалитета већ и целог сеоског атара. 
Предузетим рекогносцирањем у широј 
околини гробља нису откривени оста‑
ци насеља чији су житељи сахрањива‑
ни на потесу Забран, док је у атару села 
евидентирано неколико потенцијалних 
археолошких налазишта, међу којима и 
једно у северозападном делу, на потесу 
Паланка.

Потес Паланка обухвата већи део 
југоисточне падине брдског масива који 
се издиже  изнад леве обале речице Па‑
ланке, коју формирају три потока ‑ Та‑
павац, Зовљак и Цигански поток (кар‑

Слика	2.	Локалитет	Забран,	поглед	са	југоистока
Figure	2			Site	Zabran	from	the	southeast
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та 1). Истраживањима на овом потесу 
2004. годинe, претпоставка о положају 
средњовековног трга Рудишта са цркви‑

ном и гробљем донекле је потврђена, бар 
када је у питању постојање гробља (план 
1). Иако се, изгледа, ради о самој пери‑

План	2.	Локалитет	Забран:	ситуациони	план	истражене	површине	са	гробовима
Plan	2		Site	Zabran;	site	plan	of	the	investigated	area	with	graves
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ферији гробља, његов положај је дефи‑
нитивно утврђен, док о локацији насеља 
може и даље само да се  нагађа (сл. 3). 

Током поменутог ископавања истра‑
живан је доста широк простор на пади‑
ни у залеђу леве обале потока Зовљак, 
на имањима породица Стојановић и Бо‑
жић. Са неколико сонди у виду ровова (I‑
VI), постављеним у правцу исток‑запад 
и север‑југ, на већој међусобној удаље‑
ности како би се обухватила што шира 
површина, истражен је укупно 101 m2. 
Ту су, осим гробља, откривени и тра‑
гови живљења, који се огледају у вео‑
ма ретким и уситњеним комадима лепа 
и по којем уломку атипичне керамике, 
чија хронолашка атрибуција није била 
могућа. 

На простору претпостављеног гро‑
бља, само у једној соди (V) откривено 
је шест гробова инхумираних покојни‑
ка (план 3). У свим гробовима покојни‑
ци су сахрањени у обичним гробним ја‑
мама, положени на леђима у опруженом 
положају, са главом на западној страни. 
Дубина укопавања износи од 0,70 m до 
1,40 m. Очуваност скелета је релатив‑
но добра.27 

У покушају да се лоцира поменута 
црква, извршена је проспекција тере‑
на на ширем простору, на левој и десној 
обали Зовљака, до падина Љуте стране, 
где су и данас виљиви остаци савреме‑
ног рударења у виду рударских окана и 
троскишта. С обзиром на то да нису мог‑
ли бити констатовани материјални тра‑

27	 Антрополошку	анализу	скелета	са	оба	локалитета	
обавила	је	др	Славица	Крунић,	саветник	Музеја	града	
Београда.

Слика	3.	Локалитет		Паланка,	положај	гробља,	поглед	са	истока
Figure	3			Site	Palanka,	position	of	cemetery,	from	the	east
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гови цркве, може се претпоставити да је 
реч о цркви брвнари, чији су темељи вре‑
меном уништени и разнети.

КАТАЛОГ ГРОБОВА28

ЛОКАЛИТЕТ ЗАБРАН

2001.
ГРОБ 1, сoнда I (сл. 4, Т. I)
Слободно укопан скелет одрасле 

женске особе (maturus, 30‑35). Оријен‑
тација запад‑исток, са одступањем од 240 
према северу. Став опружен на леђима, 
лобања поломљена. Лева рука опружена 
поред тела, недостају подлактичне кос‑

ти десне руке. У потпуности недостају 
кости карлице и ногу. Очувана дужина 
скелета 0,68 m. Са десне стране лобање 
нађена је наушница (1), на левој подлак‑
тици наруквица (2), на прстима десне 
шаке прстен (3), са десне стране, испод 
лобање, каричица (4), лево од лобање 
једна већа (5) и једна мања карика (6), а 
у пределу груди ‑ делови украсних пло‑
чица огрлице (7).

1. Наушница од бронзе са једном 
ажурираном лоптастом јагодом. Карика 
је незнатно деформисана, на једном кра‑
ју стањена, а на другoм равно засечена, 
начињена од дебље жице кружног пре‑
сека. Уз стањени крај карике постављена 

28	 	У	каталогу	су	коришћене	следеће	скраћенице:	дим.	
(димензије),	д.	(дужина),	ш.	(ширина),	в.	(висина),	т.	
(тежина),	деб.	(дебљина),	п.	(пречник),	о.с.	(откопни	
слој).	Наведени	су	инвентарни	бројеви	предмета	

из	Збирке	раног	средњег	века	Народног	музеја	у	
Београду,	а	за	предмете	који	ће	остати	у	саставу	
студијске	збирке	наведени	су	бројеви	из	теренског	
инвентара.

План	3.	Локалитет	Паланка	–	сонда	V	са	гробовима
Plan	3		Site	Palanka	–	trench	V	with	graves
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је јагода. Она се састоји од два калотас‑
та дела формирана у облику осам лати‑
ца, које су израђене од двоструке упре‑
дене жице. С једне и друге стране јагоде 
сачувани су трагови намотаја танке жи‑
це којом је јагода била фиксирана за ка‑
рику. Дим. 4,2 х 3,1 cm; дим. јагоде 1,5 х 
1,4 cm; т. 4,76 g. Инв. бр. 707/V. 

2. Гвоздена тракаста наруквица, фра‑
гментована. П. 5,7 cm; ш. 0,9 cm. Тер. 
инв. 2/01.

3. Фрагментован прстен од бронза‑
ног лима, у виду тракасте карике, са уре‑
заном представом на глави. Дим. 2,7 х 
1,7 cm. Тер. инв. 3/01. 

Слика	4.	Локалитет	Забран,	гроб	1
Figure	4			Site	Zabran,	grave	1
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4. Једноставна каричица са незнат‑
но размакнутим и суженим крајевима, 
начињена од тање сребрне жице. П. 1,1 
cm; т. 0,51 g. Инв. бр. 708/V.

5. Већа фрагментована карика од 
бронзане жице кружног пресека. П. 4 
cm. Тер. инв. 5/01.

6. Једноставна каричица издуженог 
елиптичног облика, са крајевима који се 
додирују. Један крај незнатно је савијен. 
Начињена је од тање бронзане жице. 
Дим. 2,4 х 1,3 cm; т. 0,45 g. Инв. бр. 709/ 
V.

7. Огрлица формирана од низа ма‑
лих крстоликих плочица, израђених од 
легуре олова, цинка, калаја и гвожђа.29 
На предњој страни хоризонтални крак 
плочице украшен је низом псеудограну‑
ла, док је вертикaлни крак на крајевима 
благо заобљен. На задњој страни, на хо‑
ризонталном краку, налазе се четири па‑
ралелно постављена мала тунеласта ис‑
пупчења, кроз чије отворе је провлачена 
нит за низање. В. 1,3 cm; ш. 0,9 cm; т. 0,8 
g. Инв. бр. 710/ V.

ГРОБ 2, сoнда I (сл. 5) 
Слободно укопан скелет одрасле му‑

шке особе (maturus, око 50). Оријента‑
ција запад – исток, са одступањем од 30 
према југу. Скелет опружен на леђима, 
лобања нагнута на десну страну и поло‑
мљена. Положај руку није могуће утвр‑
дити због слабе очуваности скелета. У 
потпуности недостају подлактичне кос‑

ти, кости карлице и ногу. Очувана дужи‑
на скелета 0,55 m. Без налаза.

ГРОБ 3, сoнда II (сл. 6, Т. I)
Слободно укопан скелет старије жен‑

ске особе (senilis II, преко 60). Оријента‑
ција запад – исток, са одступањем од 120 
према југу. Скелет опружен на леђима, 
лобања поломљена. Десна рука савије‑
на у лакту и положена у пределу карли‑
це, лева рука изнад ње савијена у лакту 
и положена на стомак. Очувана дужи‑
на скелета 1,47 m. Са леве и десне стра‑
не лобање, на 20‑ак центиметара од ње, 
пронађене су две „S“ наушнице (1‑2).

1. Наушница у облику овалне кари‑
ке са превученим крајевима, начињена 
од тање бронзане жице. Једна крај кари‑
ке је раскуцан и обликован у  виду  ла‑

29	 Хемијска	анализа	обављена	je	у	Институту	за	нуклеарне	
науке	„Винча“.
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тиничног слова „S“. В. 2,9 cm; ш. 2,3 cm; 
т. 1,03 g. Инв. бр. 711/ V.

2. Наушница идентичног облика 
као претходна. В. 3,6 cm; ш. 2,6 cm; т. 1,14 
g . Инв. бр. 712/V.

ГРОБ 4, сoнда IV (сл. 7, Т. I)
Слободно укопан скелет одрасле 

женске особе (maturus, 44‑45). Оријен‑
тација запад‑исток, са одступањем од 190 
према југу. Скелет опружен на леђима, 
лобања нагнута на леву страну и полом‑
љена. Десна рука јако савијена у лакту и 
положена на десну половину грудног ко‑

ша у висини рамена. Лева рука савијена 
у лакту под правим углом и положена 
на горњи део стомака. Очувана дужина 
скелета 1,66 m. Откривени су: са десне 
стране лобање каричица (1), на прсту де‑
сне руке прстен (2), са леве стране испод 
лобање наушница (3).

1. Наушница у облику кружне кари‑
ке са крајевима који се додирују, израђе‑
на од тање бронзане жице. П. 3,9 cm; т. 
1,50 g. Инв. бр. 713/V.  

2. Прстен формиран од танке тра‑
касте алке, која је незнатно проширена у 
висини рамена и оштро прелази у равну 
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пљоснату главу кружног облика. Глава је 
украшена са два снопа урезаних линија, 
којима је површина издељена на чети‑
ри мања неправилна сегмента, испуње‑
на тачкастим убодима. П. карике 2 cm; 
п. главе 1,5 cm; т. 2,1 g. Инв. бр. 714/V.

3. Наушница са једном шупљом ло‑
птастом јагодом. Карика са незнатно 
превученим крајевима, делимично де‑
формисана, начињена је од тање бронза‑
не жице. На једном крају карике пос‑
тављена је лоптаста јагода, формирана 
од два калотаста дела начињена од тан‑
ког бронзаног лима. Са обе стране јаго‑

да је причвршћена за карику намотајима 
танке жице. П. карике 2,5‑2,7 cm; п. јаго‑
де 0,9 cm; т. 1,58 g. Инв. бр. 715/V.

ГРОБ 5, сoнда IV (сл. 8, Т. I)
Слободно укопан скелет одрасле 

женске особе (прелаз између adultusa и 
maturusa, око 30). Оријентација запад‑
исток, са одступањем од 100 према југу. 
Уочене ивице праовугаоне раке. Скелет 
опружен на леђима, лобања поломљена, 
доња вилица благо дислоцирана. Десна 
рука савијена у лакту под правим углом 
и положена на горњи део стомака, лева 
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рука благо савијена у лакту и положена 
на карлицу. Уништене кости ногу до сре‑
дине бутних костију. Очувана дужина 
скелета 1 m. На домалом прсту десне ру‑
ке нађен је прстен (1), а на домалом прс‑
ту леве руке каричица (2), уз леву страну 
лобање фрагментована игла (3), а испод 
лобање, са десне стране, каричица (4).

1. Прстен формира тракаста кари‑
ка од бронзаног лима, са крајевима пре‑

вученим један преко другог. Карика је са 
обе стране равна и благо се шири према 
глави прстена. Рамена су наглашена са 
по четири наспрамно постављена троуг‑
ласта удубљења дуж ивице карике. Овал‑
на глава је пљосната и лучно заобље‑
на. Површина главе је украшена плитко 
урезаним ромбом, који је двема линија‑
ма које се секу подељен на четири тро‑
угласта сегмента, дајући целој предста‑
ви крстолику форму.  П. карике 2,2 cm; 
п. главе 1,5 cm; т. 5,17 g. Инв. бр. 716/V.

2. Једноставна каричица са незнат‑
но превученим крајевима, израђена од 
тање бронзане жице. Карика вероват‑
но представља секундарно искоришће‑
ну наушницу у функцији прстена. П. 2,1‑
2,3 cm; т. 1,10 g. Инв. бр. 717/V.

3. Гвоздена игла, фрагментована. Д. 
4,5 cm. Тер. инв. 17/01. 

4. Једноставна каричица неправил‑
не овалне форме, с превученим и незнат‑
но размакнутим крајевима, начињена од 
тање бронзане жице, благо тордиране. П. 
2,4‑2,6 cm; т. 1,36 g. Инв. бр. 718/V.

ГРОБ 6, сoнда V (сл. 9, Т. II)
Слободно укопан скелет одрасле 

женске особе (maturus, 30‑35). Оријен‑
тација запад‑исток, са одступањем од 
150 према југу. Скелет опружен на леђи‑
ма, лобања нагнута на леву страну, по‑
ломљена. Десна рука дислоцирана (над‑
лактица десне руке је у висини стомака), 
лева рука савијена у лакту, са шаком на 
карлици. Очувана дужина скелета 1,60 
m. Са леве стране у висини карличне 
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кости прстен (1), у висини левог рамена 
наушница (2), испод десне карличне кос‑
ти каричица (3).

1. Прстен од тракасте бронзане ка‑
рике са суженим крајевима који се доди‑
рују. Карика, са унутрашње стране рав‑
на, са спољашне благо заобљена, шири 
се према раменима и прелази у издуже‑
ну пљоснату главу која прати облину ка‑
рике. Површина главе украшена је уре‑
заном стилизованом представом две 
људске фигуре у стојећем ставу, које се 
једва назиру. П. карике 2,1‑2,4 cm; п. гла‑
ве 0,9 cm; т. 3,09 g. Инв. бр. 719/V.

2. Једноставна сребрна кружна на‑
ушница у облику карике овалног пресе‑
ка, са крајевима који се додирују, од којих 
је један стањен и зашиљен. На зашиље‑
ном крају и на средини карике налазе се 
намотаји од веома танке, двоструко уп‑
редене филигранске жице, између којих 
се несумњиво налазила шупља јагода. П. 
2,4 cm; т. 1,89 g. Инв. бр. 720/V.

3. Једноставна мања сребрна кари‑
чица кружног облика, са незнатно раз‑
макнутим крајевима, израђена од нешто 
дебље жице. П. 1,9‑2,1 cm; т. 1,47 g. Инв. 
бр. 721/V.

ГРОБ 7, сoнда VI (сл. 10)
Скелет веома оштећен обрадом зем‑

ље, тако да су очувани само десна поло‑
вина карлице и горњи део бутне кости. 
Оријентација запад‑исток, док је одсту‑
пање немогуће одредити због слабе очу‑
ваности. Скелет је, по свему судећи, био 
опружен на леђима. Без налаза.

2003.
ГРОБ 8, сoнда VIII (сл. 11, Т. II-III)
Слободно укопан скелет млађе жен‑

ске особе (juvenilis, 18‑19). Оријентација 
запад‑исток, са одступањем од 130  пре‑
ма југу. Скелет опружен на леђима, ло‑
бања окренута удесно. Десна рука са‑
вијена у лакту и положена на десно раме, 
лева рука савијена у лакту и положена на 
леву страну грудног коша. Очувана ду‑
жина скелета 1,60 m. У гробу су нађени 
и следећи прилози: наушница са jeдном 
шупљом биконичном јагодом у висини 
колена (1), пар наруквица од тордиране 
жице на подлактици леве руке (2), нис‑
ка од каури пужева и перлица (3), као и 
оловне апликације (3а) у пределу вра‑
та, прстен на левој страни грудног ко‑
ша (4), пар наруквица од тордиране жи‑
це испод десне руке на грудном кошу, 
закачене једна о другу (5), и наушница 
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са биконичном јагодом са десне стране 
лобање (6).

1. Наушница од бронзе, посребре‑
на, са jeдном шупљом биконичном јаго‑
дом. Карика, на једном крају стањена, на 
другoм равно засечена, начињена је од 
дебље жице кружног пресека. Уз стање‑
ни крај карике постављена је јагода, фор‑
мирана од два купаста дела начињена од 
танког лима, спојена по средини узаном 
траком. Дуж целе траке постављен је низ 
од 12 равномерно распоређених крупних 
гранула. На површину оба купаста де‑
ла аплицирано је по 10, односно 11 сти‑
лизованих латица цвета, начињених од 
двоструко упредене филигранске жице 
од сребра лошијег квалитета, са већим 
процентом бакра. Јагода је на крајевима 
за карику фиксирана спиралним намо‑
тајима танке жице. П. карике 4 cm; дим. 
јагоде 2 х 2 cm. Инв. бр. 724/V. 

2. Пар наруквица од четвороструко 
упредене бронзане жице, са размакну‑
тим крајевима завршеним у облику пе‑
тље. П1. 6,3 cm; П2. 6,1 cm. Инв. бр. 725/
V.

3. Ниска од 18 каури шкољки (три су 
фрагментоване) и низа ситних перли од 
беличасте и три перлице од црне стак‑
лене пасте. Инв. бр. 726/V. 

3а. Две металне апликације, верова‑
тно делови огрлице попут оних из гро‑
ба бр. 1 (прилог бр. 7), израђене од легу‑
ре олова, цинка, калаја и гвожђа.  Дим. 
1,2 x 0,7 cm. Тер. инв. 3а/03.

4. Бронзани прстен у виду тракасте 
карике, са суженим, мало размакнутим 

крајевима. Карика се постепено шири 
од крајева према непрофилисаној глави, 
која представља само проширену масу 
карике. На глави је плитко урезана вео‑
ма стилизована представа четворонож‑
не животиње, која се једва разазнаје. П. 
2,2 cm. Инв. бр. 727/V.

5. Пар наруквица од четвороструко 
упредене бронзане жице, са размакну‑
тим крајевима завршеним у облику пе‑
тље. П1. 5,9 cm; П2. 6 cm. Инв. бр. 728/
V.

6. Наушница од бронзе, посребре‑
на, са jeдном шупљом биконичном јаго‑
дом. Карика, на једном крају стањена, на 
другoм равно засечена, начињена је од 
дебље жице кружног пресека. Уз стање‑
ни крај карике постављена је јагода, фор‑
мирана од два купаста дела начињена од 
танког лима. На споју два конуса налази 
се низ од 18 гранула постављених у па‑
ру (један пар недостаје). На површини 
оба купаста дела аплицирано је по де‑
вет стилизованих латица цвета, начиње‑
них од двоструко упредене филигран‑
ске жице од сребра лошијег квалитета, 
са већим процентом бакра. Јагода је на 
крајевима фиксирана за карику спирал‑
ним намотајима танке жице. П. карике 
4,5 cm; дим. јагоде 2,4 х 2,3 cm. Инв. бр. 
729/V.

ГРОБ 9, сoнда VIII (сл. 12, Т. III-IV)
Слободно укопан скелет одрасле му‑

шке особе (maturus, 35‑40). Оријентација 
запад‑исток, са одступањем од 100 према 
југу. Скелет опружен на леђима, лобања 
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високо забачена на десну страну и поло‑
мљена, мандибула окренута супротно од 
правца пружања скелета. Обе руке су по‑
ложене поред тела. Тртична кост дисло‑

цирана и лежи поред десне бутне кости. 
Очувана дужина скелета 1,70 m. Нађени 
су бројни прилози: више бронзаних ап‑
ликација на разним деловима скелета (1), 
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прстен са леве стране лобање (2), гвоз‑
дени предмет у облику шнале са леве 
стране у висини лобање (3), више дело‑
ва појасне гарнитуре – гвоздени предмет 
у пределу појаса, са леве стране (4), две 
гвоздене пређице у висини појаса, лево 
и десно (5 и 9), гвоздена алка са „гајком“ 
са десне стране (6), део гвоздене алке (7) 
и гвоздени врх каније (8) испод карлице, 
на левој страни.

1. Бронзане апликације (пет целих и 
седам фрагментованих) у виду правоуга‑
оних трака различите ширине и дужине, 
са по два закивка за причвршћивање на 
крајевима. Украшене су низовима убо‑
да по средини и дуж ивица. Д. 3,4‑3,7; ш. 
0,8‑1,2 cm. Инв. бр. 730/V.

2. Бронзани прстен у виду тракас‑
те карике, са суженим, мало размакну‑
тим и преклопљеним крајевима. Кари‑
ка се постепено шири од крајева према 
непрофилисаној глави, која представља 
само проширену масу карике. Контуре 
главе на карици назначене су са два па‑
ралелна низа тачкастих убода. Глава је 
украшена плитко урезаном, веома сти‑
лизованом представом четвороножне 
животиње. П. 2,1 cm. Инв. бр. 731/V.

3. Фрагментован гвоздени предмет 
у виду два уска тракаста комада, проши‑
рена на крајевима који су били спојени 
нитнама. Тер. инв. 9/03.

4. Фрагментован предмет који чи‑
ни уски тракасти комад гвожђа, савијен 
тако да на подужним крајевима образује 
две алке за качење различите величине, 
вероватно део појасне гарнитуре. Дим. 
6,5 x 3,3 cm. Тер. инв. 10/03.

5. Пређица од гвожђа, квадратног 
облика, са очуваним трном. Дим. 5,2 x 
4,7 cm; д. трна 3,4 cm. Тер. инв. 11/03.

6. Гвоздена алка кружног облика, 
са фрагментованом „гајком“ правоугао‑
ног пресека. Дим. 4,0 x 3,7 cm. Тер. инв. 
12/03.

7. Фрагмент гвоздене алке непра‑
вилног кружног пресека. П. 4,5 cm. Тер. 
инв. 13/03.

8. Гвоздени врх каније. Д. 6,3 cm; ш. 
2,3 cm; деб. 1,0 cm. Тер. инв. 14/03.

9. Фрагментована гвоздена пређи‑
ца кружног облика, тракастог пресека, 
са очуваним трном. П. 2,5 cm; д. трна 2,4 
cm. Тер. инв. 15/03.

ГРОБ 10, сoнда XIA (сл. 13, Т. IV)
Слободно укопан скелет старије му‑

шке особе (senilis I, 50‑55). Оријентација 
запад‑исток, са одступањем од 160 пре‑
ма југу. Скелет опружен на леђима, ло‑
бања највећим делом уништена. Обе ру‑
ке савијене у лакту и шаке прекрштене 
на грудима. Очувана дужина скелета 1,20 
m. Гвоздена пређица  је нађена у пределу 
појаса, са десне стране (1).

1. Велика фрагментована гвоздена 
пређица правоугаоног облика и тракас‑
тог пресека, са фрагментованим трном. 
Дим. 7,0 x 4,3 cm. Tер. инв. 16/03.

ГРОБ 11, сoнда XV (сл. 14, Т. IV)
Слободно укопан скелет одрасле же‑

нске индивидуе (maturus, 30‑35). Ори‑
јентација запад‑исток, са одступањем од 
160 према југу. Скелет опружен на леђи‑
ма, лобања нагнута на десну страну. Де‑
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сна рука пружена поред тела, лева рука 
положена на карлицу. Неколико костију 
дислоцирано. Очувана дужина скелета 
1,67 m. Прилоге чини пар бронзаних на‑
ушница са биконичном јагодом, са леве 
и десне стране лобање (1‑2), оловне ап‑
ликације испод лобање, са десне стране, 
као и лево и десно од грудног коша (3), и 
наруквица од тордиране жице испод де‑
сног лакта (4).

1. Наушница од бронзе, посребре‑
на, са jeдном шупљом биконичном јаго‑
дом. Карика, на једном крају стањена, на 
другoм равно засечена, начињена је од 
дебље жице кружног пресека. Уз стање‑
ни крај карике постављена је јагода фор‑
мирана од два купаста дела начињена 
од танког лима, спојена по средини уза‑

ном траком. Дуж целе траке постављен 
је низ од 12 (једна недостаје) равномер‑
но распоређених крупних гранула. На по‑
вршини оба купаста дела аплицирано је 
по 10, односно 11 стилизованих латица 
цвета, начињених од двоструко упреде‑
не филигранске жице од сребра лошијег 
квалитета, са већим процентом бакра. 
Јагода је на крајевима за карику фикси‑
рана спиралним намотајима танке жи‑
це. П. карике 3,9 cm; дим. јагоде 2,3 х 2,1 
cm. Инв. бр. 732/V.

2. Наушница од бронзе, посребре‑
на, са jeдном шупљом биконичном јаго‑
дом, идентична са претходном. П. кари‑

Слика	13.	Локалитет	Забран,	гроб	10
Figure	13			Site	Zabran,	grave	10

Слика	14.	Локалитет	Забран,	гроб	11
Figure	14			Site	Zabran,	grave	11
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ке 4 cm; дим. јагоде 2,2 х 2,1 cm. Инв. бр. 
732/V.

3. Металне апликације, три целе и 
једна фрагментована, идентичног обли‑
ка као оне из гроба бр. 1 (прилог бр. 7) и 
гроба бр. 8 (прилог 3а), израђене од ле‑
гуре олова, цинка, калаја и гвожђа. Дим. 
1,2 x 0,7 cm. Тер. инв. 19/03.

4. Наруквица од четвороструко уп‑
редене бронзане жице, са размакнутим 
крајевима завршеним у облику петље. П. 
6,3 cm. Инв. бр. 733/V.

ГРОБ 12, сoнда XV (сл. 15)
Слободно укопан скелет одрасле му‑

шке особе (maturus, 35‑40). Оријентација 
запад‑исток, са одступањем од 280 према 
југу. Скелет опружен на леђима, лобања 
нагнута надесно. Десна рука пребачена 
на грудни кош у висини врата, лева рука 
положена на доњи део стомака. Очувана 
дужина скелета 1,73 m. Без налаза.

ГРОБ 13, сoнда XVIA (сл. 16)
Слободно укопан скелет одрасле 

женске особе (maturus, 40‑45). Оријен‑
тација запад‑исток, са одступањем од 
80 према југу. Скелет опружен на леђи‑
ма, лобања нагнута на леву страну. Де‑
сна рука положена на горњи, а лева рука 
на доњи део стомака. Очувана дужина 
скелета 1,65 m. Без налаза.

ГРОБ 14, сoнда XVIII (сл. 17, Т. IV)
Слободно укопан скелет старије жен‑

ске особе (senilis I, 55‑60). Оријентација 
запад‑исток, са одступањем од 160 пре‑
ма југу. Скелет опружен на леђима, ло‑

бања потпуно дислоцирана. Десна рука 
пружена поред тела, лева рука савијена 
у лакту и положена на карлицу. Очувана 

Слика	15.	Локалитет	Забран,	гроб	12
Figure	15			Site	Zabran,	grave	12
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дужина скелета 1,30 m. Откривена је са‑
мо гвоздена каричица на карлици (1).

1. Гвоздена каричица неправилног 
кружног пресека, растављених крајева 

који прелазе један преко другог. Дим. 2,5 
x 2,3 cm. Тер. инв. 21/03.

ГРОБ 15, сoнда XIX (сл. 18)
Слободно укопан скелет одрасле 

женске индивидуе (maturus, 45‑50). Ори‑
јентација запад‑исток, са одступањем 20 
ка југу. Скелет опружен на леђима, ло‑
бања нагнута на леву страну. Десна ру‑
ка положена на горњи део грудног ко‑
ша (испод врата), лева рука положена на 
горњи део стомака. Карлица и доњи део 

Слика	16.	Локалитет	Забран,	гроб	13
Figure	16			Site	Zabran,	grave	13

Слика	17.	Локалитет	Забран,	гроб	14
Figure	17			Site	Zabran,	grave	14
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скелета уништени приликом пољоприв‑
редних радова. Комадић лобање про‑
нађен на делу где би требало да су пот‑
коленице. Очувана дужина скелета 0,70 
m. Без налаза.

ГРОБ 16, сoнда XX (сл. 19, Т. IV)
Слободно укопан скелет млађе жен‑

ске особе (juvenilis, 15‑16). Оријентација 
запад‑исток, са одступањем од 100 према 
југу. Скелет опружен на леђима, лобања 
нагнута на леву страну. Десна рука по‑
ложена на горњи део стомака, а лева на 
груди. Очувана дужина скелета 1,77 m. 
Бронзани прстен нађен је на прсту десне 
руке (1), ниска од каури пужева у пределу 
врата и главе (2), а наушница са ажури‑
раном јагодом у устима покојнице (3).

1. Мањи бронзани прстен у виду 
тракасте карике, отворених размакну‑
тих крајева. Један део карике је дефор‑
мисан. Карика се од крајева постепено 
шири ка овалној, благо наглашеној гла‑
ви. П. 1,6 cm. Инв. бр. 734/V.

2. Ниска од  пет каури шкољки (јед‑
на поломљена). Инв. бр. 735/ V.

3. Наушница од сребра, са једном 
ажурираном лоптастом јагодом. Кари‑
ка од дебље жице кружног пресека, на 
оба краја је неправилно равно засечена. 
На једном крају карике навучена је јаго‑
да. Она се састоји од два калотаста дела 
од по осам латица, које су израђене од 
двоструке упредене филигранске жице. 
С једне и друге стране јагоде налазе се 
намотаји танке жице, којом је јагода била 
фиксирана за карику. П. карике 3,5 cm; 
дим. јагоде 1,9 х 1,8 cm. Инв. бр. 736/V. 

ГРОБ 17, сoнда XX (сл. 20)
Слободно укопан дечји скелет (infa‑

ns, 1‑6). Оријентација запад‑исток, од‑
ступање није могуће утврдити због лоше 
очуваности. Скелет опружен на леђи‑
ма, лобања фрагментована. Очувани 
су само десна рука и десна потколени‑
ца. Очувана дужина скелета 0,64 m. Без 
налаза.

Слика	18.	Локалитет	Забран,	гроб	15
Figure	18			Site	Zabran,	grave	15
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ГРОБ 18, сoнда XX (сл. 21)
Слободно укопан скелет одрасле жен‑

ске особе (maturus, 30‑35). Оријентација 
запад‑исток, са одступањем од 20 према 

југу. Скелет опружен на леђима, од ло‑
бање сачувана само мандибула. Десна 
подлактица уништена, лева рука преба‑

Слика	19.	Локалитет	Забран,	гроб	16
Figure	19			Site	Zabran,	grave	16
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чена преко горњег дела стомака. Очу‑
вана дужина скелета 1,45 m. Без налаза.

ГРОБ 19, сoнда XX (сл. 22, Т. V)
Слободно укопан дечји скелет (infa‑

ns II, 9). Оријентација запад‑исток, са од‑
ступањем од 50 према југу. Скелет опру‑
жен на леђима, лобања нагнута на десну 
страну. Десна рука положена на груди, a 
лева на горњи део стомака. Очувана ду‑
жина скелета 0,78 m. Две гвоздене кари‑
чице нађене су са десне и леве стране ло‑
бање (1 и 3), каури пужеви и перлице у 
пределу врата (2), а бронзани новчић ис‑
под доње вилице (4).

1. Гвоздена каричица кружног пре‑
сека, издуженог овалног облика, са спо‑
јеним крајевима. Дим. 2,6 х 1,9 cm. Инв. 
бр. 737/V. 

Слика	20.	Локалитет	Забран,	гроб	17
Figure	20			Site	Zabran,	grave	17

Слика	21.	Локалитет	Забран,	гроб	18
Figure	21			Site	Zabran,	grave	18



СЛОБОДАН ФИДАНОВСКИ и ЕМИНА ЗЕЧЕВИћ

62

2. Ниска од 12 каури шкољки и две 
перле. Једна перла је сферична, од жуте 
стаклене пасте, а друга је дугуљаста, ви‑
шеструко ребрасто профилисана, од бе‑
личасте стаклене пасте (?). Инв. бр. 738/
V.

3. Фрагментована гвоздена кари‑
чица, иста као претходна (прилог бр. 1). 
Дим. 2,2 х 1,9 cm. Инв. бр. 737/V.

4. Лоше очуван угарски бронзани 
новчић, Стефан IV (1162‑1163) или Бела 
III (1172‑1196).30 П. 2,0 cm; т. 0,35 g. Инв. 
бр. 739/V.

2004.
ГРОБ 20, сoнда XXVIII (сл. 23)
Слободно укопан дечји скелет (infans 

I). Оријентација запад‑исток, са одсту‑

30	 Rethy	L.,	Probszt	G.,	Corpus Nummorum Hungariae,	Graz	
1958,	кат.	број	101103;	Huszár	L.,	Münzkatalog Ungarn,		

von 1000 bis heute,	München		Battenberg	1979,	73.

Слика	22.	Локалитет	Забран,	гроб	19
Figure	22			Site	Zabran,	grave	19
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пањем од 530 према југу. Скелет опру‑
жен на леђима, лобања фрагментована. 
Обе руке прекрштене на горњем делу 
стомака. Очувана дужина скелета 0,85 
m. Без налаза. 

НАЛАЗИ ВАН ГРОБОВА
Ван гробова нађени су, осим већ по‑

менуте откупљене бронзане наушнице 
са једном шупљом јагодом (1), и такозва‑
на нароскана наушница (6), три бронзана 
прстена (2, 4, 7) и две наруквице од тор‑

диране жице (3, 5), који несумњиво по‑
тичу из уништених гробова. 

1. Наушница од бронзе, са jeдном 
шупљом биконичном јагодом. Карика, 
на једном крају стањена, на другoм рав‑
но засечена, начињена је од дебље жице 
кружног пресека. Уз стањени крај карике 
постављена је јагода формирана од два 
купаста дела начињена од танког лима и 
спојена по средини узаном траком. Дуж 
целе траке постављен је низ од 11 рав‑
номерно распоређених крупних грану‑
ла. На површину оба купаста дела ап‑
лицирано је по 11 стилизованих латица 
цвета, начињених од двоструко упреде‑
не филигранске жице. Јагода је на краје‑
вима за карику фиксирана спиралним 
намотајима танке жице. П. карике 4,1‑
4,6 cm; дим. јагоде 2,4 х 2,3 cm. Инв. бр. 
706/V (сл. 1).

2. Бронзани прстен у виду тракас‑
те карике, изнутра равне, а са спољне 
стране заобљене, која се постепено ши‑
ри према раменима и прелази у равну, 
по средини стањену главу елиптичног 
облика. На глави, утопљеној у широка 
рамена, урезана је стилизована људска 
представа у стојећем ставу, која подсећа 
на представу ратника са штитом у левој 
руци, док десном руком држи копље уз 
тело. П. 2,1 cm; ш. главе 1,3 cm; т. 3,71 g. 
Инв. бр. 722/V. Откривен је у сонди III, 
у II о.с. (Т. V/1).

3. Наруквица начињена од четво‑
роструко упредене бронзане жице, са 
размакнутим крајевима завршеним у 
облику петље. П. 5,5 cm; т. 2,15 cm. Инв. 

Слика	23.	Локалитет	Забран,	гроб	20
Figure	23			Site	Zabran,	grave	20
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бр. 723/V. Нађена је у сонди IV, у II о.с. 
(Т. V/2).

4. Фрагментован бронзани прстен 
у облику тракасте карике растављених 
крајева; један део карике je преломљен. 
Карика се од крајева благо шири и пре‑
лази у главу овалног облика, која прати 
облину карике. На глави је урезан гео‑
метријски орнамент. П. 2,0 cm. Нађен је 
у сонди VIII. Тер. инв. 29/03 (Т. V/3).

5. Наруквица од четвороструко уп‑
редене бронзане жице, са размакнутим 
крајевима завршеним у облику петље. П. 
5,2 cm. Откривена je такође у сонди VIII. 
Инв. бр. 740/V (Т. V/4).

6. Бронзана наушница наросканог 
типа. П. 4,2 cm. Инв. бр. 741/V. Нађена 
je у сонди XXVI, у II о.с. (Т. V/5).

7. Бронзани прстен у облику тра‑
касте карике, благо заобљене са обе стра‑
не, растављених крајева који прелазе 
један преко другог. Карика се од краје‑
ва шири и прелази  у издужену овалну 
пљоснату главу која прати облину кари‑
ке. П. 1,8 cm. Инв. бр. 742/V. Нађен је у 
сонди XXVII, у II о.с. (Т. V/6).

ЛОКАЛИТЕТ ПАЛАНКА

2004.
ГРОБ 1, сoнда V (сл. 24, Т. V)
Слободно укопан скелет млађе жен‑

ске особе (juvenilis, 17‑18). Оријентација 
запад‑исток, са одступањем од 100 према 
северу. Скелет опружен на леђима, ло‑
бања благо нагнута на леву страну. Обе 
руке прекрштене на стомаку. Очувана 
дужина скелета 1,60 m. Две бронзане иг‑

ле са малом лоптастом главом нађене су 
лево и десно од лобање (1‑2).

1. Бронзана игла са малом лоптас‑
том главом. Д.  5,5 cm. Tер. инв. 1/04.

2. Бронзана игла истог типа као 
претходна. Д.  5,5 cm. Tер. инв. 2/04.

Слика	24.	Локалитет	Паланка,	гроб	1
Figure	24			Site	Palanka,	grave	1
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ГРОБ 2, сoнда V (сл. 25)
Слободно укопан дечји скелет (in‑

fans II, 8‑9). Оријентација запад‑исток, 
са одступањем од 140 према северу. Ске‑
лет опружен на леђима, лобања нагну‑
та на леву страну. Десна рука положена 
на доњи, a лева рука на горњи део сто‑
мака. Очувана дужина скелета 1,08 m. 
Без налаза.

ГРОБ 3, сонда V (сл. 26)
Слободно укопан дечји скелет (infans 

I, 5). Оријентација запад‑исток, са одсту‑
пањем од 60 према југу. Скелет опружен 
на леђима. О положају лобање и руку не 
може се ништа рећи због слабе очува‑
ности скелета. Очувана дужина скелета 
0,60 m. Мањи гвоздени предмет нађен 
изнад лобање (1).

1. Фрагмент мањег гвозденог пред‑
мета непознате намене. Tер. инв. 3/04. 

ГРОБ 4, сонда V (сл. 27, Т. V)
Слободно укопан скелет одрасле 

женске особе (maturus, 40‑45). Оријен‑
тација запад‑исток, са одступањем од 
70 према југу. Скелет опружен на леђи‑

Слика	25.	Локалитет	Паланка,	гроб	2
Figure	25			Site	Palanka,	grave	2

Слика	26.	Локалитет	Паланка,	гроб	3
Figure	26			Site	Palanka,	grave	3
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ма, лобања нагнута на десну страну. Обе 
руке прекрштене преко стомака. Очува‑
на дужина скелета 1,60 m. Бронзана иг‑
ла са лоптастом главом нађена је на са‑
мој лобањи (1).

1. Бронзана игла са лоптастом гла‑
вом, истог типа као игле из гроба 1. Д. 
3,1 cm. Tер. инв. 4/04.

ГРОБ 5, сoнда V (сл. 28)
Слободно укопан скелет. Оријен‑

тација запад‑исток. Скелет опружен на 
леђима, лобања окренута надесно. С об‑
зиром да гроб није у целости откопан, 
јер већим делом залази под профил 2‑4, 
о оријентацији и положају руку не може 
се ништа прецизније рећи. У висини ле‑
вог рамена налазе се фрагменти лобање, 
дуге кости и ребра, који указују да је при‑
ликом укопавања гроба 5 оштећен неки 
раније укопан скелет. Без налаза.

ГРОБ 6, сoнда V (сл. 29, Т. V)
Слободно укопан скелет одрасле 

женске особе (maturus, 35‑40). Оријен‑

Слика	27.	Локалитет	Паланка,	гроб	4
Figure	27			Site	Palanka,	grave	4

Слика	28.	Локалитет	Паланка,	гроб	5
Figure	28			Site	Palanka,	grave	5
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тација запад‑исток, са одступањем од 140 
ка југу. Скелет опружен на леђима, ло‑
бања благо окренута надесно. Десна ру‑
ка јако савијена у лакту, са шаком поло‑
женом у висини десног рамена; лева рука 
положена на грудни кош. Очувана дужи‑
на 0, 89 m. Копчица од бронзане жице 
нађена је у висини врата (1).

1. Копчица од бронзане жице типа 
мамбрете, женска половина. Дим. 1,3 х 
0,8 cm. Tер. инв. 5/04.

ПОГРЕБНИ ОБИЧАЈИ И НАЧИН 
УКОПАВАЊА

Обичај сахрањивања на обе некро‑
поле је идентичан и ни у чему се не раз‑
ликује од обичаја покопавања умрлих на 
већини познатих средњовековних гро‑
баља.  Сахрањивање је обављано у обич‑
ним гробним ракама. Како је на просто‑
ру на коме су била смештена гробља, пре 
свега на локалитету Забран, због пада те‑
рена током изоравања дошло до спушт‑
ања тла, праву дубину укопавања  није 
било могуће утврдити, као ни величину 
и облик гробних рака. Таква ситуација 
није дозвољавала ни откривање могућих 
обележја изнад гробова или евентуал‑
но постојање неких гробних конструк‑
ција. На некрополи у Забрану, од укуп‑
но 20 откривених гробова, три гроба су 
дечја, док остали припадају одраслим 
особама различитих година старости, 
и то 12 женама и четири мушкарцима, а 
пол скелета из гроба 7 није било могуће 
утврдити због оштећености. Међу гро‑
бовима на некрополи у Паланци иден‑
тификована су два дечја гроба, док оста‑
ли припадају одраслим особама женског 
пола различитe старости. Покојници су 
без сандука полагани у раку, у испруже‑
ном положају, са главом на потиљку. Због 
слегања и притиска земље, лобање су се 
померале и заузимале различит положај, 
најчешће ка једном или другом рамену. 
Положај руку био је различит. У већини 
случајева биле су прекрштене на груди‑
ма или стомаку, или је једна била високо 

Слика	29.	Локалитет	Паланка,	гроб	6
Figure	29			Site	Palanka,	grave	6
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на грудима, а друга на стомаку, односно 
карлици. Само у једном случају, у гробу 
9, руке су биле испружене поред тела.31 
Код свих скелета оријентација је била за‑
пад ‑ исток, са мањим или већим одсту‑
пањима у зависности од годишњег доба 
сахране. Оријентација и положај руку 
указују на хришћанску припадност по‑
којника, односно на обичаје који карак‑
теришу хришћане.

АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ

Као што се види из каталога, у две 
трећине откривених гробова на лока‑
литету Забран нађен је један или ви‑
ше различитих прилога, па се с правом 
може рећи да је њихов број релатив‑
но велики у односу на број откривених 
гробова. Изузимајући три гроба са пред‑
метима који представљју саставне дело‑
ве одеће, остале налазе чине украси за 
тело, односно накит. У највећем броју 
случајева ради се о накиту којим су ук‑
рашавани глава и врат, а нешто ређе и о 
накиту који је ношен на рукама. Углав‑
ном су то наушнице и ниске ‑ огрлице, 
односно прстење и наруквице. Сви при‑
мерци су начињени од бронзе, осим не‑
колико наушница од сребра и пар кари‑
чица од гвожђа.

Међу наушницама издвајају се три 
основна типа: наушнице у облику ка‑
рике, наушнице са једном јагодом и та‑
козване нароскане наушнице.

Први тип наушница, односно на‑
ушнице у облику карике различитог об‑
лика и величине, нађене су у неколико 
гробова. Начињене су од тање сребрне 
(Т. I, гроб 1/4; Т. II, гроб 6/2‑3) или брон‑
зане жице (Т. I, гроб 1/5‑6, гроб 4/1, гроб 
5/2, 4), а у два случаја,  у гробовима 14 и 
19, и од гвоздене жице (Т. IV, гроб 14/1; 
Т. V, гроб 19/1, 3). Пошто су биле већих 
димензија, ношене су као наушнице за‑
качене на траку или мараму, или као 
минђуше провучене кроз ушну ресицу, 
што се може претпоставити за сребрну 
каричицу из гроба 1, као и за пар гвоз‑
дених каричица из гроба 19. Ове пос‑
ледње, гвоздене каричице, с обзиром 
на врсту метала, по свему судећи нису 
имале само улогу накита већ су ношене 
и у циљу неке заштите, будући да пос‑
тоји веровање да гвожђе штити од ло‑
ших утицаја.32 Појава гвоздених кари‑
чица на средњовековним некрополама 
је веома ретка. Забележене су на некро‑
поли у Трњанима, у гробу одрасле женс‑
ке особе,33 и у дечјем гробу на некрополи 
Ограда, код места Неготино у Македо‑
нији.34 Можда веома ретку појаву накита 

31	 Постоји	мишљење	да	је	овакав	положај	руку	веома	
чест	код	раносредњовековних	гробова	на	старијим	
некрополама,	видети:	ЕрцеговићПавловић	С.,	
Средњовјековна насеља и некрополе у Бољетину и 
Хајдучкој Воденици,	Ђердапске	свеске,	пос.	изд.	1,	
Београд	1986,	26.

32	 Chevalier	Ј.,	Gheerbrant	А.,	Rječnik simbola,	Zagreb	1989,	
822.

33	 МарјановићВујовић	Г.,	Трњане  српска некропола (крај 
XI  – почетак XIII века),	Београд	1984	(а),	18,	Т.	V/62.	

34	 Блажевска	Л.,	Средновековна	некропола	„Ограда“	с.	
Бистренци,	Неготино–ископување	1990/91	година,	
Зборник музеја на Македонија,	н.с.	бр.	1,	Скопје	1995,	
193,	Т.	5/2,	3.	
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од гвожђа треба заиста и довести у везу 
са поменутим веровањем, пошто су га, 
по свему судећи, носиле само особе које 
су биле под дејством злих сила, а чији је 
утицај могао бити заустављен и одагнат 
само ношењем таквог накита. 

Својим изгледом издваја се бронза‑
на карика из гроба 5, која је начињена од 
незнатно тордиране жице, због чега јој 
неки истраживачи приписују улогу при‑
чвршћивача плетенице.35

Због свог једноставног облика, на‑
ушнице у облику карике имају веома ду‑
гу традицију израде. Посебно су омиље‑
не у касној антици и у периоду Сеобе 
народа. Редовна су појава на средњо‑
вековним некрополама широм балкан‑
ског простора, па и далеко изван њега. 
Заступљене су на некрополама у цент‑

ралној и источној Србији, у Подунављу,36 
на некрополама у Македонији37 и Бугар‑
ској,38 као и у западним деловима Бал‑
канског полуострва.39 Како је њихово 
присуство, премда ретко, забележено и 
у мушким гробовима, претпоставља се 
да овај облик наушница није имао само 
улогу накита већ и улогу амајлије. У слу‑
чају гроба 19, гвоздене каричице су, као 
што смо већ истакли, свакако имале уло‑
гу амајлија. 

Велика распрострањеност овог об‑
лика наушница и њихова широка упо‑
треба везују се за једноставност облика 
и лаку доступност свим социјалним ка‑
тегоријама. Зато се њихова појава може 
пратити готово током целог средњег ве‑
ка, у раздобљу од X до XV столећа. Због 
једноставног облика, који није подложан 

35	 МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	80.
36	 Петровић	Д.,	Средњевековна	некропола	

на	Донићком	брду	(Градац	код	Крагујевца),	
Старинар	XIIIXIV,	Београд	1965,	282,	сл.	26/1,	4,	
7;	Милошевић	Д.,	Средњовековна	некропола	у	
селу	Лешју,	ЗРНМ	III,	Београд	1962,	158;	Гарашанин	
М.	и	Д.,	Ископавања	тумула	у	Белотићу	и	Белој	
Цркви	(западна	Србија),	ЗРНМ I,	Београд	1958,	
36,	сл.	11f;	Трбуховић	В.	и	Л.,	Доња Топоница, 
дарданска и словенска некропола,	Прокупље–
Београд	1970,	6061;	ЋоровићЉубинковић	
М.,	Досадашња	ископавања	у	Брестовику	на	
локалитету	Висока	Раван,	ЗРНМ	I,	Београд	1958,	
329;	БајаловићБирташевић	М.,	Средњовековна 
некропола у Миријеву,	Београд	1960,	29;	Marjanović
Vujović	G.,	Necropole	medievale	Vinča,	IA,	fasc.	
22,	Belgrade	1979,	grobovi	493/4	i	549/1;	иста,		
Раносредњовековна	некропола	на	Доњем	граду	
Београдске	тврђаве,	ГГБ 	XXXVI,	Београд		1989,	21,	
сл.	6,	24;	иста,	op. cit.,	1984	(а),	78/79;	Поповић	M.,	
Иванишевић	В.,	Град	Браничево	у	средњем	веку,	
Старинар XXXIX,	Београд	1988,	163,		сл.	34/57;	
ПавловићЕрцеговић	С.,	Прилог	проучавању	
средњовековних	некропола	у	источној	Србији,	

Старинар	XVII,	Београд	1967,	146,	Т.	III/13;	Минић	
Д.,	Средњовековна	некропола	на	Великом	Градцу	
код	Доњег	Милановца,	Старинар XX,	Београд	
1970,	239,	сл.	15;	Јанковић	М.,	Две	средњовековне	
некрополе	у	источној	Србији,	Старинар 	XXIV
XXV,	Београд	1975,	235;	ЕрцеговићПавловић	С.,	
Средњовјековна	некропола	у	Нишу,	Старинар	
XXVII,	Београд	1977,	85;	Jovanović	V.,	Vuksanović	Lj.,	
Matičane–necropole	sudslave	de	Xe	et	XIe	siecle,	
IA, fasc.	25,	Belgrade	1981,	tombe	3,	39,	41,	Y	239,		
241,	244.

37	 Манева	Е.,	Средновековен накит од Македонија,	Скопје	
1992,	41;	иста,	Крстеви  средновековна некропола,	
Скопје	2000,	52,	Т.	II.

38	 Гатев	П.,	Накити	от	погребенията	от	XIXII	в.,	Археология	
1,	София	1977,	33,	обр.	3,	I;	Генова	Е.,	Средновековният	
некропол	в	местността	Стражата	край	град	Плевен,	
Известия на националния исторически музеи	3,	София	
1981,	87,	обр.	26;	Бъчваров	И.,	Янтренски некрополи, 
два средновековни некропола от XIV век при село 
Янтра, Горнооряховско,	Велико	Трново	1993,	20,	обр.	
6.

39	 Jelovina	D.,	Starohrvatsko	groblje	na	„Manastirinama“	
u	selu	Kašiću	kod	Zadra,	Starohrvatska prosvjeta,	ser.	III,	
sv.	12,	Split	1982,	5657.
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променама током дугог низа столећа, не‑
могућа је њихова прецизнија хронолош‑
ка детерминација. На основу резултата 
истраживања неких средњовековних не‑
кропола, испоставило се да су веће на‑
ушнице ‑ карике карактеристичне за XII 
столеће, те се том периоду може припи‑
сати и наушница из гроба 4.40

У оквиру овог типа посебно се из‑
дваја пар наушница са једним раску‑
цаним, уназад савијеним и заврнутим 
крајем који има облик спиралне петље, 
односно стилизованог латиничног слова 
S (Т. I, гроб 3/1‑2). У стручној литерату‑
ри познате су као „S“ наушнице, а пред‑
стављају најраспрострањенији тип на те‑
риторији са словенским живљем и стога 
се сматрају типично словенским обли‑
ком наушнице.41 О њиховом пореклу и 
појави, дужини трајања, територијалној 
распрострањености и припадности бе‑
лобрдској културној групи налазимо до‑
ста података у литератури.42 У највећем 
броју забележене су на средњовековним 

некрополама у јужним областима па‑
нонског басена, од Словеније до Војво‑
дине, где су датоване углавном у X‑XII 
столеће.43 На основу типолошке анализе, 
неки истраживачи су дошли до закључка 
да су наушнице са мање раскуцаним „S“ 
крајевима старије од наушница са потпу‑
но раскуцаним крајевима, које се везују 
за XII столеће.44 Обичај ношења „S“ на‑
ушница у Панонији био је широко рас‑
прострањен како код Словена тако и код 
Мађара, у XI‑XII столећу, што доказују и 
примерци из Војводине, датовани нов‑
цем угарских краљева.45 Јужно од Саве 
и Дунава оне су далеко мање заступље‑
не. Спорадична појава овог типа науш‑
ница на  Балканском полуострву обич‑
но се приписује извесним везама које су 
постојале између тих области и матич‑
ног подручја „S“ наушница, мада пос‑
тоји и мишљење да је треба повезати са 
организованим или насилним пресеља‑
вањем појединаца или пак мањих група 
из матичног подручја.46 

40	 МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1984	(а),	79;	Манева	E., 
op. cit.,		2000,	54.

41	 Павловић	Ерцеговић	С.,	op. cit.,	1967,	44.
42	 Ковачевић	Ј.,	Средњевековна ношња балканских 

Словена,	Београд	1953,	108;	Минић	Д.,	Најновија	
проучавања	етничке	припадности	носилаца	белобрдске	
културе,	Старинар XIX,	Београд	1969,	169;	Павловић
Ерцеговић	С.,	op. cit.,	1967,	44;	Јанковић	М.	и	Ђ,	Словени 
у југословенском Подунављу,	Београд	1990,	54;	Bakay	
K.,	Gräberfelder	aus	den	1011.	Jahrhunderten	in	der	
Umgebung	von	Székesfehérvár	und	die	Frage	der	
fürstlichen	Residenz	II,	Alba Regiа	VIIIIX,	Székesfehérvár	
1968,	58,	T.	VIIIXII.	

43	 Korošec	J.,	Staroslovensko grobišče na Ptujskem gradu,	
Ljubljana	1950,	49;	Ercegović	S.,	Neobjavljeni	grobni	nalazi	
iz	Bijelog	Brda,	Starohrvatska prosvjeta	6,	Split	1958,	175;	
Vinski	Z.,	O	postojanju	radionica	nakita	starohrvatskog	
doba	u	Sisku,	Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu	IV,	

Zagreb	1970,	48;	Станојев	Н.,	Некрополе од X – XV века 
у Војводини,	Нови	Сад	1989,	132.	

44	 МарјановићВујовић	Г.,	Врсте	и	типови	накита	XIXII	
века	из	некропола	у	Србији,	Зборник радова Народног 
музеја	XV,	Чачак	1985,	8.

45	 БајаловићХаџиПешић	М.,	Накит VIIIXVIII века у 
Музеју града Београда,	Београд	1984,	24;	Минић	Д.,	
Средњовековна	некропола	на	локалитету	Врцалова	
воденица	код	Руме,	у:	Археолошка истраживања дуж 
аутопута кроз Срем,	приредио	Вапа	З.,	Нови	Сад	1995,	
291;	Јанковић	М.,	Калуђерске	Ливаде,	средњовековно	
гробље	код	Јакова,	Гласник САД	19,	Београд	2003,	
105.

46	 Јовановић	С.	В.,	Археолошка	истраживања	сред
њовековних	споменика	и	налазишта	на	Косову,	у:	
Зборник Округлог стола о научном истраживању 
Косова,	Београд	1988,	25;	Јанковић	М.	и	Ђ,	op. cit.,	
54.



СРЕДњОВЕКОВНА ГРОБЉА У РИПњУ КОД БЕОГРАДА

71

Овај тип наушница проналажен је на 
појединим средњовековним некропола‑
ма у далматинској Хрватској,47 Босни,48 
Србији,49 те спорадично и у Македо‑
нији.50 Његово присуство забележено је 
и у најближем окружењу некрополе у За‑
брану, на гробљима у Брестовику, Винчи 
и Миријеву, где су готово сви примерци 
оквирно датовани у раздобље XI‑XII сто‑
лећа.51 Појава ових наушница, по свему 
судећи секундарна, констатована је и на 
млађим, касносредњовековним некро‑
полама на територији Србије.52  

Други тип, који представљају науш‑
нице са једном јагодом, бројчано је за‑
ступљен готово исто као и наушнице у 
облику карике. На основу изгледа јаго‑
де, могуће је издвојити три варијанте: 
са једном лоптастом шупљом јагодом,  
са већом шупљом биконичном јагодом 

украшеном техником филиграна и гра‑
нулације, и наушнице са једном лоптас‑
том ажурираном јагодом. Код све три ва‑
ријанте, јагоде су нанизане на карику од 
дебље жице.

Код наушница са једном лоптастом 
шупљом јагодом, које су заступљене само 
једним примерком, јагода је формирана 
од два спојена калотаста дела начињена 
од танког бронзаног лима; са обе стра‑
не јагоде налазе се намотаји танке жи‑
це, којима је она фиксирана за карику 
(Т. I, гроб 4/3). Овај облик наушница ве‑
ома мало је присутан на средњовеков‑
ним некрополама. Претпоставља се да 
су углавном производ домаћих радиони‑
ца, с обзиром на њихову рустичну изра‑
ду. Због тога су временски оквири њихо‑
ве употребе несигурни. Обично се везују 
за XI, односно XII столеће, мада је њи‑

47	 Karaman	Lj.,	Starohrvatsko	groblje	na	«Majdanu»	kod	
Solina,	Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku	LI,	Split	
1936,	20;	Jelovina	D.,	Statistički	tipološkotopografski	
pregled	starohrvatskih	naušnica	na	području	SR	Hrvatske,	
Starohrvatska prosvjeta,	ser.	III,	sv.	89,	Split	1963,	101;	
Jelovina	D.,	op. cit.,	1982,	58.

48	 Čremošnik	I.,	Nalazi	nakita	u	srednjevjekovnoj	zbirci	
Zemaljskog	muzeja	u	Sarajevu, GZM	VI,	Sarajevo	
1951,	249,	259,	262,	tab.	II/	15,	sl.	35	и	42;	Bešlagić	Š.,	
Grborezi–srednjovjekovna nekropola,	Sarajevo	1964,	
67;	Miletić	N.,	Slovenska	nekropola	u	Gomjenici	kod	
Prijedora,	GZM	XXI/XXII,	Sarajevo	1966/67,	117;	Miletić	
N.,	Slovenska	nekropola	u	Mahovljanima	kod	Banjaluke,	
GZM	XXXIV/1979,	Sarajevo	1980,	150.

49	 ErcegovićPavlović	S.,	Les	nécropoles	romaines	et	
médiévales	de	Mačvanska	Mitrovica,	u:	Sirmium	XII,	Beograd	
1980,	47;	Петровић	Д.,	Средњевековна	некропола	на	
Донићком	брду	(Градац	код	Крагујевца),	Старинар	
XIIIXIV,	Београд	1965,	282,	сл.	26/2;	МарјановићВујовић	
Г.,	op. cit., 1984	(а),	80;	Поповић	М.,	Иванишевић	В.,	op. 
cit.,	163,	сл.	34/4;	Спасић	Д.,	Средњовековна	некропола	
„Код	Гробља“	у	Старом	Костолцу,	Viminacium	45,	
Пожаревац	19891990,	158,	166,	Т.	I/3;	Радичевић	
Д.,	Средњовековно	српско	гробље	на	локалитету	
Гушевац	у	Мрчајевцима,	Зборник Народног музеја	

XXX,	Чачак	2000,	96,	Т.	II/2;	исти,	Средњовековна	
некропола	на	локалитету	Терме	у	Чачку,	Зборник 
Народног музеја	XXXI,	Чачак	2001,	27,	31,	сл.	4/12;	
Трбуховић	В.	и	Л.,	Доња Топоница, дарданска и словенска 
некропола,	Прокупље–Београд	1970,	6162,	91;	Кораћ	
В.,	Истраживање	остатака	храма	Св.	Пантелејмона	у	
Нишу,	Зборник радова Византолошког института	
XXXIX,	Београд	2001/2002,	120,	Т.	III/133;	Јовановић	С.	
В.,	op. cit.,	24,	сл.	12.

50	 Манева	E.,	op. cit.,	1992,	43,	196,	Т.	13/603;	иста,	op. cit.,	
2000,	56,	Т.	V/3,	Т.	XXV/5.

51	 ĆorovićLjubinković	M.,		La	necropole	slave	de	Brestovik,	
Arheologica Yugoslavica	II,	Beograd	1956,	135136,	fig	
4;		МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1985,	9,	сл.	5;	ista,	
Necropole	medievale	Vinča,	IA,	fasc.	22,	Beograd	1979,	
Y	209218;	Иста,	Старосрпска	некропола,	у:	Винча у 
праисторији и средњем веку,	кат.	изложбе,	Београд	
1984	(б),	133134,	кат.	333;	БајаловићБирташевић	М.,		
Средњовековна некропола у Миријеву,	Београд	1960,	
30,	Т.	VII/2,	5,	6,	Т.	VIII/2,	3,	Т.		XI/2,	Т.	XII/5,	6.	

52	 ПремовићАлексић	Д.,	Напреље–остаци	средњовековне	
цркве	и	некрополе,	НЗ 12,	Нови	Пазар	1988,	33,	Т.	II/1;	
Јовановић	В.,	Минић	Д.,	ЕрцеговићПавловић	С.,	
Некрополе	средњовековног	Трговишта,	НЗ 14,	Нови	
Пазар	1990,	30,	Т.	I/1.
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хово присуство забележено и у наредна 
два века. Овај тип наушница јавља се на 
средњовековним некрополама у Србији, 
Македонији и Бугарској.53 

Код наушница са биконичном јаго‑
дом, за разлику од претходних приме‑
рака, јагоде су састављене од два кону‑
са израђена од танког лима, на чијем 
споју се налази трака од бронзаног ли‑
ма прекривена низом крупних гранула. 
На оба краја јагоде налазе се намотаји 
двоструке упредене филигранске жи‑
це. Цела површина јагоде украшена је 
нитима двоструке упредене жице, рас‑
поређеним у виду латица цвета (сл. 1; Т. 
II, гроб 8/1, 6; Т. IV, гроб 11/1‑2). Овакви 
примерци представљају богатије деко‑
рисану варијанту наушница са биконич‑
ном јагодом. Сличне, тј. готово идентич‑
но декорисане наушнице, попут оних из 
гробова 8 и 11, нађене су на некропола‑
ма у Трњанима и Корбову.54 Наушнице 
ове варијанте украшене филигранском 

жицом или  гранулама, донекле сличног 
или једноставнијег орнамента, присутне 
су и на другим средњовековним некро‑
полама на територији Србије, у Прахо‑
ву,55 Кличевцу,56 Винчи,57 Брестовику,58 
Миријеву,59 Петровчићу у Срему60 и Вла‑
штици на Косову.61 Њихова појава забе‑
лежена је и у суседним источним земља‑
ма, у Румунији62 и Бугарској.63 Највећи 
број откривених наушница овог типа је 
од бронзе или лошијег сребра и претпос‑
тавља се да су рађене за широк слој ста‑
новништва слабијег имовног стања, а 
према узорима од злата и сребра, произ‑
водима вештих византијских златара. С 
обзиром на територију на којој је нала‑
жен, овај тип наушница сматра се специ‑
фичним народним украсом источнобал‑
канског подручја, који је коришћен током 
XII и XIII столећа.64

 Наушнице са једном лоптастом 
ажурираном јагодом представљају нај‑
лепше примерке међу откривеним на‑

53	 ЕрцеговићПавловић	С.,	Прилог	проучавању	наушница	
у	Србији	од	9.	до	13.	стољећа,	Старинар	XXI,	Београд	
1972,	45;	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1984	(а),	80,	сл.	
167,	Т.	XIV/221;	иста,	 op. cit.,		1985,	9;	Popović	М.,	Tvrđava 
Ras,	Beograd	1999,	244,	342,	sl.	202/34;	Манева	Е.,	op. 
cit.,		1992,	47,	T.	19,	58/6,	7,	T.	19,	86/7;	иста,	op. cit.,	2000,	
57,	T.	V/5	а,	б;	Гатев	П.,	op. cit.,	33,	обр.	3,	I3а;	Бобчева	
Л.,	Некропол	от	XIIIXIV	век	в	Калиакра,	Известия на 
Народния музей Варна	XIV	(XXIX),	Варна	1978,	155,	T.	
VI/76,	T.	VII/103,	T.	XIII/263,	T.	XIV/300;	Бъчваров	И.,	op. 
cit.,	23,	обр.	9;	Генова	Е.,	op. cit.,	8789,	обр.	29,	13.

54	 МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1984	(а),	83,	сл.	175,		Т.	
I,	Т.	XIX/2	и	XX/2;	Јанковић	М.,	Две	средњовековне	
некрополе	у	источној	Србији,	Старинар	XXIVXXV,	
Београд	1975,	236,	Т.	XI/5.	Како	су	наши	примерци	
идентични	са	наушницама	из	Трњана	и	Корбова,	може	
се	претпоставити	да	представљају	производе	једне	
исте	радионице,	која	се	налазила	негде	у	области	
Подунавља.

55	 Јанковић	М.,	op. cit.,	1975,	235,	T.	VI/4.
56	 МарјановићВујовић	Г.,	Археолошки	налази	XI	–	XII	

века	из	области	Браничево,	Viminacium	1,	Пожаревац	
1986,	6869,	сл.	34.

57	 Ковачевић	Ј.,	Словенске	и	српске	старине	у	Винчи	
крај	Београда	и	манастир	Винча,	Музеји	34,	Београд	
1949,	117,	Т.	II/24.

58	 ЋоровићЉубинковић	М.,	Досадашња	ископавања	
у	Брестовику	на	локалитету	Висока	Раван,	ЗРНМ	I,	
Београд	1958,	331,	сл.	5.

59	 БајаловићБирташевић	М.,	op. cit.,	30,	Т.	XVI/4.
60	 Станојев	Н.,	Некрополе од X – XV века у Војводини,	Нови	

Сад	1989,	97,	кат.	бр.	514,	515.
61	 АБКИМ,	Београд	1998,	кат.	бр.	411.
62	 Ţeicu	D.,	Banatul montan in evul mediu,	Timişoara	1998,	

135136,	fig.	44/15.
63	 Генова	E.,		op. cit.,	90,	обр.	30,	2;	Бъчваров	И.,	op. cit.,	

31,	обр.	2021.
64	 ЕрцеговићПавловић	E.,	op. cit.,	1972,	45;	Марјановић

Вујовић	Г.,	op. cit.,	1986,	75.
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ушницама. Једна је од бронзе (Т. I, гроб 
1/1), а друга од сребра, нешто масивнија 
(Т. IV, гроб 16/3). Јагода је формирана од 
два спојена калотаста дела, начињена од 
двоструко упредене жице у виду розете, 
чији се врхови латица додирују. На оба 
краја јагоде налазе се намотаји танке жи‑
це. Овај облик латица скоро је иденти‑
чан са орнаментом на биконичним јаго‑
дама, само су оне нешто издуженије због 
облика јагода. Услед величине, и оне су, 
као и наушнице са биконичном јагодом, 
ношене нанизане на траке које су виси‑
ле уз слепоочни део главе.   

И наушнице овог облика, попут оних 
са шупљом јагодом, релативно су ретка 
појава на средњовековним гробљима. 
Као и наши примерци, рађене су како у 
сребру тако и у бронзи. Њихово присус‑
тво забележено је на неколико већ по‑
мињаних некропола у Србији, у Бресто‑
вику,65 Миријеву66 и Трњанима,67 као и 
на мањим некрополама у Старом Кос‑
толцу и Чезави.68 Са територије Србије 
познати су и примерци са гробља у Вој‑
ловици код Панчева, као и наушница са 
непознатог налазишта, која се чува у Му‑

зеју града Београда.69 Примерак овог ти‑
па откривен је и у унутрашњости Србије, 
на Косову, на средњовековном гробљу у 
Велекинцима код Гњилана.70 Сродне на‑
ушнице јављају се и на територији Ма‑
кедоније71 и северне Бугарске.72 Употре‑
ба ових наушница углавном  се везује за 
XII и XIII столеће. Неки истраживачи 
њихову појаву померају чак у XI столеће, 
док други пак сматрају да су коришћене 
и током XIV столећа.73

Карика од сребра из гроба 6, са на‑
мотајима од танке, двоструко упредене 
филигранске жице на крају и на среди‑
ни алке, вероватно припада овом типу 
наушница са једном јагодом, која овде 
није сачувана.

Тип такозване нароскане наушнице 
представља усамљену појаву на гробљу 
у Забрану (Т. V/5), каква је констатова‑
на и на другим средњовековним некро‑
полама. У гробовима се обично налази 
по један примерак или у комбинацији 
са неким другим типом наушница, а ве‑
ома ретко у пару, како су то показала 
досадашња истраживања.74 У највећем 
броју случајева ове наушнице, баш као 

65	 Откривен	у	гробу	187	(Археолошка	збирка	раног	
средњег	века	Народног	музеја,	инв.	бр.	2995).

66	 БајаловићБирташевић	М.,	op. cit.,	22,	31.	Т.	XIV/1.
67	 МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1984	(а),	81,	сл.	170.
68	 Спасић	Д.,	op. cit.,	158,	167,	Т.	I/4;	МарјановићВујовић	

Г.,	Чезава,	средњовековна	некропола,	Старинар	
XXXIIIXXXIV,	Београд	1984	(в),	125,	сл.	6.	

69	 Станојев	Н.,	op. cit.,	40,	кат.	бр.	208;	БајаловићХаџи
Пешић	М.,	Накит VIIIXVIII века у Музеју града Београда,	
Београд	1984,	33,	кат.	бр.	179,	Т.	IV/1,	XXV/3.	

70	 Fidanovski	S.,	Ilijina	glava,	Velekince,	Gnjilane,	Arheološki 
pregled	25,	Beograd		Ljubljana	1986,	47,	T.	XVIII/4.

71	 Манева	Е.,		op. cit.,	1992,	48,	Т.	20,	21/13,	61/24;	иста,	
Средновековна некропола Пепелиште,	Скопје	2000	
(а),	39,	Т.V/1а,	б,	2а,	3а,	Т.	XXXIX/4а,	б,	5а.	

72	 Гатев	П.,	Накити	от	погребенията	от	XIXII	в.,	Археология	
1,	София	1977,	33,	обр.	3,	II3в;	Бобчева	Л.,	op. cit.,	155,	
Т.	VII/103,	T.	VIII/122,	130,	T.	IX/140,	T.	X/176,	T.	XI/211,	T.	
XIII/240,	243,	T.	XV/305,	321;	Бъчваров	И.,	Янтренски 
некрополи, два средновековни некропола от XIV век 
при село Янтра, Горнооряховско,	Велико	Трново	1993,	
2527,	обр.	13;	Генова		Е.,	op. cit.,	90,	oбр.	30,	1.

73	 МарјановићВујовић	Г.,	Врсте	и	типови	накита	XI–XII	
века	из	некропола	у	Србији,	Зборник радова Народног 

музеја	XV,	Чачак	1985,	9;	Гатев	П.,	op. cit.,	33;	Бъчваров	
И.,	op. cit.,	2527.

74	 МарјановићВујовић	Г.,	Распрострањеност	наушница	
наросканог	типа	у	Србији,	Старинар 	XXVII,	Београд	
1977,	101.
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и наша, начињене су од бронзе у тех‑
ници ливења, гранулације и филигра‑
на. Луксузнији примерци су од среб‑
ра. Њихово присуство забележено је на 
централном Балкану, односно на тери‑
торији далматинске Хрватске, Босне и 
Србије.75 Претпоставља се да су настале 
по византијским узорима, те да се у по‑
менутим областима јављају већ у X, од‑
носно XI столећу, и да се увелико про‑
изводе у локалним занатским центрима 
током XII столећа. Налаз једне овак‑
ве наушнице под надгробним спомени‑
ком, на некрополи у Перућцу код Баји‑
не Баште, евидентираној као некропола 
под „стећцима“, навела је неке истражи‑
ваче да њихову употребу помере до XIV 
столећа, што изазива сумњу с обзиром 
на околности налаза.76 

Од накита којим су украшавани гла‑
ва и врат, осим наушница и минђуша, у 
неколико гробова откривени су и ос‑
таци ниски и игaлa. Ниске или огрли
це нађене су у пет гробова, углавном уз 
скелете веома младих женских особа. 

На основу врсте елемената од којих су 
састављене, издвајају се две врсте ниски. 
Једну чине огрлице од већег или мањег 
броја љуштура каури пужева, самостал‑
но или у комбинацији с перлицама од 
разнобојне стаклене пасте (Т. II, гроб 
8/3; Т. IV, гроб 16/2; Т. V, гроб 19/2). Ова 
врста ниски, пре свега примерци са ка‑
ури пужевима, није тако честа појава на 
средњовековним некрополама. Досада‑
шња истраживања су показала да се ка‑
ури пужеви јављају, и то не у тако вели‑
ком броју, најчешће на подручју северно 
од Саве и Дунава, углавном на некро‑
полама на којима су обично налажене и 
такозване „S“ наушнице.77 Њихова поја‑
ва је забележена и у областима јужно од 
Саве и у српском Подунављу, док се јуж‑
но од Дунава, у унутрашњости централ‑
ног и источног Балкана, јављају спора‑
дично.78 Готово у свим случајевима, као 
и на нашој некрополи, каури пужеви су 
налажени појединачно или у више при‑
мерака, најчешће уз дечје скелете или 
скелете млађих особа искључиво жен‑

75	 Jelovina	D.,	Statistički	tipološkotopografski	pregled	
starohrvatskih	naušnica	na	području	SR	Hrvatske,	
Starohrvatska prosvjeta,	ser.	III,	sv.	89,	Split	1963,	101;	
Čremošnik	I.,	Nalazi	nakita	u	srednjevjekovnoj	zbirci	
Zemaljskog	muzeja	u	Sarajevu, GZM	VI,	Sarajevo	1951,	245,	
259260,	tab.	II/	1,	tab.	IV/	11,	12;	ЕрцеговићПавловић	
С.,		op. cit., 1972,	43;	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1977,	
102104;	иста,	op. cit.,	1984	(а),	86;	АБКИМ,	Београд	1998,	
кат.	бр.	390;	Берић	Н.,	Средњовековна	некропола	на	
локалитету	Конопљара,	у:	Зборник радова са научног 
скупа Археолошка налазишта Крушевца и суседних 
области,	приредили	Тасић	Н.,	Радуловић	Е.,	Крушевац	
	Београд	2001,	110,	112,	Т.	II/7.

76	 Зечевић	Е.,	Мраморје, стећци западне Србије,	Београд	
2005,	82	и	нап.	110112.

77	 Korošec	J.,	Staroslovansko grobišče na Ptujskem gradu,	

Ljubljana	1950,	84,	sl.	11,	sl.	16;	Станојев	Н.,	op. cit.,	1989,	
46,	67,	92,	97,	99,	109;	Ţeicu	D.,	op. cit.,	127,	fig.	36/M	44d,	
M	48c.

78	 Miletić	N.,	op. cit.,	1980,	154,	T.	XII/4;	Бајаловић
Бирташевић	М.,	op. cit., 1960,	3132,	T.	IX/6,	T.	XI/9,	XII/8,	
T.	XIV/7;	ĆorovićLjubinković	M.,	op. cit.,	1956,	135,	fig.	
4;	ПавловићЕрцеговић	С.,		op. cit.,		1967,	145,	Т.	II/	5,	Т.	
III/8,	1517;	Петровић	Д.,	Средњевековна	некропола	
на	Донићком	брду	(Градац	код	Крагујевца),	Старинар	
XIIIXIV,	Београд	1965,	287,	сл.	36;	Јанковић	М.,	op. cit.,	
1975,	239,	Т.	VIII/1;	ErcegovićPavlović	S.,	op. cit.,	1980,	
2728,	Pl.	XXI/193,	Pl.	XIII/215;	МарјановићВујовић	Г.,	op. 
cit.,	1984	(а),	74,	T.	VI/80,	T.	IX/129,		T.	XII/165,	T.	XVIII/273,	
T.	XXI/278,	T.	XXII/308;	Георгиева	С.,	Пешева	Р.,	op. cit., 
514,	обр.	45/4;	Aleksova	B.,	ProsekDemir Kapija,	Skopje	
	Beograd	1966,	57,	T.	VII/34.
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ског пола. Претпоставља се да су ноше‑
ни због веровања да имају магијску уло‑
гу и да онога ко их носи штите од злих 
сила. Неки истраживачи сматрају да ка‑
ури пужеви симболизују богатство, али 
и да су симбол плодности.79 Претпостав‑
ку да представљају и симбол плодности 
можда треба довести у везу са њиховом 
појавом уз скелете веома младих особа 
женског пола. На веровање у велику за‑
штитну моћ љуштура каури пужева ука‑
зује и чињеница да је у више случајева уз 
скелет нађен само један примерак пужа 
у огрлици или је нашивен на горњи део 
одеће или накачен на наушницу, као што 
је констатовано у једном гробу у Трња‑
нима.80 Да је веровање у њихову магијску 
снагу било велико и безрезервно и да је 
било дубоко усађено у психу тадашњег 
становништва показује и величина те‑
риторије на којој се јављају. О томе све‑
дочи и чињеница да каури пужеви по‑
тичу чак са источноазијских простора, 
односно са подручја Индијског океана, 
удаљеног хиљадама километара.81 Њи‑
хова појава на поменутим просторима, 
на која су доспевали преко црноморс‑
ке обале, трговачким путевима дуж Ду‑
нава и Тисе, обично се везује за период 
XI‑XII столећа и приписује се носиоци‑
ма белобрдске културе, односно словен‑
ском живљу.82

Другу врсту огрлица откривених у 
гробовима 1, 8 и 11 представљју огрли‑
це састављене од низа малих плочастих 
крстоликих елемената ‑ апликација, из‑
рађених од легуре олова, цинка, калаја 
и гвожђа (Т. I, гроб 1/7; Т. IV, гроб 11/3). 
На предњој страни елементи су укра‑
шени низом псеудогранула, док се на 
задњој страни налазио по пар паралел‑
но, један изнад другог постављених ту‑
неластих отвора, тј. нека врста петљи за 
низање. Циљ таквог распореда тунелас‑
тих отвора био је да низањем на две тан‑
ке нити сви елементи заузму једнак по‑
ложај. Тако нанизане, апликације су по 
свему судећи биле пришиване на узану 
платнену траку, која је ношена уз врат 
као огрлица. С обзиром на количину 
пронађених целих и фрагментованих 
апликација, њихов број на једној траци 
‑ огрлици није био велики. Овај облик 
огрлице представља за сада јединствену 
појаву на средњовековним некрополама, 
с обзиром на то да у стручној литерату‑
ри нисмо пронашли сличне примерке. 
Њихова појава заједно са наушницама са 
биконичном, односно ажурираном јаго‑
дом одређује и време њихове израде, као 
и време када су постале нови модни де‑
таљ у ношњи тадашњих жена.

Иако не представљају накит у пра‑
вом смислу речи, у ту групу гробних 

79	 Chevalier	Ј.,	Gheerbrant	A.,	Rječnik simbola,	Zagreb	1989,	
252.

80	 МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1984	(а),	T.	XII/165.
81	 Hadži	Ј.,	Lupine	kavrijev	v	grobovih	starih	Slovanov	na	

Ptujskem	gradu,	Arheološki vestnik	IV/1,	Ljubljana	1953,	
66.

82	 Birtašević	М.,	Emploi	des	coquillages	cauris	dans	la	
parure	médiévale	et	contemporaine	sur	le	territoire	
de	la	Yugoslavie,	in:	Berichte über den II Internationalen 
Kongress für Slawische Archaeologie III,	Berlin	1970,	185.
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прилога сврстане су и четири игле, које 
су, за разлику од других облика накита, 
откривене на оба локалитета. Са лока‑
литета Забран, из гроба 5 (Т. I, гроб 5/3), 
потиче само једна лоше очувана игла од 
гвожђа, док су преостале три са лока‑
литета Паланка, из гробова 1 и 4 (Т. V, 
гроб 1/1‑2; Т. V, гроб 4/1). Сва три при‑
мерка из Паланке начињена су од веома 
танке бронзане жице кружног пресека, 
са минијатурном лоптастом главом. Ка‑
ко су све игле нађене поред главе, није 
тешко претпоставити да су имале уло‑
гу иглe прибадачe или укоснице и да 
им је основна функција била да за ко‑
су причврсте мараму или неки вео или 
саму косу. 

Игле са локалитета Паланка пред‑
стављају најједноставнији тип игала при‑
бадача, које су коришћене током позног 
средњег века како на територији Србије 
тако и ван ње. Због једноставног обли‑
ка, лаке израде и, пре свега, своје функ‑
ционалности, биле су широко распро‑
страњен и омиљен украс за главу код 
становница балканског простора током 
касног средњег века, нарочито у XV и 
XVI столећу, па и касније.83 

Прстење је, после наушница, друго 
по броју откривених примерака. Израђе‑
но је од бронзе, техником ливења у јед‑

ноделним калупима. У свим случајеви‑
ма реч је о тракастом прстењу које се, на 
основу изгледа карике, може грубо раз‑
врстати у две групе, на прстење са от-
вореном кариком, односно раставље‑
них крајева, и прстење са затвореном 
кариком. 

Код прве групе прстења, где су рас‑
тављени крајеви карика савијани према 
потреби,  посебно се издваја пет при‑
мерака са главом која представља са‑
мо благо проширену масу карике (Т. II, 
гроб 6/1, гроб 8/4; Т. III, гроб 9/2; Т. V/3, 
6), за разлику од прстења из гробова 5 
и 16 (Т. I, гроб 5/1; Т. IV, гроб 16/1). Код 
ова два прстена глава је овалног облика 
и лучно заобљена, а код прстена из гро‑
ба 5 издвојена је од масе карике са по че‑
тири наспрамно постављена троуглас‑
та удубљења дуж ивице карике. Сви су 
украшени плитко урезаним орнамен‑
том, због чега се код већине примерака 
представа само назире, као у случају пр‑
стена из гроба 6, са стилизованом пред‑
ставом две стојеће људске фигуре, и два 
прстена са шематизованом представом 
четвороножне животиње. Добро је очу‑
ван и веома јасан орнамент једино на 
већ поменутом прстену из гроба 5, са 
крстоликим мотивом. По облику и крс‑
толиком орнаменту изведеном пунци‑

83	 Љубинковић	М.,	Некропола	цркве	св.	Петра	код	
Новог	Пазара,	ЗНМ	VI,	Београд	1970,	T.	XVII/11	и	13;	
Минић	Д.,	Поречка	река,	средњовековно	насеље	и	
некропола,	Старинар	XXXIIIXXXIV,	Београд	1984,	295;	
Богосављевић	Д.,	Касно средњовековна некропола Над 
ЛугомДрмно,	необјављен	дипломски	рад,	Филозофски	
факултет	Београдског	универзитета	1985,	45,	Т.	X/гр.	
301	,	XI/гр.	313,	XIII/гр.	492;	Милошевић	Д.,	Накит 

од XII до XV века из збирке Народног музеја,	Београд	
1987,	кат.	бр.	320	и	322;	Томовић	М.,	Равна	(Campsa)	у	
средњем	веку,	ЗНМ	XVII1,	Београд	2001,	336337,	сл.	
1617;	Čremošnik	I.,	Nalazi	nakita	u	srednjevjekovnoj	
zbirci	Zemaljskog	muzeja	u	Sarajevu,	GZM	VI,	Sarajevo	
1951,	256,	T.	III/9;	Miletić	N.,	Izveštaj	o	iskopavanjima	
srednjovekovnih	nekropola	u	Buškom	Blatu,	GZМ	37,	
Sarajevo	1982,	142,	T.	XV/3,	20,		Т.	XVI/3.
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рањем, сличан прстен потиче са некро‑
поле у Миријеву.84 Прстење овог облика 
главе забележено је и на другим некро‑
полама и налазиштима у Србији,85 Ма‑
кедонији,86 Бугарској87 и Румунији.88 На 
њима се, осим поменутог и њему слич‑
ног геометријског орнамента, јављају и 
шематизоване људске представе. Време 
њихове употребе у готово свим случаје‑
вима одређује се у XII‑XIII столеће, док 
се у Бугарској њихова употреба помера 
и у XIV столеће. 

Периоду XII‑XIII столећa припадају 
и преосталих шест примерака (Т. II, гроб 
6/1, гроб 8/4; Т. III, гроб 9/2; Т. V/3, 6; Т. 
IV, гроб 16/1). О њиховој употреби у том 
времену сведочи и прстен са представом 
две људске фигуре, са некрополе у Ми‑
ријеву, који је нађен заједно са бакарним 
чанкастим новцем византијског цара 
Манојла I Комнина (1143‑1180). С обзи‑

ром на представу на глави, претпоставља 
се да је имао улогу бурме, односно вен‑
чаног прстена.89 Таква врста представе, 
рађена по византијским узорима, јавља 
се не само на овом већ и на другим ти‑
повима прстења. Међутим, појава тако 
орнаментисаног прстења је прилично 
ретка на средњовековним некрополама 
у Србији90 и Македонији,91 док их у су‑
седству готово и нема.92

Прстење са шематизованом предста‑
вом четвороножне животиње нешто ви‑
ше је заступљено не само у Србији већ и 
у суседним подручјима, у Македонији,93 
Бугарској94 и Румунији.95 У Србији је от‑
кривено на знатно већем броју некро‑
пола, у Петровчићу, Брестовику, Трња‑
нима, Нишу, некрополи око цркве Св. 
Богородице у Куршумлији, Врбници код 
Призрена, Конопљари код Крушевца.96 
Шематизовано приказане четвороножне 

84	 БајаловићБирташевић	М.,	op. cit.,	1960,	34,	Т.	XVI/6.
85	 ЕрцеговићПавловић	С.,	Средњевековна	некропола	

у	Нишу,	Старинар	XXVII,	Београд	1977,	98,	Т.	X,	сл.	
9;	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit., 1984	(а),	сл.	191,	
Т.	XXVI/336,	341;	Јанковић	M.,	Калуђерске	Ливаде,	
средњовековно	гробље	код	Јакова,	Гласник САД	19,	
Београд	2003,	94,	107,	сл.	1718,	Т.	II/1011;	Бајаловић
ХаџиПешић	М.,	op. cit.,	1984,	91,	Т.	VII/7;	Popović	M.,	
Tvrđava Ras,	Beograd	1999,	245,	кат.	бр.	377.

86	 ЋоровићЉубинковић	M.,	Средновековен	накит	од	
Прилеп	и	Маркова	Варош	во	Народниот	музеј	во	
Белград,	Зборник на Археолошкиот музеј	III,	Скопје	
1961,	79,	сл.	3;	Манева	E.,	op. cit., 1992,	131,	сл.	9/8;	187,	
сл.	19/36,	Т.	85,	57/19,	Т.	91,	57/61,	197,	сл.	20/79.

87	 Агре	Д.,	Могила	No.	1	от	некропола	край	село	
Скравена,	Ботевградско,	Археология	3,	София	1990,	
А26,	обр.	20,	22.	

88	 Ţeicu	D.,	Banatul montan in evul mediu,	Timişoara	1998,	
125,	140,	fig.	52/6.

89	 БајаловићБирташевић	М.,	op. cit.,	1960,	19,	33,	Т.	X/6	
и	Т.	XVI/3.

90	 БајаловићХаџиПешић	М.,	op. cit.,	1984,	44,	Т.	VII/10;	
МарјановићВујовић	Г.,	op. cit., 1984	(а),	89,	Т.	I,	T.	XIII/208,	
T.	XV/229,	T.	XXVI/336,	T.	XXVIII/353.

91	 Манева	Е.,	op. cit.,	1992,	173,	189,	Т.	84,45/10,	45/18,	Т.84,	
57/21,	57/51.	Прстен	са	стилизованом	представом	
две	људске	фигуре,	са	некрополе	у	Демир	Капији,	
нађен	је	у	гробу		заједно	са	три	бронзана	чанкаста	
новчића		Манојла	I	Комнина.	Види:	Jovanović	S.	V.,	Prilozi	
hronologiji	srednjevekovnih	nekropola	Jugoslavije	i	
Bugarske	(I),	Balcanoslavica	6,	Prilep	1977,	148,	T.	VII/9.	

92	 Из	Бугарске	нам	је	познат	само	један	такав	примерак.	
Види:	Георгиева	С.,	Българските	средновековни	
накити,	Археология	1,	София	1961,	7,	обр.	3/5.

93	 Манева	Е.,	op. cit.,	1992,	128,	132,	166,	195,	211,	Т.	87,	21/7,	
22/20,	35/5,	59/13,	68/7.

94	 Гатев	П., op. cit., 41, обр.	6,		I2;	Георгиева	С.,	Пешева	
Р.,	Средновековен	Български	некропол	край	гр.	
Ловеч	и	накитите,	намерени	в	него,	Известия на 
Археологическия институт	XX,	София	1955,	544,	
обр.	40/6.

95	 Ţeicu	D.,	op. cit.,	125,	140,	fig.	52/5,	7.
96	 Станојев	Н.,	op. cit.,	97,	кат.	бр.	510;	Марјановић	Г.,	op. 

cit., 1984	(а),	8991,	нап.	180;	Накит на тлу Србије,	из 
средњевековних некропола од IXXV века,	Београд	1982,	
73,	кат.	бр.	405	(Св.	Богородица),	444	(Врбница);	Берић	
Н.,	op. cit., 	110,	Т.	I/5;	Кораћ	В.,	op. cit.,	122,	Т.	IV/39.	
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97	 МарјановићВујовић	Г.,	op. cit., 1984	(а),	90.
98	 Радојковић	Б.,	Накит код Срба,	од XII до краја XVIII 

века, Београд	1969,	125127,	196198.
99	 ErcegovićPavlović	S.,	op. cit.,	1980,	69,	Pl.	XXVI/10;	

RadosavljevićKrunić	S.,	Une	nécropole	médiévale	à	
Ljubičevac,	у:	Ђердапске свеске	III,	Београд	1986,	332,	
fig.	4.13;	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit., 1984	(а),	87,	сл.	
186.

100	Станојев	Н.,	op. cit.,		40,	120,	кат.	бр.	212,	кат.	бр.	652;	
Минић	Д.,	op. cit.,	1995,	291,	Т.	I;	Јанковић	М.,	op. cit.,	
2003,	101,	107,	T.	II/10.

101	БајаловићБирташевић	М.,	op. cit.,	1960,	34,	Т.	X/7,	T.	
XII/1.

102	ĆorovićLjubinković	M.,	La	necropole	slave	de	Brestovik,	
Archaeologia Iugoslavica	II,	Beograd	1956,	136,	fig.	4.

103	МарјановићВујовић	Г.,		op. cit., 1984	(а),	91,	сл.	203
205.

104	Popović	M.,	op. cit.,	1999,	245,	кат.	бр.	380,	сл.	203/10.
105	Гатев	П., op. cit., 41, обр.	6,	II/12;	Генова	Е.,	Средновековният	

некропол	в	местността	Стражата	край	град	Плевен,	
Известия на националния исторически музей	3,	София	
1981,	92,	oбр.	34/46;	Балкански	И.,	Средновековно	
селище	и	некропол	при	с.	Татул,	Кърджалийско,	
Известия на музеите от южна България IX,	Пловдив	
1983,	95,	фиг.	4/7.

животиње неки истраживачи повезују са 
представом лава, која ће касније, током 
XIV и XV столећа, бити често коришћен 
мотив на прстењу. Претпоставља се да 
су представе лава на новцу послужи‑
ле као предложак за такве представе на 
прстењу. Њихова појава на прстењу у 
XI и XII столећу везује се за јачи утицај 
хришћанства на широкој територији која 
је била насељена Словенима и на којој је 
хришћанство преузето преко Византије. 
Стога се и претпоставља да представа 
лава на прстењу симболизује јеванђе‑
листу Марка.97 Нешто касније, у пуном 
средњем веку, била је омиљен мотив на 
сребрном и златном прстењу са, пре све‑
га, хералдичком симболиком.98 

У другу групу прстења сврстана су 
два примерка чије су заједничке одли‑
ке затворена карика и овална плочас‑
та глава (Т. I, гроб 4/2; Т. V/1). Оно што 
их, међутим, раздваја је изглед карике и 
орнаменти урезани на главама. Иако су 
израђени ливењем, карика прстена из 
гроба 4 (Т. I, гроб 4/2)  веома је танка и 
правоугаоног пресека, док је карика дру‑
гог прстена масивнија, са спољне стране 
заобљена, а са унутрашње равна (Т. V/1). 

Прстење у виду танке тракасте карике 
јавља се само на појединим некропола‑
ма у Посавини, Подунављу и његовом 
залеђу,99 и у Војводини.100 За разлику од 
војвођанских примерака, прстење из по‑
дунавских некропола израђивано је и од 
сребрног лима. Сви аналогни примерци 
украшени су урезаним крстоликим мо‑
тивом или геометријским орнаментом. 
На некрополама у суседним земљама го‑
тово и да нема сличног прстења у виду 
танке тракасте карике.

За разлику од претходног, други об‑
лик прстена није забележен на некропо‑
лама у Војводини. Углавном се јавља на 
средњовековним налазиштима јужно 
од Дунава, у Србији и Бугарској. У Ср‑
бији је евидентиран на миријевској не‑
крополи,101 на некрополама у  Бресто‑
вику102 и Трњанима,103 као и на тврђави 
Рас,104 док је у Бугарској откривен на не‑
колико некропола.105 У највећем броју 
случајева, глава овог прстења је кружна 
или елиптична, а знатно ређе је полиго‑
нална или другачијег облика. Обично је 
украшена урезивањем различитих мо‑
тива, од обичних геометријских шара, 
пентаграма, до стилизованих представа 
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106	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit., 1984	(а),	91,	сл.	200,	Т.	
VIII/127;	Бајаловић		ХаџиПешић	М.,	op. cit.,	1984,	91,	
кат.	бр.	313,	Т.	VII/7;	Манева	Е.,	op. cit.,	1992,	131,	Т.	84,	
22/7.

107	Гатев	П., op. cit., 41;	Генова	Е.,	op. cit.,	92.
108	Минић	Д.,	Најновија	проучавања	етничке	припадности	

носилаца	белобрдске	културе,	Старинар XIX,	Београд	
1969,	171.

109	МарјановићВујовић	Г.,		op. cit., 1984	(а),	99.
110	Ковачевић	Ј.,	Словенске	и	српске	старине	у	Винчи	крај	

Београда	и	манастир	Винча,	Музеји	34,	Београд	1949,	
117/118,	Т.	II/29;	ĆorovićLjubinković	M.,	op. cit.,	1956,	135,	fig.	
4;	БајаловићБирташевић	М.,	Средњовековна некропола 
у Миријеву,	Београд	1960,	32,	T.	VI/1,	34;	Милошевић	
Д.,	Заштитна	ископавања	у	Поповцу,	ЗРНМ 	II,	Београд,	
1959,	120,	129,	инв.	бр.	2224;	ПавловићЕрцеговић	С.,	

Прилог	проучавању	средњовековних	некропола	у	
источној	Србији,	Старинар	XVII,	Београд	1967,	147
148,	T.	II/1112;	T.	IV/67;	T.	V/14;	МарјановићВујовић	
Г.,	Средњовековни	гроб	из	околине	Пожаревца,	
Старинар	XVIII,	Београд	1968,	217,	T.	I/1;	Јанковић	М.,	
Две	средњовековне	некрополе	у	источној	Србији,	
Старинар	XXIVXXV,	Београд	1975,	237,	T.	IV/12,	T.	V/12,	
T.	VI/12,	T.	VII/1,	4,	T.	XII/1,	58;	МарјановићВујовић	Г.,	
op. cit., 1984	(а),	98;	Минић	Д.,	Рибницапраисторијско	
и	античко	налазиште,	средњовековно	насеље	са	
некрополом,	Старинар	XXXIIIXXXIV,	Београд	1984,	
262,	Т.	IV/1;	Поповић	М.,	Иванишевић	В.,	Град	Браничево	
у	средњем	веку,	Старинар	XXXIX,	Београд	1988,	163,	
сл.	34/12;	АБКИМ,	Београд	1998,	717,	720,	кат.	бр.	410,	
417.

птица и појединачних људских фигура. 
Шематизоване људске представе, попут 
оне на нашем примерку, доста су ретке. 
Постоји мишљење да симболизују фи‑
гуру светог ратника, с обзиром на поло‑
жај руку и атрибуте које, наводно, држе 
у њима. Неколико примерака овог типа 
са описаним представама откривено је и 
на више пута помињаним некрополама 
у Миријеву и Брестовику. Појединачне 
стилизоване представе људских фигура 
јављају се и на другим типовима пуноли‑
веног прстења, па и на оним са отворе‑
ним крајевима.106 Прстење овог облика 
израђивано је и ношено готово истовре‑
мено са прстењем из прве групе, углав‑
ном  током XII‑XIII столећа. Међутим, 
постоји и мишљење да је време њихове 
употребе знатно шире и да обухвата пе‑
риод од XI до XIV столећа.107  

Наруквице су откривене само у три 
гроба. У два гроба нађена је по једна на‑
руквица, и то на десној, односно левој 
руци скелета, док је у гробу 8 на обе ру‑
ке откривен по пар наруквица. Осим  

веома лоше очуване гвоздене тракасте 
наруквице из гроба 1, остале су једна‑
ког облика и припадају типу наруквица 
од четвороструко упредене или увијене 
жице (Т. II, гроб 8/2; Т. III, гроб 8/5; Т. IV, 
гроб 11/4; Т. V/2, 4). Начињене су од две 
савијене жице, чија два краја образују 
петље у које улазе, као језичци, друга два 
краја жица. Ова врста наруквица пред‑
ставља најзаступљенији тип на источно‑
балканским просторима и најомиљенији 
облик код словенског становништва. 
Претпоставља се да су настале под ути‑
цајем касноантичке продукције.108 Не‑
ки истраживачи сматрају да су ове на‑
руквице смениле наруквице од увијене 
жице које су се закопчавале на петљу, 
чија је појава забележена у  оквиру бе‑
лобрдске културне групе.109 Најчешће су 
у употреби током XII столећа, нарочи‑
то код сеоског становништва. Нарук‑
вице овог типа присутне су на великом 
броју некропола у Србији.110 Уочено је да 
се јављају углавном са одређеним типо‑
вима накита, пре свега са наушницама 
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са великим карикама и биконичним ја‑
годама, као и са тракастим наруквицама 
и тракастим прстењем.111 Бројни су нала‑
зи ових наруквица и у суседним земља‑
ма, у Румунији,112 Бугарској113 и Маке‑
донији,114 где се такође најчешће јављају 
током XII столећа. Поједини бугарски 
археолози, међутим, њихову употребу 
везују за прилично дуг период, од XI до 
XV столећа.115

Наруквице од гвожђа, попут оне из 
гроба 1, представљају веома ретку поја‑
ву на средњовековним некрополама (Т. I, 
гроб 1/2). Њихово присуство забележено 
је на појединим некрополама у Србији,116 
Македонији117 и Бугарској.118 Заступљене 
су са по једним примерком или су нала‑
жене у пару, и углавном су веома лоше 
очуване. У највећем броју случајева ради 
се о тракастом типу наруквица, које су, 
по мишљењу неких истраживача, рађе‑
не наводно по узору на бронзане нарук‑
вице. Време појаве гвоздених наруквица 
на средњовековним гробљима није пре‑
цизно утврђено. Примерак са некрополе 

у Трњанима, из гроба 344, нађен је зајед‑
но са новцем византијског цара Маној‑
ла I Комнина.119 У суседној Бугарској се 
широко датују, као и наруквице од четво‑
роструко упредене жице, у период XI‑XV 
столећа.120 Занимљив је податак да је на 
раносредњовековној некрополи на Бле‑
ду у Словенији, која jе датoвана у пери‑
од VII‑XI столећа, откривен нешто већи 
број гвоздених наруквица кружног пре‑
сека.121 

Као у случају гвоздених каричица, и 
употреба наруквица од гвожђа може се 
довести у везу са веровањем у заштит‑
ну улогу овог метала. О томе сведочи и 
податак да су у свим до сада познатим 
случајевима гвоздене наруквице нала‑
жене у гробовима младих жена и де‑
це.122 Више него очигледну потврду овој 
претпоставци пружа пример гроба 4 на 
некрополи Крстеви, код Демир Капије у 
Македонији, где се уз скелет младе же‑
не, осим богатог накита од сребра и поз‑
лаћене бронзе, налазила и гвоздена на‑
руквица.123

111	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,1984	(а),	99.
112	Ţeicu	D.,	op. cit.,	138,	fig.	4749.
113	Георгиева	С.,	Пешева	Р., op. cit.,	1955,	538,	обр.	36;	

Георгиева	С., op. cit., 1961,	8,	обр.	4/5;	Гатев	П.,	Накити	
от	погребенията	от	XIXII	в.,	Археология	1,	София	1977,	
40;	Генова	Е., op. cit.,	1981,	79,	oбр.	14;	Балкански	И.,	op. 
cit.,	93,	фиг.	4/3.

114	Лахтов	В.,	Раносредновековен	накит	во	средновековната	
збирка	на	Народниот	музеј	во	Охрид,	Лихнид	I,	Охрид	
1957,	61/62,	Т.	I/47,	Т.	II/8;	Манева	Е.,	op. cit.,	1992,	74;	иста,	
Крстеви  средновековна некропола,	Скопје	2000,	67,	
сл.	44;	иста,	Средновековна некропола Пепелиште,	
Скопје	2000	(а),	37,	Т.	XVI/12.

115	Гатев	П.,	op. cit.,	40.
116	Jovanović	V.,	Vuksanović	LJ.,	Matičane–necropole	sud

slave	de	Xe	et	XIe	siecle,	IA,	fasc.	25,	Beograd	1981,	Y	245	

(2);	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,1984	(а),	99,	T.	IX/129,	
16,	T.	XXVII/344,	5.	

117	Манева	Е.,	op. cit.,	2000,	67,	T.	XIV/2,	T.	XXVII/1.
118	Георгиева	С.,	Пешева	Р.,	op. cit., 541;	Станчев	С.,	Начева	

И.,	Средновековен	Български	некропол	до	Луковит,	
Известия на Археологическия институт	XXIII,	София	
1960,	96;	Гатев	П.,	op. cit.,	40;	Генова	Е.,		op. cit.,	83;	
Балкански	И.,	op. cit.,	94.

119	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,1984	(а),	56.
120	Гатев	П.,	op. cit.,	40;	Балкански	И.,	op. cit.,	94.
121	Kastelic	J.,	Slovanska nekropola na Bledu,	Ljubljana	1960,	

24.
122	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1984	(а),	гробови	129,	

203	и	344;	Балкански	И.,	op. cit.,	94.
123	Манева	E.,	op. cit.,	2000,	84.
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Осим накита, на некрополама у За‑
брану и Паланци, у три гроба су откри‑
вени и предмети који су чинили делове 
одеће, односно појасне опреме. С једне 
стране, то су три гвоздене пређице за 
појас, из гробова 9 и 10 у Забрану (Т. III, 
гроб 9/5, 9; Т. IV, гроб 10/1), и мала копча 
од бронзе, такозвана мамбрета, из гро‑
ба 6 у Паланци (Т. V, гроб 6/1), а с дру‑
ге стране, апликације од бронзаног ли‑
ма (Т. III, гроб 9/1). Гвоздене пређице, од 
којих једна потиче из гроба 10, а друге 
две из гроба 9, међусобно се разликују. 
Пређица из гроба 10 је правоугаоног об‑
лика и нешто ширих страна тракастог 
пресека. За разлику од ње, једна пређица 
из гроба 9, такође правоугаоне, односно 
квадратне форме, има заобљену предњу 
страну наспрам трна. Трећа пређица је 
нешто мања и овалног је облика. 

Појасне копче, односно пређице, 
не представљају многобројне налазе на 
средњовековним некрополама. Често су 
заступљене само са по неколико приме‑
рака. Готово у свим случајевима потичу 
из мушких гробова. Њихову спорадич‑
ну појаву у мушким гробовима неки ис‑
траживачи објашњавају чињеницом да 
су мушкарци, пре свега у сеоској среди‑
ни, уместо кожног опасача са металном 
пређицом користили обичан гајтан од 
упредене вуне или лана, или пак кожне 
траке. То одсуство потребе за металним 
пређицама огледа се и у појави пређица 
различитог облика на једној некрополи, 

што се објашњава чињеницом да није 
постојала локална продукција и да су до 
одређених насеља доспевале једино пос‑
редством трговаца.124 У појединим слу‑
чајевима појава пређица и друге појасне 
опреме везује се за тренутне историјске 
прилике, на пример, за пролазак крста‑
ша или пак за појаву војника најамника 
у оквиру византијске војске. Можда се 
налаз појасне опреме из гроба 9, који је 
донекле идентичан са налазом из гроба 
342 у Трњанима, може приписати неком 
савременику тих догађаја. Да се у на‑
шем случају вероватно ради о војнику, 
потврђују две различите пређице, гвоз‑
дене алке које су служиле за качење не‑
ких предмета о каиш, на пример каније 
за нож, од које је сачуван само гвоздени 
врх окова (Т. III, гроб 9/4, 6, 7; Т. IV, гроб 
9/8). У прилог овој претпоставци иде низ 
правоугаоних апликација од бронза‑
ног лима, откривених дуж десне стра‑
не грудног коша покојника, које су са по 
два закивка биле накачене вероватно на 
кожни каиш или нешто слично.

Време употребе гвоздених пређица 
током средњег века, с обзиром на чиње‑
ницу да због своје основне функције ни‑
су биле подложне битним променама 
форме, не може се поуздано одредити 
и обично се ставља у временски оквир 
који захвата неколико векова. Тако се, 
на пример, овалне гвоздене пређице от‑
кривене у Бугарској датују у период од X 
до XIII, односно XIV столећа. Доњи да‑

124	МарјановићВујовић	Г.,	op. cit.,	1984	(а),	73.
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тум њихове појаве одређен је на основу 
примерка из гроба 35 на средњовековној 
некрополи код Ловеча, који је нађен за‑
једно са бронзаним новчићем цара Јова‑
на Цимискија (969‑976).125 За разлику од 
Бугарске, употреба пређица овог облика 
на територији Србије везује се за период 
XII‑XIII столећа.126 У широке временске 
оквире, од XII до XIV столећа, сврста‑
вају се и правоугаоне гвоздене пређице, 
мада се појава неких примерака помера 
и у X столеће. 127

У копче које су коришћене током ду‑
жег низа столећа, од позног средњег века 
и касније, спада и посебна врста копчи, 
попут оне нађене у гробу 6 на локали‑
тету Паланка (Т. V, гроб 6/1). Ове копче, 
наведене у литератури, али и у докумен‑
тима Дубровачког архива под називом 
мамбрете, биле су у употреби у готово 

истоветном облику од XIV до XIX сто‑
лећа. Ипак, примерци нешто већих ди‑
мензија сматрају се познијим комади‑
ма. Оне могу представљати и неку врсту 
дугмади јер имају исту функцију; прак‑
тично, имају облик копчи у пару, чији је‑
дан део има петљу, а други кукицу која 
се качи за њу. С обзиром на њихову фун‑
кционалност, коришћене су на разним 
деловима одеће.128 Јављају се у различи‑
тим деловима балканског подручја. На 
територији Србије нађене су у гробови‑
ма на више средњовековних некропола, 
од којих ћемо поменути некрополе у Ми‑
ријеву, Над Лугом код Пожаревца, у Сме‑
деревској тврђави, као и у Новом Брду;129 
има их и изван ове територије, на при‑
мер, на некрополи у Грборезима у Хер‑
цеговини, датованој у период од XIII до 
XV столећа.130

125	Гатев	П.,	op. cit.,	43,	обр.	2/III1,	III2;	Георгиева	С.,	
Пешева	Р.,	op. cit., 516,	обр.	43/7,	8;	Jovanović	S.	V.,	Prilozi	
hronologiji	srednjevekovnih	nekropola	Jugoslavije	i	
Bugarske	(I),	Balcanoslavica	6,	Prilep	1977,	147,	T.	VI/4.

126	ErcegovićPavlović	S.,	op. cit.,	1980,	24,	Pl.	XXII;	Минић	Д.,	
Средњовековна	некропола	на	локалитету	Врцалова	
воденица	код	Руме,	у:	Археолошка истраживања дуж 
аутопута кроз Срем,	приредио	Вапа	З.,	Нови	Сад,	1995,	
292,	Т.	II,	IV,	IX,	X/3,	7,	XII/11,	12;	Јанковић	М.,	Калуђерске	
Ливаде,	средњовековно	гробље	код	Јакова,	Гласник 
САД	19,	Београд	2003,	109,	T.	II/12,	1315.

127	Станчев	С.,	Начева	И.,	op. cit.,	95,	обр.	11;	Ерцеговић
Павловић	С.,	op. cit., 1986,	29;	Станојев	Н.,	op. cit.,	63,	
кат.	бр.	340.

128	С	обзиром	на	место	налаза,	ова	копча		је	употребљена	
за	закопчавање	крагне	горњег	дела	одеће,	блузе	
или	кошуље,	покојнице	сахрањене	у	гробу	6.	Види:	

Радојковић	Б.,	Накит код Срба,	од XII до краја XVIII 
века,		Београд	1969,	49,	нап.	200.

129	БајаловићБирташевић	М.,	Средњовековна некропола 
у Миријеву,	Београд	1960,	35,	T.	XV/1;	Богосављевић	
Д.,	op. cit.,	T.	XIII/гр.	562;	Цуњак	М.,	Некропола	у	
југоисточном	делу	Великог	града	Смедеревске	
тврђаве,	Саопштења	XXVIIXXVIII,	Београд	19951996,	
181,	сл.	16/1.	У	инвентару,	као	и	у	студијском	материјалу	
Археолошке	збирке	позног	средњег	века	Народног	
музеја	у	Београду,	са	локалитета	Катедрала	и	Сашка	
црква	на	Новом	Брду	потиче	више	налаза	копчи	овог	
типа,	који	потврђују	њихову	примену	у	истоветном	
облику	у	јако	дугом	временском	периоду,	од	XIV	до	
XIX	столећа.

130	Bešlagić	Š.,	Grborezisrednjovekovna nekropola,	Sarajevo	
1964,	82,	T.	XXI/2.	
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Истраживања средњовековних не‑
кропола на локалитетима Забран и Па‑
ланка у атару Рипња, иако скромних 
размера како по обиму истражене пов‑
ршине тако и по количини и разновр‑
сности прикупљеног археолошког ма‑
теријала, пружају могућност да се бар 
донекле допуне досадашња сазнања о 
социјалним и економским приликама 
на овим просторима током средњег ве‑
ка. Положај гробља у Забрану, као и кон‑
фигурација самог потеса и број откри‑
вених гробова јасно говоре о његовом 
малом обиму, па самим тим и о вели‑
чини насеља и броју његових житеља 
и њихових домова. Локација насеља за 
сада није утврђена јер нису откриве‑
ни материјални докази његовог присус‑
тва. Оно је, несумњиво, имало карактер 
сеоског насеља и, по свему судећи, није 
било дугог трајања, мада је могло да бу‑
де запуштено, као и бројна друга места, 
током XV столећа, када је становништво 
морало да напусти домове бежећи пред 
најездом Турака.131 

Анализа археолошких налаза из гро‑
бова показала је да они припадају бал‑
канском јужнословенском културном хо‑
ризонту, формираном на византијским 
уметничким традицијама. Поједини  об‑
лици накита, пре свега „S“ каричице, 
указују и на упливе белобрдског кул‑

турног круга, карактеристичног за об‑
ласт Паноније. Осим културне иден‑
тификације, поменути налази одређују 
и временске оквире употребе гробља у 
Забрану, који захватају период од XII до 
XIV столећа, мада се не може одбацити 
ни могућност његовог коришћења то‑
ком прве половине XV века, с обзиром 
на тадашње историјске прилике у овим 
областима.

 С друге стране, иако је на локали‑
тету Паланка нађен знатно мањи број 
гробова, са веома малим бројем гроб‑
них налаза, откривање некрополе на 
овом потесу имало је посебан значај с 
обзиром да она представља прву везу са 
средњовековним насељем које је у изво‑
рима забележено под именом Рудишта. 
Иако ово насеље до сада није прецизно 
лоцирано, откривени део гробља на ло‑
калитету Паланка морао би се довести 
у везу са њим. За утврђивање положаја 
насеља драгоцене податке пружило је 
сондирање терена северно и североза‑
падно од простора на коме су пронађе‑
ни остаци гробља, на приближно 500 m 
од њега. Ситни уломци опеке и лепа, као 
и само неколико уломака атипичне кера‑
мике, који су откривени у сонди I, пред‑
стављали би извесне трагове живљења 
на овом простору. Слични налази ре‑
гистровани су, као што смо навели, још 
током ранијих (рударско‑геолошких) 
истраживања на терену, али на далеко 

131	Можда	се	међу	бројним	називима	мезри,	старим	
селиштима,	односно	селима	која	су	расељена	пре	
или	за	време	турске	окупације,	а	која	се	помињу	у	

пописима	Смедеревског	санџака,	крије	и	насеље	
становника	који	су	сахрањивани	у	Забрану.
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ширем простору потеса Паланка. Међу‑
тим, резултати ових археолошких радо‑
ва, односно лоцирање самог гробља, са 
налазима који га релативно поуздано 
могу сместити у XV, евентуално у по‑
четак XVI столећа, потврдили су да се 
ту, у непосредној околини, налазило и 
насеље коме је гробље припадало.132 Ка‑
ко се према и данас видљивим остацима 
савременог рударења могу претпостави‑
ти и места експлоатације и прераде ру‑
де у средњем веку, а судећи и по природ‑
ним карактеристикама терена, реално је 
очекивати да се на простору североза‑
падно од гробља, на падинама Палан‑

ке, крију остаци насеобине становника 
средњовековног Рудишта. 

Археолошка истраживања ова два 
локалитета, иако скромних размера, 
представљају још један допринос про‑
учавању средњовековне прошлости овог 
краја, културе и обичаја словенског и 
старосрпског становништва, које је по‑
литички и економски било везано за 
судбину средњовековног Београда. Осим 
тога, она указују и на потребу даљих ис‑
питивања средњовековних налазишта 
на овим просторима, без обзира на њи‑
хову величину и карактер.

132	На	време	формирања	и	трајања	гробља	указивали	
би	и	поједини	камени	надгробни	белези	у	облику	
плоча	и	усадника,	који	су,	према	казивању	мештана,	

на	овом	потесу	били	видљиви	све	до		средине	XX	
столећа.		
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Т.	I	Локалитет	Забран:	налази	из	гробова	1,	3,	4	и	5
Pl.	I		Site	Zabran;	finds	from	graves	1,3,4	and	5
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Т.	II	Локалитет	Забран:	налази	из	гробова	6	и	8
Pl.	II	Site	Zabran;	finds	from	graves	6	and	8
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Т.	III	Локалитет	Забран:	налази	из	гробова	8	и	9
Pl.	III	Site	Zabran;	finds	from	graves	8	and	9
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Т.	IV	Локалитет	Забран:	налази	из	гробова	9,	10,	11,	14	и	16
Pl.	IV	Site	Zabran;	finds	from	graves	9,	10,	11,	14	and	16
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Т.	V	Локалитет	Забран:	налази	из	гроба	19	и	из	слојева	ван	гробова;	
локалитет	Паланка:	налази	из	гробова	1,	4	и	6	

Pl.	V		Site	Zabran;	finds		from	grave	19	and	in	the	cultural	layers	outside	the	graves;	
site	Palanka;	finds	from	graves	1,	4	and	6
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Slobodan Fidanovski *
Emina Zečević**

MEDIEVAL CEMETERIES IN RIPANJ NEAR BELGRADE

 Summary

The test archaeological excavations at the sites Zabran and Palanka in Ripanj near 
Belgrade have been conducted within the National Museum in Belgrade project ‘Early 
medieval settlements and necropoles in the Danube basin’ between 2001 and 2004 
with one year of interruption. At the site Zabran were discovered the remains of rather 
small medieval necropolis established in the 12th century. Judging by the grave goods 
the necropolis had been used from the 12th to the 14th century. Particularly interesting 
among the finds are the earrings (plain and with ‘S’ hoop, earrings with one spherical 
hollow or open‑worked pendant, earring with biconical pendant and earrings decorated 
with foligree and granulation). In addition to the earings the finger rings with open‑end 
and closed hoop, bracelets of entwined wire, pins and segments of the belt garnitures 
have been also discovered (Pl. 1‑5). The analysis of the archaeological material from the 
graves revealed that it belongs to the Balkan south European cultural horizon based on 
the Byzantine artistic tradition.

The position of the cemetery at Zabran as well as the configurationof the terrain and 
number of discovered graves  clearly indicate its small scale and hence imply the size of 
the settlement and number of its inhabitants and their households. The location of the 
settlement has not been established so far as no material traces of his existence have 
been discovered. It was without doubt the rural settlement and by all appearances it was 
short‑lived although it could have been abandoned as many other villages during the 15th 
century when population was forced to leave their homes  facing the Turkish invasion.

Considerbly smaller number of graves with very few grave goods (pins and buckles, 
Pl. 5; graves 1,4,6) were discovered at the site Palanka. Discovering of the necropolis in 
this area was of particular significance as it represents the first link with the medieval 
settlement recorded in the writen sources as Rudišta. Valuable data for establishing the 
settlement location were provided by test‑trenching the zones some 500 meters to the 
north and northwest of the area where the remains of the necropolis were encountered. 

*	 Slobodan	Fidanovski	MA	archaeologist,	National	museum	Belgrade
**	 Emina	Zečević	MA	archaeologist,	National	museum	Belgrade
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Small fragments of bricks and daub as well as few attypical pottery sherds discovered in 
trench I represent certain traces of living in this area. Similar finds have been registered 
already during previous (mining and geological) investigations in this area but within 
much wider area of the site Palanka. Nevertheless, the results of these archaological 
investigations, i.e the location of the cemetery with the finds, which date it rather reliably 
in the 15th possibly in the beginning of the 16th century confirmed that somewhere in 
the immediate vicinity was also the settlement to which this cemetery belonged. Certain 
tombstones and funerary monuments, which according to the information obtained from 
the local inhabitants were visible  in this area until the middle of the 20th century also 
indicate the time of establishing and existence of the cemetery. As we can assume the 
locations of exploitation and processing of ore in the Middle Ages according to even today 
visible traces of contemporary mining activities and judging by the natural characteristics 
of the terrain it is reasonable to expect that somewhere on the slopes of Palanka, in the 
area to the northwest of the cemetery are also hidden the remains of the settlement of 
the inhabiatnts of medieval Rudište.

The investigations of these two sites although of modest scale are still another 
contribution to the study of the medieval past of this area, the culture and customs  
of the Slavic and ancient Serbian population, which were politically and economicaly 
connected to the destiny of the medieval Belgrade. Moreover, these investigations suggest 
the necessity for further investigation of the medieval sites in this area regardless of their 
size and character.
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