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6 ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

13.00 Прибытие участников конференции из России в аэропорт 
          Никола Тесла в Белграде и переезд в Нови-Саде

7 ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА (МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ – НОВИ-САД)

10.00 – 11.00 Торжественное открытие конференции, 
                       подписание соглашений о сотрудничестве

11.00 – 11.30 Фуршет

11.30 – 12.00 Зорица Костич (Белград)
                       Славяне и миграции, как константа прошлого
12.00 – 12.30 Хомякова Ольга Алексеевна, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       „Янтарный путь” и Юго-Восточная Прибалтика 
                       в эпоху римских влияний I-IV вв.н.э.
12.30 – 13.00 Румянцева Ольга Сергеевна, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Бусы памятников сербской Воеводины как показатель
                       культурного взаимодействия местного населения с
                       римскими провинциями в первые века н.э
13.00 – 13.30 Тамара Павлович, Ксения Джукич, Мария Джурич,      
                       Белградский университет, Факультет медицины,   
                       Институт анатомии «Нико Миљанич», Лаборатория 
                       антропологии (Белград) 
                       Начало систематического антропологического  
                       изучения позднеантичных скелетных останков 
                       с территории Воеводины

13.30 – 15.00 Перерыв на обед

15.00 – 15.30 Янишевски Борис Евгеньевич, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Позднедьяковская культура Волго-Окского междуречья 
                       (1-7 вв. н.э.) – между Европой и Азией
15.30 – 16.00 Весна Миятович, 
                       Астрономическая обсерватория (Белград)
                       Фигурные украшения на лощеной посуде в культуре 
                       Лимигантов: происхождение и мотивы 
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6. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

13.00 Долазак учесника Конференције из Русије на аеродром 
          Никола Тесла у Београду и организовани превоз у Нови Сад

7. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ (МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ – НОВИ САД)

10.00 – 11.00 Свечано отварање Конференције, 
                       потписивање уговора о сарадњи

11.00 – 11.30 Коктел

11.30 – 12.00 Зорица Костић (Београд)
                       Словени и сеобе као константа у прошлости
12.00 – 12.30 Олга Алексејевна Хомјакова, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       „Ћилибарски пут” и југоисточни Прибалтик током
                       римских утицаја  1 - 4. в. н.е.
12.30 – 13.00 Олга Сергејевна Румјанцева, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Перле са налазишта српске Војводине као показатељ
                       културних интеракција локалног становништва са
                       римским провинцијама у првим вековима н.е.
13.00 – 13.30 Тамара Павловић, Ксенија Ђукић, Марија Ђурић,   
                       Универзитет у Београду, Медицински факултет, 
                       Институт за анатомију «Нико Миљанић», Лабораторија
                       за антропологију (Београд) 
                       Почетак систематских антрополошких истраживања
                       скелетних остатака из периода касне антике на
                       територији Војводине 

13.30 – 15.00 Пауза за ручак

15.00 – 15.30 Борис Јевгењевич Јанишевски, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Познодјаковска култура волго-окског међуречја 
                       (1-7. в. н.е.) – између Европе и Азије
15.30 – 16.00 Весна Мијатовић, 
                       Астрономска опсерваторија (Београд)
                       Фигурални украс на глачаној керамици у култури
                       Лимиганата: порекло и мотиви
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16.00 – 16.30 Шаблавина Екатерина Арнольдовна, 
                       Государственный Эрмитаж (Санкт- Петербург)
                       Способы изготовления серег с многогранной напускной
                       бусиной в эпоху раннего средневековья
16.30 – 17.00 Щеглова Ольга Алексеевна, 
                       Институт истории материальной 
                       культуры РАН (Санкт-Петербург)
                       Происхождение, производство и распространение
                       серебряных украшений «пастырского стиля»: 
                       из Среднего Подунавья в Среднее Поднепровье?

ПОСТЕРИ
17.00 – 17.15 Ахмедов Илья Рафаэлевич, 
                       Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
                       К изучению одного образа раннесредневекового
                       искусства     
17.15 – 17.30 Никитина Анна Валерьевна, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Памятники раннего этапа колочинской культуры 
                       на территории России 

19.00 Совместный ужин участников Конференции

8 ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА (Нови-Сад – Белград)

Экскурсия 1
Переезд и размещение участников конференции из России в Белграде

20.00 – 21.00 Презентация Сборника материалов Первой сербско-
                       российской археологической конференции 
                       (Библиотека города Белграда)

9 ОКТЯБРЬ 2019 Г. (НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В БЕЛГРАДЕ)

09.00 – 09.30 Воротинская Лариса Сергеевна, 
                       Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
                       Дробушевский Александр Иванович, 
                       Ветковский музей старообрядчества и белорусских
                       традиций им. Ф.Г. Шклярова (Ветка, Гомельская област,
                       Беларус)
                       Новые данные о памятниках предримского периода 
                       в Курском Посемье
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16.00 – 16.30 Јекатерина Арнољдовна Шаблавина, 
                       Државни Ермитаж (Санкт Петербург)
                       Методе израде наушница са полиедарском навученом
                       јагодом у раном средњем веку
16.30 – 17.00 Олга Алексејевна Шћеглова, 
                       Институт историје материјалне 
                       културе РАН (Санкт Петербург)
                       Порекло, производња и распростирање 
                       сребрног накита „пастирског стила”: 
                       из средњег Подунавља у средње Подњепровље?

ПОСТЕРИ
17.00 – 17.15 Иља Рафаељевич Ахмедов, 
                       Државни Ермитаж (Санкт Петербург)
                       Ка проучавању једног вида раносредњовековне
                       уметности     
17.15 – 17.30 Ана Ваљеревна Никитина, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Налазишта ране етапе колочинске културе 
                       на територији Русије 

19.00 Заједничка вечера учесника Конференције

8. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ (Нови Сад – Београд)

Екскурзија 1
Превоз и смештај учесника Конференције из Русије, у Београду

20.00 – 21.00 Промоција Зборника радова Прве српско – руске
                       археолошке конференције
                       (Библиотека града Београда)

9. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ (НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ)

09.00 – 09.30 Лариса Сергејевна Воротинскаја, 
                       Државни Ермитаж (Санкт Петербург)
                       Александар Иванович Дробушевскиј, 
                       Ветковски музеј старих обреда и белоруске 
                       традиције Ф.Г. Шкљарова (Ветка, Гомељска област,
                       Белорусија)
                       Нови подаци о налазиштима предримског периода 
                       у курском Посемју
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09.30 – 10.00 Станко Трифунович, 
                       Музеи Воеводини (Нови-Сад)
                       Мария Чукович (Качарево)
                       Погребальные конструкции и ритуалы некрополя рубежа эр     
                         в Чуруге, в широком культурно-географическом контексте
10.00 – 10.30 Воронятов Сергей Вячеславович, 
                       Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
                       Генезис постзарубинецких древностей I - II вв. н.э.:
                       основные этапы и причины трансформаций
10.30 – 11.00 Кадиева Анна Анатольевна, 
                       Государственный Исторический Музей (Москва)
                       Демиденко Сергей Викторович, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Взаимоотношение населения предгорной и горной зон
                       Центральных районов Северного Кавказа в III – V вв.
                       (по материалам могильника Заюково-3 в Кабардино-
                       Балкарской республике)
11.00 – 11.30 Александар Лома, 
                       Белградский университет, Факультет философии, 
                       Отдел класической филологии (Белград)
                       «Серебряный век»

11.30 – 12.00 Перерыв

12.00 – 12.30 Ивана Пашич, 
                       Краевой институт защиты памятников культуры 
                       в Петроварадине (Нови-Сад)  
                       Погребения с бронзовыми подвесками III века н.э. 
                       в области Баната
12.30 – 13.00 Дивна Гачич, 
                       Городской музей Нови-Сада (Нови-Сад)
                       Маленькие квадратные сосуды римского времени
                       с территории между Дунаем и Карпатами
13.00 – 13.30 Воронцов Алексей Михайлович, 
                       Столяров Евгений Васильевич, 
                       Музей-заповедник «Куликово поле» (Тула) 
                       Новые данные об этнокультурной ситуации на Окско-
                       Донском водоразделе в 1-ой половине I тыс
13.30 – 14.00 Радюш Олег Александрович, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Вооружение и снаряжение черняховской культуры 
                       и раннеславянских культур в III-V вв
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09.30 – 10.00 Станко Трифуновић, 
                       Музеј Војводине (Нови Сад)
                       Марија Ћуковић (Качарево)
                       Погребне конструкције и обичаји у некрополи на смени
                       ера, у Чуругу, у ширем географско-културном контексту 
10.00 – 10.30 Сергеј Вјачеславович Вороњатов, 
                       Државни Ермитаж (Санкт Петербург)
                       Настанак постзарубињецких старина 1 – 2. в. н.е.:
                       главне етапе и процеси трансформација
10.30 – 11.00 Ана Анатољевна Кадијева, 
                       Државни историјски музеј (Москва)
                       Сергеј Викторович Демиденко, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Узајамни односи становништва предпланинске и 
                       планинске зоне централних области северног Кавказа од
                       3. до 5. в. (по материјалу гробља Зајуково 3 у Кабардино-
                       Балкарској републици)
11.00 – 11.30 Александар Лома, 
                       Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 
                       Одељење за класичну филологију (Београд)
                       „Сребрно доба”

11.30 – 12.00 Пауза

12.00 – 12.30 Ивана Пашић, 
                       Покрајински завод за заштиту смоменика културе 
                       у Петроварадину (Нови Сад)  
                       Гробови са бронзаним привесцима из 3. века 
                       на подручју Баната
12.30 – 13.00 Дивна Гачић, 
                       Музеј града Новог Сада (Нови Сад)
                       Mале четвртасте посуде римског периода 
                       са простора између Дунава и Карпата
13.00 – 13.30 Алексеј Михајлович Воронцов,
                       Јевгениј Васиљевич Стољаров, 
                       Музејски комплекс „Куликово поље” (Тула)
                       Нове чињенице о етнокултурној ситуацији у окско-
                       донској вододелници у 1. половини 1. миленијума
13.30 – 14.00 Олег Александрович Радјуш, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Оружје и војна опрема черњаховске културе 
                       и ранословенских култура од 3. до 5. в.
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14.00 – 16.00 Перерыв на обед

16.00 – 16.30 Шаров Олег Васильевич, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Погребения боспорской элиты позднеримской эпохи
16.30 – 17.00 Фурасьев Алексей Геннадиевич, 
                       Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
                       Княжеское погребение рубежа IV-V веков Концешти:
                       новые материалы и исследования
17.00 – 17.30 Воислав Джорджевич, Eлена Джорджевич,
                       Национальный музей г. Панчево (Панчево)
                       Горизонт населения второй половины 4 – первой
                       половины 5 веков в Банате
17.30 – 18.00 Родинкова Власта Евгеньевна, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Женский убор населения Поднепровья позднего
                       римского и раннесредневекового времени:
                       преемственность и смена традиций

10 ОКТЯБРЬ 2019 Г. (НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В БЕЛГРАДЕ)

09.00 – 09.30 Обломский Андрей Михайлович, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Ранние славяне в Верхнем Подонье в III-VII вв. 
                       Обзор источников
09.30 – 10.00 Радивойе Арсич, 
                       Институт защиты памятников культуры г. Ваљево
                       (Ваљево)  
                       Трансформация провинциальной материальной культуры 
                       на рубеже IV-V веков в области Колубары и Подгорины
10.00 – 10.30 Добровольская Мария Всеволодовна, 
                       Институт археологии РАН (Москва) 
                       Изучение кремированных останков в погребальных
                       памятниках Восточной Европы римского времени и
                       эпохи великого переселения народов: данные к
                       реконструкции погребальной обрядности
10.30 – 11.00 Гавритухин Игорь Олегович, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Пальчатые фибулы в контексте контактов культур 
                       Подунавья и Днепро-Донской лесостепи
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14.00 – 16.00 Пауза за ручак

16.00 – 16.30 Олег Васиљевич Шаров, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Гробови босфорске елите касноримског доба
16.30 – 17.00 Алексеј Генадијевич Фурасјев, 
                       Државни Ермитаж (Санкт Петербург)
                       Кнежевски гроб краја 4 - 5. века Концешти: 
                       нови материјали и истраживања
17.00 – 17.30 Војислав Ђорђевић, Јелена Ђорђевић, 
                       Народни музеј Панчево (Панчево)
                       Хоризонт насеља друге половине 4 - прве 
                       половине 5. века у Банату
17.30 – 18.00 Власта Јевгењевна Родинкова, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Женска ношња становништва Подњепровља 
                       касноримског и раносредњовековног периода:
                       прилагођавање и смена традиције

10. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ (НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ)

09.00 – 09.30 Андреј Михајлович Обломскиј, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Рани Словени у Горњем Подоњу, у 3 - 7. в. 
                       Преглед извора
09.30 – 10.00 Радивоје Арсић, 
                       Завод за заштиту споменика културе Ваљево (Ваљево)  
                       Трансформација провинцијалне материјалне културе
                       крајем 4. и почетком 5. века на простору Колубаре и
                       Подгорине
10.00 – 10.30 Марија Всеволодовна Добровољскаја, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Проучавање кремираних остатака из некропола 
                       Источне Европе римског времена и епохе Велике 
                       сеобе народа: подаци за реконструкцију погребног
                       обреда
10.30 – 11.00 Игор Олегович Гавритухин, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Прстасте фибуле у контексту контакта култура 
                       Подунавља и дњепро-донског шумско-степског појаса
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11.00 – 11.30 Перерыв

11.30 – 12.00 Щеглова Ольга Алексеевна, 
                       Институт истории материальной 
                       культуры РАН (Санкт-Петербург)
                       Бажин Максим Игоревич (Санкт-Петербург)
                       Днепровские фибулы за пределами распространения
                       «антских» кладов: типы и контексты
12.00 – 12.30 Белявская Ольга Сергеевна, 
                       Институт истории, языка и литературы Уфимского
                       федерального исследовательского центра РАН (Уфа)
                       Белявский Артём Алексеевич, 
                       Государственное бюджетное учреждение
                       Республиканский историко-культурный музей-
                       заповедник «Древняя Уфа» (Уфа)
                       Ременная гарнитура «геральдических» стилей из
                       Южного Предуралья в контексте связей
                       восточноевропейских культур с Подунавьем
12.30 – 13.00 Еремеев Иван Игоревич, 
                       Институт истории материальной 
                       культуры РАН (Санкт-Петербург)
                       Городища V– IX вв. на озере Ильмень и проблемы
                       изучения славянской колонизации северо-запада России 
13.00 – 13.30 Милица Радишич, 
                       Археологический институт САНУ (Белград)
                       Раннесредневековые литые украшения в сербской части
                       Подунавья и Посавья:70 лет спустя

13.30 – 15.30 Перерыв на обед

15.30 – 16.00 Мастыкова Анна Владимировна, 
                       Институт археологии РАН (Москва)
                       Раннесредневековый могильник Горзувиты на Южном 
                       берегу Крыма
16.00 – 16.30 Гукин Василий Дмитриевич, 
                       Ёлшин Денис Дмитриевич, 
                       Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
                       Храмовый комплекс в портовом районе городища Судак. 
                       (проблемы хронологии)
16.30 – 17.00 Минасьян Рафаэль Сергеевич, 
                       Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
                       О способе декорирования рукоятей мечей IX-XII вв.
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11.00 – 11.30 Пауза

11.30 – 12.00 Олга Алексејевна Шћеглова, 
                       Институт историје материјалне 
                       културе РАН (Санкт Петербург) 
                       Максим Игорјевич Бажин (Санкт Петербург)
                       Дњепровске фибуле ван области распростирања 
                       „антских” остава: типови и контексти
12.00 – 12.30 Олга Сергејевна Бељавскаја, 
                       Институт историје, језика и литературе Уфимског
                       федералног устраживачког центра РАН (Уфа)
                       Артјом Алексејевич Бељавскиј, 
                       Државна буџетна институција Републички 
                       историјско-културни музејски комплекс 
                       „Стара Уфа” (Уфа)
                       Појасна гарнитура „хералдичких“ стилова из јужног
                       Предурала у контексту веза источноевропских култура 
                       са Подунављем
12.30 – 13.00 Иван Игорјевич Јеремејев, 
                       Институт историје материјалне 
                       културе РАН (Санкт Петербург)
                       Градишта 5 - 9. в. на језеру Иљмен и проблеми
                       проучавања словенске колонизације северо-запада Русије 
13.00 – 13.30 Милица Радишић, 
                       Археолошки институт САНУ (Београд)
                       Раносредњовековни ливени накит у српском делу
                       Подунавља и Посавине:70 година касније

13.30 – 15.30 Пауза за ручак

15.30 – 16.00 Ана Владимировна Мастикова, 
                       Институт археологије РАН (Москва)
                       Раносредњовековно гробље Горзувити на јужној
                       обали Крима
16.00 – 16.30 Василиј Дмитријевич Гукин, 
                       Денис Дмитријевич Јолшин,
                       Државни Ермитаж (Санкт Петербург)
                       Црквени комплекс у лучком делу градишта Судак
                       (проблеми хронологије)
16.30 – 17.00 Рафаељ Сергејевич Минасјан, 
                       Државни Ермитаж (Санкт Петербург)
                       О методама украшавања дршки мачева 9 - 12. в.



20

17.00 – 17.30 Дејан Радичевич, 
                       Белградский университет, Факультет философии, 
                       Отдел археологии (Белград)
                       Средневековые глиняные котлы с территории
                       Воеводины: к вопросу хронологии
19.00 Торжественное закрытие конференции

11 - 13 ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

Экскурсия 2 

14 ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

10.00 – 16.00 Совместная экскурсия по Белграду

16.00 – 18.00 Обед

21.00 Сбор участников конференции, возвращающихся в Россию, для
          отправления в аэропорт Никола Тесла в Белграде
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17.00 – 17.30 Дејан Радичевић, 
                       Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 
                       Одељење за археологију (Београд)
                       Средњовековни глинени котлови са територије
                       Војводине: питање хронологије   
19.00 Свечано затварање Конференције  

11 - 13. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

Екскурзија 2

14. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

10.00 – 16.00 Заједничко разгледање Београда

16.00 – 18.00 Ручак

21.00 Окупљање учесника Конференције за одлазак у Русију са
          аеродрома Никола Тесла у Београду





Тезисы 

Апстракти
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Зорица Костић
zorkos@f.bg.ac.rs

Словени и сеобе као константа у прошлости

Непрекидна кретања карактеришу све људске заједнице, одувек. 
Таква се бележе и код Словена у прошлости. Код њих можда и изрази-
тије него код других. Стална померања кроз велика пространства Пра-
словене, а касније и Словене, доводе у додир са племенима и народима 
различитих култура, друштвено-економског ступња развоја, различитог 
језика, антрополошких карактеристика и сл. Археологија је показала да 
Карпати, на пример, нису били непремостива препрека за кретања ста-
новништва, нарочито током средњег бронзаног и раног гвозденог доба. 
Чернолеска култура  (гвоздено доба, 7 - 5 в. ст. е.) која, по мишљењу 
многих, припада кругу трачких култура, настала је као последица сеобе 
трачког становништва у шумско-степске пределе десне обале Дњепра. 
У њеном настајању су можда  учествовaла и словенска племена, као 
аутохтоно становништво  поменутих области. Оваква кретања трачких 
племена са југа и југозапада довела су, неколико векова раније, и до на-
станка комаровске, тј. тшињецко-комаровске културе (средње бронзано 
доба, 15 - 13. в. ст. е.), која је обухватала источну Пољску, тј. Западни 
Буг, горњу и средњу Вислу и излазила на средњи Дњепар. Познато је 
да су расељавања из черњаховског ареала, како у правцу запада тако и 
у правцу истока, оставила у многим потоњим словенским културама 
видљиве черњаховске елементе. Када би се као тачна прихватила Не-
сторова казивања о давнашњем присуству Словена у областима сред-
њег Подунавља, онда би дунавско-балканска сеоба Словена током 6. в. 
могла бити схваћена као нека врста реконквисте.  

Славяне и миграции, как константа прошлого

Непрерывные передвижения всегда присущи любому человече-
скому сообществу. Их зафиксировал и язык славян в древности. В сла-
вянском языке, возможно, эти следы оказались даже более ярко выра-
жены, чем в других. Постоянные передвижения на большие расстояния 
праславянских и более поздних славянских народов влекли за собой 
контакты с племенами и народами разных культур, с разным социаль-
но-экономическим уровнем развития, с различными языками, антропо-
логическими характеристиками и т.п. Археология показала, что Карпа-
ты, например, не были непреодолимым препятствием для перемещений 
населения, особенно во времена Средней бронзы и раннего железного 
века. Чернолесская культура (железный век, VII – V вв. до н.э.), которая, 
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по мнению многих, относится к кругу фракийских культур, была созда-
на в результате миграции фракийского населения в лесостепные райо-
ны правобережья Днепра. Славянские племена, возможно, участвовали 
в ее формировании, как автохтонное население упомянутой области. 
Такие же перемещения фракийских племен с юга и юго-запада несколь-
кими веками ранее привели к созданию тшинецко-комаровской куль-
туры (средний бронзовый век, XV – XIII  вв. до н.э.), которая охватила 
восточную Польшу, то есть Западный Буг, Верхнюю и Среднюю Вислу 
и достигла Среднего Поднепровья. Известно, что переселения из ареала 
черняховской культуры как в западном, так и в восточном направлении 
оставили заметные черняховские элементы во многих последующих 
славянских культурах. Если считать достоверным высказывание Несто-
ра о давнем присутствии славян в районе Среднего Дуная, то дунай-
ско-балканская миграция славян в VI веке может рассматриваться, как 
своего рода реконкиста.

Хомякова Ольга Алексеевна 
olga.homiakova@gmail.com

«Янтарный путь» и Юго-Восточная Прибалтика 
в эпоху римских влияний I-IV вв.н.э.

Доклад посвящен характеристике культур Юго-Восточной При-
балтики и Литвы в эпоху римских влияний. Рассматриваются основные 
концепции «западнобалтского культурного круга» и термины (эстии, 
балты).

Следующая часть доклада посвящена роли янтаря, янтарной 
торговли и «янтарного пути» в развитии культур балтов. 

Основное внимание будет уделено расположенной на террито-
рии Калининградской области РФ  самбийско-натангийской культуре, 
как наиболее яркого примера «римского» влияния. Процессы, прохо-
дившие в остальных частях западнобалтского круга во многом имели 
схожий характер.

В отличие от последующей эпохи, в эпоху римских влияний 
культуры западнобалтского круга были связаны с в единое целое с 
варварскими культурами Центральной и Северной Европы, напрямую 
связанными с Римской Империей и ее провинциями, и развивались в 
едином с ними ритме. Однако, именно ее начало является поворотным 
моментом в развитии материальной культуры балтов и начала форми-
рования народностей, окончательное сложение которых происходит в 
период раннего средневековья. 
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„Ћилибарски пут” и југоисточни Прибалтик 
током римских утицала 1 - 4. в. н.е.

Реферат је посвећен карактеристикама култура југоисточног 
Прибалтика и Литваније, у епохи римских утицаја. Разматрају се основне 
концепције „западнобалтског културног круга” и термини (Ести, Балти). 

Следећи део реферата посвећен је улози ћилибара, трговини ћи-
либаром и „ћилибарском путу“ у развоју културе Балта. Основна пажња 
биће дата самбијско-натангијској култури која се простире на територи-
ји Калињинградске области РФ, као најбољег примера „римског“ ути-
цаја. Процеси који су се дешавали у другим деловима западнобалтског 
круга умногоме су имали сличан карактер.

За разлику од каснијих епоха, у време римских утицаја, културе 
западнобалтског круга биле су повезане у јединствену целину са вар-
варским културама Централне и Северне Европе, директно повезаним 
са Римским Царством и његовим провинцијама, и развијале су се са 
њима у заједничком ритму. Међутим, тај његов почетак је прекретница 
у развоју материјалне културе Балта и почетка формирања народа, што 
се на крају одвија у раном средњем веку.

Румянцева Ольга Сергеевна
o.roumiantseva@mail.ru

Бусы памятников сербской Воеводины как показатель 
культурного взаимодействия местного населения 

с римскими провинциями в первые века н.э.

Предметом исследования стали стеклянные и каменные бусы из 
могильников сербской Воеводины, оставленных варварским населени-
ем, занимавшим территорию в непосредственной близости от границы 
Римской империи в III – IV вв. (возможно, захватывая вторую полови-
ну /конец II в. и начало V в.). Как исторический источник, они несут 
в себе информацию сразу о нескольких аспектах культуры как мест-
ного населения, так и жителей пограничных провинций Империи, их 
культурно-экономическом взаимодействии, а также производственных 
традициях провинциально-римских мастеров. В докладе будут рассмо-
трены динамика распространения бус различных типов и их территори-
альное распределение в рассматриваемом ареале, а также особенности 
использования импортных украшений в традиционном уборе – одном 
из наиболее консервативных элементов материальной культуры древ-
него населения.   
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Перле са налазишта српске Војводине као показатељ 
културних интеракција локалног становништва 
са римским провинцијама у првим вековима н.е.

Предмет истраживања су постале стаклене и камене перле из 
гробаља српске Војводине, које је оставило варварско становништво, 
заузимајући територију у непосредној близини границе Римског Цар-
ства у 3 - 4. веку (можда обухватајући другу половину/крај 2. века и по-
четак 5. века). Као историјски извор, оне носе у себи информацију ди-
ректно о неким аспектима културе, како локалног становништва, тако и 
становника пограничних провинција Царства, њиховом културно-еко-
номском узајамном утицају, а такође о производним традицијама про-
винцијално – римских мајстора. У реферату ће бити размотрена дина-
мика распростирања перли различитих типова и њихово територијално 
распоређивање на разматраном простору, а такође особине коришћења 
увозног накита на традиционалној ношњи – једном од најконзерватив-
нијих елемената материјалне културе старог становништва.

Тамара Павловић 
tamaricao13@gmail.com

Ксенија Ђукић 
ksenija.djukic@gmail.com

Марија Ђурић 
marijadjuric5@gmail.com

Почетак систематских антрополошких истраживања скелетних 
остатака из периода касне антике на територији Војводине

Поред бројних археолошких истраживања касноантичких не-
кропола и погребних ритуала на подручју Војводине, хумани остеоло-
шки остаци донедавно нису били предмет археолошких истраживања. 
Током претходних година, Лабораторија за антропологију је у сарадњи 
са Градским музејом у Бечеју спровела пројекат систематске анализе и 
заштите необрађеног хуманог остеолошког материјала из периода ка-
сне антике на територији Баната и Бачке. Остеолошки материјал потиче 
са 14 некропола које су археолошки опредељене као сарматске, дато-
ване у период од 2. до 5 века н.е. Основном антрополошком анализом 
обухваћено је 197 индивидуа из 187 касноантичких гробова. Прели-
минарни резултати анализе су показали велики степен изузетно лоше 
очуваности целокупног материјала, што је лимитирало могућности 
палеодемографске анализе и разумевање популационе динамике. Како 
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основна антрополошка анализа није могла дати значајан допринос у 
реконструкцији претпостављених миграција и раздвајању локалног од 
нелокалног становништва, истраживања су настављена у правцу ана-
лизе стабилних изотопа стронцијума и кисеоника, као и древне ДНК 
анализе са циљем откривања потенцијалних миграторних процеса. 
Поред тога, за све истраживане некрополе спроведена су и апсолутна 
радиокарбонска датовања како би се испитало да ли испитивани гробо-
ви  заиста припадају периоду касне антике и да ли се њихово датовање 
уклапа у претпостављене таласе миграција Сармата у касној антици. У 
раду ће бити приказани прелиминарни резултати антрополошких ана-
лиза, као и резултати мултидисциплинарних испитивања рађених на 
остеолошком материјалу. 

Начало систематического антропологического изучения
позднеантичных скелетных останков с территории Воеводины

На фоне многочисленных археологических исследований позд-
неантичных некрополей и погребальных ритуалов на территории Во-
еводины, костные останки человека до недавнего времени не были 
предметом археологических исследований. Лишь в последние годы Ла-
боратория антропологии совместно с Городским музеем Бечея реализо-
вала проект систематического анализа и консервации необработанного 
антропологического материала позднеантичного времени с территории 
Баната и Бачки. Костный материал происходит из 14 некрополей, ко-
торые археологически определены как сарматские и датированы II – 
V вв.  Базовый антропологический анализ проведен для 197 скелетов 
из 187 позднеантичных могил. Предварительные результаты показали 
высокую степень плохой сохранности всего материала, что ограничи-
ло возможности палеодемографического анализа и изучения динамики 
населения. Поскольку антропологический анализ не смог внести суще-
ственный вклад в реконструкцию предполагаемых миграций и отделе-
ние местной популяции от пришлой, исследования продолжились на 
новом уровне. Были проанализированы стабильные изотопы стронция 
и кислорода, а также древняя ДНК, с целью выявления потенциальных 
миграционных процессов. Кроме того, проведено абсолютное радиоу-
глеродное датирование  исследованных некрополей, чтобы выяснить, 
действительно ли погребения относятся к периоду поздней антично-
сти и соответствует ли их возраст предполагаемым волнам миграций 
сармат. В докладе представлены предварительные результаты антро-
пологического анализа и междисциплинарного тестирования костного 
материала.
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Янишевский Борис Евгеньевич
bobbyy@yandex.ru

Позднедьяковская культура Волго-Окского междуречья 
(I – VII вв. н.э.) – между Европой и Азией

Дьяковская культура и наследовавшая ей позднедьяковская 
культура названы по имени наиболее исследованного городища Дьяко-
во, расположенного на берегу р. Москва (сейчас на территории горо-
да Москва). Население этих культур жило, в основном, на небольших 
укрепленных поселениях (городищах) площадью не более 4500 кв. м, 
располагавшихся по берегам рек. В бассейне р. Москва городища на-
ходятся зачастую на расстоянии 2 - 3 км друг от друга. Около I в. до 
н.э. в западной части Волго-Окского междуречья произошла серьезная 
культурная трансформация, изменившая материальную культуру жите-
лей городищ. С этого времени начинается позднедьяковская культура, 
в период которой произошли изменения, как в области укреплений, так 
и в домостроительстве. Изменилось направление импорта украшений: 
если до I в. до н.э. импорты, в основном, были с юга (из региона скифов) 
и с востока (с левого берега Волги и Камы), то в период позднедьяков-
ской культуры – с запада и юго-запада. Появляются вещи, указывающие 
на торговые связи с сарматским миром во II – IV вв. н.э., а также вещи 
с эмалями, происходящие и Поднепровья и Восточной Прибалтики и 
даже Римских провинций (стеклянные бусы, фибулы). Коренным об-
разом изменились и примеси к меди в украшениях – появились латуни.

Познодјаковска култура волго-окског међуречја 
(1-7. в. н.е.) – између Европе и Азије

Дјаковска култура и њена наследница познодјаковска култура, 
назване су по имену најистраженијег градишта Дјаково, које се нала-
зи на обали реке Москве (данас на територији града Москве). Станов-
ништво тих култура је живело углавном у малим утврђеним насељима 
(градиштима), површине до 4500 м2, која се простиру на обалама река. 
У басену реке Москве градишта се налазе најчешће на растојању 2 - 3 
км једно од другог. Око 1. века пре н.е. на западном делу волго - окског 
међуречја десила се озбиљна културна трансформација, која је проме-
нила материјалну културу становника градишта. Од тог времена почи-
ње познодјаковска култура, у периоду у коме су настале промене, како у 
области утврђивања, тако и и грађењу кућа. Промењен је правац увоза 
накита: ако је до 1. века пре н.е. увоз, у основи био са југа (из области 
Скита) и са истока (са леве обале Волге и Каме), у периоду познодја-
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ковске културе он је са запада и југозапада. Појављују се предмети који 
указују на трговачке везе са сарматским светом у 2 - 4. веку н.е, а такође 
предмети са емаљем који потичу из Подњепровља и источног Прибал-
тика, а такође из римских провинција (стаклене перле, фибуле). Темељ-
но су промењене и примесе код накита од бакра – појавио се месинг.

Весна Мијатовић 
vesna@aob.rs

Фигурални украс на глачаној керамици 
у култури Лимиганата: порекло и мотиви

Предмет рада је анализа порекла и мотива фигуралног, глачаног 
украса на позноантичкој грнчарији у култури Лимиганата, са простора 
панонског Барбарикума. У првом делу рада приказане су систематизо-
ване флоралне и зооморфне фигуралне представе и дата је њихова ти-
пологија. Други део рада је посвећен проналажењу аналогија и диску-
сији о евентуалном присуству симболичких елемената код појединих 
декоративних мотива. Приликом утврђивања порекла и могућих узора 
разматраног фигуралног украса, пошло се од  културе Сармата на њи-
ховим изворним територијама. Осим тога, могући узори потражени и у 
непосредном културно-географском окружењу панонског Барбарикума, 
у римској култури са једне стране, као и на дачком и панонско-илир-
ском простору. Налази приказани у овом раду потичу једним делом са 
новијих археолошких истраживања и из непубликованих археолошких 
збирки на разматраном простору, док су другим делом преузети из већ 
објављене стручне литературе. 

Фигурные украшения на лощеной посуде 
в культуре Лимигантов: происхождение и мотивы

Предметом статьи является анализ происхождения и мотивов 
фигурного лощеного декора позднеантичной керамики в культуре ли-
мигантов области Паннонского Барбарикума. В первой части работы 
представлены систематизированные растительные и зооморфные фи-
гурные изображения и дана их типология. Вторая часть посвящена 
поиску аналогий и обсуждению возможного присутствия символиче-
ских элементов в определенных декоративных мотивах. Что касается 
происхождения и возможных аналогий фигурного декора, то его истоки 
лежат в культуре сарматов на их исконных территориях. Кроме того, 
аналогии могут быть найдены и в непосредственном культурном и ге-



31

ографическом окружении Паннонского Барбарикума: в римской куль-
туре, с одной стороны, а также в дакийском и паннонско-иллирийском 
регионах, с другой. Находки, представленные в работе, происходят ча-
стично из недавних археологических исследований и неопубликован-
ных коллекций с памятников рассматриваемых территорий, частично 
уже опубликованы и взяты из научной литературы.

Шаблавина Екатерина Арнольдовна
arnoldovna@yandex.ru

Способы изготовления серег с многогранной 
напускной бусиной в эпоху раннего средневековья

В настоящей работе анализируется трасологическим методом 
техника изготовления боспорских и южнокрымских серег с много-
гранной каркасной напускной бусиной эпохи раннего средневековья и 
рассматривается в сравнении с аналогичными отдельными западноев-
ропейскими экземплярами. Каждое украшение делалось  вручную, по-
этому все предметы имеет индивидуальные черты, характеризующие 
почерк изготовителя. Они выполнены с помощью специальных инстру-
ментов, специфическими приемами конструирования формы оболочки 
бусины и закрепки в них вставок. Технические решения фиксируются 
на серьгах в виде следов. В виду того, что каждый мастер (мастерская) 
обладал своим набором инструментов, поэтому одинаковые конструк-
ции и размеры вещей говорят об одном источнике производства. Ви-
зуальный анализ конструкции бусин, состава вещества, находящегося 
внутри них, и видов закрепки вставок позволил выделить несколько 
способов изготовления серег, характерных для определенных регио-
нов: первый способ – техника басмы; второй способ – бусина спаяна из 
развертки; третий способ – техника тиснения (бусина сделана из двух 
половинок); четвертый способ – бусина выполнена из цилиндра с про-
резанными краями. 

Методе израде наушница са полиедарском 
навученом јагодом у раном средњем веку

У раду се трасологијским методом анализира израда босфор-
ских и јужнокримских наушница са полиедарском навученом јагодом, 
из епохе раног средњег века, и разматра у поређењу са аналогним посеб-
ним западноевропским примерима. Сваки накит се прави ручно, тако да 
сви предмети имају индивидуалне црте, карактеристичан потпис онога 
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који га је направио. Они су настали помоћу специјалних инструмената, 
специфичним триковима конструисања облика љуске јагоде и уметања 
уложака у њих. Техничка решења на наушницама забележена су у виду 
трагова. Имајући у виду то што је сваки мајстор (радионица) распола-
гао својим избором инструмената, знамо да су једнаке конструкције и 
величине предмета доказ о истом извору производње. Визуелна анали-
за конструкције јагода, састава материја које се у њима налазе и начина 
уметања уложака, пружају могућност да се издвоји неколико метода 
израде наушница, карактеристичних за одређене регије: први метод – 
техника матрице; други метод – јагода спојена од листића; трећи метод 
– техника отискивања (јагода направљена од две половине); четврти 
метод – јагода формирана од цилиндра са прорезаним крајевима.

Щеглова Ольга Алексеевна 
oascheglova@gmail.com

 
Происхождение, производство и распространение 

серебряных украшений «пастырского стиля»: 
из Среднего Подунавья в Среднее Поднепровье?

С Пастырским городищем связаны находки  кладов «древно-
стей антов» 2-ой группы, в состав которых входят украшения, изготов-
ленные тиснением из тонких серебряных пластин: пластинчатые фибу-
лы, браслеты с полыми концами, подвески к ожерелью, металлические 
бусы и серьги с шарообразными подвесками. Типологическая преем-
ственность с вещами более раннего времени прослеживается, но техно-
логия изготовления украшений меняется: литьё уступает место ковке, 
ведущим материалом вместо латуни становится серебро.   

«Пастырский стиль» женских украшений складывается на ру-
беже VII-VIII вв. в результате влияния византийского ювелирного ис-
кусства. Но это влияние исходило опосредованно с территории Средне-
го Подунавья, весьма вероятно что проводниками его были странству-
ющие мастера, которые принесли на территорию Поднепровья навыки 
тиснения и ковки полых изделий и инструменты для их изготовления.

Порекло, производња и распростирање 
сребрног накита „пастирског стила“: 

из средњег Подунавља у средње Подњепровље?

Са Пастирским градиштем повезани су налази остава „старина 
Анта“ 2. групе, у чији садржај улази накит, израђен отискивањем тан-
ких сребрних плочица, плочасте фибуле, наруквице са пуним крајевима, 
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привесци за огрлице, металне перле и наушнице са лоптастим приве-
сцима. Прати се типолошки континуитет са предметима ранијег времена 
који се наставља, али технологија израде накита се мења: ливење се за-
мењује ковањем, главни материјал постаје сребро, уместо месинга.

„Пастирски стил” женског накита уједначава се на граници 7 
- 8. века као резултат утицаја византијске златарске уметности. Но, тај 
утицај је ишао посредно, са територија средњег Подунавља, а врло је 
могуће да су његови преносиоци били страни мајстори, који су доне-
ли на територију Подњепровља вештине отискивања и ковања шупљих 
производа, и инструменте за њихову производњу.

Ахмедов Илья Рафаэлевич
i_akhmedov@mail.ru

К изучению одного образа раннесредневекового искусства

В раннесредневековом искусстве номадов особое место зани-
мает образ драконообразного существа с  длинным «змеиным» телом, 
свернутым кольцами, с рогами на голове, длинным «пламенеющим» 
языком, крыльями, парой передних лап, кистью на хвосте. Наиболее 
известны изображения  из кургана 1 Шиловского могильника.  

Этот образ связывают с Китаем, восточнотюркским миром, 
с влияниями  искусства Ирана или Согда, ассоциируют его с индий-
ским «макара», или с переработкой тюрками античных образов. Серия 
несколько трансформированных изображений происходящих из По-
волжья (Новинки I, Большие -Тиганы), из Трансильвании и Болгарии 
(Надьсентмиклош, Разград). Известны такие изображения на клинке 
«сабли Карла Великого». К синхронным параллелям относятся изобра-
жения на выступах ножен меча (погр. 936, Шокша. Мордовия), среди 
петроглифов Жалтырак-Таша (Киргизия), в живописи  Согда.  Наибо-
лее  близки шиловским изображения из пещеры «дьявола» в буддий-
ском монастыре в Кызыле (Восточный Туркестан), восходящие к об-
разам  буддийского искусства Гандхары, в которых был переработан 
образ древнегреческого «κῆτος».  Восточный Туркестан входил в сферу 
влияния западных тюрков, что, возможно, объясняет контекст появле-
ния этого образа в искусстве  кочевников. 

Ка проучавању једног вида раносредњовековне уметности

У раносредњовековној уметности номада, посебно место зау-
зима представа змајоликог бића са дугим „змијским“ телом, повијеним 
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прстима, са роговима на глави, дугим „пламеновитим“ језиком, крили-
ма, паром предњих шапа, кићанком на репу. Најпознатије представе су 
из хумке 1 шиловског гробља.

Такав изглед се повезује са Кином, источнотурским светом, 
са утицајима уметности Ирана или Согда, повезујући га са индијским 
„макара“, или са турском обрадом античких образаца. Серија неколико 
трансформисаних представа потиче из Поволожја (Новинки I, Велики-
Тигани), из Трансилваније и Бугарске (Нађсентмиклош, Разград). По-
знате су такве представе на сечиву „сабље Карла Великог“. Истовреме-
не паралеле налазе се у представама на крајевима корица мача (п. 936, 
Шокша. Мордовија), међу петроглифима Жалтирак-Таша (Киргизија), 
у сликарству Согда. Најближе шиловским представама су из пећине 
„ђавола“ у будистичком манастиру у Кизилу (Источни Туркестан), које 
одговарају будистичкој уметности Гандара, где је прерађена представа 
старогрчког „κῆτος“. Источни Туркестан улазио је у сферу утицаја за-
падних Турака, што можда објашњава контекст појаве таквих представа 
у уметности номада.

Никитина Анна Валерьевна 
nikitina.an.v@yandex.ru

Памятники раннего этапа колочинской 
культуры на территории России

Доклад посвящён группе памятников колочинской культуры, 
недавно обнаруженной на территории Брянской и Орловской областей 
России, в зоне широколиственных лесов. Памятники исследованы как 
шурфовками, так и раскопками, материалы всех памятников достаточ-
но основательны для их датировки и характеристики. Отличительной 
чертой группы является: 1) Наличие ярко выраженного горизонта ран-
него этапа культуры – кон. IV/1 пол. V -  1 пол. VI вв. н.э., ранее извест-
ных только по отдельным находкам, не составляющих комплексов; 2) 
Хозяйственная специализация населения, сосредоточенная на добыче 
и производстве железа, кузнечного и ювелирного производства, чему 
свидетельствует большое количество находок исходного сырья, про-
изводственных отходов, рабочего инструментария, непосредственно 
заготовок и конечного продукта этих производств; 3) Керамический 
комплекс памятников, имея собственные визуальные черты и техноло-
гические характеристики, также позволяет говорить об обособленности 
данной группы. 
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Налазишта ране етапе колочинске културе на територији Русије

Реферат је посвећен групи налазишта колочинске културе, не-
давно откривених на територији Брјанске и Орловске области Русије, у 
зони шума са широким листом. Налазишта су истраживана како сонда-
жно, тако и широким ископом. Налази свих налазишта дају добре осно-
ве за датовање и основне карактеристике. Црта која разликује ову групу 
је у: 1) Присустност веома израженог хоризонта ране етапе културе – 
краја 4./1. половине 5 - 1. половине 6. века н.е., раније познатог само 
по појединачним налазима који нису чинили затворене целине; 2) При-
вредна специјализација становништва, усмереног на добијање и про-
изводњу гвожђа, ковачке и златарске производње, чему одговара већи 
број налаза основне руде, производног отпада, алата, полупроизвода и 
крајњег производа те производње; 3) Керамичка целина налазишта која 
има сопствене визуелне црте и технолошке карактеристике, такође до-
звољава да се говори о посебним особинама ове групе.

Воротинская Лариса Сергеевна 
larissadm@mail.ru

Дробушевский Александр Иванович
adrobush@yandex.ru

Новые данные о памятниках предримского 
периода в Курском Посемье

В 2016 - 2018 гг. экспедицией Государственного Эрмитажа на 
западе Курской области проводились археологические исследования 
с целью изучения памятников типа Харьевки. Эта группа относится к 
латенизированному кругу древностей предримского периода (II в. до 
н. э. – I в. н. э.) и до сих пор была известна по памятникам в Сумской 
области в Украине. Эти древности вызывают особый интерес в связи 
открытыми воинскими погребениями в Мутине на Сумщине и находка-
ми гривен-корон (Kronenhalsringe) в Черниговском Подесенье.

Экспедицией было открыто поселение Марково-3, в культурном 
слое которого обнаружены предметы, определённо характеризующие 
группу памятников типа Харьевки. Это фрагменты лепных лощёных 
сосудов, в том числе с гребенчатыми расчёсами и выпуклыми валика-
ми, гранёные венчики, фрагменты ручек, хроповатая керамика (одна 
стенка сосуда с чёткой границей хроповатой и лощёной поверхности) 
и обломок железной бритвы. Также здесь были найдены 10 фрагментов 
античных амфор (середина III в. до н.э. – начало I в. н. э.). На сегодняш-
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ний день поселение Марково-3 является самым восточным латенизиро-
ванным памятником предримского периода на территории Российской 
Федерации. 

Нови подаци о налазиштима предримског 
периода у курском Посемју

Експедиција Државног Ермитажа, на западу Курске области од 
2016. до 2018. године спроводи истраживања са циљем проучавања на-
лазишта типа Харјевки. Та група одговара латенизированом кругу ста-
рина предримског периода (2. век пре н.е - 1. век н.е.), и до сада је била 
позната по налазиштима у Сумској области у Украјини. Те старине иза-
зивају посебан интерес у вези са откривеним војничким гробовима у 
Мутину на Сумшћини и налазима круна-наруквицама (Kronenhalsringe) 
у черниговском Подесењу.

Током експедиције откривено је насеље Марково 3, у култур-
ном слоју кога карактеришу  нађени предмети групе налазишта Ха-
рјевки. То су делови гњетаних глачаних посуда укључујући оне са 
чешљастим украсом и рељефним налепцима, фасетирани ободи, де-
лови дршки, храпава керамика (један зид посуде са јасном границом 
храпаве и глачане површине) и уломак гвозденог ножа. Такође, ту је 
нађено 10 фрагмената античких амфора (средина 3. века пре н.е. - по-
четак 1. века н.е.). Данас је насеље Марково 3 познато као најисточ-
није латенизировано налазиште предримског периода на територији 
Руске Федерације.

Станко Трифуновић 
strifunovic64@gmail.com

Марија Ћуковић 
m.cukovic@yahoo.com

Погребне конструкције и обичаји у 
некрополи на смени ера, у Чуругу, у ширем 

географско-културном контексту

На локалитету Детелинара1 у Чуругу, од 2012. до 2018. г. екипа 
Музеја Војводине истражила је преко 200 гробова са остацима крема-
ције, из протоисторијског периода. Погребни ритуал чини спаљивање 
на високој температури, уз испирање врло уситњених остатака кости-
ју и узимање симболичног дела садржаја за похрањивање. Остатаци 
костију, као и предмети покојника или њему приложени на сахрани, 
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полагани су директно у гробне укопе или у делове посуда секундарно 
искоришћених као урне, налажених у гробним јамама. Основни облици 
гробних укопа су: 1. одвојене правоугаоне јаме, 1 до 2 м. дужине (пре-
овлађујуће), али и другачије и 2. сложени укопи у виду рова са погреб-
ним садржајем, који чини конструкцију правоугаоне основе, површине 
30 до 100 м2. Орјентација је углавном С – Ј, са малом деклинацијом.

Специфичности ове некрополе су да: 1. нема таквих познатих 
у Србији и ближем окружењу, 2. велике правоугаоне конструкције, 3. 
сасвим плитко укопавање, 4. убацивање појединачних уломака посуда 
у гробне укопе. Циљ рада је да се у ширем гео-културном контексту 
потраже аналогни елементи погребног ритуала ради дефинисања нове 
археолошке појаве у региону средњег Подунавља.

Погребальные конструкции и ритуалы 
некрополя рубежа эр в Чуруге, в широком 

культурно-географическом контексте

На памятнике Детелинара-1 в Чуруге с 2012 по 2018 гг. экспе-
диция Музея Воеводины исследовала более 200 погребений по обряду 
кремации, относящихся к доисторическому времени. Погребальный 
ритуал заключался в сожжении останков при высоких температурах, с 
последующей промывкой сильно фрагментированных костных остат-
ков и отбором символической части содержимого для захоронения. 
Остатки костей, а также вещи покойного и инвентарь, сопровождаю-
щий похороны, помещали непосредственно в могильную яму или в 
крупные части сосудов, вторично использованные в качестве урн, ко-
торые найдены в заполнении ям. Основными формами погребальных 
сооружений являются: 1. Отдельные прямоугольные ямы от 1 до 2 м 
длиной (преобладающий тип). 2. Сложные конструкции в виде рва с 
погребальным содержимым, имеющего прямоугольное в плане осно-
вание площадью от 30 до 100 кв.м. Ориентация в основном С-Ю, с не-
большим отклонением. 

Специфика изучаемого некрополя заключается в следующих 
признаках: 1. На территории Сербии и в близлежащих областях подоб-
ных нет. 2. Крупные прямоугольные конструкции. 3. Очень неглубокие 
захоронения. 4. Помещение отдельных фрагментов сосудов в заполне-
ние погребальных ям. Цель данной работы – найти аналогичные эле-
менты погребального ритуала в более широком культурно-географиче-
ском контексте, с тем, чтобы дать определение новому археологическо-
му явлению в регионе Среднего Дуная.
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Воронятов Сергей Вячеславович 
sergius54@yandex.ru

Генезис постзарубинецких древностей I - II вв. н.э.:
основные этапы и  причины трансформаций

К середине I в. н.э. новая «восточная» волна сарматских пле-
мен появляется в регионе Среднего Поднепровья. В результате воен-
ных столкновений кочевников с населением зарубинецкой культуры 
последняя утрачивает прежнюю структуру и перестает существовать 
в своем классическом виде. Покоренное оседлое население (памятни-
ки типа Лютеж) оказывается в даннической зависимости от сарматов. 
Его часть принудительно переселяется в регион Южного Побужья (па-
мятники типа Рахны) – на территорию кочевого объединения, возглав-
ляемого царем Фарзоем и контролирующего обширные пространства 
Северо-Западного Причерноморья, Среднего и Нижнего Поднепро-
вья. Другая часть спасается бегством и расселяется в бассейне Десны 
(памятники типа Почепа). Ближе к концу I в. н.э. в регион Среднего 
Поднепровья и Подесенья проникают группы мигрантов из Южной 
Прибалтики, вливающиеся в состав местного оседлого населения и 
оказывающие влияние на их формирующуюся культуру. К середине II 
в. н.э. под воздействием нового культурного импульса из Южной При-
балтики постзарубинецкие древности трансформируются. На смену су-
ществующим группам приходят новые: Картамышево II, Терновка 2 на 
левобережье Днепра, памятники типа Шапкино в Прихопёрье.

Настанак постзарубињецких старина 1 - 2. в. н.е.:
главне етапе и процеси трансформација

Средином 1. века н.е. нови „источни“ талас сарматских племе-
на појављује се у региону средњег Подњепровља. Као резултат судара 
номада са становништвом зарубињецке културе, она губи претходну 
структуру и престаје да постоји у свом класичном облику. Покорено се-
делачко становништво (налазишта типа Љутеж) нашло се у поданичкој 
зависности од Сармата. Његов део је принудно пресељен у регион јужног 
Побужја (налазишта типа Рахни) – на територију номадске заједнице на 
челу са царем Фарзојем који је контролисао велика пространства се-
верозападног црноморског приобаља, средњег и доњег Подњепровља. 
Други део се спасио бегством и раселио се у басену Десне (налазишта 
типа Почепа). Ближе крају 1. века н.е, у регион средњег Подњепровља 
и Подесења продиру групе избеглица са јужног Прибалтика, утапајући 
се у састав локалног седелачког становништва, утичући на културу коју 
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су формирали. Средином 2. века н.е. под дејством новог културног им-
пулса са јужног Прибалтика постзарубињецке старине се трансформи-
шу. Постојеће групе смењују нове: Картамишево II, Терновка 2 на левој 
обали Дњепра, налазишта типа Шапкино у Прихопјору.

Кадиева Анна Анатольевна 
adelgeida85@mail.ru

Демиденко Сергей Викторович 
svdemidenko@hotmail.com

Взаимоотношение населения предгорной и горной зон центральных 
районов Северного Кавказа в III – V вв. (по материалам могильника 

Заюково-3 в Кабардино-Балкарской республике)

Выявление характера взаимоотношений жителей Предкавказья 
и горной зоны Кавказа в позднесарматское время и эпоху Великого пе-
реселения народов принадлежит к кругу ключевых проблем истории 
региона. Для успешной работы в этом направлении необходимы пла-
номерные археологические раскопки широкими площадями. Одним из 
немногих памятников, где сейчас проводятся такие работы, является 
могильник Заюково-3.

За пять полевых сезонов было исследовано 157 погребений, из 
которых более 20 относится ко второй половине II – первой полови-
не III в. н.э. Все они совершены в подбоях и катакомбах. Из общего 
массива выделяются два богатых женских погребения с большим ко-
личеством инвентаря, включающим гривну, серебряные фибулы и зо-
лотой медальон. Также, обнаружено женское погребение, где римские 
эмалированные фибулы использованы в качестве поясных застежек. V 
– первой половиной VI в. датированы три катакомбы. Все они были 
ограблены в древности, однако сохранившееся предметы свидетель-
ствуют о значительном богатстве захороненных. Так, в погребении 86 
была обнаружены золотая гривна и две шаровидные подвески с грана-
товой инкрустацией.

Трудозатраты, вложенные в погребальные сооружения, а также 
наличие престижных импортных предметов из драгоценных металлов, 
указывают на статус погребенных и на то, что в позднесарматское вре-
мя – раннее средневековье в Баксанском ущелье находился центр власти 
«варварского королевства» сарматского и аланского населения. Показа-
тельно, что этот могильник был сооружен на том же месте, что и клад-
бище предскифского и скифского времени. Однако вопрос о полной 
смене населения или все же преемственности пока остается открытым.
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Узајамни односи становништва предпланинске и планинске зоне 
централних области северног Кавказа у 3 - 5. веку (према налазима 

из гробља Зајуково 3  у Кабардино - Балкарској Републици)

Идентификовање природе односа житеља Предкавказја и пла-
нинске зоне Кавказа у касносарматско време и у епохи Велике сеобе 
народа, спада у круг кључних проблема региона. За успешан рад у том 
правцу потребна су планска археолошка ископавања на великом про-
стору. Један од малобројних локалитета где се изводе такви радови је 
гробље Зајуково 3.

Током пет истраживачких сезона истражено је 157 гробова, од 
којих је више од 20 из друге половине 2 - прве половине 3. века н.е. Сви 
су у нишама и катакомбама. Од свих, издвајају се два женска гроба са 
великом количином инвентара, укључујући наруквицу, сребрне фибуле 
и златни медаљон. Такође, пронађен је и женски гроб у коме су римске 
фибуле са емаљем, искоришћене као појасне утеге. У 5 - прву половину 
6. века датоване су три катакомбе. Све су биле опљачкане у прошлости, 
иако су сачувани предмети који сведоче о значајном богатству сахра-
њених. Тако је у гробу 86 пронађена златна наруквица и два лоптаста 
привеска са инкрустацијом од граната.

Напор уложен у прављење гробних конструкција, а такође при-
суство богатих увозних предмета од драгоцених метала, указују на ста-
тус сахрањених и на то да су се у касносарматско време и раном сред-
њем веку, у Баксанској клисури налазили центри власти „варварског 
краљевства“ сарматског и аланског становништва. Значајно је што је 
то гробље постављено на истом месту где је и гробље прескитског и 
скитског доба. Свакако, питање о потпуној смени становништва или 
његовој сукцесији остаје отвореним.

Александар Лома 
loma.aleksandar@gmail.com

„Сребрно доба”

За наслов прилога изабран је митолошкопеснички појам, који 
археолози не користе у значењу праисторијске епохе какве су бронзано 
или гвоздено доба. Овде под сребрним добом треба разумети епоху ши-
рења новчане привреде, почев са седмим веком пре Хр., у којој су испр-
ва главну улогу играли грчки трговачки центри уводећи новац, кован, 
по правилу, од сребра. Посредством грчких колонија у северном при-
брежју Црног Мора, које су прилично рано почеле са ковањем сопстве-



41

ног новца, са њим су се упознавали источноевропски Иранци — Скити 
и Сармати, а преко њих и њихови северозападни суседи — Словени, 
Балти и Германи. То су околности у којима претпостављамо да је, у 
балтословенском и германском, стари индоевропски назив за сребро, 
одражен у стгр. árgyros, лат. argentum итд., истиснут речју спорног по-
рекла стсл. сьребро, лит. sidãbras, гот. silubr, нем. Silber итд., коју из-
водимо од староиранског sarah ‘глава’ и bar ‘носити’ као сложеницу у 
значењу ‘комад сребра који на себи носи главу’, имајући у виду да је 
на аверсу старих кованица најчешћи мотив била глава — животиње, 
божанства, владара.

«Серебряный век»

Для названия доклада выбрано понятие мифологическопоэти-
ческое, не употребляемое археологами в значении тех доисторических 
эпох, какие представляют собой бронзовый или железный века. Здесь 
под серебряным веком следует понимать эпоху распространения де-
нежного хозяйства, начинающуюся с VII столетия до н. э., в которой 
изначально главную роль сыграли греческие торговые центры с обо-
ротом монет, изготовляемых, как правило, из серебра. Через греческие 
колонии в Северном Причерноморье, которые довольно рано начали 
чеканить свои монеты, происходило первое знакомство с деньгами 
восточноевропейских иранцев — скифов и сарматов, а через них их 
северозападных соседей — славян, балтов и германцев. Предположи-
тельно в этих обстоятельствах в балтославянском и германском языках 
произошло вытеснение древнего индоевропейского обозначения сере-
бра, отраженного в др.гр. árgyros, лат. argentum и т.д., словом спорного 
происхождения ст.слав. сьребро, лит. sidãbras, гот. silubr, нем. Silber и 
т.д., этимологизируемого нами из др.иран. sarah ‘голова’ и bar ‘нести’, 
как ‘кусок серебра, несущий на себе голову’, ввиду того, что наиболее 
частым мотивом на лицевой стороне древних монет являлось изобра-
жение головы — животного, божества, правителя.

Ивана Пашић 
ivana.pasic.arheolog@gmail.com 

Гробови са бронзаним привесцима из 3. века на подручју Баната
 

Иако материјална култура касноантичког периода на територи-
ји Панонске низије показује велики степен униформности, ипак се могу 
издвојити неке појаве које су карактеристичне за поједина подручја. 
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Тако се на простору Баната појављују гробови са бронзаним добоша-
стим привесцима, којих нема на осталим подручјима Панонске низије. 
Мада се о овој врсти налаза већ писало и тумачена је њихова намена 
као и порекло, овим радом биће учињен још један покушај анализе, 
укључујући и нове необјављене налазе из српског дела Баната. Поред 
познатих налаза из некрополе Војловица код Панчева, и из Вршца у 
јужном Банату, откривени су нови налази у средњем Банату, у близини 
Зрењанина (Михајлово и Меленци). Гробови са добошастим привесци-
ма припадају увек женским особама и девојчицама. Осим самих приве-
зака, имају међусобно сличан и остали гробни инвентар, па вероватно 
представљају један хоризонт сахрањивана у оквиру касноантичког пе-
риода у Банату. 

Погребения с бронзовыми подвесками III века в области Баната

Материальная культура позднеантичного периода на терри-
тории Паннонской низменности демонстрирует высокую степень од-
нородности, однако можно выделить и некоторые явления, характер-
ные только для конкретных областей. Так, в области Баната известны 
могилы с бронзовыми трубчатыми подвесками, которых нет в других 
районах. Хотя этот тип находок уже описан, предложено их назначе-
ние и происхождение, в нашей работе будет сделана еще одна попытка 
анализа, в том числе пока неопубликованных вещей из сербской части 
Баната. В дополнение к уже известным находкам на могильниках Вой-
ловица близ Панчево и Вршац на юге Баната, были обнаружены и но-
вые памятники в центральном Банате, вблизи Зренянина (Михайлово и 
Меленцы). Погребения с трубчатыми подвесками всегда принадлежат 
женщинам и девушкам. Помимо таких подвесок, данные могилы име-
ют и в остальном очень схожий погребальный инвентарь и, вероятно, 
представляют собой единый горизонт захоронений позднеантичного 
периода в Банате.

Дивна Гачић 
divnagacic@gmail.com

Mале четвртасте посуде римског периода
са простора између Дунава и Карпата

Као један од карактеристичних сарматских налаза, мале глине-
не четвртасте посуде појављују се на широкој територији бивше СССР 
(међуречју Волге и Дона – јужни Урал – Карпатски базен). Најчешће су 
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налажене у гробовима и протумачене као објекти култа – кадионице, 
датоване од друге половине 2. до 4. века н.е. У мањем броју налазимо 
их и на простору Војводине, у оквиру некрополе у Ковачици (Стави-
тељ), Војловици код Панчева (Рафинерија), Вршцу (Црвенка) и Субо-
тици (Носа). Изузев пар примерака са урезаним знацима (линије које 
обликују троугао/квадрат и симбол сунчевог диска) већина посудица су 
сумарно израђене слободном руком и без украса. Оквирно су датоване 
на основу налаза римског новца из друге половине 3. и почетка 4. века. 
Осим у гробовима, откривене су и у насеобинским објектима, у околи-
ни Шајкаша (Дрварица), приликом заштитних ископавања 2005. годи-
не. Прављене су на лицу места, за једнократну употребу а након тога 
поломљене и бачене. Издваја се налаз из 1958. (у профилу уништене 
јаме на циглани Јанко Чмелик у Ковачици) – посудицe прецизне изра-
де, глачане површине са урезаним орнаментом (симбол сунца уоквирен 
квадратом и шематски приказ човека), тумачи се као предмет понет из 
прадомовине, тј. црноморског приморја.

Маленькие квадратные сосуды римского времени 
с территории между Дунаем и Карпатами

Одна из характерных сарматских находок – небольшие глиня-
ные квадратные сосуды, которые известны на широкой территории 
бывшего СССР (междуречье Волги и Дона - Южный Урал - Карпатский 
бассейн). Чаще всего их обнаруживают в погребениях второй полови-
ны II – IV вв. и интерпретируют как культовые предметы. В меньшем 
количестве такие находки известны и в области Воеводины, на некро-
полях Ковачице (Ставитель), Войловице около Панчево (НПЗ), Вршаца 
(Црвенка) и Суботицы (Носа). За исключением двух образцов с выре-
занными на них знаками (линии, образующие треугольник/квадрат, и 
символ солнечного диска), большинство сосудов вылеплены от руки и 
не имеют орнамента. Они были датированы на основании находок рим-
ских монет второй половины III – начала IV вв. Помимо могил, такие 
сосуды обнаружены и в жилых постройках в окрестностях Шайкаша 
(Дрварица) во время охранных раскопок в 2005 г. Они были сделаны 
на месте, использованы однократно, а затем разбиты и выброшены. 
Выделяется находка 1958 г. (в стенке разрушенной ямы на кирпичном 
заводе Янко Чмелика в Ковачице) – сосудик высокого качества, с ло-
щеной поверхностью с резным орнаментом (символ солнца в квадрате, 
и схематическое изображение человека), интерпретированный как це-
ремониальный предмет, изготовленный на родине сарматов, то есть в 
Северном Причерноморье.
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Воронцов Алексей Михайлович 
arch@kulpole.tula.net

Столяров Евгений Васильевич 
stolarov_e@mail.ru

Новые данные об этнокультурной ситуации на 
Окско-Донском водоразделе в 1-ой половине I тыс

Исследования последних лет территории Окско-Донского во-
дораздела были сосредоточены на Тульско-Крапивенском участке те-
чения реки Упы. Начиная с I века нашей эры здесь происходит актив-
ное освоение легкодоступных месторождений железной руды.

Первыми начинают их активную разработку обитатели памят-
ников типа Ново-Клеймёново – население, генетически связанное с 
лесостепным сарматизированным населением Верхнего Дона. В по-
следние годы открыт ряд поселений, маркирующих серию военных 
действий, приведших к изменению культурной ситуации в регионе и 
появлению этого населения на Упе.

Другим новым культурным явлением стали выявленные в аре-
але мощинской культуры памятники III-IV вв. н.э., связанные с ме-
таллургическим производством. Культурная принадлежность этого 
населения пока остается не выясненной. На одном из исследованных 
памятников, в постройке первой половины – середины IV в. сделаны 
находки фрагментов круговой посуды черняховской культуры, лепной 
керамики славянского облика и посуды мощинской культуры.

Нови подаци о етнокултурној ситуацији на 
окско-донској вододелници у 1. половини 1. миленијума

Истраживања територије окско-донске вододелнице последњих 
година су била концентрисана на тулско-крапивјенски део тока реке 
Упе. Почев од 1. века н.е. ту се одигравала активна експлоатација лако 
доступних лежишта гвоздене руде.

Први су почели њихову активну експлоатацију становници 
налазишта типа Ново Клејмјоново – становништво, генетски повеза-
но са шумско-степским сарматизованим становништвом горњег Дона. 
Последњих година откривен је низ насеља на којима је уочена серија 
ратних дејстава, која су довела до измене културне ситуације у региону 
и појаве тог насеља на Упи.

Друга, нова појава, постало је појављивање налазишта 3 - 4. 
века н.е., у области мошћинске културе, повезано са металуршком 
производњом. Културна припадност тог становништва за сада остаје 
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нејасна. На једном од истраживаних налазишта, у објекту 1. половине – 
средине 4. века, појавили су се налази фрагмената посуда черњаховске 
културе, рађени на витлу, гњетане керамике словенских облика и посу-
де мошћинске културе.

Радюш Олег Александрович 
radjush@mail.ru

Вооружение и снаряжение черняховской культуры 
и раннеславянских культур в III-V вв

В докладе рассматривается состояние исследований и источни-
коведческой базы связанной с военным делом населения киевской, чер-
няховской, раннего этапа колочинской культуры. Выделяются этапы 
развития вооружения связанные как с местными автохтонными тради-
циями так и с различными импульсами как западного, так и степного 
происхождения.

Наиболее сложная ситуация с изучением военного дела киев-
ской культуры, которая судя по многочисленным находкам последнего 
времени может быть отнесена к «всадническим», но предметы воору-
жения нам почти неизвестны. Черняховская культура изначально от-
носится к кругу германских но в процессе своего развития очевидно 
приобретает собственные особенности связанные с полиэтничностью 
своего состава и сильными связями с римскими традициям. Вооруже-
ние колочинской культуры в пятом веке демонстрирует проникнове-
ние общеевропейских варварских традиций на раннем этапе Великого 
переселения народов. В составе вооружения нам становятся известны 
мечи, византийские шлемы.  

Оружје и војна опрема черњаховске културе 
и ранословенских култура од 3. до 5. в.

У реферату се разматра стање истражености и основе извора 
повезаних са војничким делом становништва кијевске, черњаховске и 
ране колочинске културе. Издвојене су етапе развоја оружја повезане 
како са локалним аутохтоним традицијама, тако и са различитим 
импулсима како западног, тако и степског порекла.

Најсложенија је ситуација са проучавањем војничког дела 
кијевске културе, која се судећи по многобројним налазима у последње 
време може приписати „коњаничким“, али сами предмети – оружје су 
скоро сасвим непознати. Черњаховска култура је првобитно везана за 
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круг германских, но током њеног развитка очевидно се мењају њене 
особености повезане са полиетнишчошћу њеног састава и јаким везама 
са римским традицијама. Оружје колочинске културе у 5. веку показује 
продор опште европских варварских традиција у раној етапи Велике 
сеобе народа. У саставу оружја познати су нам мачеви и византијски 
шлемови.

Шаров Олег Васильевич 
olegsharov@mail.ru

Погребения боспорской элиты позднеримской эпохи

Погребение с Золотой маской хорошо известно как одно из са-
мых богатых элитных погребений Боспора позднеримской эпохи. В его 
инвентаре можно отметить сочетание ирано-сарматских, боспорских и 
римских элементов. С одной стороны, в погребении имеются два ком-
плекта конской упряжи, многочисленные золотые бляшки костюма, 
украшения, выполненные в полихромном иранском стиле. С другой сто-
роны, в погребальном инвентаре присутствует значительное количество 
серебряной и бронзовой посуды римского производства. Обряд данного 
погребения уникален для Боспора и более характерен для богатейших 
«княжеских» погребений позднесарматской эпохи, когда погребения 
уже не впускались в более ранний курган, а совершались в специаль-
но насыпанном кургане на значительной глубине. Курган 1837 г. был 
высотой 9,6 м, погребение находилось на глубине ок. 5 м от уровня по-
верхности. В яме стоял боспорский мраморный саркофаг с акротерия-
ми. Практически все детали костюма и украшения могут быть отнесены 
ко второй половине II – началу III вв. н. э., но серебряный сервиз, се-
ребряное блюдо с монограммой, золотая двучленная лучковая фибула, 
парадный конский убор дают другую дату: середина – вторая половина 
III в. н.э., которая и является датой данного элитного комплекса.

Гробови босфорске елите касноримског доба

Гроб са Златном маском добро је познат као један од најбогати-
јих елитних гробова Босфора, позноримске епохе. У његовом инвента-
ру може се запазити сусрет ирано-сарматских, босфорских и римских 
елемената. Са једне стране, у гробу постоје два комплета коњске орме, 
многобројне златне апликације на одећи, накит испуњен у полихром-
ном иранском стилу. Са друге стране у погребном инвентару присутна 
је значајна количина сребрних и бронзаних посуда римске производње. 
Обред овог гроба је уобичајен за Босфор и карактеристичнији за бо-
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гатије „кнежевске“ гробове позносарматске епохе, када гробове више 
нису укопавали у старије хумке, већ су их правили у посебно насутој 
хумци на значајној дубини. Хумка је 1837. године била висине 9,6 м, а 
гроб се налазио на дубини око 5м од нивоа површине. У јами је стајао 
босфорски мермерни саркофаг са акротеријама. Практично, сви детаљи 
одеће и накит могу да се повежу са другом половином 2 - почетком 
3. века н.е., но сребрни сервис, сребрна тацна са монограмом, златна 
дводелна луковичаста фибула, парадна коњска ношња, дају друго дато-
вање: средина - друга половина 3. века н.е., које и јесте одговарајуће за 
ову елитну целину.

Фурасьев Алексей Геннадиевич 
fur_spb@mail.ru

Княжеское погребение рубежа IV-V веков Концешти: 
новые материалы и исследования

Погребение представителя воинской элиты было обнаружено в 
1812 г. у села Концешти в верховьях р. Прут. Памятник по-прежнему 
притягивает пристальное внимание исследователей и может служить 
яркой иллюстрацией целого ряда культурно-генетических процессов 
эпохи Великого переселения народов. Результаты детального анализа 
вещевого комплекса, предпринятого спустя 200 лет после его обна-
ружения, свидетельствуют о том, что научный потенциал этого захо-
ронения все еще не исчерпан. Его монографическая публикация (см.: 
Фурасьев А.Г., Шаблавина Е.А. Концешти. Княжеское погребение 
эпохи Великого переселения народов. СПб., 2019) дает возможность 
специалистам ознакомиться с новыми, ранее не известными особенно-
стями памятника и продолжить его изучение на новом уровне. Особен-
но перспективным является исторический и палеографический анализ 
впервые зафиксированных эпиграфических данных – весовых знаков и 
посвятительных надписей на серебряных сосудах. Характер надписей 
говорит о том, что владелец этих сосудов был глубоко инкорпорирован 
в римскую военно-административную систему еще в середине IV века.

Кнежевски гроб краја 4 - 5. века Концешти:
нови материјали и истраживања

Гроб припадника војне елите пронађен је 1812. г. код села Кон-
цешти у горњем току реке Прут. Локалитет је од раније привлачио стал-
ну пажњу истраживача и може да послужи као сјајна илустрација целог 
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низа културно-генетских процеса епохе Велике сеобе народа. Резулта-
ти детаљне анализе затворене целине налаза, које се предузимају 200 
година после његовог открића, сведоче о томе да научни потенцијал те 
сахране није још увек сасвим исцрпљен. Њена монографска публика-
ција (погледај: Фурасьев А.Г., Шаблавина Е.А. Концешти. Княжеское 
погребение эпохи Великого переселения народов. СПб., 2019) пружа 
могућност специјалистима да се упознају са новим, раније непознатим 
карактеристикама налазишта, као и да наставе његово проучавање на 
новом нивоу. Посебно перспективна је историјска и палеографска ана-
лиза првих забележених епиграфских података – мерних знакова и во-
тивних натписа на сребрним посудама. Карактер натписа говори да је 
власник тих посуда био дубоко интегрисан у римски војно-администра-
тивни систем још средином 4. века.

Војислав Ђорђевић 
djordjevic.vojislav1@gmail.com

Јелена Ђорђевић 
jelenadjordjevic2009@hotmail.com

Хоризонт насеља друге половине 4 - 
прве половине 5. века у Банату

Реферат обрађује насеља у равничарском Банату (српски, ру-
мунски и мађарски део) која трају у последњој касноантичкој етапи 
живота на овим просторима и хронолошки већ припадају периоду Сео-
бе народа. Доњу хронолошку границу представљају сарматски ратови 
цара Констанција II крајем 50–тих година 4. века, а горња граница сме-
штена је у време распада хунског племенског савеза средином 5. века. 
Систематска археолошка ископавања локалитета Циглана у Долову по-
казала су да унутар овог хоризонта, на основу стратиграфских показа-
теља, могу да се издвоје две хронолошке етапе, односно констатовани 
су привремени прекид и поновна обнова живота на насељу. Иста појава 
забележена је и на другим насељима у Банату и Бачкој. Догађај који је 
узроковао овај прекид није познат, али се можда може повезати са про-
дором Хуна на ову територију током првих деценија 5. века.     

Горизонт населения второй половины IV – 
первой половины V веков в Банате

В работе рассматриваются поселения равнинной территории 
Баната (сербская, румынская и венгерская части), которые относятся 
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к финалу позднеантичного периода жизни в этом регионе и хроноло-
гически уже тяготеют к эпохе Великого переселения народов. Ниж-
няя хронологическая граница устанавливается по сарматским войнам 
императора Констанция II в конце 350-х годов, а верхнюю образует 
время распада гуннского племенного союза в середине V века. Систе-
матические археологические раскопки поселения Циглана в Долово 
показали, что в пределах этого горизонта на основе стратиграфиче-
ских данных можно выделить две хронологические стадии, то есть 
фиксируется перерыв и затем возобновление жизни на поселении. Та-
кое же явление было отмечено и на других поселениях Баната и Бач-
ки. Событие, которое вызвало этот перерыв, неизвестно, но его можно 
связать с проникновением гуннов на эту территорию в первые десяти-
летия V века.

Родинкова Власта Евгеньевна 
vlasta2004@mail.ru

Женский убор населения Поднепровья 
позднего римского и раннесредневекового времени: 

преемственность и смена традиций

Женский убор – одна из важных этно- и культуроопределяю-
щих черт древних обществ практически на всех этапах человеческой 
истории. Носителям раннеславянских традиций в начальные периоды 
их формирования принадлежат два ярких вещевых комплекса. Первый 
– изделия с выемчатыми эмалями восточноевропейского стиля, соот-
носимые с позднезарубинецкими и киевскими древностями второй по-
ловины II – IV (начала V) вв. Второй - украшения и элементы костюма 
круга днепровских раннесредневековых кладов (или «древностей ан-
тов») I группы, существовавшие в конце VI – третьей четверти VII вв. 
и характерные для части племен, оставивших колочинскую и пеньков-
скую культуры. Эти вещевые комплексы схожи как по категориям вхо-
дящих в них изделий, так и на уровне модели, структуры убора в целом, 
но значительная хронологическая лакуна оставляет вопрос об их связи 
открытым. Развитие традиций, фиксируемых набором предметов с эма-
лью, в Поднепровье прервалось с появлением черняховской культуры, 
но в западнобалтской среде подобная система убора продолжала суще-
ствовать до II тыс. н.э. Не исключено, что из Балтийского региона она 
и была заимствована днепровским населением в конце эпохи Великого 
переселения народов.
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Женска ношња становништва Подњепровља 
касноримског и раносредњовековног периода: 

прилагођавање и смена традиције

Женска ношња је једна од важних етно и културноопредељу-
јућих црта старих друштава, практично на свим етапама људске исто-
рије. Носиоцима ранословенских трација у почетном периоду њиховог 
формирања припадају два јасне групе предмета. Први – са утиснутим 
емаљем источноевропског стила, који је паралелан са познозарубињец-
ким и кијевским старинама друге половине 2 - 4. (почетка 5.) века. Дру-
ги – накит и елементи одеће круга дњепровских раносредњовековних 
остава (или „старине Анта“) I групе, које су постојале на крају 6 - трећој 
четвртини 7. века и карактеристичне за део племена, која су напустила 
колочинску и пењсковску културу. Те групе предмета сличне су по ка-
тегоријама производа који у њих улазе, тако и на нивоу модела, струк-
туре ношње уопште, но значајна хронолошка празнина оставља питање 
о њиховим откривеним везама. Развој традиције која је потврђена избо-
ром предмета са емаљем, у Подњепровљу је прекинут са појавом чер-
њаховске културе, но у западнобалтској средини сличан систем ношње 
продужио је да постоји до 2. миленијума н.е. Није искључено да је из 
балтског региона она и била пренета преко дњепровског становништва 
на крају епохе Велике сеобе народа.

Обломский Андрей Михайлович 
oblomsky_a@rambler.ru

Ранние славяне в Верхнем Подонье в III-VII вв. Обзор источников

В докладе дается обзор археологических структур Верхнего 
Подонья, возникших в результате проникновения ранних славян на эту 
территорию.

1. Конец раннеримского – начало позднеримского времени (II – пер-
вая половина III в.) - памятники типа Шапкино-Инясево в бассейне р. 
Хопёр, древности горизонта Паниковец в долине Дона с ближайши-
ми притоками. Эти две структуры возникли в результате продвиже-
ния в регион населения позднезарубинецкого горизонта и киевской 
культуры. К этому же времени относятся находки украшений с вы-
емчатыми эмалями. 
2. Черняховский период (середина III – начало IV в.) – памятники 
типа Каширка-Седелки. В их составе памятников выделяется компо-
нент, связанный по происхождению с населением киевской тради-



51

ции в черняховской культуре Поднепровья. 
3. Гуннский период (конец IV – V вв.) – памятники типа Чертовиц-
кое-Замятино. Они оставлены полиэтничным населением. Раннесла-
вянские элементы генетически связаны с сейминско-донецким вари-
антом киевской культуры.
4. Раннее средневековье (конец V – VII вв.) – верхневоронежская 
культурная группа. Славянские этнокультурные элементы в этой по-
лиэтничной структуре разнообразны. Частично они восходят к тра-
дициям памятников типа Чертовицкое-Замятино, частично – к пень-
ковской и колочинской культурам Поднепровья.

На протяжении II-VII вв. население Верхнего Подонья меня-
лось неоднократно. На каждом из выделенных этапов в регион прони-
кало раннеславянское население разного происхождения. 

Рани Словени у горњем Подоњу, у 3 - 7. в. (преглед извора)

У реферату се даје преглед археолошких структура горњег По-
доња, насталих као резултат продора раних Словена на ту територију.

1. Крај раноримског – почетак касноримског времена (2 - прва по-
ловина 3. века.) – налазишта типа Шапкино-Ињасјево у басену реке 
Хопјор, налази хоризонта Паниковец у долини Дона са ближим при-
токама. Те две структуре су настале као резултат продора станов-
ништва познозарубињецког хоризонта и кијевске културе у регион. 
Том времену такође припадају налази украшени уметнутим емаљем.
2. Черњаховски период (средина 3 - почетак 4. века) – налазишта 
типа Каширка-Сједелки. У оквиру њих издваја се компонента, пове-
зана по пореклу са становништвом кијевске традиције у черњахов-
ској култури Подњепровља.
3. Хунски период (крај 4 - 5. век) – налазишта типа Чертовицкоје-За-
мјатино. Она су задржала полиетничко становништво. Ранословен-
ски елементи генетски су повезани са сејминско-доњецком варијан-
том кијевске културе.
4. Рани средњи век (крај 5 - 7. век) – горњевороњежска културна гру-
па. Словенски етнокултурни елементи у тој полиетничкој структури 
су различити. Делимично су они отворени према традицији налази-
шта типа Чертовицкоје-Замјатино, делимично према пењковској и 
колочинској култури Подњепровља.

Током периода 2 - 7. века становништво горњег Подоња се ме-
њало више пута. У свакој од издвојених етапа у регион је продирало 
ранословенско становништво различитог порекла.
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Радивоје Арсић 
arsicradivoje@gmail.com

Трансформација провинцијалне материјалне културе 
крајем 4. и почетком 5. века на простору Колубаре и Подгорине

 
Током последњих година обављен је већи број археолошких ис-

копавања позноантичких вила и утврђења у сливу реке Колубаре. Том 
прилоком регистровани су трагови материјане културе новопридошлог 
становништва из периода од 380. до око 450. године. Налази керамике 
и архитектуре указују на оштре разлике у односну на провинцијску ма-
теријану културу пре и након овог периода. Откривене посуде предста-
вљају мешавину облика позноантичке провинцијалне производње, ке-
рамике «мурга» типа и грнчарије рађене без витла, у традицији варвар-
ских култура римског периода . Ови премети су повезани са укопаним 
и полукопаним стамбеним објетима грађеним у комбинацији дрвета и 
камена. Налази из околине Ваљева упућују да се на простор западне 
Србије населила мешовитиа варварска популација која је наставила 
традицију стварањем специфичних облика материјалне културе, ства-
рајући нове форме у грнчарској производњи и архитектури. Остаци 
насеља са овим траговима указују на страдање током хунске инвазије 
средином 5. века.

Трансформация провинциальной материальной культуры 
на рубеже IV-V веков в области  Колубары и Подгорины

В последние годы был проведен ряд археологических раскопок 
позднеантичных вилл и укреплений в бассейне р. Колубары. В резуль-
тате были зафиксированы остатки материальной культуры нового на-
селения, жившего здесь в период 380 – 450 гг. Особенности керамики 
и домостроительства указывают на резкие различия провинциальной 
культуры до и после этого периода. Обнаруженная посуда представ-
ляет собой смесь позднеантичного провинциального производства, ке-
рамики типа «мурга» и лепной керамики, изготовленной в традициях 
варварских культур римского времени. Этот комплекс связан с углу-
бленными в землю целиком или наполовину жилищами (землянками и 
полуземлянками), построенными из дерева и камня. Находки из окрест-
ностей Валево свидетельствуют о том, что смешанное варварское на-
селение обосновалось на территории западной Сербии и продолжило 
развивать свои традиции, создав специфический облик материальной 
культуры с новыми формами в гончарном производстве и домострои-
тельстве. Остатки поселений с этой культурой указывают на разорение 
во время вторжения гуннов в середине V века.
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Изучение кремированных останков в погребальных памятниках 
Восточной Европы римского времени и эпохи великого переселения 

народов: данные к реконструкции погребальной обрядности

Широкое распространение в Восточной Европе в начале – се-
редине первого тысячелетия н.э. обряда кремации является общеиз-
вестным фактом. Анализ кремированных останков является актуаль-
ным современным направлением биоархеологических исследований. 
Обращенных к получению разнообразной информации об индивидах, 
скелетные останки которыми сохранились лишь в мелких, сильно из-
мененных по морфологии и составу фрагментах открывает новые пер-
спективы. Обработка материалов крупных могильников на больших 
территориях (от Балтийского побережья до Поволжья и от Валдая до 
Балкан дает нам основание выделять комплексы признаков, характери-
зующих материалы кремации, связанных с традициями кремации. На 
основании этих независимых признаков можно судить о собственно 
римской традиции кремации, и различных «варварских». В сообщении 
обсуждается гипотеза об особенностях кремированных останков. Ассо-
циируемых с ранними славянскими погребениями.  

Проучавање кремираних остатака из некропола 
Источне Европе римског времена и епохе Велике сеобе 

народа: подаци за реконструкцију погребног обреда

Широко распростирање обреда кремације у Источној Европи 
почетком - средином првог миленијума н.е., опште је позната чиње-
ница. Анализа спаљених остатака постала је актуелни, савремени пра-
вац биоархеолошких истраживања. Усмерени ка добијању различитих 
информација о индивидуама, скелетни остаци који су очувани само у 
малим фрагментима, јако измењеним по морфологији и саставу, откри-
вају нове перспективе. Обрада материјала великих гробаља на вели-
ким територијама (од балтичког приобаља до Поволожја и од Валдаја 
до Балкана, даје нам основу да се издвоје групе карактеристика, које 
карактеришу материјале кремације, повезаних са традицијама спаљи-
вања. На основу тих независних карактеристика може се размишљати 
о особено римској традицији кремације и различитим „варварским“. У 
саопштењу се разматра хипотеза о особеностима спаљених остатака 
који асоцирају на рано словенске гробове.
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Пальчатые фибулы в контексте контактов культур 
Подунавья и Днепро-Донской лесостепи

В эпоху, когда появились пальчатые фибулы (середина V в.), 
юго-западная часть Восточной Европы и значительная часть Подуна-
вья входили в Гуннскую державу. Уборы, характерные для ее народов, 
сформировались на основе ряда варварских и позднеантичных тради-
ций. Основные центры этого синтеза находились в Среднем Подунавье 
(включая земли севера Сербии), откуда сложившиеся стили получили 
широкое распространение.

Со 2-й половины V в. на этой основе формируется ряд локаль-
ных школ производства пальчатых фибул. Прослеживается импорт та-
ких изделий в другие регионы, отражающий направления традицион-
ных или новых связей конкретных народов/культур, а также местные 
переработки привозных образцов. Конфигурация и интенсивность этих 
связей менялись в зависимости от исторического контекста.

Прстасте фибуле у контексту контаката културе 
Подунавља и дњепро-донског шумско-степског појаса

У периоду када су се појавиле прстасте фибуле (средина 5. 
века), југозападни део Источне Европе и значајан део Подунавља, ула-
зили су у хунску државу. Ношње које су карактеристичне за њене на-
роде, настале су на основи низа варварских и касноантичких традиција. 
Главни центри те синтезе налазили су се у средњем Подунављу (укљу-
чујући територију севера Србије), одакле су се настали стилови далеко 
раширили.

Од друге половине 5. века на тој основи настаје низ локалних 
школа производње прстастих фибула. Импорт таквих производа који 
је одлазио у друге регионе, показује правце традиционалних или но-
вих веза конкретних народа/култура, а такође локалне измене увезених 
образаца. Конфигурација и интензивност тих веза мењали су се у зави-
сности од историјског контекста.
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Днепровские фибулы за пределами распространения 
«антских» кладов: типы и контексты

При типологическом изучении пальчатых и «птицеголовых» 
фибул до сих пор используется классификационная схема Й. Вернера.  
Ряд серий изделий не известен за пределами ареала «антских» кладов. 
Одновременно выделяются типы и серии, которые встречаются в не-
скольких регионах за пределами Среднего Поднепровья в составе по-
гребальных и поселенческих комплексов и как случайные находки. 

Обозначаются 4 основных региона, куда попадают «днепров-
ские» фибулы: первое место занимает по числу таких находок Юго-За-
падный Крым (не менее 30-ти погребений в могильниках типа Лучи-
стого), затем – Среднее Подунавье (могильники среднеаварского пе-
риода), небольшая группа изделий происходит из Поочья, отдельные 
находки известны в Прибалтике. 

Производство фибул в «поствосточногерманских»  традициях 
было связано с Поднепровьем, где они массово выпали в «антских» 
кладах не позднее третьей четверти VII в. Многочисленные находки 
изделий в крымских «готских» некрополях свидетельствуют об особом 
характере устойчивых связей регионов.

Дњепровске фибуле ван области распростирања
„антских” остава: типови и контексти

При типолошком проучавању прстастих и фибула у облику 
„птичијих глава“, до данас се користи класификациона шема Ј. Верне-
ра. Низ серија производа није познат ван ареала „антских“ остава. Ис-
товремено издвајају се типови и серије које се срећу у неколико регија 
ван средњег Подњепровља, у саставу гробних и насеобинских целина и 
као случајни налази.

Издвојена су 4 основна региона, у које су доспеле „дњепровске“ 
фибуле: прво место по броју таквих налаза заузима југозападни Крим 
(више од 30 гробова у гробљима типа Лучистко), затим – средње Поду-
навље (гробља средњеаварског периода), мала група производа потиче 
из Поочја, поједини налази познати су и на Прибалтику.

Производња фибула у „постисточногерманским“ традицијама 
било је повезано са Подњепровљем, где су оне масовно доспеле у „ант-
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ске“ оставе, не касније од треће четвртине 7. века. Многобројни налази 
у кримским „готским“ некрополама сведоче о посебном карактеру ста-
билних веза у региону.

Белявская Ольга Сергеевна 
krapacheva.olya@mail.ru

Белявский Артём Алексеевич 
artembelyavski@gmail.com

Ременная гарнитура «геральдических» стилей из Южного Предуралья
 в контексте связей восточноевропейских  культур с Подунавьем

Изучение этнокультурных связей населения Южного Преду-
ралья VI–VII вв. с более западными областями на сегодняшний день 
является перспективным направлением в современной российской 
археологии. Сопоставление археологического материала из Южного 
Предуралья и Подунавья, основанное на изучении стилистических и 
морфологических особенностей изделий,  позволил выявить целый ряд 
параллелей. Так, ряд предметов южноуральской ременной гарнитуры 
«геральдического круга» (некоторые варианты горизонтальносимме-
тричнных накладок и Т-образных бляшек,  накладки в виде геральди-
ческого щита, трехщитковые накладки с ромбической вставкой в цен-
тре, Х-образные накладки, и др.) имеют определенные аналогии на тер-
ритории Сербии, Венгрии, Болгарии и т.д. Ввиду того, что ременные 
принадлежности традиционно рассматриваются в качестве надежных 
хроно-индикаторов, более подробное их изучение в дальнейшем позво-
лит утончить и синхронизировать локальные хронологические шкалы.

Појасна гарнитура „хералдичких“ стилова из јужног Предурала 
у контексту веза источноевропских култура са Подунављем

Изучавање етнокултурних веза становништва јужног Предура-
ља 6 - 7. века са западнијим областима, данас се чини перспективним 
правцем у савременој руској археологији. Поређење археолошког ма-
теријала из јужног Предураља и Подунавља, засновано на изучавању 
стилских и морфолошких особености производа, дало је могућности 
да се појави цео низ паралела.Тако, низ предмета јужноуралских по-
јасних гарнитура „хералдичког круга“ (неке варијанте хоризонтално 
симетричних апликација и апликација у виду слова Т, апликације у 
виду хералдичког штита, троштитне апликације са ромбоидним делом 
у центру, апликације у облику слова Х и др.) имају одређене анало-
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гије на територији Србије, Мађарске, Бугарске и т.д. Имајући у виду 
то да се појасни прибор традиционално посматра као очекивани хроно 
индикатор, његово подробније изучавање убудуће ће омогућити да се 
прецизирају и синхронизују локалне хронолошке скале.

Еремеев Иван Игоревич 
eremeev_iimk@mail.ru

Городища V– IX вв. на озере Ильменьи проблемы 
изучения славянской колонизации северо-запада России

В Повести временных лет, созданной в начале XII в., озеро Иль-
мень выступает как центр славянского расселения на Северо-Западе 
России. Ведущая роль этого региона выразилась в возникновении здесь 
в первой половине Х в. такого крупного административного центра как 
Новгород.

Политико-административная система, предшествовавшая Нов-
городу, не была централизована и опиралась на городища, охватывав-
шие по периметру всю Ильменскую озерную котловину. В настоящее 
время в окрестностях Ильменя известно 9 городищ, на 8 из которых 
проведены археологические раскопки. Древнейшие городища относят-
ся к V – VIII вв. Основой для их датировки служит лепная керамика и 
серийный радиоуглеродный анализ.

Материальная культура обитателей этих городищ и фортифи-
кация находят наиболее близкие параллели на памятниках середины – 
третьей четверти I тыс. н. э. в междуречье Днепра, Немана и Западной 
Двины. По мнению автора, возникновение городищ на Ильмене свя-
зано с миграцией населения, оторвавшегося от основного ареала рас-
пространения древностей киевской культуры в Северной  Белоруссии 
в середине I тыс. н.э.

Градишта 5 - 9. в. на језеру Иљмен и проблеми 
проучавања словенске колонизације северо-запада Русије

У повести прошлих времена, насталој почетком 12. века, језе-
ро Иљмен помиње се као центар словенског насељавања северозапада 
Русије. Водећа улога тог региона проистекла је из ницања великог ад-
министративног центра као што је Новгород, у првој половини 10. века.

Политичко административни систем који је претходио Новго-
роду није био централизован, и ослањао се на градишта, захватајући 
целу иљменску језерску долину. У данашње време у околини Иљмена 
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познато је 9 градишта, а на 8 су спроведена археолошка ископавања. 
Најстарија градишта припадају 5 - 8. веку. Основу за датовање чини 
гњетана керамика и серијска радиокарбонска анализа.

Материјална култура становника тих градишта и утврђења има 
најближе паралеле на налазиштима средине - треће четвртине 1. ми-
ленијума н.е. у међуречју Дњепра, Њемена и Западне Двине. По ми-
шљењу аутора, настанак градишта на Иљмену повезан је са сеобом 
становништва које се одвојило од основног ареала кијевске културе у 
Северној Белорусији, средином 1. миленијума н.е.

Милица Радишић
mveselicic@gmail.com

Раносредњовековни ливени накит у српском делу 
Подунавља и Посавине: 70 година касније

У раду се приказује досадашње стање истраживања раносред-
њовековног ливеног накита (8/9. до 11. векa) у српском делу Подуна-
вља и Посавине. Најбројнију групу представљају наушнице које се од-
ликују великом разноврсношћу. Посебно отежавајућу околност у вези 
са њиховим изучавањем представља чињеница да чак око 90% чине 
случајни налази. Из тог разлога је онемогућено успостављање ближе 
хронологије врста, али се намећу друга истраживачка питања у вези са 
њиховом масовном појавом на нашем простору. Прве студије у којима 
је учињен покушај свеобухватне анализе наушница у надрегионалним 
контекстима приредили су средином прошлог века угледни стручња-
ци Мирјана Ћоровић-Љубинковић и Јован Ковачевић. У складу са са-
временим научним токовима и сазнањима, овом приликом ћемо дати 
нови преглед - након 70 година - о налазима из Србије. Покушаћемо 
да сагледамо оквирне сличности и разлике са материјалом из других 
области насељених махом словенским становништвом на Балкану и у 
централној и источној Европи. Сходно теми скупа нарочита пажња ће 
бити усмерена на компарацију са налазима из Русије и Украјине. 

Раннесредневековые литые украшения в сербской части 
Подунавья и Посавья: 70 лет спустя

В работе рассматривается современное состояние исследова-
ния литых украшений эпохи раннего средневековья (VIII-IX – XI вв.) 
из сербской части Подунавья и Посавья. Самую большую группу со-
ставляют серьги, которые отличаются большим разнообразием. Слож-
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ностью для их изучения является тот факт, что до 90% составляют 
случайные находки. По этой причине невозможно установить точную 
хронологию типов, и возникают вопросы, касающиеся их массового 
появления в данном регионе. Первые исследования, в которых была 
предпринята попытка всестороннего анализа серег в надрегиональном 
контексте, были выполнены выдающимися специалистами Мирьяной 
Джорович-Любинкович и Йованом Ковачевичем в середине прошлого 
века. Сегодня, спустя 70 лет, мы представим новый обзор находок из 
Сербии, соответствующий современным научным тенденциям и зна-
ниям. Мы попытаемся выделить черты различия и сходства с матери-
алами из других областей Балкан, Центральной и Восточной Европы, 
в которых преобладает славянское население. Особое внимание будет 
уделено сравнению с данными из России и Украины.

Мастыкова Анна Владимировна 
amastykova@mail.ru

Раннесредневековый могильник Горзувиты на Южном берегу Крыма

В 1951 г. могильник был открыт А. Л. Якобсоном. В 2018 г. 
ИА РАН приступил к его планомерным раскопкам. Было изучено более 
20 погребений по обряду ингумации как с погребальным инвентарем, 
так и безинвентарных. Предметы погребального инвентаря относятся 
к типам характерным для ранневизантийской традиции. Судя по най-
денным вещам, могильник появился не позднее второй половины VII – 
начала VIII в. и функционировал долгое время, при этом погребальный 
обряд остается практически неизмененным – это в основном могилы 
с плитовыми конструкциями. Исследованный могильник по времени 
и характеру инвентаря и погребального обряда соответствует поздней 
части соседнего известного некрополя Суук-Су, где имеются также и 
погребения более раннего времени, VI–VII вв., с типично германским 
убором. Материалы могильника Горзувиты и поздней фазы некрополя 
Суук-Су демонстрируют византинизацию местного варварского насе-
ления в VII–IX вв.

Раносредњовековно гробље Горзувити на јужној обали Крима

Гробље је открио 1951. године А. Л. Јакобсон. ИА РАН је 2018. 
године почео са његовим планским ископавањима. Истражено је више 
од 20 гробова са инхумацијом, како са погребним инвентаром, тако и 
без њега. Предмети погребног инвентара су карактеристични за рано-
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византијску традицију. Судећи по нађеним стварима, гробље је настало 
не касније од друге половине 7 - почетка 8. века и остало је у употреби 
дуго времена, а да је при томе погребни обред остао практично неизме-
њен – то су у основи гробови са каменим конструкцијама. Истраживано 
гробље по времену и карактеру инвентара и погребног обреда одговара 
позном делу, суседне познате некрополе Суук-Су, где постоје такође и 
старији гробови, 6 - 7. века, са типично германском ношњом. Материјал 
гробља Горзувити и касне фазе гробља Суук-Су показују византизацију 
локалног варварског становништва у периоду 7 - 9. века.

Гукин Василий Дмитриевич 
kabirbek@rambler.ru

Ёлшин Денис Дмитриевич
denis.jolshin@gmail.com

Храмовый комплекс в портовом районе 
городища Судак (проблемы хронологии)

В результате работ археологической экспедиции Государствен-
ного Эрмитажа в 2016-2018 гг. на раскопе 10 в портовом районе Суда-
ка исследуется ранее неизвестный средневековый храмовый комплекс, 
состоящий из одноапсидного зального храма с небольшим придельным 
храмом с севера, нартексом и экзонартексом. Удалось установить, что 
основной храм был перекрыт купольным сводом. В интерьере храма и 
его непосредственной периферии исследованы средневековые погребе-
ния X – XV вв. Нумизматический материал позволяет говорить о разру-
шении основного храма в 1 половине XIV в., а также о том, что малый 
придельный храм продолжал функционировать в XV в. В основании 
храма обнаружены остатки конструкций ранних сооружений (на из-
вестково-цемяночном растворе), и не потревоженные культурные слои 
с материалами VIII – X вв. Конфигурация и назначение сооружений на 
известково-цемяночном растворе пока неясны. Часть приспособлений, 
подрубок скалы и строительных материалов, использованных при воз-
ведении храма, могут относиться к этому, более раннему этапу.

Црквени комплекс у лучком делу 
градишта Судак (проблеми хронологије)

Као резултат радова археолошке експедиције Државног Ерми-
тажа од 2016. до 2018. године на ископу 10 у лучком реону Судака, 
истражује се раније непознати црквени комплекс, који се састоји од 
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једноапсидалне цркве са малом придодатом црквом са севера, нартек-
сом и егзонартексом. Установљено је да је основна црква била прекри-
вена сводом са куполом. У унутрашњости цркве и њеног непосредног 
окружења, истражени су гробови 10 - 15. века. Нумизматички матери-
јал говори о рушењу основног храма у 1. половини 14. века, а такође о 
томе да је мала придодата црква наставила да функционише у 15. веку. 
У темељима храма пронађени су остаци конструкција ранијих здања са 
цементно-каменим малтером и неочекиван културни слој са материја-
лом 8 - 10. века. Конфигурација и поменута здања са цементно-каме-
ним малтером још су нејасни. Неки детаљи, нивелација степеништа и 
грађевински материјали искоришћени при изградњи храма, могу при-
падати тој ранијој етапи.

Минасьян Рафаэль Сергеевич

О способе декорирования рукоятей мечей IX-XII вв.

В различных странах Европы найдено большое количество ору-
жия эпохи викингов. Детали рукоятей мечей и втулки копий у многих 
из них украшены серебром, медными, латунными, золотыми косичка-
ми, скрученными из тонкой проволоки. Считается, что декор на таком 
оружие был инкрустирован тонкими серебряными, золотыми, медны-
ми, латунными полосками (2-2,5 полоски на 1 мм.), вбитыми в выре-
занные в железе канавки. Однако при изучении декора как на геоме-
трических композициях, так и в виде фигурных пластин, при большом 
увеличении выяснилось, что между полосками нет перегородок. Они 
плотно прилегают друг к другу. А под поверхностным серебряным сло-
ем находится еще одно покрытие из медных полосок. Подобную работу 
инкрустацией выполнить невозможно. В данном случае тонкие канав-
ки под элементами декора ошибочно принимают в качестве рукотвор-
ных, специально вырезанных под инкрустацию. На самом деле это 
отпечатки полосок в окислах. Здесь представлен неизвестный способ 
декорирования железного оружия двухслойным наборным покрытием, 
который прежде не применялся. Чтобы выяснить как это делалось, не-
обходимо специальное исследование.

О методама украшавања дршки мачева 9 - 12. в.

У разним земљама Европе нађена је велика количина оружја 
епохе Викинга. Детаљи дршки мачева и тулаца копаља код многих од 
њих су украшени сребрним, бакарним, месинганим, златним плетени-
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цама, уврнутим од танке жице. Сматра се да је декор на таквом оруж-
ју био инкрустован танким сребрним, златним, бакарним, месинганим 
трачицама (2-2,5 трачице на 1 мм), уметнутим у урезане канале у гво-
жђу. Такође, при изучавању декора како на геометријским композици-
јама, тако и у виду фигуралних плочица, при великом увећању, види се 
да међу трачицама нема преграда. Оне сасвим належу једна на другу. А 
испод површине сребрног слоја налази се још један покривен бакарним 
трачицама. Такав рад не може се урадити инкрустацијом. У том слу-
чају, фини жлебови под елементима декора дају погрешан утисак, да 
су специјално урезани под инкрустацију. Уствари то су утиснуте траке 
оксида. Овде је представљен непознати метод украшавања гвозденог 
оружја, двослојним ламелним покривачем, који раније није коришћен. 
Да би разјаснили како је то рађено, потребно је посебно истраживање.

Дејан Радичевић 
dradicev@f.bg.ac.rs

Средњовековни глинени котлови са 
територије Војводине: питање хронологије

О пореклу, распрострањености и хронологији средњовековних 
глинени котлова у Карпатском басену опширно је писано, нарочито у 
мађарској и румунској археолошкој литератури. Одавно већ успоста-
вљене су и типолошке поделе, углавном засноване на начину израде 
и облику посуда. Изнети су и закључци о појави и трајању одређених 
типова, од најстаријих примерака, рађених без употребе грнчарског ви-
тла, до веома бројних и широко распострањених котлова израђиваних 
на витлу. Циљ овог саопштења је да провери у коликој мери се нала-
зи са територије данашње Војводине подударају са постојећим типо-
хронолошким класификацијама предложеним за раздобље од 8. до 11. 
века. Захаљујући новим ископавањима у последњим деценијама број 
котлова се значајно увећао. Посебна пажња биће посвећена оним при-
мерцима који потичу из добро документованих археолошких целина и 
са налазишта на којима је стратиграфија поуздано дефинисана. 

Средневековые глиняные котлы с 
территории Воеводины: проблема хронологии

О происхождении, распространении и хронологии средневеко-
вых глиняных котлов в Карпатском бассейне написано довольно много, 
особенно в венгерской и румынской археологической литературе. Дав-
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но существует типологическая схема, основанная прежде всего на спо-
собах изготовления и формах сосудов. Также в литературе представ-
лены выводы о появлении и развитии определенных типов от самых 
ранних образцов, изготовленных без использования гончарного круга, 
до многочисленных и широко распространенных котлов, изготовлен-
ных на круге. Цель данного доклада состоит в том, чтобы проверить, 
в какой степени находки с территории современной Воеводины соот-
ветствуют существующим типо-хронологическим классификациям, 
предложенным для материалов периода VIII – XI вв. Благодаря новым 
раскопкам, количество котлов за последние десятилетия значительно 
увеличилось. Особое внимание будет уделено образцам, происходя-
щим из хорошо документированных археологических комплексов и 
стратифицированных памятников.
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ  1 и 2
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА 1 И 2

ЭКСКУРСИЯ 1                                                         (8 октября, 132 км)

Нови-Сад – Фрушка гора (монастыри 16 века) – Сремска 
Митровица (римский город Сирмиум) – Белград

ЕКСКУРЗИЈА 1                                                       (8. октобар, 132 км)

Нови Сад – Фрушка гора (манастири 16. века) – Сремска 
Митровица (римски град Сирмијум) – Београд
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ЭКСКУРСИЯ 2                                               (11 – 13 октября, 827 км)

11 октябрь, 183 км
Белград – Винча (археологический памятник: неолит, энеолит, 
средневековье) – Смедерево (средневековая крепость) – 
Костолац (Виминациум – римский легионерский лагерь) – Рам 
(средневековая крепость) – Голубац (средневековая крепость)

ЕКСКУРЗИЈА 2                                             (11 – 13. октобар, 827 км)

11. октобар, 183 км 
Београд – Винча (археолошко налазиште, неолит, енеолит, 
средњи век) – Смедерево (средњовековна тврђава) – Костолац 
(Виминацијум – римски легијски логор) – Рам (средњовековна 
тврђава) – Голубац (средњовековна тврђава)
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12 октябрь, 281 км
Дони Милановац (Лепенски вир, археологический памятник: 
мезолит, неолит) – Кладово (римская крепость Диана; мост 
императора Траяна и музей Джердапа) – Заечар (музей и дворец 
императора Галерия в Гамзиграде)

12. октобар, 281 км
Доњи Милановац (Лепенски вир, археолошко налазиште 
– мезолит, неолит) – Кладово (римска тврђава Дијана; мост 
римског цара Трајана и музеј Ђердапа) – Зајечар (музеј и палата 
римског цара Галерија у Гамзиграду)
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13 октябрь, 363 км
Заечар – Крушевац (средневековая церковь Лазарица, 
музей) – Рековац (средневековый монастырь Каленич) – 
Чуприя (средневековый монастырь Раваница) – Деспотовац 
(средневековый монастырь Манасия) – Белград

13. октобар, 363 км
Зајечар – Крушевац (средњовековна црква Лазарица, 
музеј) – Рековац (средњовековни манастир Каленић) – 
Ћуприја (средњовековни манастир Раваница) – Деспотовац 
(средњовековни манастир Манасија) – Београд
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