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3aBH4ajHH My3ej

Свстозарево

ПРАИСТОРШСКО НАЛАЗИШТЕ BYJ1A Y ОСТРИКОВЦУ

КОД СВЕТОЗАРЕВА

Прилог проучаван>у бакарног и бронзаног доба у Поморавл>у

Градинско насел>е из бакарног, бронзаног и гвозденог доба

Була у Остриковцу, површине од око jeflHor хектара, налази

се на ниском огранку Jyxopa Kojn доминира северозападним

делом Парапинске котлине.1 Каменолом KojH се налази на Haj-

исгурешцем делу огранка унингпю je више од jeflHe трепине

локалитета. Културни ело] у средишту населэа износи око je-

daH метар, а на осталим с!еловима je знатно тан>и. Стратигра-

фща je поремепена осим на jyroHCTOMHOM делу насел>а, где je

делимично сачувана. На том делу насел>а налази се веКе ве-

штачко узвишен>е, по свему судеКи остаци фортификационог

система на улазу градине из гвозденог доба.2 Ca овог локали

тета виде се читава Парапинска котлина, места на KojHMa при

токе Велике Мораве улазе у н>ену долину и теснац Гшъе ко]н

чини границу измеЬу Парапинске котлине и Светозаревског

пол>а.

Од стамбених об^еката пронаЬени су само остаци 1едне

костолачке колибе и укопани део винковачког станишта. Од

костолачке колибе очуван je ]едино део основе на KojH су

пали делови зидова. Основа колибе je добро нивелисана иако

се налази на нагнутом терену. Укопани део винковачког ста

ништа je четвороугаоног облика, са заобл>еним угловима, се-

кундарно je служио као jaMa за отпатке (jaMa 3).

1 M. Stojié, Gvozdeno dobа и basenu Velike Morave, Beograd—Sveto-

zarevo 1986, 20; M. Гарашанин — M. СтсуиН, Була у Остриковцу — гра

динско насе/ъе из металног доба, Гласник ерпског археолошког друш-

тва, 3, Београд 1986, 192—194.

г М. CTojHh, нав. дело.

http://www.balcanica.rs



172 Balcánica XX

На Були у Остриковцу испитано je 10 jaMa, пет из бакар-

ног и пет из бронзаног доба.

Културни периоди у Остриковцу означени су на следепи

начин:

— Остриковац I — бакарно доба

— Остриковац II — бронзано доба

— Остриковац III — гвоздено доба

ОСТРИКОВАЦ I

Y сонди (сонда VI) где су пронаЬени остаци костолачке

колибе констатовано je пет сло^ева, од kojhx прва четири при

паду бакарном добу, Остриковац I-a — I-d, а пети бронзаном

добу.*

Из првог, HajcTapnjer enoja (Остриковац I-a) kojh измеЬу

осталог обухвата стратум испод основе колибе потиче мали

6poj керамичких фрагмената, али са врло карактеристичним

стилским oбeлeжjимa. Керамика je грубе фактуре, мрке 6oje,

а израЬена je од земл>е Koja je мешана са иситаеном школ>ком.

ПосуЬе je благо профилисано. Украшаване су само ман>е по

суде. Омил>ена техника je жлебл>ен>е, a Haj4eiurm украсни мо-

тиви су шрафирани троугли, четвороугли и цик-цак траке.

Украсни мотиви и н>ихове комбинашке noÄcehajy на декора-

тивни стил баденске културне групе.4 Oeaj украсни стил раз-

nmcyje се од баденског по техници jep je декоращца изведена

жлебл>ен>ем а не канеловааем, како се то практиковало на ба-

fleHCKoj керамици. Лонци и питоси су благо профилисани, има-

jy дебеле зидове. Посебно су карактеристични лонци и судови

дебелих порозних зидова Kojn су израЬени од земл>е помешане

са иситньеном школ>ком.

Керамика из другог enoja (Остриковац I-b), enoja ко]и

обухвата и основу колибе, знатно je öpojHHja од керамике из

првог enoja. Нешто фин^е фактуре су ман,е посуде, док су

питоси и лонци грубе фактуре. Boja им je мрка. Ман>и судови

су израЬивани од земл>е Koja je мешана са прахом од школ>ки

или ситним песком. Лонци и питоси су начин>ени од земл>е у

Kojoj има доста издробл>ене школ>ке. Од облика су застугаьене

зделе, лонци и питоси. ПосуЬе je благо профилисано.

Зделе су „S" профилащце, а на рамену су украшене ши

роком траком Koja je испун>ена густом мрежастом шрафуром.

Известан 6poj здела je украшен у „Furchenstich" техници, тра

ком Koja je испун>ена шрафираним троуглима (Сл. 1). Ови

* U ovaj pregled uvrätena je i keramika iz ostalih sondi koja ima

analogije u keramici iz slojeva sonde VI.

4 О ukraSavanju: N. Tasié, Badenski i vuëedolski kulturni kompleks

и Jugoslaviji, Beograd 1967, 21; S. Dimitrijevic, »Badenska kultura«,

Praistorija jugoslovenskih zemalja, Sarajevo 1979, 205—217.
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2 Пирот, локалнтет Град
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11 Дреновац, локалнтет Слатнна
12 Острикона и, локалнтет Була

13 Топола, локалнтет Луба воде
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17 Дубока, локалнтет Селиште

18 Корипани, локалнтет Коса
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20 Поповип. локалнтет Чот
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23 Сараорцн, локалнтет Ma j,van
24 Дубравниа, локалнтет Opauije
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украсни мотиви се различу од сличних мотива из претход-

ног crioja по yicpaoHoj техници („Furchenstich"). Лонци и ни-

тоси HMajy заравньен обод, уз 4Hjy je спол>ну ивицу налепл>ена

трака, и дуг конусан врат. Због велике количине издробл>ене

школже у земл>и од Koje су израЬени велики судови, зидови

су порозни.

Из треЬег елоja (Остриковац 1-е) потиче 6pojHa керамика.

Поред здела, лонаца и питоса, у OBoj керамици je идентифи-

кован нов облик судова непознат у претходним стратумима —

пехари. Фактура керамике je средн>а или груба, a 6oja мрка.

Земл>а од Koje je израЬивано nocybe помешана je са фино исит-

1ьеном школ>ком или песком. Ш^едини лонци и питоси су на

чинай од земл>е Koja je помешана са грубо издробл>еном

школ>ком.

Према облику, зделе се могу разврстати у две трупе: по-

лулоптасте зделе и зделе благе „S" профилащце. Полулоп-

тасте зделе су украшене на рамену или на читавом горн>ем

делу (Сл. 2—3). Haj4enihH украсни мотиви су: шрафирани троу-

глови или правоугаоници, лучни зарези, yrmojeira зарези и

мала правоугаона удубл>ен>а коja су изведена инструментом.

Неколико полулоптастих здела je уз спол>ну ивицу обода укра

шено брадавичастим испупчен>има. Нешто су pefee полулопта-

сте зделе коje су украшене кратким хоризонталним линщама

груписаним у траке. Технике украшаван>а су урезиван>е ли-

HHja, меЬу KojHMa су и линще Koje ce cacToje од повезаних

косих убода („Furchenstich"), и жигосаае. Зделе „S" профила-

щце су углавном украшене на рамену (Сл. 4) сем неколико

примерака Kojn су украшени и испод обода (Сл. 5). Технике

украшаван>а ових здела су жигосан>е (зарези, ynBojemi зарези,

квадратна или правоугаона удубл>ен>а), урезиван»е („обично"

урезане линще и лини^е Koje се cacroje од повезаних косих

убода — „Furchenstich") и пунктиранче (коси убоди, мала ja-

мичаста удубл>ен>а). Омшьени мотиви су квадратне или пра-

воугаоне метопе испун>ене густо урезании линщама или заре-

зима, yrjBojeHHM зарезима, квадратним удубл>ен>има (Сл. 4);

узане траке испун>ене „X" мотивима, мрежасто шрафиране тра

ке, узане траке Koje ce cacToje од кратких зареза, цик-цак ли-

HHje, шрафирани троуглови, троуглови испунчени косим убо-

дима, метопе испун.ене линщама у „Furchenstich" техници, гу

сто урезане цик-цак линиje, jaMH4acTH убоди груписани у троу-

глове. Неколико здела „S" профилац1че има на рамену туне-

ласту дршку Koja je на ropaoj страни украшена мотивима осо-

беним за oeaj стратум (цик-цак лини^ама, зарезима, убодима).

Пехари су релативно 6pojHH, среднее су фактуре и мрке или

мркоенве 6oje. ИзраЬени су од земл>е Koja je помешана са

прахом од школ>ки или финим песком. Ове посуде HMajy дуг

конусан врат и лоптаст трбух („S" пpoфилaциja), а неколико

примерака има и трапезасте дршке испод обода Koje су про
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бушене на више места (Сл. 6). Пехари су украшени косим

убодима груписаним у траке Koje се налазе испод обода и на

рамену. Омшьени су и украони мотиви у „Furchenstich" тех

ници Kojn покриваj у знатне делове рамена. 1едан изразито

велики пехар украшен je на горн>ем делу врата узаним тра-

кама коje су наизменично испун»ене убодима или кратким

лучним зарезима. Taj пехар имао je на рамену тунеласту дрш-

ку 4nja je горн>а страна украшена на исти начин као и сама

посуда (Сл. 7). Y истом aïojy наЬено je неколико фрагмената

посуда Koje су украшене малим жигосаним „о" мотивима. Ова

врста украса je, меБутим, карактеристичнща за следепи 4. cnoj

(Остриковац I-d), HajMnabn енеолитски cлoj у Остриковцу.

Сло] 4 (Остриковац I-d) богат je налазима керамике. Зем-

л>а од Koje je израЬивано посуЬе мешана je са прахом од

школ>ки или финим песком. Облици посуда Kojn су констато-

вани у aïojy 3 (Остриковац 1-е) застушьени су и у 4. aaojy.

Полулоптасте зделе су нешто вепе од здела истог облика из

претходног стратума. Одлику]е их богат дуборезни украс по

целом горном делу посуде (Сл. 8). 1една здела je украшена

у типичном дуборезном стилу, особеном за рану вучедолску

културну групу. За oeaj aïoj, меЬутим, карактеристичнще су

зделе Koje су украшене у стилу 4Hja eвoлyциja Tpaje од Kpaja

баденске културне групе, a Koja je на')бо!ъе документована у

Остриковцу. Важна стилска одлика керамике Остриковац I-d

jecTe обилна употреба инкрустащце. Омил>ени украсни мотиви

на зделама су жигосана правоугаона удубл>ен>а са назубллном

основой (ради инкрустащце), шрафирани троуглови, узане цик-

-цак траке, густо урезане цик-цак пини]е, узане траке изведене

назубл>еним инструментом (Сл. 8). Зделе „S" профилащце су

6pojHe. IlojeflHHH примерци тих здела HMajy на рамену туне

ласту дршку (Сл. 10). Вепина здела je поред друге декорашце

украшена „о" жигосаним мотивима или минщатурним спира-

лама. Горина страна ових тунеластих дршки украшена je густо

урезаним цик-цак или косим лини]ама. Пехари из 4. crioja

pa3nHKyjy се од пехара из 3. enoja по томе што су ови Haj-

чешпе украшени „о" жигосаним мотивима. Унутрашгьа косо

разгрнута страна обода jeflHor великог суда HeyooH4ajeHor об

лика украшена je шрафираним троугловима измеЬу kojhx се

налази узана неорнаментисана цик-цак трака, док je обод код

другог суда сличног облика украшен троугловима и цак-цак

линщама изведеним у „Furchenstich" техници. Великом суду

припадали су и фрагмента Kojn су украшени у fly6ope3Hoj тех

ници различитим мотивима, уз обилну примену инкрустац^е.

Y истом стратуму je наЬено и неколико фрагмената коничних

пехара Kojn су украшени „о" мотивима и у Äy6ope3Hoj тех

ници (Сл. 11—12). Жигосаним „о" мотивима украшено je и

неколико лонаца и питоса. Из истог cioja потиче и неколико

фрагмената керамике Kojn су украшени у TaK03BaHoj шнур
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-техници (Сл. 13). Из истог стратума потичу бакарна игла са

бипирамидалном главой и биконична оловна перла (Сл. 14).

Археолошки материал из jaMa затворених културних це

лина, koj'hx има пет, стилско-типолошки одговара материалу

из трепег стратума (Остриковац 1-е). Иначе, Hajemue матери-

jaлa потиче из }едне jaine за отпатке (]ама 5). Од керамичких

облика застушьене су зделе, пехари и лонци. Y jaMH 5 наЬен

je и фрагмент пехара kojh je испод обода украшен „о" мо-

тивима.

3axBan.yjyhH овим, стратиграфски jacHo H3flBojeHHM нала-

зима могупно je релативно хронолошки разврстати и осталу

керамику коja потиче из поремепених cnojeBa у Остриковцу,

као и керамику са осталих локалитета у Поморавл»у.

Керамика Koja penpeeeHTyje ело] Остриковац 1-а конста-

тована je на локалитетима Новачка hynpnja у Грчцу, Коса у

КроЬанима и Л>уба воде у Тополи код Светозарева.5 Занимл>иво

je да се ови локалитети налазе на подруч]у на коме су се сво-

jeepeMeHO налазила 6pojHa насегьа баденске културне групе,

а што je важно кад се има у виду да je керамика из стратума

Остриковац 1-а украшена мотивима Kojn су вероватно настали

на традищцама баденске културне групе.6

Керамика коja оп,пику]е Остриковац I-b налажена je на

локалитетима Цигански юьуч у Трупалама, Бубан* у Новом

Селу, Велика Хумска чука у Хуму, 1еленац у Алексинцу, Коса

у КориКанима, Новачка hynpnja у Грчцу и MajflaH у Сараор-

цима.7 Вепина ових локалитета налази се у долини тужне Мо

раве и у jYжним деловима долине Велике Мораве.

Керамика Koja карактерише enoj Остриковац 1-е евиден-

тирана je на вепем 6pojy локалитета: Градац у Злокупанима,

Град у Пироту, Бубан. у Новом Селу, 1еленац у Алексинцу,

Лазарица у Крушевцу, Орнице и 1азбине у Макрешанима, Пе-

трус у Поповцу, Слатина у Дреновцу, Сарина меЬа у Свето-

зареву, JepHHHH град у Старом Селу, Селиште у AyöoKoj, Коса

у Корипанима, 1еринин град у Градцу, Чот у ПоповиЬу, Кре-

чански поток у Вишевцу, Новачка hynpnja у Грчцу и MajflaH

5 Keramika sa lokaliteta Novaöka cuprija poznata mi je iz autopsije;

keramika sa lokaliteta Ljuba vode u Topoli éuva se u Zavicajnom muzeju

u Svetozarevu, nepublikovano; za keramiku iz Koricana upor. M. Богда-

новиЬ, Централна Cpöuja у бакарно доба, Станишта, KparvjeBau 1985, 14.

• Vid. napomenu 4.

7 Праисторщске културе Поморавла и источне Cpöuje, каталог пз-

ложбе, Ниш 1971, каталог 6poj 213; Р. Галовий, Праисторщско населе Je-

ленац код Алексинца, Зборник радова Народног музеja, II, Београд

MCMLIX, 329—338; М. Богдановип, нав. дело; Д. Гарашанин, Студще

из металног доба Србще, Старинар IX—X, Београд 1959, 195; Р. Гало-

вип, нав. рад, T. I—VIII; М. Богдановип, нав. дело, слика 38/a-h, слика

40/а, d; Arheoloska grada sa ostalih lokaliteta poznata mi je iz autopsije.
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у Сараорцима.8 Налазишта ове фазе су HajöpojHHja и равно

мерно су распореЬена у Поморавл>у. Керамика са локалитета

у долини .Гужне Мораве и околини Светозарева одлику]'е украс-

ни стил у коме се прожима]у декоративне технике и мотиви

особени за посуЬе Остриковац I-a — I-b, са украсним стилом

Kojn je карактеристичан за костолачку културну трупу у По-

дунавл>у. На локалитетима распореЬеним по ободу Дон>омо-

равске равнице (северно од Багрданског теснаца) и у Шумадоци

застугаьенща je керамика Koja je раЬена у типичном косто-

лачком стилу него она Koja oдликyje спо) Остриковац 1-е и

остале локалитете у Поморавл>у.в

Bpoj локалитета у Поморавл>у на KojHMa je наЬена кера

мика Koja одговара керамици Остриковац I-d je релативно

мали; осим Буле у Остриковцу, то су Баре у Винорачи, Градац

у ЗлокуЬанима и Град у Пироту.10 Карактеристично je да се

сви ови локалитети налазе у jyжнoм делу Велике Мораве и у

долини 1ужне Мораве, односно изван noflpy4ja у Koje су у

jeflHOM тренутку продрле вучедолске 3ajeflHHne.n

Одговор на питан>е какав je културни и хронолошки однос

енеолитске културне манифестащце Kojy penpe3eHTyje Остри

ковац I према истовременим културним nojaeaMa у суседним

областима, пре свега npy>Kajy аналопце у керамици.

Остриковац I — Cofofeni

Сличности у керамици из Остриковца и Cotofeni културне

групе израженще су у орнаментици него у типовима посуЬа.

üojeflHHH украсни мотиви Kojn одли^у керамику из стратума

Остриковац 1-а — троуглови шрафиранн жлебовима — заступ-

л>ени су и у орнаменталном стилу фазе Cotofeni I.12 По свему

8 Б. Сталио, Градац — npaucropujcKO населе, Београд 1972, 21—22;

иста, Неколико рано-бронзанодопских елемената на керамици са Градца,

Зборник радова Народног My3eja, II, Београд MCMLIX, 323, сл. 26—27;

Праисгорщске културе Поморавла и источне Србще, каталог изложбе.

Ниш 1971, каталог époj 213, слика 213; каталог 6poj 185—187; Бубон» и

Велика хумска чука, каталог изложбе, Ниш 1983, слика 118, 120, 123—127,

131, 135—144; Р. Галовнп, нав. дело, 329—338; М. Богдановий, нав. дело,

14, 22—23, 19—20, 21; Д. Гарашанин, нав. рад, 195; materijal sa ostalih

lokaliteta poznat mi je iz autopsije.

• M. Богдановий, нав. дело, слика 38/a-h, слика 40/а, d, слика 55—58,

60, 62, 21.

10 Keramika iz Vinoraèe i Pirata poznata mi je iz autopsije; za ke-

ramiku iz Zlokucana upor. Б. Сталио, нав. дело.

11 O prodoru nosilaca vuéedolske kulturne grupe na podru6ju Srbije

vid. S. Dimitrijevié, Zur Frage der Genese und der Gliederung der Vuce-

doloer Kultur in dem Zwischenstromlande Donau-Drau-Sawe, Vjesnik ar-

heoloäkog muzeja u Zagrebu, 3. serija, sveska X—XI, Zagreb 1977—1978,

a P. Roman, Kultura Cofofeni, Bucuresti 1976, PI. 36/A-al; PI. 55/4;

PI. 65/3, 10, 16.

12
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судепи, ова сличност je пре резултат сличних културних основа

(баденска културна група) него последица меЬусобних ynujaja.

Широка, мрежасто шрафирана трака, Koja je водепа украсна

форма фазе Остриковац I-b, HHje констатована на Cojofeni ке-

рамици. Орнаментални мотиви керамике enoja Остриковац 1-е

HMajy релативно 6pojHe аналoraje на посудама фазе Cotofcni

III.13 Аналогиje за керамику стратума Остриковац I-d су мало-

6pojHe у Cotofeni керамици.14 Интересантно je да су на неким

локалитетима у Поморавл>у регистровани типични налази Со{о-

feni керамике (фаза Cojofeni III), као што je то на локалите

тима Петрус у Поповцу и Чот у ПоповиНу.15 Ови налази ука-

3yjy и на повремене ynnjaje Co¿ofeni културне групе на исто-

времене 3ajeflHnne у Поморавл>у. И поред ових чшьеница може

се закл>учити да су културна прожиман>а измеЬу Cojofeni кул

турне групе и културне манифестащце Kojy penpe3eHTyjy енео-

литски стратуми у Остриковцу спорадични.

Остриковац I — Костолац

Само керамика из стратума Остриковац 1-е има аналопце

у керамици костолачке културне групе.18 Те аналогов су Haj-

изразитще у украсним мотивима и декоративним техникама.

МеЬутим само je део керамике у cnojy Остриковац 1-е укра

шен у стилу Kojn je 3ajeÄHH4KH и за костолачку керамику, jep

из истог стартума потиче и керамика декорисана на специфи-

чан начин, заснован на наслеЬеним локалним традиц^ама.

Остриковац I — Вучедол

Керамика коja има паралеле у керамици вучедолске кул

турне групе потиче из стратума Остриковац I-d, HajMnaber енео-

литског enoja на овом локалнтету.17 Иако je керамика овог

стила малоброша у односу на остале врете керамике из enoja

Остриковац I-d, она je ипак значаjна за утврЬиван>е релативно

хронолошког односа вучедолске културне групе према култур-

Hoj мaнифecтaциjи Kojy penpe3eHTyje oioj Остриковац I-d.

Занимл>иво je да ова керамика има oбeлeжja такозване

преткласичне вучедолске керамике, односно HajcTapnje фазе

» Исто, pl. 81/5,19; Pl. 83/1; Pl. 108/12; Pl. 112/10.

11 Исто, Pl. 113/11.

" Исто, Pl. 50/3.

м О stilskotipoloäkim odlikama kostolaôke keramike vid. N. Tasié,

Kostolaöka ¡cultura, Praistorija jugoslovenskih zemalja, III, Sarajevo 1979,

253—259 i navedena literatura.

17 S. Dimitriievié, Vuöedolska kultura i vuöedolski kulturni kompleks,

Praistorija jugoslovenskih zemalja, Sarajevo 1979, 253—259.
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вучедолске културне трупе.18 МеЬутим, у Србищ нису регистро

вани локалитети из HajpaHHjnx фаза вучедолске културне тру

пе, па због тога ова керамика mije, дубоко у унутрашньости

Cpönje, могла настати под н>еним yrauajeM. Интересантно je да

ни у Остриковцу ни на другим поморавским локалитетима

Hnje налажена керамика Koja би стилско-типолошки одгова-

рала керамици из такозване посткласичне фазе вучедолске

културне трупе, из времена када су н>ени носиоци продрли

у непосредно суседство (Шумадщу), па чак и у неке пери-

ферне области Поморавлл.19

Као могуНно o6janiH>eH>e овог питан>а намеЬе се претпо-

ставка да су се културна манифестанта Остриковац I-d и ву-

чедолска културна група независно развщале, а да меБусобне

сличности у покретним налазима представлюjу резултат бли-

ских културних основа са Kojnx су оне започеле CBoj pa3Boj.

Остриковац I — врпчаста керамика

Врпчаста керамика налажена je у стратуму Остриковац

I-d. Y Toj керамици je посебно знача]ан типичан Glockenbecher

суд Kojn има истоветне стилско-типолошке одлике са ]ещшм

звонастим пехаром из среднее Европе (Сл. 13).20 Taj суд je

доказ о директном yranajy Glockenbecher културе на збиваньа

у Поморавл>у. Керамика украшена у врпчастом стилу прона-

Ьена je на joui jeHHOM налазишту у Поморавл»у, на локалитету

Слатина у Дреновцу.21

Остриковац I — винковачка културна група

Хоризонт винковачке културне групе npecnojaBa HajMnabn

енеолитски стратум на локалитету Була у Остриковцу. Неко-

лико фрагмената керамике израЬених у дегенерисаном стилу

Остриковца Ind, Kojn су наЬени у nojeflHHHM винковачким за-

твореним целинама, дозвол.авали би могуКност да je смена

измеЬу енеолитске манифестацще у Остриковцу и винковачке

културне групе била непосредна. МеЬутим, ManoöpojHOCT ове

керамике ynyhyje на опрез при даван>у дефинитивног суда о

том питан.у.

Аналопце у MaTepnjany nocroje и у join неким културним

групама на Балкану. На пример, врло су интересантне стилске

18 Исто.

" Исто, карта 6.

» G. Chulde, The Danube in Prehistory, Oxford 1929, Fig. 105.

и Materijal se éuva u Zavicajnom muzeju u Svetozarevu, nepubliko-

vano.

12*
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паралеле у енеолитском материалу из Dikili Tasha.22 МеЬутим,

у овом тренутку недоста]у подаци на основу koj'hx би се утвр-

дило да ли je сличност у археолошком материалу последица

меЬусобних културних контаката, yranaja и прожиман»а, или

je пак резултат развода на сличним културним основама.

Истраживан>а су показала да je културни pa3Boj у Остри-

ковцу од Kpaja баденске културне групе до почетна брон-

заног доба прошао кроз четири континуиране фазе (Острико-

вац I-a — I-d). И поред многих сличности у материалу са

културним групама у суседним и другим областима, oeaj

pa3Boj у Остриковцу je имао специфична o6ene>Kja Koja ce

jacHO виде на керамици. Аналопце материала noKa3yjy да je

културна манифестанта у Остриковцу Tpajana дуже од било

Koje културне групе у суседним областима, па се из тих раз

лога не може сматрати регионалном манифестантом неке од

н>их. Очигледно je да стратуми Остриковца I документу

специфичну енеолитску културну nojaey на Балканском полу-

острву. Да би се ова културна манифестанта дефинисала као

посебна (нова) културна група Heflocrajy извесни подаци као

што су распростран>еност, одлике стана, облици привреЬи-

ван>а, култ, и joui неки. Због тога се чини целисходним да се

културна манифестанта Kojy penpe3eHTyjy стратуми Остри

ковца I у археолопци означи у овом тренутку као тип Остри-

ковац, а будупа истраживан>а показапе да ли je она посебна

културна група у енеолиту Балканског полуострва.

ОСТРИКОВАЦ II

(бронзано доба)

Културни cnoj из бронзаног доба у Остриковцу je танак

и не пружа стратиграфске податке. Извесну могупност за перио-

дизащцу бронзаног доба на овом локалитету Äajy налази,

углавном керамика, из пет jaMa Оаме 1, 2, 3, 4 и 5).

Зама 1

JaMa je била испун>ена керамиком, купним лепом, лом-

л>еним каменом, животин,ским костима и пепелом; наЬени су

и неколико кремених ножиНа и алатка од jeneiber рога. Поред

винковачке керамике, Koja чини Hajeehn део налаза, релативно

je 6pojHa и керамика израЬена у ватинском стилу. У винко-

ea4Koj керамици су идентификоване полулоптасте зделе са

широким хоризонталним профилисаним ободом и трапезастим

a J. Deshayes, Les fouilles de Dikili Tash et l'archéologie yougoslav

Зборник радова Народног My3eja у Београду, VI, Београд 1970, Fig. 36—38;

M. Séfériadès, Dikili Tash: introduction à la préhistoire de la Macédoine

oriental, Bulletin de Correspondance Hellénique, CVII — 1983, École fran

çaise d'Athènes, 662—668, Fig. 58.

http://www.balcanica.rs



M. C-rojHh, ripancTopHjcKO налазиште ЪуАа. 181

дршкама у иивоу обода, зделе „S" ггрофилацще са тунела-

стим дршкама Koje noße3yjy обод и раме, благо биконичне

зделе, лонци и питоси благе профилащце са ]езичастим или

хоризонтално или вертикално пробушеним дршкама. Лонци

и питоси су украшавани густо урезании линщама, барботином,

пластичним тракама коje су прекривене отисцима врхова

npcTHjy, брадавичастнм испупчен>има и пластичним ребрима.

Пехари ватинских облика су оштро профилисани, а на ободу

HMajy карактеристична троугласта проширеньа. Hcroj врсти

керамике npnnanajy inojbe и лонци чще дршке noAcehajy на

ране облике дршки типа anssa lunata (Сл. 15—16).

JcLMa 2

Изузима]упи jeдaн фрагмент пехара Kojn има ватинска

oбeлeжja, остала керамика у jaMH 2 je винковачка. Y jaim

су налажене зделе, шол>е, лонци и питоси Kojn су слични кера-

мици из jaMe 1. Пехари су релативно öpojmi; paзликyjy се

две врете — крушколики са две тракасте дршке Koje не пре-

лазе обод (слични су пехарима бубаяьско-хумске групе III) и

пехари са дугим цилиндричним вратом и тракастим дршкама

Koje полазе испод обода. ПронаЬени су и фрагмента лонца

4Hje je дно густо перфорирано. За ову jaMy су посебно карак-

теристични лонци и питоси Kojn на горн>ем делу врата HMajy

танку je3H4acTy дршку. Дршке Koje се налазе на рамену вели

ких судова могу бити je3H4acre, тунеласте, тракасте, трапеза-

сте, брадавичасте. НаЬени су велики купасти или пирамидални

тегови, више биконичних прпиьенака, мйшцатурни глинени

модел точка и фрагмента жрвньева. Са истог места потиче и

лепо обликован керамички елеменат куЬне (?) архитектуре.

Jana 3

Y jaMH 3, Koja je Hajöoraraja затворена целина винковачке

културне групе, imje налажена керамика у ватинском стану.

Поред керамике коja je стилско-типолошки слична винковач-

Koj керамици из jaMa 1 и 2, у H>oj су наЬени толико каракте-

ристични високи узани пехари са двема малим ушицама уз

обод (Сл. 17—19).
i

JaMa 4

JaMa 4 je била испун>ена пепелом у коме су само спора

дично налажени керамика и други археолошки матерщал. По

ред керамичких облика сличних посуЬу из осталих винковач-

ких jaMa, у jaMH 4 су пронаЬени jeflaH изразито велики пехар

са дугим конусним вратом и дугим тракастим дршкама и

фрагмента лонца чи]и je трбух украшен густим отисцима

врхова npcrajy. Из ове jaMe потиче и jeflHa конусна нога суда

Koja je украшена у дегенерисаном дуборезном стилу.
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Зама 5

Зама 5 je као и jaMa 4 била испун>ена пепелом у коме je

било доста винковачког археолошког матери]ала. CnojeBnra

структура jaMe yKa3yje на то да je она повремено пун>ена. Y

jenHOM од cnojeea у jaMH пронаЬена je здела у Kojoj су били

скелет рибе, кости великог 6poja животспьских врста и, што

je посебно занимл>иво, делови калоте л>удске лубан>е (Сл. 20).

На први поглед могло би се помислити да су л>удски остаци

ту сахраньени. ЛЬудске кости, меЬутим, нису имале некакав

посебан третман него су измешане са животин>ским костима,

керамиком и другим материалом. Из тих разлога би ce OBaj

cnoj пре могао повезати са неким сакралним него сепулкралним

култом.

Y jaMaMa 3, 4 и 5 налажена je искгьучиво винковачка

керамика, а у jaMaMa 1 и 2 je уз винковачку спорадично заступ

лена керамика ватинских одлика. Очигледно je да, с ]едне

стране, jaMe 3, 4 и 5, а са друге jaMe 1 и 2 penpe3eHTyjy две

сукцесивне pa3BojHe фазе винковачке културне групе у Остри-

ковцу. Типична винковачка керамика из културно хомогених

jaMa 3, 4 и 5 (онаква каква je позната са винковачких лока-

литета у Подунавл>у), сасвим извесно penpe3eHTyje cTapnjy

фазу живота винковачке за]еднице у Остриковцу.23 Спора-

дични примерци керамике ватинских одлика у винковачким

jaMaMa 1 и 2 ynyhyjy на млаЬе раздобл>е живота носилаца вин

ковачке културне групе на овом локалитету.

Подаци до Kojnx се дошло испитиван>ем ових jaMa су

драгоцени не само за релативну хронолопцу бронзаног доба

у Остриковцу, односно у Поморавл>у, него и за интерпретащцу

односа измеЬу винковачке и ватинске културне гоупе уопште.

Найме, керамика из jaMa 1 и 2 у Остриковцу показала je да

су ове две културне групе извесно време паралелно егзистирале

уз знача]но културно прожиман>е. Налази из enoja керамике

Koja одлику^е позшце фазе ватинске културне групе (пехари

украшени урезании спиралама и друго) yKa3yjy на то да je

након периода утицаja ватинске културне групе на винко

вачку наступио период самосталног pa3Boja ватинске за]еднице

на овом локалитету и, извесно, у читавом басену Велике

Мораве.24

я О vinkovaèkoj kulturnoj grupi vid. opSirnije: S. Dimitrijevid,

ArheoloSka iskopavanja na podruöju vinkovaökog muzeja od 1957. do 1965.

godine, Acta musei Cibalensis 1, Vinkovci 1966, 28 i dalje; N. Tasié,

Die Vinkovci-Gruppe — eine neue Kultur der Frühbronzezeit in Syrmien

und Slawonien, Archaelogia Iugoslavica, IX, Beograd 1968, 19—29, Abb.

1—14.

u M. Сто)"иЬ, TIpaucropujcKO населе Вецина мала y Majypy код

Светозарева, Старинар, Нова серила, юь. XXXVII/1986, Београд 1987,
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ОСТРИКОВАЦ III

(гвоздено доба)

Керамика и други предмети из гвозденог доба налажени

су спорадично на истраженом делу локалитета, што yica3yje

на KpaTKOTpajHO насел>е или на насел>е на коме се живело

повремено.23 На основу стилских обележ]а (украшаван>е „S"

жигосаним мотивима и литцама коje су изведене назубл>еним

инструментом) може се заюьучити да она потиче из гвозде

ног доба П-а у басену Велике Мораве.20

3AKJLY4AK

На локалитету Була у Остриковцу, у целини, и на joui

24 налазишта у Поморавл>у, делимично, документован je период

енеолита ко]и одговара paseojy у Подунавл>у од Kpaja баден-

ске до позних фаза вучедолске културне групе. На основу

стратиграфщ'е у Остриковцу и вепег öpoja jeflHocnojHHX на-

сел>а констатоване су четири pa3BojHe фазе ове дуге енео-

литске културне мaнифecтaциje (Остриковац 1а—Id). МеЬутим,

она ниje дефинисана као посебна културна група jep за то

недостхуу извесни битни подаци као што су они о распростра-

шености, привреБиван>у, изгледу стана, сахрааиваау и религии.

Винковачке затворене целине у Остриковцу омогуЬиле су

nepnoflH3auHjy ове културне групе у Поморавл>у. 3axBaîbyjyhH

BaTHHCKoj керамици Koja je пронаЬена у извесном 6pojy вин-

ковачких jaMa у Остриковцу добщени су важни подаци за

релативну хронологщ'у две културне групе бронзаног доба,

винковачку и ватинску.

Истраживаььа у Остриковцу покренула су многа нова

питан>а као што су културна и хронолошка интерпретащца

налаза керамике културе звонастих пехара на Були и другим

налазиштима у Поморавл>у, или питан>е релативне хронологще

и културних односа измеЬу винковачке и бубан>ско-хумске III

групе у Поморавл>у.

Свакако да he будупа истраживан.а у Остриковцу и дру

гим налазиштима дати одговор на нека од ових питан>а и

тако допринети болеем познаван>у металног доба у Поморавл>у.

« M. Stojié, Gvozdeno doba и basenu Velike Morave, Beograd—Sve-

tozarevo 1986, 20.

» Исто, 67—72.
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PREHISTORICAL LOCATION OF DJULA IN OSTRIKOVAC NEAR

SVETOZAREVO

Summary

On the location of Djula in Ostrikovac completely, and on 24 other

locations in the region of Morava river in part, the period of Eneolit was

documented which corresponds to its development in the entire region of

Dunav river from the end of Baden phase to the late period of Vucedol

cultural group. On the basis of stratification in Ostrikovac and greater

number of single layer settlements, four phases of development of that

long eneolitic cultural manifestation were ackowledged (Ostrikovac 1-a —

1-d). However, it was not defined as a separate cultural group because

of the lack of certain important data, like those about its spreading,

economy, accomodations, burials and religion.

Vinkovac closed entities in Ostrikovac enabled the periodization of

that particular cultural group in the Morava river region. Due to the

ceramics from Vatin which was found in a ceratin number of Vinkovac

pits in Ostrikovac, important data were received, relevant for the relative

chronology of two cultural groups of the bronze age, Vinkovac and Vatin.

The explorations in Ostrikovac opened numeruos new questions, like

the cultural and chronological interpretation of ceramic findings belonging

to the culture of bell cups in Djula and other locations in the Morava river

region, or the question of relative chronology and cultural relations

between Vinkovac and Bubanj—Hum III group in the region of Morava

river.

By all means, future reserch in Ostrikovac and other locations should

give answers to some of those questions and thus contribute to better

knowledge of the metal age in the Morava river region.
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