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УДК 904:338(497.11)

Драгослав CPEJOBHTi
Филosофени факултет
Београд

КАСНОАНТИЧКА ЖИТНИЦА У МАСКАРУ
Пре тридесетак година у селу Маокару, код Тополе, археолошки су истражени осгаци ]едне велике каеиюантичке грайевине. Ово иетраживанье остало je незапажено, jep je о ььаму об}авлэен само кратак иэвешта] , и то без ^едне илyIcтpaциje.1 Вре
ме подиэан>а и коришКеньа истражене граЬевине уотгштено je наз
начено, али je поменути извешта] лишен података на основу jgojwx би могао да се тачно одреди н>ен изглед, као и кьена намена.
Како je, меЬутим, ова гра^енина веома 3Ha4ajna за упознаван,е екюномских прилика у Topiboj MeswjH, то he на овом месту
бита подробно изложени реэултати археолошких истражившьа
у Маокару.8
На остатке из античког времена у Маскару први je скренуо
пажзьу Д. ПетровиЬ.3 На лввoj обали Кубишнице, на 1 km jyMHO
од Маскара, уочавазу се и данас на местима званим Скендеровац,
ЛукиКа луг и Црквине уломци опека и неравнине тла коде указуjy на остатке веЬих античких зграда. Чини се да ове зграде ознаHasajy средиште je«Hor мааег римоког насела коje се налазило
noKpaj пута чи^и су остаци откривени у напооредно^ близини, на
Соколовцу, око 2 km jjracHO од Маскара. У jywy 1955. године археолошки je истражен локалитет Црквине. Ту je откривена готово у
1 Н. ТасиЬ, Маскар — Црквиште, Старинар, Н. С. VII—VIII, 1956—
—57, 410.
* Археолошка истраживак>а у Маокару организовао je Нарощни музе:
у Крагузевцу jy«a 1955. године. Руководиоцу ових истраживаньа др Ниноли
ТастЛу дуту^ем захвалност што ми je ставио на располаганъе целокупну
теренску документации у. Археолошки налази отз Маскара чувашу се у
Народном Myeejy у KparyjeHuy.
» Археолошки споменици и налазишта у Cp6uju II, Централна Cpöuja,
Београд 1956, 44.
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целики ]една велика гра1>евина Koja умногоме об] аыньава и ха
рактер римског насел>а у Маскару.
Локалитет Црквине служио je децени]ама као богато извориште гра^евиноког материала: античке рушевине раэнели
су eeh давно мештани, а псследгаих година повален je и камен
из свих преосталих эидова, и то до темел>а. Отуда су овде ори
археолошмим иокопавашима непосредио испод хумуса откривени темел>и античке гргфевине, а само на неколико места и непоремеЬен културни слюд, дебео 25—4-0 cm, юэди je у гораем делу
садржао остатке кровне конструкций е (цреп, угл>енисане греде), а у допьем — уломке керамичкмх и стаклених посуда. Темел>и гра^евине очувани оу, среКом, у целини тако да je могуче
реконструисати н>ен изглед и одредити н>ену намену.
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Fig. 1 — Остова касмоанточке житнице у Маскару.
Гра^евина Hoja je откривена на Цркнинама у Маскару има
правоугаону основу, а састоди се само од je;me просторов, дуге
38,20 m, а широке lim (ñg. 1). Проогорида je помоЬу два реда од
по осам стубаца разделена на три брода. Како су ступци померени ка средишту гра^евине то je средшшьи брод нетто ужи од
бочних бродова. Зидови, широки 1 m, почиваду на 1,20 m ши
роком темелуу од ломл>еног камена и малтера. Фасада гра}>евине
разучена je гпиластгрима ко]<и. су истих димензида као и ступци
у унутраппьости (1,10 х 1,10 m). Размак измену пиластара на
дужим странама износи 3 m, а на ужим 2,20 т. Како су очувани
само темелзи, неизвесно je како je изгледао под и где се налазио
улаз у граЬевину. О изгледу зидова може се судити jewuHO на
основу опека и камена из cwoja коди je ту и тамо пренривао
темел>е. Чини се да je основни гра^евинюки матери] ал био прите
сан камен, а да je опека служила само за иэравнаван>е редова, тд.
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да су эидови гра^ени у техници opus incertum. Дебляша и ду
бина тамел>а, зидови одачани пиластрима и стугтци у унутрашнлети укаэузу на спратну конструкщцу (fig. 2). Прозори, конички
и засведени, на фасада су вероватно били уски (0,30—0,40 cm), а
у унутрашн^ости широки (до 1,20 m). Кров je свакако био двосливан, са конструкциям од дрвета.

Fig. 2 — Рекокструкцида насноаятичке житнице у Маскару.
Бреме подизаньа и коришЬеаьа ове гра^евине може се без теiiiKoha одредити на основу новца коди je откривен у н>ено] унутраашьости (укупно 42 комада). Ако се изузме ]вдан новчиЬ Гордидана III, ави остали примерци на^еног новца поточу из IV ве
ка, односно ковами су у раедобл>у од владавине Лицинида и Кон
стантина Великог до Теодосида I. Гра1>енииа je очигледно подиглута у другод децещци IV века, а порушена je деведесетих го
дина истог века (надмла!)и примврак на^еног новца кован je 383.
године), вероватно од варвара Kojn су после битке код Хадрщааюпол>а препланили балканоке провинциде.
Намена гра^евике кода je откривена у Маскару може се утврдити на основу брод'них aHanoraja. Гра^евине готово истоветких основа, отнривене у разним деловима Римске империд'е, протумачене су као складашта (horrea), орвенотвено као житнице.4
Упркос иаузетне важности ове врете гра^евина за снабдеванье
храном градског стшовништва и водске, о жипницама у Горню]
Мезиди ope археолошких истраживан>а у Маскару ниде се гото
во яишта знало. Данас се, ме^утим, располаже подацима не са4 Упереди: G. Rickman, Roman Granaries and Store Buildings, Cam
bridge 1971, 213 и дал>е, fig. 40—59.
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Fig. 3 — Основа житнице у Оачаници (црема Е. Чершкову).
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мо о неколико BojiHMx окладишта хране у утвр^енэима дуж Дунава (Болетин, Велики Градац, Чезава) seh и о joui четири ве
лика окладишта у унутраппьости Горн>е Meoiije, о житницама у
Сочаници, Heim, Брзом Броду и Гамэиграду.5
Житница у Сочаници (Municipium DD), Kojy je истражио и
описао Е. Чершков,6 састс^и се од две правоугаоне тробродне простори] е, раздво]ене двориштем, и широких портика kojm су изгра^еии дуж фасада, rj. страна на копима се налазе улази (fig. 3).
Тробродне простори]е niviajy готово исте димвнзеде као и жит
ница у Маскару (43,30 х 16 m и 42,70 х 15,50 m), а од гье се разлиKyjy jeflMHO по о^ачанзима дуж унутрашших зидова. Подударно
je и време шихове изградгье: житница у Сочаници подитнута je
у време прве тетрархиде, можда само неку годину пре житнице у
Маскару. Да би ce osaj монументални архитектонаки ансамбл ca
rpадио, порушане су ове старице гра^евине, нивелисан je терен, а
при томе je эапоставл>ен и храм ко^и се pamije налазио на овом
месту.7
Археолошка истраживальа Koja оу 1971. и 1972. године вршена на периферией ПеЬи, на месту званом Градина, показала су
да се током IV века овде налазио ]едан од на]веНих сабирних
центара хране у Гор&од Meanjin.8 На Градини су откривене че
тири гргфевине, приближно истоветних облика и димензи]а, коде
су раапоре^ене око jeniior пространог, трапезоиднюг дворишта
(fig. 4). Свака од ових гра^евина оастоци се само од jefflHe издужене правоугаоне просторэде, дуге 75 m, а широке 12 т. Зидови,
широки 1,20 т, о^ачани су дуж споллшх страна пиластрима. Улаз
се налазио на ^zryscoj страни, окренугод дворишту, а уяутрашши
простор je таяли зидовима разделен на три брода jennaKe ши
рине. Зидови су порушени готово до темельа. На основу структу
ре и садржада културног enoja може се закл^учити да je osaj
монументални гра^евиноки комплекс сагра^ен на раните ненастатьеном терену, и то KpajeM III или почетком IV века. На^ене
керамичке посуде, новац и украсни предмети noKasyjy да je ово
место остало сабирни центар хране ове до последнее децени]е IV
века.9 Ова велика житница свакако je била повезана са населяем
чиди оу остаци откривени испод куЬа дананпье ПеЪи.10
* О житницама у утврЬен>има на мезщском лимесу види: П. ПетровиЬ, О снабдеваюу римских трупа но Ъердапском лимесу, Старинар,
Н. С. XXXI, 1980, 53 и дале.
• Е. CerSkov, Municipium DD, Beograd 1970, 15—21.
' Ibid., 20—25.
* Археолошка ископаван>а на овом месту организовао je Завод за
заштиту спаменика културе АП Косово у Цриштини. Колени ЪорЬУ Ко
валеву, руководиоцу ових ископаван>а, дугу^ем захвалност што ми je
омогуйио увид у теренску документацизу и што ме je упознао са главним
резултатима csojwx испраживаша.
• ПронаЬеки новац, сем три примерка, оотиче из IV века. Hajöpojни}И су примерци из времена Константина I и Констакци^а II, а на]мла!уи
je кован у време владавине Грапизана.
*• Е. Cerákov, Rimljani na Kosovu i Metohiji, Beograd 1969, 39.
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Fig. 4 — Основа житница на локалиггету Градина, код Пейи
(схематски приказ).
Две житнице коje су отяфивене у североисточним областима Горнье Мезиде, у Брэом Броду и Гамзиграду, везане су за
цароке поседе. У Брзом Броду (Mediana), око 150 m неточно од
царске виле, откривека je правоугаона гра^евина Koja je дуга
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чка 90 m, а широка 25 m.11 Гра^евлна се састо]1И од велике, издужене rrpocTopjije (80 х 18 m), раздел.ене са два реда од по 11 стубаца на три брода ]еднаке ширине, и ходника Kojn je у средишту
отворен, одноано преображен у портик (fig- 5). Ова зграда подиг-

Fig. 5 — Основа житнице у Брзом Броду.

нута je у исто време кад и оближньа царска вила, свакако пре
средине IV века. Страдала je у време провале Хуна 441—442. го
дине, али je Kaoroije обновлена и коришНена, чини се, током целот VI века.12
Око 310. године подигнута je житница чици су остаци от■кривени на месту званом Мал» градиште, коje je удал.ено око
250 m од западног бедема цараке палате у Гамзиграду.13 Ова жит
ница je готово истоветна OHOj у Маокарима, само je од н>е нешто

" Део ове житнице отнривен je цре Другог светсиог рата (уп.: Р. О.
БратаииН, Архволошка истраживауьа у Брзом Броду, Старинар XIII, 1938,
200—204); у целини je откривена при систематсмим археолошким ископаван>има KOjMMa руководи др ЛЬубица ЗотовиИ.
11 Колепияици Jb. ЗотовиН дутузем захвалност за све овде изложене
податке о житкици у Брзом Броду.
11 Житница на локалитету Мало градиште истражена je оондажно
1978. године приликом аистематсгагх археолош ких истраживанза касноантичке палате у Гамзиграду.
http://www.balcanica.rs
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веких димензяца. Правоугаона просторна (44 х 16 m) разделена
je са два реда од по осам стубаца на три брода зеднаке ширине,
а фасада je разучена снажним пишастрима Kojw су на дужим
спранама широки 0,80 m, а на уншм 1,40 m (fig. 6). Зидови, ncojn
no4MBajy на ojanaHMM темелима, граЬени <зу од притбсаног камена и опека, у техници opus incertum. На гаиховод yuynpannboj
страни, наспрам гогластра, очувани оу почеци лукова, коди поKa3yjy да je спратну конструкцэду носио крстасти 'свод. Уз извеоне преправке, извршене срединам V века, ова граЬевина je
коришНена до почета VII века.
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Fig. 6 — Основа житнице на локалитету Мало страдиште, код Гамаипрада.
Све овде описане житнице са територще Горное Me3Hje по
дигнуте су у релативно кратком раздоблу: шцедна од ших ни]е
сагргфена пре Диоклещцана нити после Константина I. Haj ста
рта je, чини се, житница чиди су остаци откривени на перифе
рией Пеки. Само Kojy годину кахзнще, вероватно негде измену
300. и 314. године, сазидане су житнице у Сочаници, Маскару и
noKpaj Гамзиграда, а после HajBmne две децешце и житница у
Брзом Броду. С друге стране, житнице у Маскару, Сочаници и
на Малом градишту до те мере су меКусобно атичне по изгледу
и техници градн>е да се добила уписак да су их саэидали йети
MajcTopn.
Подударност у времену изградн>е и изгледу ових грai)еви
на свакако je резултат нових економсюих мера Koje су успоставл>ене крадем III века, и то од 'стране Hajemne државне власти.
Територида Горное Me3H¡e била je у ово време век разделяема на
четири лровикциде: Приобалску Даниду (Dacia Ripensis), Средоземну Данилу (Dacia Mediterránea), Meo&ijy (Moesia Prima) и Дарданиуу (Dardania). Чин>еница да се у овим овим провинци]ама
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готово истовремено подижу монументалне и j однообразие жит
нице указу] е на успоставл>а1ье ]единственог и добро организованог система прикуплана хране у залезу дунавског лимеса."
Ако се суди по хронологией овде описаних житница онда je више него извеано да je творац овог система био Диоклецидан и да
je Taj систем у провинцэдама xoje су формиране на територизи
Горше Meanje бесггрекорно функционисао ове до провале Гота на
централнобалканоко подруге у последнем децегоцама IV века.15

14 Подизан>е ових житница можда треба веэати за увоЬек>е annona
miMtarLs. О времену увоЬен>а ове таксе и н>еним последацама вида отгагирHMje G. Rickman, op. cit., 278 и дал>е.
ls Структура овог система и н>егово функционисанэе може се делимично реконструисати на основу Теодоси^евог кодекса (Codex Theodosianus)
и епилрафских спомеяика (ул. G. Rickman, op. cit., 283 и дал>е).
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