


Србсмьуб ЖИВАНОВИН

БераЛтеп! <Л АпаЮту, Тпе МеЛюа1 СоШеде оГ 51. ВаШкЖипеш'з Новрг«а1,

Ьоодоп

АПСОЛУТНА СТАРОСТ СКЕЛЕТНИХ ОСТАТАКА

КРОМАНэОНАЦА СА ПАДИНЕ У БЕРДАПУ

Први резултати антрополошког проучавања скелетних оста-

така л>уди наЬених на локалитету Падина у Бердапу, ко]е ]е от

копала екина Археолошког института у Београду под руковод

ством Б. 1овановића,''2'3'4 показали су да ]е реч о веома старим

и фосилизованим костима л>уди.5 Детагьна проучаван>а антропо-

лошких, морфолошких, антропометрщских, генетских и рентге-

нолошких карактеристика ових скелетних остатака потврдила

су запажан>е да ]е у питан>у ]една необично стара популащца,

па су на основу свих ових проучавагаа скелетни остаци наЬени

на Падини сврстани у групу Палеоеврошьана кромагаонске ра

се са извесним локалним, нешто примитивнщим карактеристи-

кама у односу на оригиналне скелете Кромагаонаца. Сви скелет

ни остаци л>уди ко]и су наЬени на Падини поседовали су исте

морфолошке карактеристике, па су зато означени за]едничким

именом Падинска расна група или Падински варщетет велике

кромаььонске расе.6 Датован>е скелетних остатака л>уди наЬених

у овако оштепеном стан>у као што ]е био случа^ на Падини нще

увек лако извршити путем различитих археолошких метода за

одреЬиван>е старости налаза. Тачно датован>е фосилизованих

л>удских костн)у ]е необично важно за правилно схватан>е и ту-

1 В. 1оуапоую, Е1етеп1з о] агскИесШге о/ 1ке еаг1у пеоШЫс а1 1ке

1гоп Са1е апй 1Негг {шгсНоп, АгсЬ. 1и@оз1. IX, 1968.

2 В. 1отатюуи5, Скгопо\о%1са1 -(гатез о/ 1ке 1гоп Са1е Сгоир о/ 1ке

еагХу ЫеоШЫс репой, АгсЬ. 1идо81., X, 1969.

3 Б. товановий, Праисторща Горн>ег Бердапа, Старинар, Н. С. 22, 1971.

4 В. 1оуапоу1с\ Тке АШосЫопоиз апй Мщга1ьопа1 Сотропеп1з о/ 1ке

еагХу ЫвЫШис т 1ке 1гоп Са1ез, Ва1сашса, 3, 1972.

5 С. ЖивановиЬ, Прво саопштење о резултатима антрополошког проу-

чавања скелетних остатака са Падине у Бердапу, Старинар, Н. С,

XXIV—XXV, 1973—1974.

6 5. /Цуаполаё, А Ыо1е оп 1ке Ашкгоро1о%1са1 Скагас1епзИсз о/ 1ке

РасИпа Рори1аНоп, 2. МогрЬ. АгЦпгор., 66, 1975.
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26 Србол>уб ЖивановиЬ

мачен>е антрополошких налаза, па ]е зато овом питан>у посвепе-

на посебна пажн>а7. У недостатку других метода, а има^упи у ви

ду знача^ налаза, корисност правилног одреЬиван>а старости и ос-

кудност других могупности за апоолутно датован>е самих скелет-

них остатака приступило се тражењу могупности датован>а ко

стщу путем одреЬиван>а количине радиоактивног упьеника См

у коштаном ткиву, иако том приликом долази до жртвован>а

извесне количине скелетних остатака.8

Матерщал и метода

г я»— — '

ОдреЬиван>е количине радиоактивног упьеника См у разним

органским матерщама наЬеним у археолошким налазиштима

врши се веп дуже време, али одреЬиван>е количине овог радио

активног упьеника у остацима л>удских костщу нще доскора

вршено из више разлога. Пре свега се сматрало да количина

органске матерще, у овом случа]у колагена, у фосилизованим

остацима л>удских косицу нще довол>на за извоЬен>е реакщце

и мерен>е радиоактивности. Претпоставл>ало се да ]е за добщан>е

потребив количине органске матерще за извоЬење реакщце не-

опходно жртвовати велику количину коштаних остатака, што

на^чешће нще могупно у случа^у кад ]е реч о фосилизованим

л>удским остацима, ]ер ]е количина наЬених остатака веома ма

ла, или те кости има^у такав антрополошки знача] да их не

смемо уништити.

Пажл>иво проучаварье фосилних фрагмената л>удских кости

]у са Падине и са других налазишта у антрополошко^ лабора

торщи ОераггтегЛ АпаЮту, ТЬе МесНеа1 СоНе§е от- 81. Ваттпо-

кипе\У'з Новргй! у Лондону показало ]е да и фосилизовани оста-

ци л>удских коспцу поседу)у знатну количину колагена ко^а се

може успепгао издво^ити после разлаган*а неорганских састсцака

кости потопл>ене у киселину. Овим поступком се чак и из веома

ситних и за антрополошко проучаван>е непогодних фрагмената

коспцу добила довол>на количина органске матери]е за одреЬи-

ван>е количине радиоактивног упьеника См. На]погодтци дело-

ви коспцу за издва^ан>е потребив количине колагена су окра^ци

дугих коспцу удова, мада се могу користити и остаци било ког

другог дела скелета, па чак и ребра деч]ег костура млаЬег од

године дана. Приликом избора фрагмената коспцу за издва^ан>е

колагена, обично се узима]у делови оштепених костщу ]едне

стране, а кад постсце бол>е очувани делови или целе кости с дру

ге стране скелета юци могу да се користе за морфолошка и ан-

трополошка проучаван>а. Овим поступком се сман>у)]е штета 1«ца

настое услед тра^ног уништен>а извесне количине коспцу.

7 5. йтапстс, МезоШМс рориЫИоп т 1Не ВеЫар Ке^кт, Ва1сагшса,

VI 1975.
' в 3. 21Уапотк5, Сгота§поп т Иге 1гоп Са1е Сог^е о{ гке ОапиЪе, Ыл-

[иге, 260, 1976.
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Сам поступак у лабораторщ'и нще компликован, а састо]и

се из обичног чишпенл, пран>а и сушен>а одабраних фрагмената

за анализу. Сваки фрагмент се премери, опише и сними, па се

остаци коспцу тек онда ставл>а]у у посуду, прелива^у киселином

и оставе да се неорганске матерщ'е разложе, а органске скупе и

издвсэ)е. Приликом проучаван>а скелетних остатака са Падине

узимани су делови горн>их юкра)ака бутних костщу скелета од-

раслих особа и фрагаенти разних костщу деч]ег скелета.

ОдреЬиван>е количине радиоактивног упьеника См вршено

]е у Радиокарбонско^ лабораторщ'и Британског музе]а у Лондону

ко^ом управлА сЬ- КдсЬагс1 ВигЫ^Ь; он ]е вршио анализе мето

дом ко]и ]е лично разрадио. Сам метод се заснива на чин>еници

да сва жива бића током свог живота непрекидно уносе у органи-

зам одреЬену количину упьеника С14. Уношен>е овог упьеника у

организам преста]е у тренутку смрти, па се н>еговим распадан>ем

сман>у)е кюличина нагомилана у ткивима током живота. Полувек

распадан>а упьеника См износи 5.730 година. Мерепи наЬену ко

личину овог упьеника у неко] органско] матерщ'и можемо одре-

дити апсолутни датум смрти. Када ]е ова^ метод пронаЬен пре

отприлике 40 година, у н>ега су полагане велике наде, али се вре-

меном показало да апсолутно датован>е вршено на предметима

чща ]е старост тачно утврЬена на друге начине показу)е разли

чите датуме од оних очекиваних. Та запажан>а су привремено

довела у сумн>у апсолутне датуме добщене овим методом све

док у САД ище пронаЬено веома старо дрвепе, ]една посебна

врста четинара, чи}а се старост могла утврдити пребро^аван>ем

годова. Испитиван>ем исечака тог дрвепа могла се паралелно

утврдити старост на основу годова и на основу количине упье

ника См. На та] начин су упореЬени резултати анализа до 6.270

година уназад. Ово проучаван>е ]е показало да ]е количина упье-

ника См у атмосфери варирала у разним периодима времена, па

]е то био разлог због чега се радиокарбонски датуми нису увек

поклапали са старошпу ко]а ]е одреЬена бро^ан>ем годова. Ти

налази су омогупили да се направи математичка крива на основу

ко]е се сада могу одредити апсолутни карбонски датуми, прак

тично без грешке све до 6.270 година уназад, а кад ]е реч о ста

ршим предметима, апсолутно датован>е ]е могупно утврдити пу

тем прорачуна са веома великим степеном тачности. За веома

старе предмете, у литератури се обично наводе некориговани

датуми, иако се зна да су ти предмети увек знатно старщи него

што то апсолутни радиокарбонски датуми показу]у. Приликом

одреЬиван>а старости л>удских костру са Падине нису поправ-

л>ани добщени датуми, па се такоЬе мора имати у виду да |е па-

динска популащца старща него што то датуми показу)у.

Резултати одреЪивања старости костщу са Падине

ОдреЬиван>е старости методом мерен>а количине радиоактив-

ног упьеника См вршено ]е на остацима горн>их окра^ака бутних
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костру три скелета мушког пола, од ко}нх }е ]едан припадаю

млаЬо^ особи, а два зрелим особама, затим на горн>ем окра^ку

бутне кости ]едне старщ'е особе женског пола и на остацима

скелета ]едног детета. Као контрола служило нам ]е одреЬиван>е

старости остатака животин>ских костщу наЬених у непосредно]

близини л>удских скелета за ко]е ]е утврЬено да су потицале од

медведа (11гкте игеиз). Иако су скелети са ко^их су узимани при-

мерци костру за анализу били релативно удал>ени ]едни од

других, н>ихова апсолутна старост ]е одговарала истом времен-

ском периоду у коме су живели Кроман>онци у Европи. Радио-

карбонска анализа наведених примерака дала ]е следепе резул-

тате:

Скелет бр. 2, пол мушки, матурус

Скелет бр. 7, пол женски, сенилис I

Скелет бр. 12, пол мушки, матурус

Скелет бр. 14, пол мушки, адултус

Скелет бр. 39, дете, инфанс I

Скелет медведа (№з.11з игвш)

(ВМ-1143) 7738 ± 51 ВР (5788. ст. ере)

(ВМ-1144) 8797 ± 83 ВР (6847. ст. ере)

(ВМ-1146) 9331 ± 58 ВР (7381. ст. ере)

(ВМ-1147) 9198 ± 103 ВР (7248. ст. ере)

(ВМ-1404) 9292 ± 148 ВР (7342. ст. ере)

(ВМ-1403) 8138 ± 121 ВР (6188. ст. ере)

Разлика измеЬу на]старщег и на^млаЬег одреЬеног апоолут-

ног датума нще велика и износи око 1.600 година. Приликом

антрополошког проучаван>а скелета са Падине, користећи ме

тоде вероватноће, утврЬено ]е да су на Падини живели л>уди

током временског периода ко]и ]е минимално износио 1.200, а

максимално 2.000 година. Према томе, добщ]ени временски раз-

мак сасвим одговара ранщ'им претпоставкама. Апсолутно дато-

ван>е костщу медведа са Падине да]е сличаи резултат као и обли-

жн>и скелети л>уди.

Датуме доби]ене после радиокарбонске анализе скелета л>у-

ди морамо схватите као релативно тачне, пошто се зна да су то

некориговани датуми и да ]е стварна старост скелетних остатака

знатно већа, ]ер резултати анализе за ова^ период показу)у увек

ниже вредности. После корекщце, наведена старост л>удских

остатака могла би се повепати до 700 година, а можда и нешто

више. V сваком случа^у, Кроман>онци са Падине представл>а^у

]едну веома стару палеоевропску популащцу чщи су трагови

наЬени и на другим местима дуж Дунава, па и дал>е од Бердапа

у Житишту и Бачком Петровцу у Панонско^ низщи.' Испитиване

скелетне остатке за ко^'е ]е извршено апсолутно датовање не

смемо посматрати изоловано од осталих археолошких налаза,

али то прелази компетенций антрополога. Наведени подаци могу

да послуже за добщ'ан>е потпунщ'е антрополошке и археолошке

слике Падине као целине, укгьучу)упи и л>удску популавдцу, а

посебно одреЬу)у место падинске расне подгрупе или варщ]етета

у оквиру велике кроман>онске расе.

9 С. ЖивановиЬ, Лобатьа из Бачког Петровиа, Старинар, Н. С. XXIV—

XXV, 1973—1974.
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Зак/ьучак

Апсолутно датован>е остатака л>удских скелета наЬених на

локалитету Падине у Бердапу помогу одреЬиван>а количине ра-

диоактивног угл>еника См показало ]е да ]е ова л>удска попула-

щца кроманюнског типа настан>ивала Падину у периоду од 1.600

година кад се узме у обзир да ]е на]стари]и добщени датум из-

носио 9331+58, а на^млаЬи 7738+51 година. ОдреЬиван>е апсо-

лутних датума скелета ко^и припада]у падинско] расно] подгру

пп показу]е да ]е ова] варщетет настан>ивао Падину у истом

периоду кад су и у другим кра]евима Европе живели Кроманюн-

ци чщи су остаци датовани у периоду од отприлике 6.000—10.000

година.

Анализа скелетних остатака са Падине такоЬе ]е показала да

се и фосилизовани фрагменти л>удских костру, без обзира на

узраст, могу успешно користити за одреЬиван>е старости путем

одреЬиван>а количине упьеника См.

КАБЮСАКБОЫ ОАТШС ОР СКОМАСЖЖ РКОМ РАОША

Ш ТНЕ Б1ЕКВ-АР КЕОЮЫ ОР ТНЕ ОАЫУВЕ

8 и т т а г у

АгсЬаео1о{*1са1 ехсауаИопз, ог§алмзес1 Ьу 1Ье Ьпзгкгпе оЕ

АгсЬаео1о§у т Ве1^гас1е дХ 1пе Расипа зке 1т 1Ье 11ррег Сог§е оЕ

Ше 1гоп Са1е (Б]егх1ар) агеа оп 1пе тщЫ Ьапк о( 1:пе пуег ТУаюиЪе,

геуеНес1 ргеЫ»1опс зеМктептз агтап|»ес1 т агс-Цке ЬоНо\мз ЬезМе

1Ье пуег Ьапк, т1егзес1ес1 Ьу госку гк^ез апс1 зшгошкЬс1 Ьу

икхх1ес1 сИггв. Акега1ки1з т 1Ъе соигзе <& те ОапиЬе аш1 веа«опа1

Нооскп^з Ьас1 ск^зЪгоуес1 сеЛат тр&тЛз о( 1пе &кез, ШНп§ 1пе §иШез

апс1 гаутез \укЬ та»з1уе с1ерозкз оР а1иу1а1 зкЧ аш! зЮпе. ТЪе

агсЬаео1о©1са1 гккЬ цккса1ес1 тпаг 1Ье РасЬпа зке Ьас1 Ьееп осси-

р1ес1 Ьу а тезо1кЫс ог еуеп еагНег рори1а1юп. 1п огс1ег 1о оМат

а тоге ассигМе ез1&таФе оЕ Ше а§е оЕ 1Ье зеМктепг зоте Ьитап

апс1 атта1 гетатз \уеге шЬтПех1 тог гасИосагЬоп апа1у&1з.

Ок1ео1о§1са1 апс1 ап1Ьгоро1о§гса1 ехатлпа1к>п оЕ 1:Ье зке1еЫ

ггадтети. ах Расйпа геуеа1еа 1!:Ье гетамтз оР 51 иг&уккт'Ь. ШкмЧи-

па1е1у, товг оЕ гЬе Ьопез шеге т «та11 гга^теп1з, Ьаут§ Ьееп ре-

ЪгаНей \укЬ ттега! с1ерозайоп оп ассаипг оё 1Ье 1оса1 §ео1о81са1

сопсЬкюпз. АН 1пе &ке1е1оп8 с1азр1ауес1 гургса1 сЬагас11егаНсз оЕ

1Ье Сгота^поп гасаа1 §гоир \укЬ а сег1аш с1е&гее оЕ шалуас1'иа1

уапагкт.

КасИосагЬоп апаЪ/заЗ оЕ 1пе Ьитап апс1 ашта1 Ьопез Егот

РахИпа \уаз регРогтес1 аг хЪе ВпйзЬ Мизешп КезеатсЬ ЬаЬотаЮгу.

1п аскНткхп 1о ёайп§ 1Ье та1епа1, опе оЕ 1Ье а1тз оё 1Ье гезеагсЬ
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30 Србол>уб ЖивановиЬ

\уаз 1о е&ЫэНвЬ \уЬе1Ъег зесЬ оЫ аак1 Ы^Ыу шнюгаМвес1 геташв

Егот зисЬ ап шгЕауогаЫе зНе шоиЫ роезеаз «иБспеШ: ог§атс

та!епа1 (со11а§еп) Гог гасЬосагЬоп атагуяк. 5ресипет шеге ге-

тотек1 ггот 1Ье ргохмпа1 егас1з оЕ зеувга1 асЬдк гатога; йгот

Ьопез оЕ а зтаП сЪЫ. (кгГапз I) апс1 Егот ап апипа1 зкек1оп

(Шзш гю&ш). ТЬе гетоуа1 Шезе аресмпепз (от гаюлосагЬоп

апа1уз1« «1Ы 1101 ргес1ш1е апу Рийдге аи1Ъгоро1о51са1 ехаттаФкяг

1Ье та*епа1. ТЬе &Г51 с1а1;ев оЫатес1 Ьауе Ьееп героПес1 ргеУ1-

оизгу. ТЬе пеш апешЬк *Ье гаалосагЬоп апа1уз1з аге зЬотоеп т

1Ье {оПо\УШ1§ 1аЫе \та1Ь 1Ье ргеуюиз1у геротес1 с1а1ез :Ьпскк1ес1

Еог сотрагшоп:

ТЬезе га<1юсагЬст 4а1т@$ сопФшт !Ье агсЬаео1о§1са1 апс1

ап1Ьторо1о§1са1 оЪзегуаИопк Ьу 'тНсзЛжщ 1Ьа1 1Ье а§е 1Ье обйе-

а1о§1оа1 та!епа1 аб йхмп а Сготадпоп рори1аИап шЬаЬШпб а

ргеуюиагу илЛспслуп вйе еЛ РаЛпа.10

10 ТЫз гезеагсй \таз зирроПеё Ьу а ^гаШ Ггот Ки^ез-Сагез РигкЗ

оГ 1Ье Коуа! АгНтх>ро1о8гса1 ЬкйИше оГ Сгеа1 Вп1аш агк! 1ге1апс1.

ВМ-1143 <5г1е № 2, та1е, таКитз)

ВМ-1144 (811е № 7, гетак, 5еюЬв I)

ВМ-1146 (5ке № 12, так, таШгиз)

ВМ-1147 (5Не № 14, та1е, аиМФиз)

ВМ-1404 (&ке № 39, сЫМ, Ыаш I)

ВМ-1403 (Штзиз игзиз)

7738+51 Ьр (5788 Ьс)

8797+83 Ьр (6847 Ьс)

9331+58 Ьр (7381 Ьс)

9198+ 103 Ьр (7248 Ьс)

9292+148 Ьр (7342 Ьс)

8138+121 Ьр (6188 Ъс)
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