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У крајњој анализи, магија, религија и наука нису ништа друго до теорије о 
мисли, и као што је наука истиснула своје претходнике, тако и она сама може 
доцније бити истиснута неком савршенијом хипотезом, можда неким сасвим 
другачијим начином гледања на појаве, о коме ми у овом покољењу немамо 
ни појма. Напредак знања је непрекидно приближавање циљу који се стално 
одмиче. 

Сер Џејмс Фрејзер, „Злана рана“
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Рецензија

Винчански амулеи – Југоисточни Банат, Иване Пантовић: Рецензија

Књига Иване Пантовић представља обимну студију у којој су детаљно представљени амулети из периода винчанске 
културе. Овим предметима до сада није посвећено много пажње у стручној литератури, а рад Иване Пантовић предста-
вља један од првих покушаја да се овом проблему приступи на један систематски и организован начин.

У раду су представљени амулети са више винчанских налазишта у југоисточном Банату. Они су на основу морфо-
лошких карактеристика, димензија, тежине и начина украшавања разврстани на осам типова и више варијанти чиме 
су обухваћене све варијације у прикупљеном материјалу. Типологија је представљана шематским илустрацијама и фо-
тографијама карактеристичних налаза, а резултати статистичких анализа приказани су помоћу бројних табела и графи-
кона. На основу тих резултата изведени су закључци о сличностима и разликама у амулетима са различитих налазишта 
и променама у стилу израде ових предмета.

Упоређујући винчанске амулете са старчевачким налазима Ивана Пантовић је указала на паралелу између старче-
вачких „Венера“ и седећих винчанских амулета и сличности у начину украшавања и могућем значењу  са пинтадера-
ма и керамичким моделима зрна жита. Показала је да су одређени типови амулета карактеристични за поједине фазе 
винчанске културе: орнитоморфни примерци и тип АII двокраких амулета за рану фазу, а седећи амулети и амулети са 
сиском/дршком за позну фазу. Испоставило се да се вишекраки амулети типа CII јављају раније него што се претпоста-
вљало (на дубини од 8 м у Винчи) и да су трајали све до краја винчанске културе. 

На основу анализе контекста налаза и реконструкције начина везивања Ивана Пантовић је изнела претпоставку 
да су су двокраки амулети коришћени у унутрашњим просторијама и да већина типова (осим вишекраких калемова) 
није коришћена у практичне сврхе. Зато је, након расправе о систему веровања у неолиту, изнела претпоставку да су 
у двокраким амулетима обједињени симболи бика, жене/богиње и за сада неидентификоване животиње (и да су има-
ли апотропејску функцију); да орнитоморфни амулети симболизују одређено божанство, и да седећи амулети можда 
приказују порођај жене. 

У целини узев рад Иване Пантовић је знатно допринео познавању амулета у винчанској култури. Размотрени су сви 
аспекти проучавања ове врсте предмета: начин израде, типолошка варијабилност, временска промењивост, просторна 
дистрибуција и контекст, потенцијална функција и могуће значење. Методолошки поступак је спроведен беспрекорно, 
док су закључци изведени на основу утврђених чињеница и образложених аргумената. Због тога сматрамо да ову књи-
гу треба интегрално објавити у серији монографија Градског музеја у Вршцу.

У Београду, 12. септембра 2013. године

проф. др Душан Михаиловић
Одељење за археологију

Филозофски факултет у Београду 

Илусрација  Ј. Рашајски
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Винчански амулеи

У В О Д

Винчанска култура у југоисточном Банату

Дунав и Тиса, као неке од главних трансверзала у не-
олитским кретањима са Блиског Истока ка централној 
Европи, и као плодне равнице, условиле су да регион 
Баната1 постане једна од примарних зона насељавања пр-
вих земљорадника и сточара. Осим што су биле пресудни 
фактор приликом бирања места за подизање насеља, реке 
су такође служиле и као својеврсне „границе“ између су-
седних заједница. Већ у раном неолиту, гранично подручје 
између Старчевачке и Кереш групе формира се у средњем 
Банату, код реке Златице. У почетним фазама Винчанске 
културе, те „границе“ незнатно су померене на север, до 
данашње мађарско-српске границе. Крајем старије фазе, 
винчанска популација постепено напушта простор дана-
шњег северног Баната, па се граница са суседном Потиском 
културом формира негде око Бегеја. 

Западни и централни део јужног Баната чинило је језе-
ро у садашњој Алибунарској депресији, као и негостољу-
бива Делиблатска пешчара (карта 1). Таква ситуација усло-
вила је да се најбројнија и најзначајнија винчанска насеља 
формирају у југоисточном делу Баната. На његовом исто-
чном рубу налазе се Вршачке планине, које представљају 
географски масив чука и брда, природно надовезаних на 
Карпате. Осим шумом и каменом, Вршачке планине оби-
лују и различитим минералима. Из румунског дела Баната, 
кроз јужне брежуљкасте обронке Вршачких планина, про-
бија се највећа река југоисточног Баната – Караш. Некада 
се уливао у Дунав код Банатске Паланке, данас у канал ДТД 
код села Кајтасово. 

Плодно тло, обиље воде, али и богатство минерала, 
руда и шума, те Караш као трансверзала, указују на веома 
погодно тле за насељавање. Неолитски локалитети групи-
сани су на источном делу југоисточног Баната, односно на 
ниским, крајњим огранцима Вршачких планина (карта 2). 
Ниво водених површина почетком холоцена био је виши 
него данас, што би могло да се потврди и локацијом нео-
литских налазишта. 

У југоисточном Банату регистровано је око 70 неолит-
ских насеља (Прикић, Јовановић 1978). Захваљујући пре-
даном раду првог кустоса вршачког музеја Ф. Милекера, 
још од краја XIX века у стручној литератури познато је не-
колико неолитских локалитета (Milleker 1897; 1897a; 1906; 
1938). На жалост, изузев локалитета Вршац – Ат и Потпорањ 
– Кремењак, остали локалитети само су регистровани на 
основу пронађене мање количине неолитског материја-
ла. Бројан материјал прикупљен је нарочито са Ата и 

1 Регион Баната географски припада јужном делу Панонске низије, а 
данас је државном границом подељен на српски, румунски и мађар-
ски део. Југоисточни део српског Баната захвата подручје које је на 
истоку од Румуније одвојено Вршачким планинама, граница на југу му 
је Дунав, на западу га Делиблатска пешчара раздваја од југозападног 
Баната, док га на северу од остатка Панонске низије дели Тамиш. 

Кремењака2, док су заштитна ископавања мањег обима 
предузета на оба локалитета средином XX века3. 

Из те групе потпуно неистражених налазишта, по број-
ности прикупљеног материјала, издвајају се управо лока-
литети чији ће налази амулета и перфорираних предмета 
бити обрађени у овом раду. 

●
Винчанска култура сматра се за једну од најбоље ис-

тражених и проучених праисторијских култура на подручју 
централног Балкана. Упркос томе, и даље постоје бројне 
недоумице, не само око њеног постанка и завршетка, већ 
пре свега око начина функционисања те заједнице, како у 
економском и социјалном, тако и у духовном аспекту. 

У покушајима да се проникне у духовни живот носила-
ца Винчанске културе, у досадашњим проучавањима пр-
венствено се полазило од антропоморфне пластике, која је, 
како је то још давне 1936. године оценио први истраживач 
те културе „несумњиво најаутентичнији и најопширнији до-
куменат за познавање Винчине културе у сваком погледу” 
(Васић 1936: VI). Антропоморфне фигурине биле су пред-
мет бројних анализа, које су давале различита тумачења о 
њиховим улогама. Разматрана је и улога жртвеника и про-
сопоморних поклопаца (Stanković 1986a). Међутим, како 
саме антропоморфне фигурине, тако и целокупна култна 
пластика и предмети култа4, остали су без подробније ана-
лизе која би растумачила право значење тих представа и 
природу веровања носилаца Винчанске културе. 

Малобројни су покушаји да се култни предмети пос-
матрају свеобухватно, да се повеже евентуална намена и 
симболика. У том контексту још увек није најјасније који 
се предмети могу сврстати у ту групу, и да ли су сви култни 
предмети заиста само то или су имали и неку практичну, 
свакодневну намену. 

У овом раду учињен је покушај да се разјасне неки од 
тих предмета, окарактерисани најчешће као култни, пре-
васходно због немогућности да им се одреди прави сми-
сао. То су амулети, односно сви перфорирани предмети ма-
лих димензија, непознате намене. 

Анализа амулета, као специфичности Винчанске кул-
туре, омогућиће нам да се за корак-два приближимо раз-
умевању духовног света тадашње популације. Међутим, 

2  Велика заслуга за прикупљање материјала са локалитета Кремењак 
– Потпорањ и Ат – Вршац припада тадашњем кустосу Музеја у Вршцу 
Феликсу Милекеру, који је током готово пет деценија рада на овим 
локалитетима сакупио неколико десетина хиљада предмета. 

3  Збирка се и даље увећава поклонима или прикупљањем материјала 
током обиласка терена. 

4  Према Оксфордском речнику (www. oxforddictionaries. co m) под кул-
том се подразумева „систем верског страхопоштовања и оданости 
некој особи или објекту“, а под ритуалом „верска церемонија саста-
вљена од низа радњи које се изводе према задатом начину”. 
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Слика 1 
Типологија амулета према  

М. Гарашанину

управо јединственост амулета и њихова култна каракте-
ристика указују на контакте и утицаје међу Винчанском и 
суседним културама, и истовремено нам откривају најзна-
чајније центре у оквиру саме винчанске територије. 

Малобројност и недоступност материјала са подручја 
средњег Баната концентрисала је наша истраживања на 
југоисточни Банат. Изузетна бројност амулета, која прева-
зилази све до сада познате колекције, даје могућност да се 
резултати анализа тих култних предмета примене на чита-
ву територију Винчанске културе. Уверења смо да ће све-
обухатна анализа те категорије занемарених предмета, на 
подручју где су најбројнији на читавој винчанској терито-
рији, дати неке нове одговоре. 

С обзиром да се у највећој мери ради о непубликова-
ним предметима, у оквиру извршених анализа дат је и ка-
талог амулета. 

Историјат истраживања амулета

Сваки историјат истраживања Винчанске културе за-
почиње са Милојем Васићем, првим и најревноснијем ис-
траживачем епонимног локалитета, коме је посветио читав 
свој живот. Предано се посвећивао сваком детаљу, сваком 
проналаску, па тако њему дугујемо и класификацију ових 
предмета. Највећи број малих перфорираних предмета 
„разнога облика“, М. Васић је сматрао „амајлијама“, које су 
се против урока носиле „низани на узицу и ношени на телу“ 
(Васић 1936а: 145). Поједини типови, попут двокраких са 
протомима на врху кракова и патрљцима подигнутим у вис, 
могли су по мишљењу М. Васића бити и вотивни дарови у 
гробовима (Васић 1936а: 145). 

Досадашња проучавања амулета сводила су се или 
само на њихово узгредно помињање као једне од појава 
у материјалним остацима Винчанске културе, или пак на 
сумарне типолошке поделе, без дубљег залажења у њи-
хову проблематику. Резултат таквог приступа је да су сви 
предмети мањих димензија, са најчешће вертикалном пер-
форацијом, сврстани у категорију амулета. Главни параме-
тар за категоризацију једног предмета у амулете постала је 
перфорација тела, док би други био – непозната намена. О 
њиховом правом значењу, односно симболици и намени 
готово и да нема речи. 

Амулети се, такође, врло мало помињу и у извештајима 
са ископавања. Већина истраживача углавном само споме-
не да се, међу налазима пластике, појављују и „уобичајени“ 
амулети, а тек понекад буде објављено неколико приме-
рака. Из тог разлога данас још увек немамо прецизну сли-
ку нити о њиховој заступљености на подручју Винчанске 
културе, нити о некој евентуалној стилској или функцио-
налној еволуцији. 

Пажњу стручне јавности на перфориране вишекраке 
предмете привукао је у другој трећини XIX века Ф. Ф. Ромер 
(F. F. Rómer), оснивач праисторијске археологије у Мађарској 
(Makkay, Starnini,Tulok 1996: 119). Он је у Народном музеју у 
Загребу приметио два вишекрака предмета са локалитета 
Саматовац, која су до данас остала непубликована. 

За неколико вишекраких предмета пронађених по-
четком XX века у околини Богојева Г. Чираки (G. Cziraky) 
је претпоставио да су играчке (Makkay 1968), док је Ф. 
Милекер сматрао да вишекраки предмети истога типа 

представљају заправо примитивне људске фигуре (Milleker 
1938). Публикујући налазе са Јабланице, М. Васић предста-
вља и неколико перфорираних предмета, које сматра за 
привеске у облику посуда (Vasić 1902: sl. 78, 80, 81). 

Након истраживања епонимног локалитета Винчанске 
културе, М. Васић први издваја амулете као посебну кате-
горију пластике. Тако је винчанске теракоте поделио у се-
дам типова, од којих последњу чине „амајлије или вотивне 
фигуре у ужем смислу речи“ (Васић 1936a: 145–150). Међу 
њима се не налазе зооморфно или орнитоморфно обли-
ковани перфорирани предмети. Васић закључује да су ти 
предмети „могли бити низани на узицу и ношени на телу 
као привесци (накит? амајлија?) in usu m mortuoru m“ (Васић 
1936a: 145). Он додаје да у прилог томе говоре често пред-
стављене људске главе на једном крају тих привесака, док 
би „оригинали тих предмета могли у стварном животу слу-
жити као накит или амајлије профаних или култних лица“ 
(Васић 1936a: 145). 

Сводећи број типова теракота на пет категорија (А–Е), 
неких петнаест година касније М. Гарашанин у оквиру ти-
пологије пластике, у групу Д (слика 1) издваја „амајлије“ и 
додатно их дели на „амајлије са подигнутим патрљцима“ 
и „амајлије са више кракова“, за које додаје да није сас-
вим сигурно да се ти предмети могу третирати као амуле-
ти (Garašanin 1951:16). Он напомиње да исте предмете Ћ. 
Трухелка третира као језгра за намотавање. С обзиром да 
групу Е чине животињске фигурине, претпостављамо да М. 
Гарашанин у ту групу сврстава, попут М. Васића, и зоомор-
фне/орнитоморфне амулете. 

Нешто детаљнију поделу дао је Ј. Корошец (Korošec 
1959: 61–117; Korošec 1962: 103–174), који винчанску плас-
тику дели на људске и животињске статуете и монументалу 
пластику. У оквиру групе људских статуета, он је издвојио 
пет категорија (А–Е) и низ типова и подтипова. У катего-
рији Д, означеној као „остале статуете“, издвајено је шест 
типова (I–VI), а у последњи су сврстане амајлије (Korošec 
1959: 89). 

Напомињући да је главна карактеристика предмета из 
подгрупе VI – перфорација, Ј. Корошец закључује да су сто-
га „морале бити ношене или су вешане, због чега их може-
мо објаснити као амулете или као амајлије“ (Korošec 1962: 
164). Амајлије дели потом према материјалу, на „земљане“ и 
камене. Керамичке амулете диференцира на пет група (та-
бела 1): 1 – амулети у облику људских статуета, 2 – амулети 
у облику седећих људских статуета, 3 – амулети с антропо-
морфним ознакама, 4 – амулети у облику птица и 5 – амуле-
ти у облику јастука (Korošec 1962: ibidem). Треба појаснити 
да у прву групу Ј. Корошец сврстава амулете у облику ан-
тропоморфне фигурине, док су у групи 3. двокраки амулети 
без и са протомима у виду антропоморфне маске. Такође, 
амулет у облику птице појављује се и у оквиру групе живо-
тињских статуета, подгрупа – птице. Ј. Корошец напомиње 
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тип II – перфорирани идоли, антропоморфни, стилизовани

тип III – стилизовани идоли

тип IV – амулети

тип V – перфориране зооморфне фигуре

Илустрације преузете од аутора

тип V – перфориране зооморфне фигуре тип VI – главе идола
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Слика 2

Типологија амулета  
према Ј. Макају  

(преузето из Makkay 1968)

Враћајући се истим предметима скоро 30 година кас-
није, Ј. Макај их назива „звездоликим керамичким предме-
тима“, који су раније описани као „Бичке предмети“ (Makkay, 
Starnini, Tulok 1996: 118). Овај пут Ј. Макај се ограђује од 
свог претходног тумачења тих предмета као дела огрли-
це и истиче да је функција тих предмета до данас остала 
потпуно нејасна. Истовремено, он не одбацује могућност 
да су такви предмети служили као тегови за разбој. Ј. Макај 
сада издваја три типа (Makkay, Starnini, Tulok 1996: 123) (та-
бела 1). 

На самом локалитету Бичке, према подацима Ј. Макаја, 
од 45 вишекраких предмета, 34 комада припадају типу А. 
Према приложеним цртежима, сви предмети типа А имају 
дијагоналну перфорацију. Преосталих 11 припада типу Ц – 
ленгерастих предмета са 3 или 4 хоризонтална крака у јед-
ној равни и једним вертикалним, постављеним у средиште 
спајања хоризонталних кракова. Како наглашава Ј. Макај, 

да је, због перфорације, већ поменута у оквиру амајлија 
(Korošec 1962: 172). 

Вишекраке амулете Ј. Корошец назива рачвастим 
пршљенцима и изражава уверење да они нису били 
амајлије, као што то наводи М. Васић, и додаје да ни за ос-
тале перфориране предмете не можемо са сигурношћу да 
кажемо да ли се ради о култним или утилитарним предме-
тима. Неколико вишекраких перфорираних предмета са 
локалитета Чока Ј. Банер је протумачио као тегове за мре-
жу (Banner, 1960). 

Тип тзв. двокраких и вишекраих амулета Винчанске 
културе привукли су пажњу и Ј. Макаја (слика 2). У њего-
вој првој анализи тих предмета, 1967. године, где их на-
зива „чудним глиненим предметима Винчанске културе“, 
Макај издваја четири типа (А–Д) и истиче да су „ти пред-
мети специфични налази Винчанске културе те да се у ма-
теријалу других култура не појављују независно“ (Makkay 
1968: 9–22). Он одбацује дотадашња тумачења ових пред-
мета (играчке, тегови, пршљенци) и истиче да предмети 
„оваквог карактера нису могли бити коришћени у свако-
дневним радњама“ (Makkay 1968: 20). Он констатује да ти 
предмети имају трагове од узице око отвора и да су сто-
га могли служити као амулети, окачени на узицу, као „део 
огрлице“. С обзиром да су повод његове анализе били ви-
шекраки предмети пронађени на локалитету Бичке, ота-
да се у стручној литератури често употребљава тај назив 
како би се означили предмети са више кракова и перфо-
рацијом кроз тело. 

на овом локалитету Сопот-Бичке културе нема ни једног 
двокраког амулета, нити је било који од тих примерака без 
перфорације, како то истиче Џ. Чапман. (Makkay, Starnini, 
Tulok 1996: 123). 

Прву свеобухватнију типологију винчанских амулета 
дао је Н. Тасић (Tasić 1973). Он издваја четири групе (дво-
краки, антропоморфни са подигнутим крацима, стилизова-
не животињске фигуре у седећем положају и вишекраки) и 
више варијанти у оквиру сваке од њих (табела 1). 

Разматрајући неолит у румунском делу Баната, типоло-
гију винчанских амулета дао је и Ђ. Лазаровићи 1979. годи-
не (Lazarovici 1979: 94–101). У оквиру фазе А Винчанске кул-
туре на подручју Баната појављују се према типологији Ђ. 
Лазаровићија три типа антропоморфних фигурина и идола 
(цилиндрични, призматични и идоли моделовани пластич-
но) (Lazarovici 1979: 88–90). У фази Б Винчанске културе у 
Банату, Ђ. Лазаровићи издваја пет категорија култне плас-
тике: А – антропоморфни идоли, Б – перфорирани идоли и 
амулети, Ц – зооморфни идоли, Д – други предмети култа и 
Е – олтари (Lazarovici 1979: 91) (табела 1). 

У оквиру сваке од тих група култне пластике, издвојено 
је неколико подгрупа. Ђ. Лазаровићи напомиње да се пред-
мети сврстани у групу Б – перфорирани идоли и амулети, 
у литератури појављују и под називима: идоли тесалског 
типа, идоли са мобилном главом, идоли без главе, идоли и 
амулети типа Бичке, идоли типа Зорленц (Lazarovici 1979: 
94). У оквиру групе Б издвојено је шест група, које се потом 
деле на низ варијанти (Lazarovici 1979: 94 –101) (табела 1). 

На основу назива група, закључујемо да се Ђ. 
Лазаровићи приликом израде типологије перфорираних 
предмета руководио претпоставком о томе шта је њима 
представљено. Тако се у првој групи налазе предмети који 
својим изгледом асоцирају на антропоморфне фигурине, 
са или без представе главе (табела 1). У другој групи „сти-
лизованих, антропоморфних перфорираних идола“ нала-
зимо неколико типова који изгледом асоцирају на људску 
фигуру (табела 1: тип II/a, c), али ту су и двокраки са прото-
мима на врху кракова и аплицираним грудима (табела 1: 
тип II/b1-b3). У оквиру ове групе је и предмет који се нај-
чешће у стручној литератури дефинише као „арибалос“ (та-
бела 1: тип II/дd). У трећој групи „стилизованих идола“, на-
лазе се двокраки са или без протома (табела 1: тип III/б1-2), 
али и трокраки (табeлa 1: тип III/c1) и вишекраки предме-
ти (табела 1: тип III/c2-4, d, e). У групи „амулета“ поново се 
налазе вишекраки предмети, као и јастучасти. Двокраки 
амулети са зооморфним протомима поново се налазе и у 
групи „перфорираних зооморфних фигурина“, заједно са 
зооморфним фигуринама и амулетима јастучастог обли-
ка, на чијим се врху налазе зооморфни протоми (табела 1: 
тип V/b3). 

Сачињавајући типологију Винчанске културе, М. 
Гарашанин и С. Станковић су двокраке и вишекраке пред-
мете сврстали у амулете, поделивши их у две групе по броју 
кракова (табела 1). Свака категорија имала је варијате „бу-
шени“ и „масивни“. Сваки од поменутиих примерака амуле-
та могао се додатно разликовати по томе да ли су „обични“ 
или „са представом главе“ (Garašanin, Stanković 1985: 10–
30). Нажалост, није дат детаљнији опис тих амулета, па тако 
можемо само претпоставити да се под „масивним“ подразу-
мевају амулети без перфорације. 
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Уво

Функционална улога послужила је Џ. Чапману (J. 
Chapman) као основни параметар у класификацији малих, 
перфорираних предмета. Говорећи о производњи текстила 
у Винчанској култури, Џ. Чапман (Chapman 1981:122 –124) 
издваја девет типова „предмета за разбој“ (табела 1): 1 – 
„Бичке“; 2 – „Y- предмет“ („Y-piece“/ двокраки); 3 – двокра-
ки са вратом („necked Y-pie ce“); 4 – ленгерасти („anchor“); 
5 – перфорирана фигурина без главе („headless figurine“); 6 
– перфорирана фигурина („perforated figurine“); 7 – „укрш-
тени предмет“ („cross-piece“) 8 – „декорисани Y предмет“ 
(„decorated Y-piece“); 9 – трипод амулет (tripod). 

Када су у питању „перфориране фигурине без главе“, Џ. 
Чапман наглашава да већина примерака има вертикалну 
перфорацију до дубине од највише 1cm, али да је у поје-
диним случајевима перфорација изведена читавом виси-
ном тела. Он истиче могућност да фигурине без главе и са 
делимичном перфорацијом можда нису служиле као тего-
ви за разбој. 

По Џ. Чапману су сви наведени предмети – изузев го-
репоменутих фигурина са делимичном перфорацијом – 
имали утилитарну намену у ткању, односно коришћени 
су као тегови у ручним разбојима, о чему сведоче трагови 
узица око перфорација и на телу тих предмета (Chapman 
1981:122). Такви трагови могли су настати само „брзим и/
или поновљеним покретима канапа“ (Chapman 1981: 122). 
Претпоставка о коришћењу антропоморфних форми у 
функционалном контексту је, по Чапмановом мишљењу, 
оправдана, јер оне „илуструју везу винчанских божанстава 
са домаћим пословима“ (Chapman 1981: 123). 

На основу њихове распрострањености, Џ. Чапман 
закључује да су постојала два иновативна центра за пра-
вљење тегова за разбој у раној винчанској фази: у доли-
ни средње Мораве и у долини горњег Тамиша (Chapman 
1981: 124). Најранији облик била је фигурина без главе, 
која је настала на епонимом локалитету. У тзв. иноватив-
ним центрима, развили су се двокраки („Y piece“) и перфо-
риране антропоморфне фигурине. Крајем 5. миленијума, у 
тим иновативним центрима, развијају се и остали облици. 
Тип „Бичке“ предмета не налази се на локалитетима у до-
лини Мораве и, по мишљењу Џ. Чапмана, највероватније 
је настао у долини Тамиша. Он истиче да се већина ових 
предмета везује за Винчанску културу, док се неколико ти-
пова појављује у ленђелској и сопот-ленђелској варијанти 
(Chapman 1981: 124). 

Мишљење да су амулети заправо тегови за разбој за-
ступају и Р. Трингам (R. Tringham) и М. Стевановић (Tringham, 
Stevanović 1990: 334–338). Истичући да је њихова класифи-
кација заснована на функционалним категоријама предме-
та, како је то учинио и Џ. Чапман (Chapman 1981), Р. Трингам 
и М. Стевановић у групу означену као „могући калемови, 
вретена или предмети за разбој“ сврставају предмете са 
Селевца, који имају „вертикалну или хоризонталну перфо-
рацију и избочине (protuberances)“ (Tringham, Stevanović 
1990: 324). Ту спадају артефакти који се „традиционално оз-
начавају као ’амулети’, ’укрштени предмети’ (’cross-pieces’), 
’Бичке’ предмети, ’перфориране фигурине’, ’чамци’, ’перфо-
рирани цилиндри’“ (Tringham, Stevanović, 1990: 334–335, 
Fig. 10. 11/a-i). Под „амулетима“, Р. Трингам и М. Стевановић 
подразумевају двокраке амулете, са или без протома, који 
се на Селевцу појављују од градачке фазе, али у највећем 
броју у плочничкој фази. 

Треба напоменути да је „чамац“, елипсоидног облика, 
на најужим тачкама „стиснут“ и да су ти пљоснати делови 
перфорирани, па – осим тумачења да заиста представља 
модел чамца – аутори не одбацују могућност да је тај пред-
мет могао да служи за држање мање количине предива у 
његовом удубљењу (Tringham, Stevanović 1990: 336). 

Када су у питању предмети које Џ. Чапман назива „укрш-
тени“ (cross- piece), и за које истиче да нису перфорирани, 
треба нагласити да међу свим публикованим амулетима, 
као ни међу непубликованим налазима са Винче и локали-
тета југоисточног Баната, за сада не постоји ни један пред-
мет таквог облика без перфорације. Тај податак истиче и Ј. 
Макај, који је анализирао 45 вишекраких предмета са ло-
калитета Бичке (Makkay, Starnini, Tulok 1996: 122). 

Износећи закључке везане за распрострањеност аму-
лета, Ј. Макај и Џ. Чапман заступају исти став – да се сви ти-
пови појављују само у Винчанској култури, а да се одређе-
ни типови појављују у другим културама Панонског басе-
на, као што су Сопот-Бичке и Ленђелска култура (Chapman 
1981:124; Makkay, Starnini, Tulok, 1996: 119). Џ. Чапман на-
помиње да су према досадашњим подацима тзв. укрштени 
(„cross-piece“) и „Y са вратом“ („Y necked“), ограничени само 
на Винчанску културу (Chapman 1981:124). 

Подсећајући на његове прве анализе тих предмета 
од пре 30-так година, Ј. Макај напомиње да се територија 
распрострањености није проширила „ни у времену, нити у 
простору и само су места налаза постала гушћа“ (Makkay, 
Starnini, Tulok 1996: 119). Ј. Макај каже да према досада-
шњим подацима најстарији налаз потиче са територије 
Србије из фазе Винча Б2 и да се појављују све до фазе Винча 
Д. Он посебно наглашава значај амулета, јер су каракте-
ристични за дати период и територију. Појављивање „звез-
доликих глинених предмета“ у Сопот-Бичке и Винчанској 
култури, по мишљењу Ј. Макаја, „јасно показује да порек-
ло Сопот-Бичке културе има делимичне корене у ранијој и 
далеко распрострањенијој Винчанској култури“ (Makkay, 
Starnini, Tulok 1996: 119). С друге стране, појављивање тих 
предмета у Ленђелској, указује на њено порекло у претход-
ној локалној Сопот-Бичке култури, закључује Ј. Макај. 
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Т И П О Л О Г И Ј А  А М У Л Е Т А

За полазну тачку у анализама узета је типолошка класи-
фикација. Малобројне типологије амулета биле су заснова-
не на недовољном броју примерака, па стога су у највећој 
мери неадекватне и непотпуне. Бројност и разноврсност 
амулета jугоисточног Баната омогућила је пре свега да се 
изврш и детаљна класификација на основу облика, с обзи-
ром да је права намена предмета које за сада сврставамо 
у амулете још увек непозната. Типологија дата у овом раду 
само је покушај да се, најосновнијом класификацијом, по-
ставе неки од параметара који ће у будућим проучавањима 
помоћи да се дође до прецизнијих закључака. 

Типолошка анализа бави се свим предметима који су 
се до сада у стручној литератури означавали као амулети. 
Главна карактеристика тих предмета је да су малих димен-
зија и перфорирани, као и чињеница да се не може утвр-
дити њихова намена. Још једна веома битна одлика је да 
сви имају трагове од неке врсте узице, било око отвора 
перфорације или по самом телу. Та специфичност условила 
је и различита тумачења улоге ових предмета. Недостатак 
прецизних података о контексту налаза, немогућност про-
налажења паралела са материјалом каснијих култура, као и 
јединственост ових предмета у оквиру Винчанске културе, 
главни су разлози због којих они и даље остају без поузда-
ног одговора о улози коју су имали. 

Као што се може видети из кратког историјата, питање 
намене тих предмета условило је и основну класификацију. 
Трагови од узица, који, по неким мишљењима, могу наста-
ти само константним трењем, навели су поједине ауторе 
да те предмете виде као утилитарне (Chapman 1981: 124; 
Tringham, Stevanović 1990: 324). Подстакнути облицима и 
наглашеном симболиком, други аутори износе уверења 
да су то амајлије (Васић 1936а: 145; Tasić 1973: 23; Garašanin, 
Stanković 1985: 10-30). 

Код прве групе аутора, функционалност предмета 
постаје примарна карактеристика, док је симболизам фор-
ме секундаран и има намену само да пренесе утицај разли-
читих божанстава на ткање. Тиме се, по мишљењу тих ау-
тора, указује на значај домаћих послова кроз повезивање 
практичног и светог (Chapman 1981: 124). 

Код аутора који те предмете виде као амулете, симбо-
личност је њихова основна карактеристика, па се и кла-
сификација врши према њиховом претпостављеном зна-
чењу. Тако исти тип амулета добија различите називе, у за-
висности од тога како је који истраживач тумачио њихову 
симболику. 

Највише недоумица око намене, односно класифика-
ције, изазивају тзв. вишекраки амулети. Поједини истра-
живачи те мале перфориране предмете са више „кракова“ 
сматрају за „стилизоване антропоморфне представе“, од-
носно „стилизоване идоле“ (Lazarovici 1979), други их јед-
ноставно називају „вишекраким амулетима“ (M. Garašanin, 
S. Stanković 1985; N. Tasić 1973), док их трећи сврставају 
у утилитарне предмете (калеми за предиво, увртање 

канапа, прављење рибарских мрежа и сл. ) (Korošec 1959: 
89; Dimitrijević 1968; McPherron, Srejović 1988; Chapman 
1981: 123; Tringham, Stevanović 1990: 324). 

С обзиром да је у литератури ова врста, у највећем 
броју случајева, означена као „вишекраки амулети“, у 
овом раду се при изради типологије пошло од хипотезе 
да то јесу култни предмети, односно амулети. Даље ана-
лизе показаће оправданост, односно неоправданост так-
ве претпоставке. 

Како је питање симболике различитих представа, зна-
кова, облика итд. у Винчанској култури и даље отворено, 
а сва тумачења заснована само на претпоставкама, наја-
декватнији и истовремено најпрецизнији начин за израду 
типологије је онај који се заснива на облику. Стога се у ти-
полошкој подели амулета – перфорираних предмета, оп-
редељујемо управо за такав принцип. 

Из истог разлога, определили смо се да предметима 
са „крацима“, доделимо називе који ће истицати број кра-
кова, без обзира на могуће значење, односно симболику 
тих представа. Код осталих предмета, називе смо доделили 
према облику који је представљен. 

Радом је обухваћено подручје југоисточног Баната, а 
у обрађеној колекцији заступљено је 343 амулета са осам 
локалитета: Вршац – Ат, Црвена Црква – Царина, Банатска 
Суботица – Церовица, Ковин – Чолакова воденица, Јасеново 
– Иберланд, Вршац – Канал Месић, Потпорањ – Кремењак 
и Потпорањ – Старо Село. Део материјала налази се у вр-
шачком музеју, а део у приватним колекцијама и ти пример-
ци означени су у каталогу посебним словима ПК. 

Издвојено је осам типова и у оквиру њих неколико ва-
ријанти (Табла А – типолошка подела амулета). Основни 
параметар у типолошкој класификацији је облик тела. Код 
амулета са крацима, поред облика тела, најважнија карак-
теристика у класификацији је број „кракова“. Издвојене су 
три категорије или групе – двокраки, трокраки и више-
краки5. Код вишекраких амулета, за које се подразумева 
да имају више од три крака, додатне поделе су извршене 
према броју кракова и месту перфорације. Поред амулета 
са два, три или више кракова, појављују се и амулети у об-
лику антропоморфне фигуре, седеће фигуре, птице, „јасту-
ка“, посуде са сиском и/или дршком. 

У последњој, деветој групи, налазе се предмети малих 
димензија са перфорацијом, али облика тела који се не 
може определити ни у једну од осам типолошких група, 
нити у неку другу групу познатих предмета са перфора-
цијом. Опште карактеристике – мале димензије, перфора-
ција и непозната намена, које су присутне код свих пред-
мета са потенцијалним називом „амулети“, определиле су 
нас да и те предмете представимо у овом раду. У највећем 

5 Поделу на двокраке и вишекраке амулете дали су Гарашанин и 
Станковић 1985, али је анализа амулета из збирке вршачког музеја 
показала да је таква подела прилично сумарна и да се у оквиру обе 
категорије може издвојити неколико засебних типова амулета. 
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А. Двокраки амулети табла I A-D 

Б. Трокраки амулети табла II

броју примера, њихове појединачне одлике наговештавају 
неку сасвим другу намену, која ће и овај пут остати неразја-
шњена. Највећи број предмета из последње групе предста-
вља за сада јединствене примере на територији Винчанске 
културе. 

Осим поменутих класификација, заснованих на наме-
ни, односно симболици ових предмета, за сада не постоје 
њихове поделе према стратиграфском или било ком дру-
гом контексту. Стога, типолошка анализа у овом раду има 
за циљ не само да ближе одреди типове амулета, него и да 
утврди њихов релативно-хронолошки однос. Прецизнијим 
класификовањем амулета покушаћемо да утврдимо колика 
је њихова распрострањеност и заступљеност, као и да ли 
постоје неке правилности када је у питању распрострање-
ност одређених типова, како у територијалном, тако и у 
хронолошком контексту. Нажалост, коначни резултат биће 
условљен недостатком публикованог материјала, као и не-
достатком прецизних података код публикованог. 

Захваљујући великом броју амулета са подручја југоис-
точног Баната, било је могуће уочити постојање извесних 
разлика у обликовању тела и када су у питању исти типови 
амулета. Да ли облик тела има неки значај, стилски или хро-
нолошки, показаће даље анализе. Међутим, као и увек када 
предузимамо анализе у којима је велики број непознатних 
елемената, и у овом раду је учињен покушај да се издвоје 
све евентуалне различитости међу анализираним предме-
тима, како би коначан резултат био што поузданији. 

Основне карактеристике типова

Под двокраким амулетима (Chapman 1981: „Y предме-
ти“, Korošec 1962: „амулети са антропоморфним ознакама“, 
Lazarovici 1979: „стилизовани антропоморфни, перфори-
рани идоли“, „стилизовани идоли“) подразумевају се пред-
мети мањих димензија, најчешће ваљкастог тела, на чијем 
се горњем делу, на врху бочних страна налазе косо поста-
вљени „краци“. Врхови кракова могу бити купасти, зара-
вњени или стилизовани у виду зооморфних глава, док је 
искључива одлика двокраких амулета моделовање врха 
крака у облику антропоморфних и орнитоморфних глава. 
Такође, забележени су примерци са аплицираним груди-
ма на телу. Између „кракова“ тело је вертикално перфори-
рано, односно пробушено целом висином тела и тај отвор 
најчешће не прелази 0,5 c m у пречнику. 

Према облику тела поделили смо их у следеће типове 
(називи су условни, с обзиром да амулети немају правилан 
геометријски облик) :

Тип А I – „субаси/куаси“ амулеи табла I а

„Стубаст“ или „купаст“ облик тела. Основа може бити 
кружна или овална, као и хоризонтални пресек тела непо-
средно испод корена кракова. Код неких примерака тело 
се више стањује при врху и тако поприма купасту форму, 
док је код других та разлика незнатна, тако да више подсећа 
на стубаст, тј. ваљкаст облик. Краци су јасно издвојени из 
форме тела, односно косо постављени у односу на тело, и 
углавном су дужине која одговара половини висине тела 

или тек незнатно дужи. Основа овог типа двокраких амуле-
та увек је заравњена, тако да су могли самостално да стоје. 
Орнаментисање тела најчешће се јавља код овог типа дво-
краких амулета. 

Тип А II – „зеаси“ амулеи  табла I b

Најважнија карактеристика овог типа амулета је да 
имају веома ниско тело. Основа и хоризонтални пресек су 
овални, основа заравњена. Краци су најчешће веома крат-
ки, више налик на мала брадавичаста испупчења. Међутим, 
појављују се врло спорадично и примерци са дугим кра-
цима, понекад дужим од висине самог тела. 

Тип А III – „роуаони“ амулеи  табла I c

Тело има облик латиничног слова V, односно тело се од 
основе бочно шири и стапа са крацима, па би можда наја-
декватнији назив био „троугаони“. Тело у хоризонталном 
пресеку најчешће има овалан облик или облик заобљеног 
правоугаоника, док основа може бити кружног и овалног 
облика и увек је ужа од промера тела у основи кракова. 
Понекад је основа сувише малог пречника или је пак кон-
вексна, па тако ти примерци нису могли самостално да 
стоје. Краци код овог типа су кратки, односно њихова ду-
жина, у највећем броју случајева, износи једну трећину или 
једну четвртину висине тела. 

Тип А IV – „језичаси“ амулеи  табла I c

Амулети чији облик тела можемо назвати „језичаст“. 
Основе су кружне или овалне, малих димензија, али је ка-
рактеристично да су готово све конвексне, тако да ови аму-
лети нису могли самостално да стоје. Тела у попречном 
пресеку могу бити заобљена или пљосната, док су краци 
веома кратки и више личе на мала купаста испупчења, од-
носно зооморфне протоме аплициране на углове. Ниједан 
примерак овог типа није орнаментисан. 

Трокраки амулети се код других аутора најчешће ту-
маче као антропоморфни. Џ. Чапман их назива „двокра-
ки са вратом“ („necked Y-piece“) и „декорисани двокраки“ 
(„decorated Y-piece“), при чему је основна разлика у томе 
што су први без, а други са декорацијом (Chapman 1982: 
384). Н. Тасић их назива антропоморфним (Tasić 1973:23), 
док их Ђ. Лазаровићи опредељује у „стилизоване, антро-
поморфне, перфориране идоле“ и „стилизоване идоле“, а 
та два типа разликује по томе што први има ваљкасти цен-
трални „крак“ на којем се истиче само пластично модело-
ван нос, док се код другог на том вертикалном „краку“ не 
назире било какво рељефно моделовање (Lazarovici 1979: 
94–99). 

У нашој типологији, основна разлика између тро-
краких и антропоморфних амулета је у облику тела. 
Антропоморфни амулети увек се представљају по узору 
на фигурине, па је тело увек ваљкасто или пљоснато и на 
њима се увек приказује глава, по истом моделу фигурина. 
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Ц. Вишекраки амулети табла III a-b

Трокраке амулете, с друге стране, карактерише лоптасто, 
крушколико или биконично тело. Глава се никад не прика-
зује, већ је један „крак“ увек постављен на врху средишњег 
дела тела, вертикално. Он је увек ваљкастог облика и у рет-
ким случајевима врх тог вертикалног крака може имати 
веома стилизовано назначен нос. Два друга „крака“ поста-
вљени су на бочним странама, хоризонтално или под ко-
сим углом у односу на тело. Читавом висином вертикалног 
крака и тела предмет је перфориран. Основа може бити 
заравњена или заобљена. За разлику од антропоморфних 
амулета, код којих су краци моделовани попут патрљака 
на фигуринама, код трокраких амулета бочни краци су је-
зичастог или ваљкастог облика. Такође, код овог типа аму-
лета, за сада, нису утврђени примерци код којих су врхо-
ви кракова моделовани у виду животињских или људских 
представа. 

Издвојена су два типа (I–II), на основу разлика у обли-
ку тела и кракова. 

Тип Б I      Taбла II

Овај тип представљају амулети са сферичним или 
крушколиким телом, кратким цилидричним вертикалним 
краком и кратким, ваљкастим, бочним краковима. Бочни 
краци могу бити постављени хоризонтално или косо, на 
горе. 

Уочене су две варијанте:
Варијанта I a – заобљена, уска основа 
Варијанта I б – заравњена основа 

Тип Б II      Taбла II

Овај тип представља група трокраких амулета, код којих 
је тело крушколико или биконично, док је централни вер-
тикални крак висок. Бочни краци су језичастог облика. 

Због разлике у телу и крацима, издвојене су две 
варијанте:

Варијанта Б II a – тело крушколико и краћи језичасти 
бочни краци. 

Варијанта Б II б – тело је ниже, изразито биконично, 
док су бочни, језичасти краци издужени. 

Управо због тога, примењени принцип издвајања типо-
ва у оквиру тзв. вишекраких амулета нешто је другачији 
него код друге две групе амулета са крацима – двокраких 
и трокраких. 

Наиме, код израде двокраких и трокраких амулета има-
мо једнообразан принцип: тело на чијем се горњем крају 
постављају два, односно три крака, а тело је увек верти-
кално перфорирано. Такав једнообразан принцип у изра-
ди, односно изгледу двокраких и трокраких амулета, омо-
гућује нам да поделу извршимо према облику тела и ис-
товремено нас наводи нас на закључак да су сви били ко-
ришћени у исте сврхе, без обзира на моделацију тела или 
кракова. 

За разлику од њих, тзв. вишекраке амулете каракте-
рише велика разноликост, при чему другачији облик не 
мора неминовно да значи и неку сасвим другачију наме-
ну. Истовремено, неки од ових амулета могу имати сличан 
или исти облик, али са перфорацијом изведеном на раз-
личитим местима, што указује на другачији начин употре-
бе тих предмета. 

Управо је то и условило да се међу свега 38 предмета 
са више кракова, обрађених у овом раду, издвоји чак осам 
типова и неколико варијанти у оквиру појединих типова. 

Уколико се погледа типолошка табла III а-б, јасно је да 
је примарна подела извршена према облику. Други пара-
метар, на основу кога је вршена даља класификација, јесте 
место на којем је извршена перфорација, а потом распо-
ред кракова. 

Тип Ц I  Tабла III a

У овај тип сврстани су просторно-крстасти предмети, 
како их дефинише С. Димитријевић (Dimitrijević 1979: 289) 
или „Бичке“ по Џ. Чапману (Chapman 1981: 122), односно 
тип А по Ј. Макају (Makkay 1968: 9), или „вишекраки амуле-
ти“ у типологији М. Гарашанина, С. Станковића и Н. Тасића 
(Garašanin, Stanković 1985; Tasić 1973), односно предмети са 
шест кракова и перфорацијом дијагонално, кроз средишњу 
тачку спајања кракова. 

Код овог, тзв. шестокраког амулета, постоји вертикал-
на „осовина“, коју чине два крака, док су преостала четири 
распоређена хоризонтално на половини њене висине, под 
правим углом. Сви краци су истог облика и размера. Краци 
могу бити заравњеног врха или купасто моделовани. На 
појединим локалитетима налазе се примерци са врхови-
ма обликованим у виду зооморфне главе. Перфорација је 
изведена дијагонално кроз тело, односно кроз средишњу 
тачку спајања кракова. 

Тип Ц II      Tабла III a 

Тип II формиран је на исти начин као и тип I. Постоји 
„осовина“ коју чине два крака, а на средини или на најши-
рем делу тела су хоризонтално постављена три или чети-
ри кратка „крака“. Разлика је пре свега у перфорацији, која 
се сада изводи кроз „осовину“, као и у броју попречно по-
стављених кракова. Такође, тело, односно „осовина“ се по-
некад обликује биконично или крушколико, па изгледом 
асоцира на антропоморфну форму. Џ. Чапман (Chapman 
1981: 123) назива ове предмете укрштени предмети 

Под вишекраким амулетима подразумевају се пред-
мети малих димензија са више кракова, као и перфора-
цијом кроз тело. Примарна карактеристика ових амулета 
су број и распоред кракова, а потом место перфорације. У 
највећем броју варијанти вишекраких амулета, краци фор-
мирају тело сопственим спајањем. Тек у веома ретким слу-
чајевима појединих варијанти тело може попримити изу-
зетно стилизоване форме, које подсећају на антропомор-
фан облик. Такође веома ретко, врхови кракова могу бити 
обликовати у виду зооморфне главе. За сада не постоје 
примерци код којих се на врху крака представљају антро-
поморфне или орнитоморфне главе. 

Број и начин на који су постављени краци, облик тела, 
као и место перфорације, могу се веома разликовати. 
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Д. Антропоморфни амулети табла IV a-b

(„cross-piece“), али су они – како се наводи – без перфора-
ције. Ј. Макај ове предмете сврстава у његов тип Ц (табела 
2), док их Ђ. Лазаровићи опредељује у „стилизоване идоле“ 
– тип III/Ц4, односно у „амулете“ – тип IV/Ц (табела 1). 

Уочене су три варијанте:
Варијанта II a – три крака радијално распоређена око 

вертикалне „осовине“, под углом од 120 степени. 
Варијанта II б – четири крака распоређена око верти-

калне „осовине“ под правим углом. 
Варијанта II ц - по основном концепту сличан претход-

ној варијанти: четири крака распоређена око вертикалне 
„осовине“ под правим углом. Разлика у односу на варијанту 
II б је у крацима. На половини висине „осовине“ наспрам-
но су постављена два „крака“ проширених ивица („дугме-
таста“) и између њих два конична испупчења – „крака“ (таб-
ла III б). 

Тип Ц III  Tабла III б

Предмет са пет или шест кракова и малог, сферичног 
тела. Један крак постављен је вертикално у односу на тело 
и кроз њега је изведена перфорација која пролази и кроз 
центар сферичног тела. Остали краци су распоређени у 
две равни, хоризонтално у односу на централни крак. Два 
наспрамно постављена крака налазе се код доњег отвора 
перфорације, односно постављена су на најнижој равни и 
под косим углом у односу на тело. Нешто изнад њих, у вишој 
равни, хоризонтално су постављена друга два крака. Краци 
су једнаке дужине, али могу бити различито обликовани. 

Тип Ц IV  Tабла III б

Предмети са четири крака, али од свих тзв. вишекра-
ких амулета по основној форми тела највише подсећају на 
двокраке. Тело је ваљкасто или облика обрнуте заравњене 
купе, а на горњем крају су правилно распоређена четири 
крака истог облика и дужине, постављена косо у односу на 
тело. Врхови су моделовани купасто или у облику зоомор-
фних протома. Тело је вертикално перфорирано. 

У типологији Ђ. Лазаровићија, овакав предмет поја-
вљује се у варијанти са три крака и он га опредељује у „сти-
лизоване идоле“, односно у тип III/д (Lazarovici 1979: 97), док 
је код Џ. Чапмана тај тип назван „трипод“ (Chapman 1981: 
94, „tripod amulet”). 

Тип Ц V  Tабла III б

Предмет са четири крака крстасто распоређенa у јед-
ној равни, док је пети крак постављен готово вертикално у 
средиште њихове тачке спајања. Специфичност овог типа 
је да је перфорација изведена кроз краке и да су они на тај 
начин су међусобно повезани. Ј. Макај овај тип означава 
као тип Ц (табела 1), а истом типу припада и амулет типа Ц 
II по нашој типологији. 

Тип Ц VI  Табла III б

Крстолики предмет, односно предмет кога чине четири 
ваљкаста крака, подједнаке дужине и изгледа, међусобно 
распоређени под правим углом и спојени у средини. Краци 

су у истој равни, а у тачки њиховог спајања изведена је пер-
форација, вертикално у односу на раван. Сва четири крака 
су незнатно извијена, односно централни део са перфора-
цијом је конкаван/конвексан, тако да у пресеку има лучни 
изглед. Крајеви кракова проширени („дугметасти“). 

Тип Ц VII  Табла III б

Заступљен је са свега три предмета биконичног или 
крушколиког облика, цилиндричног врата – који предста-
вља вертикални „крак“ и три или четири „крака“ поставље-
на на средини. Перфорација је изведена кроз вертикални 
средњи „крак“ и целом висином тела. 

Уочене су две варијанте:
Варијанта Ц VIIa – четири крстасто распоређена „кра-

ка“: три су кратка брадавичаста или „чепаста“, док је четвр-
ти дужи и извијен на горе. Тело биконично. 

Варијанта Ц VIIб – три крака распоређена су у об-
лику равнокраког троугла. Крак извијен на горе. Тело 
крушколико. 

Тип Ц VIII  Табла III б

Предмети јајоликог облика, на чијој се целокупној 
површини налазе брадавичаста испупчења, која се могу 
условно назвати „крацима“. Целом висином предмети су 
перфорирани. 

Антропоморфни амулети имају изглед стојећих антро-
поморфних фигурина, али сумарније израде. „Патрљци“ од-
носно руке, постављени су хоризонтално или подигнути на 
горе, и обликују се по узору на антропоморфне фигурине. 
Код антропоморфних амулета увек се представљају главе. 
Перфорација се изводи кроз средиште главе и читавом ви-
сином тела. Промене у облику тела антропоморфних аму-
лета прате промене које се дешавају код антропоморфних 
фигурина, па се старји од млађих примерака разликују по 
стилизацији. 

У оквиру ове групе амулета налазе се и тзв. куротрофне 
представе. Треба истаћи да је назив „куротрофна фигу-
ра“ задржан јер се у литератури тај термин најчешће упо-
требљава када су у питању двојне представе. Међутим, с 
обзиром да су обе фигуре, односно главе, истих димензија, 
можемо претпоставити да се не ради се о представи мајке 
и детета, већ о представи пара. 

Тип Д I 

Уочене су две варијанте: 
Варијанта Д I a – Амулети облика стојеће антропомор-

фне фигурине. Вертикална перфорација је изведена кроз 
средиште главе и читавом висином тела. У оквиру овог типа 
могла би се извршити додатна подела на оне са подигнутим 
или хоризонтално постављеним патрљцима. 

Варијанта Д I б – Изузетно стилизовани антропо-
морфни амулети, тако да тело поприма готово правилну 
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Г. „Јастучасти“ амулети табла VII a

Ф. Орнитоморфни амулети табла VI a-b

Е. „Седећи“ / зооморфни амулети табла V

крстолику форму. Глава се не издваја из стубасте масе тела, 
већ се једва назначава аплицирањем носа. Пречник тела је 
мали и тек незнатно већих димензија од пречника патрља-
ка, који су такође ваљкастог облика, постављени хоризон-
тално. Перфорација изведена читавом висином тела. 

 Тип Д II

Амулети у виду куротрофних фигура, односно пара, са 
две стилизоване главе једнаке величине и једним телом. 
Вертикална перфорација је изведена кроз средину тела, 
са горњим отвором између две главе. 

Амулети у облику птице. Најчешће се сматра да 
већина тих орнитоморфних амулета представља патке. 
Карактерише их чунасто, јајолико или пљоснато тело овал-
ног или четвороугаоног хоризонталног пресека, дужи или 
краћи врат са главом на којој доминира кљун, као и кратак, 
купасти реп постављен на задњем делу тела. Тело је перфо-
рирано, а већина примерака има заравњену основу. 

Због облика тела и начина на који је оно перфорирано, 
издвојена су два типа (I–II). У оквиру типа I издвојене су две 
варијанте на основу различитог облика тела, који би можда 
могао да укаже да се ради о различитим врстама птица. 

Тип Ф I 

Амулети реалистичног облика птице. Перфорација код 
овог типа орнитоморфних амулета изведена је на исти на-
чин: горњи отвор је направљен на леђима, непосредно иза 
врата, а потом се перфорација врши или вертикално ка ос-
нови, или у појединим случајевима под благим углом, па је 
отвор или ближи репу или предњем делу птице. 

Уочене су две варијанте: 
Варијанта Ia: – Овај тип карактеришу амулети са те-

лом овалног хоризонталног пресека, косо постављеним 
краћим, ваљкастим вратом и главом заобљеног врха, са 
јасно извученим купастим кљуном. Реп низак, моделован 
као мало купасто испупчење. Основа, односно „трбух“ зара-
вњен, тако да су могли самостално да стоје. Постоје незнат-
не разлике у обликовању тела, које може бити јајолико, са 
заравњеним леђним делом, или пљоснато, овалног или 
четвороугаоног пресека. 

Варијанта I б: Тело лунуластог облика, на једном крају 
се завршава главом, на којој се истиче кљун. Супротан 
крај формиран у виду купастог репа. Не постоји заравње-
на основа. 

Тип Ф II 

Амулет у облику птице, сферичног или биконичног 
тела. На једној бочној страни постављена глава, на којој се 
издваја кљун и „ћуба“, односно купасто, вертикално, испуп-
чење. Врат није наглашен. На супротној страни, у висини 
главе, моделован реп. На средишњем делу леђа уздиже се 
краћи или дужи, вертикални „крак“. Кроз њега и централни 
део тела направљена је перфорација. 

Ову категорију представљају зооморфни (орнитомор-
фни) амулети, пре свега у „седећем“ положају и зооморфне 
главе. У оквиру тзв. седећих амулета издвојене су две ва-
ријанте, које се разликују само по начину обликовања гла-
ве. Неколико примерака издвојено је посебно, јер им је гла-
ва фрагментована, па се не могу прецизно определити. 

Упркос једнакој вероватноћи да седеће фигуре без јас-
них карактеристика могу бити стилизоване антропомор-
фне представе, изглед њиховог тела је готово исти као код 
седећих фигура са одликама животиња, па нас је то навело 
да их сврстамо у категорију зооморфних, или чак орнито-
морфних амулета. 

Као и све остале амулете, и седеће карактерише перфо-
рација кроз тело. Она се увек изводи на исти начин. Горњи 
отвор прави се на леђима или „грби“, непосредно испод 
главе. Перфорација се потом врши под косим углом, тако 
да је доњи отвор у основи „седалног“ дела. 

Тип Е I

„Седећи“ амулети: основни облик тела могао би се оп-
исати као лоптаст, са једном заравњеном „страном“. У рав-
ни те заравњене површине аплицирају се по две купасто 
моделоване „ноге“. На горњем делу, додаје се глава. Читав 
изглед асоцира на фигуру која седи са испруженим ногама, 
тела благо нагнутог напред. 

Уочене су две варијанте:
Варијанта E Ia – Глава моделована са зооморфним или 

орнитоморфним карактеристикама. Облик тела, као и ме-
сто перфорације су исти као и код варијанте б. 

Варијанта E Iб – Веома стилизована глава, у облику ма-
лог, ваљкастог испупчења. 

Тип E II

Зооморфна глава. Перфорација је изведена кроз теме 
и читавом висином, са доњим отвором у средишту осно-
ве врата. 

Предмет који изгледом подсећа на јастук. Пљоснат, 
правоугаоног облика са извученим крајевима. Ти крајеви 
су понекад купастог облика, а на неким примерцима се два 
краја на широј страни обликују у виду зооморфне главе. 
Тело је перфорирано целом висином са отворима напра-
вљеним кроз средину ужих страна. 
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Тиолоија амулеа

А. Двокраки амулети

И. Остали амулети/ перфорирани предмети  
табла VIII

Х. Амулети у облику посуде са сиском / дршком  
табла VII b

Амулети у облику биконичне посуде са сиском и/или 
дршком. Перфорација је увек изведена вертикално, кроз 
центар тела посуде. 

исти. Међутим, глина се веома ретко користи непречишће-
на или без додатака других примеса. 

Међу 343 амулета са осам локалитета, који обухватају 
релативно мање географско подручје, издвојено је осам 
различитих фактура, које се разликују по саставу, односно 
количини примеса (песка, крупније и ситније туцаног ка-
мена). Боја печења варира од светло жуто-окер, окер, пре-
ко црвенкасто мрке до сиве и црне. Површина је најћешће 
заглачана, мада се појављују и примерци сумарне обраде 
и, ретко, полиране површине. 

Статистичке анализе

У оквиру статистичких анализа, посебна пажња пос-
већена је димензијама, односно висини и тежини амуле-
та, као и степену фрагментованости, односно очуваности. 
У прилогу 1 дате су табеле са приказом тежина, висина и 
очуваности свих амулета. Поуздане показатеље можемо 
добити једино од примерака који су очувани у целости, 
мада одређене податке добијамо и од амулета који су 
фрагментовани. 

   
Типолошке анализе

У ову групу сврстани су сви остали предмети који не-
мају облик ни једне од горе наведених група, али се – због 
димензија и перфорације кроз тело – генерално у стручној 
литератури називају амулетима. 

ДОДАТНЕ ПОДЕЛЕ 

Поред поделе амулета на типове по облику тела, неоп-
ходно је извршити још једну поделу која би важила за све 
типове, а то је подела по величини: 

В е л и ч и н а
велики/масивни: укупна висина тела преко 6,5•	 c m, док се 
тежина креће и преко 200 г 
средњи: укупна висина тела од 4,5–5 до 6,5•	 c m, тежина од 
45 г до 75 г 
мали: до висине 4,5–5•	 c m и тежине од 4 г до 45 г 

Према начину на који су украшавани, амулети се могу 
поделити на следеће групе:

У к р а ш а в а њ е
украшавање урезивањем (пример: кат. бр. 217, 218, 343, •	
219, 318 – Табла I)
украшавање убадањем (пример: кат. бр. 128, 16 – Табла I)•	
украшавање бојењем (пример: кат. бр. 231 – Табла I) •	

Двокраки, трокраки и вишекраки амулети могу се даље 
раздвојити по облику кракова или протома: 

О б л и к  к р а к о в а  и л и  п р о т о м а
краци са купасто обликованим врхом (пример: кат. бр. •	
205 – Табла I) 
краци са заравњеним врхом (пример: кат. бр. 209 – Табла •	
I)
краци са стилизованом животињском главом (пример •	
кат. бр. 252 – Табла I) 
краци са стилизованом главом птице (пример кат. бр. 40 •	
– Табла I) 
краци лепезастог облика (пример кат. бр. 219 – Табла I)•	
краци језичастог облика (пример кат. бр. 275 – Табла II)•	

Фактура, боја печења и обрада површине

Фактура керамике је производ је температуре, ат-
мосфере, брзине печења, брзине хлађења и састава. 
Припремање глине за израду керамичких предмета, као 
и њено печење, представља технолошки процес који се 
мења са развијањем знања и стицањем искуства. Под ус-
ловом да се печење врши на исти начини, а глина се узима 
са једног налазишта, фактура и боја би требало да су увек 

Обрађено је 190 примерка двокраких амулета (Y – 
pieces), који су иначе најбројнији и најтипичнији међу аму-
летима винчанске културне групе. Највећи број потиче са 
локалитета Ат (109), потом са Потпорња (63), док се са ос-
талих локалитета бележи далеко мањи број: Царина – 4, 
Церовица – 9, Иберланд – 1, Старо Село – 3 и Чолакова во-
деница – 1. 

Издвојене су четири варијанте, према облику тела 
(Табла I а-д): стубасти/купасти (А I), здепасти (А II), троуга-
они (А III) и језичасти (А IV). Као што показује графикон 3, 
најзаступљенији су типови стубастих/купастих (68) и тро-
угаоних амулета (64), док је језичастих нешто мање (45) а 
најмање су бројни тзв. здепасти (8). 

Код пет примерака (кат. бр. 15, 41, 137, 289, 320) очува-
ни су сувише мали фрагменти да би се могао одредити тип, 
мада је сасвим извесно да се ради о двокраким амулетима 
(видљива перфорација, очуван крак). Само један приме-
рак (кат. бр. 269) потиче са археолошких истраживања, док 
су сви остали случајни налази, односно амулети за које не 
постоје подаци о условима налаза. 

Посебно изражена одлика двокраких амулета је начин 
моделовања тела, односно стилизација. Издвајају се меко 
моделовани амулети, код којих се истичу поједини детаљи 
(већа издиференцираност тела, заравњена задња, испуп-
чена предња страна, јасни трагови моделовања, декори-
сање, непрецизност у обликовању), и друга група амуле-
та, који имају готово геометријски правилну форму тела. 
Карактеристично је и да су примерци прве групе масив-
нији, односно виши и тежи од друге групе, коју чине аму-
лети пљоснатог тела и пажљиво заравњене површине. 
Оваква различитост у моделовању тела може се парале-
лисати са еволуцијом антропоморфне пластике, у којој уо-
чавамо развој од „натуралистичких“, преко „реалистичних“ 
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Графикон 1

Графикон 2

Б. Трокраки амулети

форми, богатих како пластично моделованим детаљима, 
тако и урезаним представама и декорацијом, до изразито 
стилизованих облика, крајње сведене симболике, лишених 
сваког сувишног детаља. 

Највећа разноврсност у облицима и величини поја-
вљује се управо код ове групе амулета. Димензије су вео-
ма разнолике, од 2,5 до скоро 10c m висине и тежине од 
10-так до скоро 200 грама. Највеће разлике у димензијама 
примећују се код стубастог и троугаоног типа двокраких, 
док се висине тзв. здепастих и језичастих креће измећу 4 
и 5c m. Набројнији су двокраки амулети средње величине 
(4,5/5–6,5c m), потом следе они малих димензија (до 4,5/5c 
m), а најмање је масивних. Треба напоменути да су међу 
двокраким амулетима масивни примерци најбројни на ло-
калитету Потпорањ, док су на Ату најзаступљенији амуле-
ти висине између 5–5,9c m. Карактеристично је да се међу 
амулетима млађих фаза појављују и они минијатурних ди-
мензија, висине око 2,5–3,7c m и тежине око 11–15 г (кат. 
бр. 34, 89, 110, 114) и сви потичу са локалитета Ат, сем при-
мерка са кат. бр. 301 са Потпорња. 

Процентуална заступљеност двокраких амулета по висини

Такође, моделација врхова кракова посебно је каракте-
ристична за двокраке амулете, мада се појављује и код ви-
шекраких, али у мањем броју. Од укупног броја двокраких 
амулета, код 146 примерака могуће је утврдити облик врха 
крака. Једино тзв. језичасти амулети немају заравњен об-
лик врха кракова, док су код осталих присутна сва три об-
лика. Купасто обликовани краци су најзаступљенији, мада 
није занемарљив ни број амулета са врховима кракова об-
ликованих у виду стилизоване зооморфне/ орнитоморфне 
главе. 

По својим специфичностима издваја се амулет са кат. 
бр. 84, који има врх једног крака обликован у виду зоомор-
фне, док је други у виду орнитоморфне главе. Крак у виду 
птичје главе имају и амулети са кат. бр. 40 и 115. Амулет са 
кат. бр. 219 са Потпорња издваја се лепезастим обликом 
кракова, јединственим у овој колекцији амулета, а за сада 
нисмо успели да пронађемо сличан примерак међу публи-
кованим амулетима. 

Двокраки амулети: квантитативна заступљеност облика 
кракова

Укупно 9 двокраких амулета украшено је урезивањем, 
а два убадањем и урезивањем и оба потичу са Ата. Треба 
истаћи да међу „језичастим“ типом двокраких амуле-
та нема ни једног орнаментисанот урезивањем или уба-
дањем. Највећи број овако орнаментисаних амулета поти-
че са Потпорња (6), затим са Ата (3) и по један примерак са 
Старог Села и Иберланда. Најзаступљенији мотив је меан-
дар, док се код два амулета са Потпорња појављује и мотив 
у виду латиничног слова „X“. 

Посебност „троугаоног“ типа је да готово половина при-
мерака има конвексно дно, тако да нису могли да самос-
тално стоје. „Језичасти“ тип двокраких амулета већ својим 
обликом јасно показује да нису били превиђени да стоје, 
односно да буду ослоњени на равну површину. 

Општа карактеристика двокраких амулета, без обзи-
ра на тип, јесте да постоје велике разлике у пажњи која се 
посвећивала изради. Од изузетно добро и прецизно мо-
делованих чак и у детаљима, углачане па чак и полиране 
површине, до врло сумарно обрађених. Мора се ипак ис-
таћи да највећи број двокраких амулета представља вешто 
израђене примерке фигуралне пластике. 

Укупно 21 амулет потиче са четири локалитета: Ат (6), 
Царина (2), Церовица (3), Потпорањ (9) и Чолакова воде-
ница (1) (Табла II). 

Укупно 13 примерака издвојено је према облику тела и 
крака у варијанту Б I (варијанта а-б). Једини примерак који 
потиче са ископавања је кат. бр. 51 са Ата, па за њега имамо 
податак да је пронађен у 2. откопном слоју6. Примерци са 
локалитета Царина познати су нам само из цртежа и крат-
ког описа (Joanović 1990: T VI/3, 4). Налазе се у приватној 
колекцији. 

Амулети са локалитета Потпорањ су далеко масивнији 
него што су то примерци са друга два локалитета. 

Примерак кат. бр. 173 специфичан је по урезаном ор-
наментом у виду троструке спиралне линије и меандрима. 
Два примерка са Потпорња, кат. бр. 264 и 305, имају меан-
дроидни орнамент. 

6 Документација Градског музеја Вршaц
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Слика 3

Слика 4

Слика 5

Ц. Вишекраки амулети

„Трокраки“ амулет у облику посуде/амфоре:
а. Локалитет Југово код Гроцке (преузето из Петровић-

Катић-Спасић; 2009: кат. бр. 188)
б. Локалитет Кормадин код Јакова (преузето из 

Петровић-Катић-Спасић; 2009: кат. бр. 201)
в. Локалитет Церовица код Чешког Села, кат. бр. 192

а. Локалитет Ат, кат. бр. 66
б. Локалитет Саматовци код Осијека (преузето из Težak, Gregl 

1984:T. 8/1)

а. Локалитет Бањица (преузето из Петровић, Катић, Спасић 
2009: кат. бр. 170)

б. Локалитет Ат, кат. бе. 152

a. б. 

Тип Б II (варијанта а –б) заступљен је са осам примера-
ка. М. Васић (Васић 1932) предмете типа Б IIа назива ариба-
лосима, односно тврди да имају облик посуде, што и јесте 
прва асоцијација када се погледају ови амулети. 

Амулет са кат. бр. 66 је веома леп, и протом јединствен 
примерак. Богато је украшен урезаним орнаментима. Дно 
је конвексно, тако да није могао самостално да стоји. На 
локалитету Саматовци код Осијека 1901. Године случајно 
је, у винограду, пронађен амулет готово истог облика као 
примерци са Ата са кат. бр. 66 i 142 (Дрекслер, Бижић 1956: 
Т. XIV/82; Težak, Gregl 1984:T. 8/1). 

Код трокраких амулета не појављују се краци модело-
вани као зооморфне, антропоморфне или орнитоморфне 
главе. На примерцима кат. бр. 66, 142 и 162 са Ата и кат. бр. 
261 са Потпорња, на средини шире стране, налази се по 
једно брадавичасто испупчење. Разликује се незнатно кат. 
бр. 66 који такав брадавичасти орнамент има са обе стра-
не тела. 

Прављени су у свим димензијама, па је најмањи висок 
свега 3,9c m и тежак мање од 18 г (кат. бр. 46/тип Б I/Ат), док 
је најмасивнији примерак кат. бр. 275 са Потпорња, типа II 
б, висине 8,2c m и тежине скоро 190 г. Поново се запажа да 
амулета висине преко 6c m висине има више на Потпорњу 
него на Ату, чији су примерци, сем једног изузетка, до 6c m. 
Међутим, као и код двокраких амулета и код трокраких до-
минирају они средњих димензија (од 4,5 – 6/6,5c m). 

Трагови од узица видљиви су или као усеци око отвора 
или/и као „улегнућа“, односно уски жљебови око кракова. 

Доминира медијална фактура, мада је однос примеса 
различит. Површине тела су глачане, а код примерка кат. 
бр. 46 уочавају се трагови црвене боје. Фине фактуре, од 
компактне глине, израђен је и црно печени амулет са Ата, 
на којем се виде трагови окер премаза. 

Укупно 38 предмета издвојено је у групу тзв. вишекра-
ких амулета, међу којима је издвојено чак осам типова (Ц 
I-VIII), што је било условљено разликама у облику тела, броју 
кракова и њиховим распоредом, као и местом на којем је 
изведена перфорација (Табла III a-b). Највећи број потиче 
са Ата (18), потом Потпорња (15), Царине (2), Церовице (2) 
и Старог Села (1). 

Најприсутнији су типови Ц I и Ц II (26 од укупно 38 при-
мерака), док су остали типови заступљени свега са по јед-
ним или два примерка. 

Најтипичнији су вишекраки амулети са 5 и 6 кракова, 
мада има примерака и са 4 или више од 6 кракова. Краци 
су код ове групе амулета најчешће ваљкастог облика, за-
равњеног или проширеног врха („дугметасти“). Појављују 
се и купасто моделовани, а има примера и са зооморфно 
обликованим врхом. За сада не постоје примери са антро-
поморфно или орнитоморфно обликованим врхом крака. 

Тип Ц I познат као „Бичке“ предмет заступљен је са осам 
примерака. Тежине су око 30–50 г, а најмасивнији је кат. бр. 
152, тежине 83 г. Највећи број примерака (чак 10 од укупно 
11 примерака) има распон кракова између 4 и 5,5 c m, док 
кат. бр. 263 има распон од 6,7c m. 

Примерак који у потпуности одудара од типичних при-
мерака „Бичке“ предмета је кат. бр. 152 са Ата. Тело је гото-
во правоугаоног пресека, изразито сумарно обрађене по-
вршине. Полазећи од једног отвора перфорације, са обе 
стране виде се дубљи жљебови који се спуштају ка супро-
тном отвору. Очигледно се ради о урезима насталим од 
узице. Овај примерак би, по облику и распореду кракова, 
могао да се пореди са примерком пронађеним на локали-
тету Бањица (Toдorović, Cermanović 1961: T V/5; Tasić 1973: T. 
XIV/44; Петровић, Катић, Спасић 2009: кат. бр. 170). 
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а. Вишекраки предмет са локалитет Брестовик, Бели Брег 
(преузето из Петровић, Катић, Спасић 2009: кат. бр. 187)

б. Вишекраки предмет са локалитета Ат, кат. бр. 153

a. б. 
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Д. Антропоморфни амулети Табла IV a-б

На свим примерцима су видљиви трагови од узице 
по ободу перфорације, док се врло јасно изражени уре-
зи око отвора и делимично по површини уочавају код кат. 
бр. 151. 

Код типа Ц II („cross–piece”) разлика у броју попреч-
них кракова, условила је издвајање варијанте а – са три 
крака, варијанте б – са четири попречна крака и варијанте 
ц – са такође са четири попречна крака, с тим што су два 
наспрамна „дугметаста“, док су друга два заправо купаста 
испупчења. У овој групи налазе се предмети са биконич-
ним (кат. бр. 1), ваљкастим (кат. бр. 47, 179, 193) и извијеним 
ваљкастим телом (кат. бр. 154, 157). Краци су ваљкасти, при 
чему су на појединим примерцима проширене ивице. 

У овој групи, старије од млађих примерака можемо 
разликовати по облику тела. Два предмета са Потпорња, 
кат. бр. 243 и 244, имају крушколико тело и стилизовано 
моделован врх, тако да целокупна представа има изглед 
антропоморфне фигуре. Посматрајући примерке са Ата, 
Царине и Церовице, уочавамо да облик тела поприма ге-
ометријски и очигледно сасвим функционалан изглед, ли-
шен сваке симболике. Из ове групе издваја се примерак са 
Потпорња кат. бр. 331, који има три крака распоређена око 
горњег отвора и пет по средини висине. За сада предста-
вља јединствен примерак, без аналогија међу публикова-
ним материјалом, па је упркос разлици у броју кракова свр-
стан у овај тип вишекраких предмета захваљујући општим 
карактеристикама. Пронађен је током археолошких иско-
павања, у 4. откопном слоју7. 

Посебно се издваја кат. бр 153 са Ата, који је истовреме-
но опредељен као варијанта ц типа Ц II и заступљен је само 
са једним примерком. Специфичан је по купастим испуп-
чењима, између два дугметаста крака. Сличан примерак 
налазимо на локалитету Брестовик – Бели Брег (Петровић, 
Катић, Спасић 2009: кат. бр. 187), једина је разлика што тај 
примерак има и хоризонталну перфорацију кроз крак који 
је служио за намотавање. 

Трагови од узица виде се по ободу централне перфо-
рације код свих примерака. 

Овај тип вишекраких предмета много више варира у 
величини, односно тежини од претходног. Висина се креће 
од 4 (кат. бр. 249) до чак 9c m (кат. бр. 1), а тежина од 30-так 
(кат. бр. 47) до 163 грама (кат. бр. 1). Овде се још једанпут 
понавља принцип да су старији примерци (са Потпорња и 
Церовице), масивнији него они са Ата и Царине. 

7 Документација Градског музеја Вршaц. Заштитна ископавања при из-
градњи канала ДТД, 1957. године. 

Тип Ц III чине амулети слични типовима Ц I и Ц II, а за-
ступљен је само са три примерка. Један крак је вертика-
лан и кроз њега је изведена перфорација, док је попреч-
но у односу на њега, у два нивоа распоређено још четири 
или пет кракова. Примерци са Потпорња и Церовице имају 
исти распон кракова (5,3 c m), док је примерак са Ата био 
нешто мањих димензија судећи по очуваним крацима (око 
4c m), па се може рећи да имају приближно исте димензије 
као и тип Ц I. У потпуности очуван примерак са Потпорња 
тежи близу 50г. 

Амулети опредељени у типове Ц IV–VIII заступљени 
су са по једним или два примерка, а потичу са локалитета 
Ат и Потпорањ. Сви су различитог облика тела, као и броја 
„кракова“ и места на којем је изведена перфорација (таб-
ла III а-б). Примерци типова Ц IV–VIII су веома ретки на ло-
калитетима Винчанске културе. Јављају се тек на још јед-
ном или два локалитета, док за тип Ц VI и Ц VIII не постоје 
аналогије. 

Ни један примерак вишекраког амулета није орнамен-
тисан урезивањем или убадањем. Трагови боје (црвене и 
на једном примерку беле), примећују се на неколико при-
мерака. Фактура је најуједначенија код ове групе амулета. 
Примерци са Потпорња прављени су од глине измешане 
са песком фине или нешто крупније гранулације, док са 
Ата потичу амулети израђени од глине измешане са сит-
но туцаним каменом. Ни један примерак вишекраких аму-
лета није направљен од глине са крупно туцаним каме-
ном. Површина амулета, сем у једном случају, је увек врло 
брижљиво заглачана. 

Овој групи амулета припада 24 примерка, с тим што 
су четири примерка издвојена као посебна група без оз-
наченог типа, који није могао да се одреди услед велике 
фрагментованости. Највећи број пронађен је на Потпорњу 
(14), а по један примерак потиче са Царине, Церовице и 
Старог Села. 

У оквиру овог типа издвојене су две групе: првој припа-
дају амулети који имају изглед стојеће антропоморфне фи-
гурине, док су они у другој (тип Д II) у облику куротрофних 
фигурина, односно фигурина које представљају пар (табла 
IV a). У оквиру прве групе, издвојена је варијанта изразито 
крстоликог облика тела (Д I б). 

Антропоморфни амулети имају стубасто или купасто 
тело. Руке, односно патрљци приказани су као код антро-
поморфних фигурина, а могу бити постављени хоризон-
тално или незнатно подигнути на горе. Посматрањем групе 
амулета издвојене као варијанта Д Iа, сасвим јасно се увиђа 
да облици прате стилизацију антропоморфне пластике, 
па се стога јасно разликују млађи од старијих примерака. 
Примерци са Потпорња су масивног тела, са детаљима као 
што је типични „V“ орнамент око врата (кат. бр. 266), или са 
меандроидним орнаментом по телу (кат. бр. 264, 267). На 
четири амулета (кат. бр. 238, 268, 270, 164) уочавају траго-
ви црвеног премаза. Амулети са Ата су стубастог или пљос-
натог тела, без било какве орнаментике. Нажалост, ни код 
једног примерка није очувана глава. 

Најзаступљенији су поново амулети средњих димен-
зија (4,5–6/6,5c m), мада су примерци са Потпорња ма-
сивнијег тела, па тако и тежи него амулети са Ата сличних 



23

Тиолоија амулеа

Е. зооморфни / седећи амулети Табла V

Ф. Орнитоморфни амулети Табла VI a-б

висина. Највиши и најтежи је амулет са Потпорња, очуван у 
целости – кат. бр. 268, висине 8,5c m и тежине скоро 128 г, а 
најмањи су висине 4 c m и тежине око 20-так грама. 

Заступљена су три примерка куротрофних амулета – 
један са Потпорња и два са Ата. Може се уочити разлика 
у стилизацији и обликовању тела и глава код примерка са 
Потпорња и оних са Ата, где попримају готово геометријс-
ку форму. Овакви амулети су изразито ретки, па је засад 
утврђен само још један примерак и то са локалитета Винча 
– Бело Брдо (табла Ц/бр. 23). 

Четири издвојена примерка, сви са Потпорња, по 
својим очуваним остацима указују на то да су били антро-
поморфног изгледа. 

Специфичну перфорацију – „кроз леђа“ имају три аму-
лета: кат. бр. 270 са Потпорња, кат. бр. 171 са Царине и кат. 
бр. 166 са Ата. Примерак са Потпорња, осим те, има и цен-
тралну перфорацију кроз тело. 

На неким примерцима, на ободима перфорације и око 
кракова/патрљака, видљиви су усеци од неке врсте узице. 
Код примерка кат. бр. 264, уместо уских трагова од узице, 
на „раменима“ патрљака виде се дубока, углачана улегнућа, 
као да је амулет био повезан неком широм траком. 

Постоји укупно 16 примерака зооморфних амулета, од 
чега чак 11 потиче са локалитета Ат. Тип I представљају „се-
дећи“ амулети, а издвојене су варијанте а и б, према облику 
главе, односно према томе да ли су главе јасно зооморфно/
орнитоморфно моделоване, или су у питању врло стили-
зоване ваљкасте форме. Могуће је да сви седећи амулети 
представљају зооморфне, односно орнитоморфне пред-
ставе. Амулет са кат. бр. 53 има веома лепо обликовану гла-
ву, глачану површину тела, трагове црвенкастог премаза 
и веома асоцира на медведа. Пронађен је у 3. откопном 
слоју8. 

Посебну пажњу привлачи податак везан за услове 
налаза амулета са кат. бр. 3. Кроз отвор перфорације 
била је провучена танка птичја кост, тако да је амулет 
могао да, ослоњен на њу, стоји усправно. 

На седећем амулету са Потпорња (кат. бр. 300), за 
разлику од осталих примерака, нису представљене 
две одвојене ноге, већ су оне спојене тако да имају 
купасти облик. Када је у питању реконструкција главе, 
не може се са сигурношћу рећи да ли је била напра-
вљена онако како би одговарало оваком типу амулета. 
Међу „седећим“ код којих није очувана глава издвајају 
се два амулета са Ата (кат. бр. 140 и 141) који имају 
троугаони пресек тела, док је код осталих примерака 
тело сферично. 

Примерак кат. бр. 1969 у целости је очуван. Тело 
је украшено паралелним лучним линијама, какве се 
срећу на орнитоморфним амулетима (представа кри-
ла). Седећи део или основа има урезане концентричне 
кругове. Глава је мала, ваљкасто моделована, па се не 
може одредити да ли представља антропоморфну или 
зоо/орнитоморфну фигуру. 

8 Документација Градског музеја Вршaц, заштитно-оријентациона ис-
копавања 1977. године. 

9 Приватна колекција. Љубазношћу власника дат аутору овог рада на 
анализу. 

Тип Е II заступљен је само једним примерком и 
представља зооморфну главу (локалитет Ат). 

Код типа I димензије се крећу од 3,2c m (кат. бр. 
141) до 5,9c m (кат. бр. 3) висине, просечних тежина 
од 17 и 19g (кат. бр. 4) до 49g (кат. бр. 139). Издвајају се 
амулети са Церовице висине 6,8c m, као и кат. бр. 300 
са Потпорња висине 7 c m и тежине 113,5g, који би сто-
га могли да се уврсте у оне масивних димензија. 

Два примерка – са Ата и Церовице – украшена су 
урезаним орнаментом (кат. бр. 196, 6), а код једног 
примерка (кат. бр. 53) видљиви су трагови премаза. 
Различитих су фактура и боја печења. Доминира гли-
на мешана са крупније туцаним каменом, а издваја се 
примерак са Ата (кат. бр. 53), брижљиво углачане по-
вршине, са црвенкастим премазом, финије фактуре. 

На свим примерцима се око отвора перфорације 
виде проширења од провлачења узице, док се на при-
мерку са кат. бр. 141 траг од узице прати од доњег от-
вора, између ногу и косо ка глави. 

Укупно је нађено 26 амулета у облику птице, од чега 
23 потичу са локалитета Потпорањ. Издвојена су два типа, 
који се разликују по облику тела и месту перфорације. Тип 
I додатно је подељен на две варијанте, због разлика у об-
лику тела. Једини орнитоморфни амулет ван територије ју-
гоисточног Баната пронађен је на локалитету Винча – Бело 
Брдо. Могуће аналогије налазимо на локалитету Зорленц 
(Lazarovici 1979: T/XXII 7,8), као и локалитету Негруша 
(Negruşa), (Lazarovici 1979: T/XXII, 14). На жалост, пример-
ци су по свему судећи представљени наопачке и без мно-
го детаља. 

Тип I је у потпуности обликован као више или мање 
реалистично птичје тело. Стилизација тела, фактура као 
и орнамент могли би указати на старије и млађе типове. 
Посебно се издваја кат. бр. 325, како по глави, тако и по спе-
цифичним брадавичастим „израслинама“ на раменима пти-
це. Око врата се налази изразито дубок жљеб, направљен 
пре печења, који је служио за постављање узице. Она се од 
врата спуштала ка основи. 

Седам примерака украшено је урезаним орнаментом. 
Сем два амулета, сви остали имају имају исту орнамента-
цију – паралелне лучне линије, које асоцирају на склопље-
на крила. Кат. бр. 312 на очуваном делу има паралелне косе 
линије, док је кат. бр. 329 украшен угластим меандроидним 
линијама. Трагове црвене боје виде се на кат. бр. 296. 

Варијанта I б издвојена је због другачијег, лунуластог 
облика тела и за сада није пронађена аналогија. 

Перфорација је код највећег броја примерака напра-
вљена у корену врата на леђима и вертикално ка основи, 
мада се појављује и неколико примерака код којих се она 
прави под благим углом тако да је отвор ближи репу, од-
носно предњем делу. 

Тип II карактерише ваљкасти „додатак“ вертикално по-
стављен на средини леђа. Такође, све главе су са предста-
вљеном „ћубом“ за разлику од других примерака. На свим 
примерцима, око обода перфорације у основи, примећују 
се трагови од неке врсте узице. Код примерка кат. бр. 245 
отвори имају врло јасне, вишеструке усеке од узица. Тај 
амулет као и кат. бр. 250 били су премазани окер слипом, 
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24 И. Остали Табла VIII

Х. Амулети у облику посуда са сиском/дршком  
Табла VIIб

Слика 7

Преузето из Васић, 1932: стр. 69/ сл. 120, 122

Г. Јастучасти амулет табла VIIа

а кат. бр. 250 се издваја и по урезаној орнаментици, чији су 
трагови видљиви само са једне стране. Ради се о паралел-
ним цик-цак линијама. 

Масивност ових амулета боље је изражена кроз тежину 
(107–108 г). Овакви типови амулета за сада нису пронађени 
на другим локалитетима. 

Орнитоморфни амулети су најмасивнији од свих кате-
горија ове врсте предмета, са просечним тежинама од 100 
до преко 200 г. По тежини се издваја једино кат. бр. 327 са 
свега 40г. Стилизација тела, фактура, као и орнамент, могли 
би указати на старије и млађе типове и оквиру типа I а. 

Овај тип је заступљен само са три примерка, сви са ло-
калитета Ат. Различити су по димензијама, као и по факту-
ри и стилизацији тела. Најмасивнији је примерак са кат. бр. 
149, заобљених углова. На једној широј страни, по дужини, 
простиру се два паралелна низа утиснутих кратких лучних 
линија. Примерак кат. бр. 150 је изразито стилизован, па уг-
лови имају облик готово правилног троугла. Висине су им 
сличне – од 4 до 4,5c m, али због дебљине тела тежине ва-
рирају од 14 (кат. бр. 150) до 54g (кат. бр. 149). Трагови од 
узица примећују се једино по ободу перфорације. 

Укупно 11 предмета у облику биконичних посуда са сис-
ком, односно дршком, од тога 10 са локалитета Ат. Сасвим 
извесну представу сиска има амулет са кат. бр. 28, код којег 
је направљен и мали отвор. Код примерка кат. бр 27 та-
кође постоји отвор на прелому конуса, али сисак, као по-
себан део, није представљен. Усеци од узица примећују се 
око „крака“, односно дршке/сиска, као и у отвору перфора-
ције у основи. Највећи број припада предметима малих ди-
мензија, висине 3–4c m и тежине од 20-так до 50-так грама. 
Издвајају се кат. бр. 29, висине 5c m, као и најмасивнији кат. 
бр. 67, висине 7c m и тежине 83 г (фрагментован). 

Амулети кат. бр. 28, 29 и 65, одликују се финијом фак-
туром, док су остали примерци направљени са песком 
крупније гранулације или са ситно туцаним каменом. Ни 
један примерак није украшен урезивањем или убадањем. 
Трагови премаза окер слипом примећују се на два пример-
ка (кат. бр. 28, 65). Аналогије проналазимо само на локали-
тету Јабланица, где је пронађен амулет сличан примерци-
ма са кат. бр. 143 и 144 (Vasić 1902: sl. 80). 

Једанаест предмета који се по свом облику не могу увр-
стити ни у један од горе наведених типова. Постоје сумње 
да се неки од њих уопште могу уврстити у амулете, али су 
овде поменути због перфорације кроз тело и трагова од 
узица, које су код многих аутора један од мерила за кате-
горизацију предмета у амулет. 

Међу њима се налазе:
предмети издуженог биконичног облика, налик великим •	
перлама

декорисана троугаона плочица; предмети полусферич-•	
ног доњег дела, који се оштро преламају на рамену и су-
жавају у висок цилиндричан врат

предмет који подсећа на биконичну посуду са четири •	
дршке

ваљкасти предмет са четири крака или стопе на једном •	
крају 

предмет који асоцира на стилизовану главу бика•	

једна минијатурна, веома стилизована фигура. •	

Издвајамо кат. бр. 255 са локалитета Потпорањ, са вер-
тикалном перфорацијом читавом висином тела. Могуће 
да је и овде реч о амулету. Посуде сличног изгледа нала-
зимо на локалитету Винча (Васић 1932: 69/сл. 120, 122), а 
М. Васић их назива арибалосима, односно сматра да су те 
посудице служиле за козметику. Висине су 6,4 и 6,8 c m, а 
пронађене су на дубини 5,8 и 6м. Разлика је у томе што по-
судице пронађене на локалитету Винча немају перфора-
цију читавом висином тела, већ узак отвор (0,5– 0,7c m) ду-
бине око 5,5c m. 

Аналогије за примерке из ове групе предмета нису 
пронађене. 
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Графикон 3

Процентуална заступљеност типова амулета на локалитетима 
југоисточног Баната

ТИПОЛОшКА АНАЛИзА  
• ЗАКЉУЧАК

У типолошким анализама обрађено је 343 предмета, 
чије су главне карактеристике мале димензије, перфо-
рација и трагови од узица по телу или око отвора перфо-
рације. Те одлике, али пре свега немогућност поузданог 
утврђивања њихове намене, условила је да се ти предмети 
у стручној литератури означавају као амулети. 

Радом је обухваћено подручје југоисточног Баната, 
док налази потичу са осам локалитета: Вршац – Ат, Црвена 
Црква – Царина, Банатска Суботица – Церовица, Ковин – 
Чолакова воденица, Јасеново – Иберланд, Вршац – Канал 
Месић, Потпорањ – Кремењак и Потпорањ – Старо Село. 
Археолошка истраживања мањег обима вршена су једино 
на Ату и Потпорњу, али тек занемарљиво мали број потиче 
са ископавања, док највећи број амулета и код ових лока-
литета потиче са рекогносцирања или од поклона. Из тог 
разлога, већина анализираних амулета нема податке о ус-
ловима налаза. Један део обрађених предмета налази се у 
збирци вршачког музеја, а други у приватним колекцијама 
и они су означени посебном ознаком ПК (види каталог). 

Највећи број потиче са локалитета Ат (168), потом са 
Потпорња (133), док са осталих локалитета има далеко 
мањи број налаза: Царина – 11, Церовица – 21, Чолакова 
воденица – 2, Иберланд – 1, Канал Месић – 1 и Старо Село 
– 6. Велике разлике у броју амулета са појединачних лока-
литета свакако условљавају и одређене ограде везане за 
анализе у којима се разматрају питања заступљености, па 
су у том контексту најрепрезентативнији локалитети Ат и 
Потпорањ. Међутим, чак и малобројни примерци са других 
локалитета могу дати одређене показатеље. 

Издвојено је осам типова амулета и у оквиру сваког од 
њих неколико варијанти. То су: двокраки, трокраки, више-
краки, антропоморфни, седећи/зооморфни, орнитомор-
фни, јастучасти и у облику посуде са сиском/дршком. 

Основни параметар у типолошкој класификацији је об-
лик тела, а код амулета са „крацима“ даље поделе су извр-
шене према броју кракова. У оквиру вишекраких амулета 
додатне поделе извршене су и према месту перфорације. 
У последњу – девету групу, издвојени су предмети који се 
обликом не могу сврстати ни у једну од претходних осам. 
Највећи број предмета из последње групе представља, 
за сада, јединствене примерке на територији Винчанске 
групе. Због своје разнородности, нису били предмет ста-
тистичких анализа. 

Групи амулета са крацима (двокраки, трокраки, више-
краки) називе смо доделили према броју кракова, с об-
зиром да се облици могу различито тумачити. Према об-
лику на који асоцира, име смо доделили и „јастучастим“ 
амулетима. 

Најзаступљенији су двокраки амулети, са укупно 190 
примерака. Они чине више од половине укупног броја об-
рађених амулета, а потом следе вишекраки (38 примера-
ка), орнитоморфни (26), тзв. трокраки (21), антропоморфни 
(20), седећи/зооморфни (16), у облику посуда са сиском/
дршком (11), јастучасти (3). 

Амулети се разликују не само по облику, већ и по ди-
мензијама и фактури. У оквиру истог типа амулета разлике 
се уочавају и у моделацији тела – стилизацији, па тако мо-
жемо рећи да не постоји једнообразност у начину израде 
ових предмета. 

Разлика у моделовању тела, односно стилизацији, уо-
чава се у оквиру сваког типа амулета. То је најизраженије 
код двокраких амулета, пре свега захваљујући томе што су 
најбројнији, али је присутно и код свих осталих група. Ово 
је појава сродна еволуцији стила антропоморфних фигури-
на, где се запажа постојање и меко моделованих и, с друге 
стране, изразито схематизованих форми тела. Како сим-
болизам и пластичност форми представљају заједничке и 
основне одлике антропоморфних фигурина и амулета, по-
стављање паралела између те две групе култних предмета 
чини нам се оправданим. 

Тенденција да се од „натуралистичких“, преко „реалис-
тичних“ форми у пуном цвату Винчанске културе, постепе-
но тежи ка крајњој стилизацији, одраз је општег духовног 
стања те културе и самим тим се испољава и у обликовању 
амулета. Стога сматрамо да се амулети – попут антропо-
морфних фигурина – могу по облику тела диференцирати 
на млађе и старије. Одраз те духовне еволуције, међутим, 
запажа се и у тенденцији да се, у старијим фазама, утили-
тарним предметима да облик неке симболичне представе, 
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како би се „оснажила“ моћ тог предмета, односно радње у 
којој се он користи. У завршним фазама та карактеристика 
се губи, и утилитарни предмети добијају искључиво прак-
тичне облике. 

Амулети се такође разликују по величини и тежини, 
како у оквиру сваког типа, тако и у целини. Издвојене су три 
групе: масивни (висина преко 6,5 c m, тежина преко 75/80 
g), средњи (висина 4,5/5 – 6,5 c m, тежина 45–75g) и мали 
(до висине 4,5–5c m и тежине 4–45g). Висине се крећу од 
2,5 c m (кат. бр. 35/тип А III/Ат) до 9,4 c m (кат. бр. 225/тип А I/
Потпорањ), а тежине од 3,9 g (кат. бр. 35/тип А III/Ат) до пре-
ко 200g (кат. бр. 225/тип А I/Потпорањ; кат. бр. 309/Тип Ф II 
а/Потпорањ – очувана половина 104,81 г). Најмасивнији од 
свих типова амулета су орнитоморфни, код којих се тежине 
углавном од 100 до преко 200 г, док су, у просеку, најлакши 
и најмањи амулети у облику посуда са сиском/дршком – уг-
лавном око 30–40g и висине до 5c m. Највећи део амулета 
који се по моделацији тела опредељује у старије примерке 
већих је димензија и тежине од млађих примерака. 

Када су у питању амулети са тзв. крацима (двокраки, 
трокраки и вишекраки), разлике постоје у начину на који 
су обликовани врхови. Највећу разноликост у обликовању 
кракова налазимо код двокраких амулета, где су зоомор-
фни врхови кракова бројни, мада преовладава купасто мо-
деловање. Орнитоморфно обликовани протоми појављују 
се искључиво код овог типа амулета. Постоји могућност 
да је много већи број примерака двокраких амулета имао 
стилизоване протоме, али је оштећеност и еродираност 
велика, па се тако прави облик не може поуздано утврди-
ти. Треба истаћи да су зооморфно обликовани краци вео-
ма ретки код вишекраких амулета, a да су превасходно код 
овог типа заступљени заравњени и у мањем броју купасти. 
Ни код једног примерка тзв. трокраких нису констатова-
ни краци моделовани у виду стилизоване главе животиње, 
већ су пре свега ваљкасти или језичасти. 

Мали број амулета је декорисан. Сразмерно броју аму-
лета у оквиру сваког типа, орнаментисање урезивањем или 
убадањем најчешће је код орнитомофних амулета (6 од 24), 
нешто ређа је код трокраких (5 од 21), антропоморфних (2 
од 20), двокраких (10 од 189) и седећих (2 од 16). Ни један 
вишекраки, као ни тзв. јастучасти или амулет у облику по-
суде са сиском/дршком, није украшен урезаним орнамен-
том, односно убадањем. Декорација урезивањем углавном 
је заступљена код амулета који су по моделацији тела оп-
редељени тела у старије примерке. 

Орнаментални мотиви који се појављују на амулети-
ма нису разноврсни попут оних на посудама или антропо-
морфним фигуринама. Очигледно је да је сваки орнамент 
имао јасно значење и стога је и њихова примена везана 
за одређене предмете. Треба истаћи да се код двокраких 
и антропоморфних амулета користе искључиво праволи-
нијски мотиви: угласте линије, меандри и цик-цак линије. 
Код орнитоморфних се у највећој мери примењују криво-
линијски мотиви – паралелене лучне линије и, на само јед-
ном примерку, меандроидни орнамент. Паралелне лучне 
линије појављују се и на једном примерку „седећег“ амуле-
та (кат. бр. 196), а комбинација лучних и праволинијских – 
угластих линија, налази се на примерку „седећег“ амулета 
под кат. бр. 6. Паралелне лучне линије су орнамент који се 
не појављује на другим предметима и сасвим извесно има 
за циљ да се њима представе птичја крила. Код трокраких 

употребљава се и криволинијски орнамент – спирала, као 
и праволинијски – најчешће меандар. На два примера дво-
краких амулета урезан је симбол у облику слова „X“. 

Велика еродираност површине, као и прање у соној 
киселини, онемогућили су да се поуздано одреди процен-
туална заступљеност бојења као декорације, али с обзи-
ром да су код свих типова амулета утврђени примерци са 
премазом окер или црвене боје, могло би се закључити да 
је вероватно велики део ових предмета украшаван на тај 
начин. 

Када је у питању фактура ових предмета, издвојено је 
осам типова. Хронолошка диференцираност амулета, од-
носно насеља са којих они потичу, одражава се и кроз на-
чин на који је припремана глина за њихову израду. За ста-
рије примерке карактеристична је глина помешана са фи-
нијим песком и мало ситно туцаног камена, док се млађи 
примерци израђују од глине у коју је додата већа количина 
ситније или крупније туцаног камена. Доминира окер боја 
површине, различитих нијанси, а спорадично се појављују 
црвенкастомрка и црна боја. 

Издвајају се малобројни примерци направљени од гли-
не измешане са изузетно финим песком, тако да се под ру-
ком има утисак као да се површина отире и они су каракте-
ристични за налазе са локалитета Потпорањ. Боја печења 
је светло жуто-окер (Потпорањ/кат. бр. 279, 313, 257, 250, 
325). По изразито крупно туцаном камену, који је у вели-
кој количини придодат глини, издваја се неколико амуле-
та са Церовице (Церовица/кат. бр. 190, 194, 196). Површина 
је код највећег броја заглачана, а само код три примерка 
двокраких амулета са локалитета Ат је полирана (кат. бр. 
8, 74, 76). 

Разноликост фактура указује не само на различиту хро-
нолошку припадност амулета, већ и на чињеницу да глина 
није посебно припремана за ове предмете, већ се, по свему 
судећи, користила она припремљена за израду посуђа. 

Још једна одлика специфична је за ову врсту предме-
та Винчанске културе. На свима постоје трагови од узице. 
Они се, у зависности од типа, јављају на различитим мес-
тима по телу, мада је код свих карактеристично да се ја-
вљају по ободима перфорације. Код двокраких, трокраких, 
амулета у облику посуда са сиском/дршком и антропомор-
фних, они се јављају у корену кракова, односно сиска/дрш-
ке или патрљака; код седећих и орнитоморфних око врата, 
док су код вишекраких најуочљивији на ободима перфо-
рације и, у појединим случајевима, око кракова. Међутим, 
треба поново нагласити разноликост фактура, које свакако 
једним делом условљавају да се трагови од узица јасније 
виде на неким примерцима, док су код других они мање 
уочљиви. 
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Тиолоија амулеа

Графикон 4

Као додатни елемент у анализама разматрали смо и 
стање очуваности (графикон 2). У Прилогу очувани део аму-
лета изражен је у процентима. Статистика је показала да је 
чак 56% или 181 од укупно 343 амулета очуван између 90-
100%. У овој групи налазе се амулети којима недостаје део 
крака или читав крак, уколико је малих димензија, потом 
реп, дршка или глава. С обзиром да су то лако ломљиви 
делови, можемо закључити да су оштћења последица слу-
чајног ломљења. 
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Ф У Н К ц И О Н А Л Н Е  А Н А Л И з Е

Питање функционалне анализе било би потпуно из-
лишно када бисмо сасвим поуздано могли да тврдимо да 
сви предмети малих димензија, са перфорацијом кроз сре-
дину, заиста спадају у амулете. Нажалост, због недостатка 
података везаних за контекст налаза, као и паралела са ис-
товременим или каснијим праисторијским и историјским 
материјалом, за сада немамо довољно убедљиве аргумен-
те који би потврдили било коју до сада изнету хипотезу. 

Поједини винчански предмети, које сада сврставамо 
у категорију амулета, стилизацијом асоцирају на одређе-
не природне форме. Самим тим, а с обзиром на човекову 
склоност да свему што поседује припише одређену сим-
болику, магични или бар духовни значај, склони смо да те 
предмете, ако ништа друго, лакше сврстамо у категорију 
амулета. С друге стране, за људску природу је каракте-
ристично и да појединим предметима врло практичне на-
мене даје димензију духовног, односно да их обликује у 
складу са одређеном симболиком, и на тај начин „оснажи“ 
њихову моћ или утиче на функцију коју врше. 

Међу винчанским амулетима постоје и они предмети 
који немају никакву симболику. Напротив, по свом изгле-
ду подсећају на неке потпуно утилитарне предмете, чија је 
искључива намена да послуже извршењу неког практич-
ног задатка. 

Постоји и трећа категорија винчанских амулета, који по 
облику не указују да су могли служити у било какве практи-
чне сврхе, па би се стога могло закључити да им је једина 
намена била симболичка, односно духовна. 

У прву групу амулета бисмо могли сврстати највећи 
број двокраких амулета, пре свега оних сврстаних у кате-
горију стубастог тела. У предмете практичне намене ве-
лики број аутора сврстава тзв. вишекраке амулете, који у 
највећој мери подсећају на неке калеме или пак неку вр-
сту „разводника“ нити. Трећој групи амулета припадали би 
свакако зооморфни и орнитоморфни амулети, амулети у 
облику посуда, као и антропоморфни амулети. 

У тренутној фази проучености амулета, услед недос-
татка неопходних података о контексту налаза, свака од 
наведених претпоставки могла би да има низ аргумената 
за и против. 

Контекст налаза

Мало је података везаних за контекст у коме су амуле-
ти налажени. Најпрецизнији потиче са локалитета Јаково 
– Кормадин. Ту су, у кући 2, пронађена два стубаста дво-
крака амулета, један са купастим, други са зооморфно об-
ликованим врховима кракова (Јовановић – Глишић, 1961). 
Судећи по другом покретном материјалу (30 посуда, најви-
ше типа амфора и питоса), као и две пећи, та кућа је пре-
васходно употребљавана за чување и припремање хра-
не. Аутори истичу да је пронађен веома мали број посуда 
финије фактуре, док – осим два наведена амулета – нема 

других предмета пластике (Јовановић – Глишић, 1961). У 
истој кући пронађен је и један букранион, који се налазио 
причвршћен за греду поред пећи. Тај букранион је, према 
речима аутора, аналоган примерцима са Винче, нађеним 
у основама кућа између 3,64 m и 2,98 m. 

Насупрот томе, у кући 1 утврђена је потпуно другачија 
врста материјала. Поред монументалних култних објека-
та, као што су букраниони и жртвеник, највећи број нала-
за чини фина керамика. Ради се о објекту култно-ритуалне 
намене, а од посебне важности за нашу тему је да су у бли-
зини преградног зида пронађени заједно једна стојећа фи-
гурина са птичјим лицем, једна седећа на престолу и један 
двокраки, стубасти амулет (Јовановић – Глишић, 1961: сл. 
18). У кућама, мада се не наводи којим и где, пронађено је 
још неколико амулета како двокраких, тако и „седећих“. 

Подаци са локалитета Хртковци – Гомолава (Nađ, 1960) 
су уопштении: наводи се да су амулети (двокраки амулет и 
један вишекраки предмет) пронађени у јамама и кућама. 
Са локалитета Зрењанин – Матејски брод (Marinković, 2006) 
имамо податке да су амулети (двокраки и вишекраки) про-
налажени у јамама испод пода кућа (?). 

Најпознатији пример ритуалне јаме је свакако Тартариа, 
где је, поред таблица и бројних фигурина, пронађен и један 
ленгерасти тип амулета/предмета. 

Када су у питању вишекраки, перфорирани предмети, 
са локалитета Чока (Banner, 1960: str. 20) имамо податак да 
је један вишекраки предмет типа Ц I пронађен међу изго-
релим дрветом на огњишту. Вишекраки предмет типа Ц II 
(централни део и радијално распоређени попречни краци) 
на локалитету Богојево – Доња Шума, налажен је уз рибарс-
ке тегове (Karmanski, 1977). 

Функционалне анализе

Као што показује историјат истраживања, питање наме-
не предмета које називамо винчанским амулетима и даље 
је под знаком питања. Највећи број аутора описане двокра-
ке и трокраке предмете, као и оне у облику антропоморфне 
фигурине, седеће, јастучасте и орнитоморфне сврстава у 
амулете. Предмети са више кракова најчешће се називају 
„вишекраким амулетима“, мада се наглашава да то најверо-
ватније нису култни предмети, већ утилитарни. У последње 
време, пре свега захваљујући Џ. Чапману, постоји тенден-
ција да се сви винчански амулети сврставају у предмете ко-
ришћене при ткању, било као тегови или калемови. Премда 
нема поузданих доказа, та тврдња заснована је на податку 
да већина тих предмета има трагове од неке врсте узице. 
Џ. Чапман (Chapman 1981: 122–124) овакву тезу објашњава 
чињеницом, да већина амулета тежи мање од 200g, па так-
ви трагови не би могли да настану сем уколико нису били 
изложени брзом и/или поновљеном померању те узице. 
Стога, Џ. Чапман сматра да су трагови највероватније нас-
тали сталним померањем канапа, не оног за вешање, већ 
канапа у некој једноставној механичкој направи као што је 
разбој. Он наводи како се предмети слични двокраким аму-
летима данас користе у руралној Грчкој на хоризонталним 
разбојима. Осим тзв. „Y“ (тип А – двокраки), „Бичке“ (тип Ц 
I) и „укрштених“ (cross-piece – тип Ц II) предмета, Џ. Чапман 
истој намени приписује и друге перфориране предмете: 
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двокраки са „вратом“ (тип Б - трокраки), перфориране фи-
гурине (са и без главе: тип Д), ленгерасти и трипод (тип Ц 
IV) амулети. Коришћење антропоморфних облика у сас-
вим практичном контексту, по мишљењу овог аутора, илу-
струје везу винчанских божанстава са домаћим послови-
ма. Р. Трингам и М. Стевановић (Tringham , Stevanović 1990: 
323– 388), у ову групу предмета намењених ткању сврста-
вају и тзв. седеће амулете. 

Треба истаћи да промер перфорације, код највећег 
броја примерака, не прелази 0,5c m. Стога се с великом ве-
роватноћом може претпоставити да је кроз отвор провла-
чена нека мало грубља врста узице, поготово када се има 
у виду ширина усека који остаје као њен траг. Ово се узима 
као индиција, будући да би управо таква грубља узица ос-
тавила адекватан траг на предмету, с обзиром да се ради о 
„мекој“ керамици, односно глини која је печена на макси-
мум 800 C˚. Треба напоменути да је на великом броју при-
мерака усек веома правилан и да је по свему судећи настао 
пре печења. Такође, на примерцима израђеним од добро 
печене и компактне глине ти усеци или нису видљиви или 
се једва назиру. 

Велике разлике постоје и у величини и тежини аму-
лета, како унутар сваког типа, тако и у целости. Тежине се 
крећу од 4 до преко 200g, а висине од 2,5 па до скоро 10c 
m. Евидентна разноликост облика могла би се протумачи-
ти повезаношћу божанстава са домаћим пословима, али 
сви каснији (историјски, етнолошки) подаци указују да се 
одређено божанство везивало за одређену делатност, па је 
мало вероватно да је и у неолиту било другачије. Још један 
битан функционални елемент је фактура, односно састав 
глине, која се код предмета исте утилитарне намене увек 
припремала са истим односом одређених примеса. 

Двокраки амулети

Анализа амулета и вишекраких предмета из југоисточ-
ног Баната показала је да се код готово свих примерака сту-
бастих (А I) двокраких амулета на ободу централне перфо-
рације примећују плићи или дубљи попречни усеци и то ус-
мерени ка крацима. Трагови су јас-
но видљиви и често веома дубоки, 
пре свега на основи (слика 9), док 
су на горњем отвору они у највећем 
броју случајева једва приметни. 

Захваљујући амулету са инв. бр 
130, код којег се јасно виде урезане 
линије и на бочним странама тела, 
настале пре печења, установили 

смо специфичан начин везивања (сли-
ка 8). Другим речима, амулети су вези-
вани за нешто (нпр. штап, дирек, греда 
или евентуално за неке делове тела), а 
нису висили, како се то најчешће пре-
тпоставља (слика 10). 

У прилог овоме иде и чињеница 
да је код појединих примерака задња 
страна заравњена (због чега се и озна-
чава као задња), док је предња испуп-
чена. Код појединих примерака зако-
шеност предње стране постиже се тако 

што се основа засече под косим углом. 
Тиме се, иако су обе стране тела запра-
во идентичне, добија утисак да је једна 
постављена под правима углом (задња) 
у односу на основу, а друга закошена 
према врху. Такође, карактеристично је 
да је централна перфорација изведена 
под углом, односно закошена тако што 
је горњи отвор направљен ближе једној 
страни (обично оној коју бисмо назва-
ли задњом), док се доњи отвор прави у 
центру основе тела. Не треба занема-
рити ни чињеницу да готово сви амуле-
ти, сем оних језичастог типа, имају зара-
вњену основу што могло да значи да су били предвиђени 
да стоје, највероватније на неком постаменту. 

Величина и тежина амулета креће се у распону од 4 до 
200g, па је сасвим јасно да су они масивнији морали бити 
употребљавани на другачији начин од малих, или оних го-
тово минијатурних димензија. Евидентна је и разлика у 
дужини кракова. Неки су изузетно дугачки, други сасвим 
кратки, нарочито код примерака тзв. језичастог типа. 

Стога начин везивања, различитост у тежини и величи-
ни амулета и дужина кракова не иду у прилог претпоставци 
да су служили као нека врста калема. Наиме, разумно је 
претпоставити да би калемови или тегови били прављени 
у сличним димензијама, тежинама и висинама, управо због 
њихове практичне функције. Када су у питању усеци, за које 
се сматра да су настали констатним померањем узице, пре-
тпостављамо да би њихови трагови били вишеструки, јер 
се узица не би увек померала по истој линији, остављајући 
само један правилан урез. Карактеристично је, такође, да 
не постоје два идентична примерка двокраких амулета, као 
и да је њихова бројност веома разнолика на локалитети-
ма Винчанске културе. Уколико бисмо прихватили хипоте-
зу да су служили као тегови/калеми у процесу ткања, онда 
би то значило да је највероватније употребљаван само по 
један на разбоју, као и да разбоја није било свуда или их је 
на неким локалитетима било веома пуно, а на другим вео-
ма мало. 

Трокраки амулети

Као и код двокраких амулета, и код трокраких постоје 
видљиви трагови од узица по телу или ободу перфорације. 
Везивани су на исти начин као и двокраки, провлачењем 

две нити кроз горњи отвор, а потом 
од отвора у основи, узица је обмота-
вана око оба крака/патрљка. 

Као и двокраки, и трокраки аму-
лети се значајно разликују по величи-
ни (од 3,2c m/кат. бр. 46 до 8,2c m/кат. 
бр. 275) и тежини (18g/кат. бр. 46 до 
190g/кат. бр. 275). 
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Тип Ц I Тип Ц II

Тип Ц II/ц, 
реконструкција 

начина на који 
је провлачена и 

обмотавана узица 

Вишекраки амулети

Највеће недоумице око намене изазивају тзв. вишекра-
ки амулети, односно перфорирани предмети са више кра-
кова. По изгледу веома подсећа на неку врсту калема, па 
стога највећи број аутора сматра да су ови предмети слу-
жили у процесу ткања или прављења мрежа. За сада то 
није могуће доказати, с обзиром да је веома мало пажње 
посвећивано контексту њиховог налаза, а такође недос-
тају евентуалне паралеле у каснијим историјским перио-
дима. Додатни проблем представља чињеница да се ови 
предмети јављају искључиво у оквиру винчанске култур-
не групе, док се на подручјима других култура јављају само 
као последица импорта, односно контакта са носиоцима 
Винчанске културе. Уколико се буде потврдила претпостав-
ка да су ови предмети имали искључиво утилитарну наме-
ну, намеће се веома занимљиво питање: зашто једна прак-
тична „алатка“ није нашла примену у другим културама, 
као и шта је условило настанак тог предмета у Винчанској 
култури?

Када су у питању тип I и II вишекраких предмета, тре-
ба истаћи да код њих постоји исти концепт: осовина око 
које су распоређени попречни краци (слика 12). Разлика 
постоји у месту перфорације, па тако код типа I перфора-
ција није изведена кроз осовину, него кроз место спајања 
кракова, који су сви исте дужине. Код типа II, перфорација 
је изведена кроз осовину, а карактеристично је да постоје 
разлике у обликовању тела, мада није извесно да ли је дру-
гачији облик тела условљавао другачију функцију. 

Како бисмо посредним путем дошли до евентуалне на-
мене предмета, измерене су тежине и распон кракова. Код 
типа I тежине се крећу од 30-так до 70 грама. Распон крако-
ва варира од 4 до 6,7c m поредећи са налазима са других 
локалитета, то су углавном величине у којима су прављени 
ови предмети. Када су у питању предмети обрађени у овом 
раду, највећи број примерака (чак 7 од укупно 8) има рас-
пон кракова између 4 и 5,5c m. Мерења су такође показа-
ла да исти распон кракова не мора да значи и приближно 
исту тежину. Из тога смо извукли закључак да тежина није 
била примарни чинилац, већ је пресудну улогу играла ве-
личина предмета, односно дужина кракова. 

Предмети типа Ц II много више варирају у величини, 
односно тежини. Висина се креће од 4 (кат. бр. 249) до чак 
9c m (кат. бр. 1), а тежина од 30-так (кат. бр. 47) до 163 гра-
ма (кат. бр. 1). Дакле, код овог типа предмета ни тежина, 
ни величина, па према томе ни распон кракова нису има-
ли битну улогу. Карактеристично је да се јављају ваљкаста, 
биконична или крушколика тела, а заједничко им је да је 
тело увек служило као осовина кроз коју је вршена перфо-
рација. Такође је специфично да су попречни краци, којих 

може бити три или четири (изузетак кат. бр. 331 са пет по-
пречних на средини и три на врху), увек кратки. Из тога 
закључујемо да је најважнији чинилац био облик – односно 
постојање осовине и попречних кракова. 

Када је у питању тип Ц I, на примерку са кат. бр. 151 
можемо видети да из једног отвора иде више узица, звез-
дасто се ширећи ка крацима. На обо-
ду другог отвора перфорације ти усе-
ци нису видљиви10. Крстасти распоред 
кракова, намеће претпоставку да је и 
узица била намотавана унакрст. Овакав 
предмет служио је као калем, мада је у 
овом тренутку и даље немогуће утвр-
дити каква врста узице је намотавана 
и зашто. 

Захваљујући врло јасним усецима 
од узица на примерку кат. бр. 157 (тип Ц 
II/а) извршили смо могућу реконструк-
цију провлачења узице. Треба напоменути да се на једном 
ободу перфорације усеци од узице рачвају ка попречним 
крацима, док се на супротном ободу перфорације такви 
усеци не виде. Такође су уочљива и удубљења око попреч-
них кракова, настала намотавањем. Других трагова од узи-
ца по телу нема. 

На овај начин, нити се провлаче кроз централни от-
вор, а потом свака обмотава око једног попречног крака. 
Након тога, нити се усмеравају 
ка почетном отвору, односно 
на страну кроз коју је изврше-
но провлачење. 

Јасан пример искључиво 
утилитарног предмета пружа 
примерак са кат. бр. 153 – тип 
Ц II/ц. Врло добро осмишљен 
и прецизно обликован, овај 
предмет је служио као нека 
врста калема на који се намо-
тавала узица. Бочни, „дугмета-
сти“ краци својим прошире-
ним ивицама спречавали су спадање узице и истовремено 
стварали дубоки усек у којем је узица 
намотавана. С друге стране, купаста 
испупчења (постављења на средини 
између „дугметастих кракова“), била 
су граничник који је обезбеђивао да 
се узица намотава у одређеном усеку 
и, истовремено, својом висином ука-
зивао на количину узице коју треба 
намотати. Линије намотаја јасно су 
видљиве око бочних, „дугметастих“ 
кракова, а мања количина узице на-
мотавана је и око „кракова“ централ-
не осовине. 

10 Једна од могућности је да је кроз отвор провлачено више узица, које 
су потом на одређени начин обмотаване око предмета. Друга могућ-
ност је да је провлачена једна узица, али су вишеструки усеци наста-
ли током дужег периода употребе. 
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Тип IV представља предмет 
ваљкастог тела, са четири крака на 
врху. На примерку са кат. бр. 260 јас-
но се виде усеци од узица, око коре-
на сваког крака, са крајевима усмере-
ним ка основи. Од отвора у основи, је-
дан праволинијски усек усмерен је ка 
једном од кракова, а по ивици основе 
видљиво је још неколико усека, који се 
поклапају са горњим траговима напра-
вљеним око кракова. 

За предмет типа V (кат. бр. 271) са сигурношћу можемо 
рећи да представља неку врсту разводника. Сви краци су 
пробушени, једино остаје дилема на који начин су успевали 
да провуку нит/узицу. Сва три очувана крака су перфори-
рана, мада су у садашњем тренутку непроходни, због на-
таложене калцинације. Отвори су пречника 3 mm. Трагова 
од узице по телу нема. 

Тип VI такође је представљен само једним примерком, 
под кат. бр. 31. Незнатна удубљења примећују се по спољ-
ној, заравњеној површини врхова кракова. С обзиром на 
проширене крајеве кракова, можемо закључити да је узица 
била намотавана и око и преко њих, па је стога највероват-
није овај предмет служио као нека врста калема. 

Када је у питању тип VII/a – односно два примерка са 
кат. бр. 161 и 163 – остаје нејасна њихова намена. Њихово 
тело је биконично, са краћим цилиндричним вратом. На 
прелазу из рамена у трбух налазе се три кратке брадави-
часте дршке, док је четврта дужа и извијена на горе. На ос-
нову публикованог материјала може се рећи да ти амулети 
не припадају групи тзв. ленгерастих амулета, код којих су 
сви краци дугачки и извијени на горе. Примерак који је оз-
начен као тип VII/б разликује се по томе што има три кра-
ка, од којих је само један очуван. У корену тог крака, као 
и оног на наспрамној страни видљиви су усеци од узице. 
Трећи крак је фрагментован у корену, па се не може утвр-
дити да ли су и на њему усеци. Усеци од узице видљиви су 
на оба отвора централне перфорације. Није било могуће 
утврдити начин провлачења или обмотавања узице. Овај 
амулет пронађен је током ископавања и имамо податак да 
се поред њега налазило и мало камено длето, највероват-
није култне намене (подаци из документације Градског му-
зеја Вршац). 

Два предмета која су издвојена као тип VIII (кат. бр. 278 
и 330) имају веома еродирану површину, па је било немо-
гуће поуздано утврдити постојање трагова од узице. На 
примерку кат. бр. 330, међутим, постоје удубљења између 
кракова која су можда настала трењем, односно намота-
вањем неке узице. Тежине су 126,67 и 139, 26 грама, прем-
да су оба делимично фрагментована, док су готово исте 
висине (6 и 6,4 центиметара). Ободи централне перфора-
ције имају само по једно мање удубљење, настало најве-
роватније од узице. 

Антропоморфни амулети

Код антропоморфних амулета, трагови од узица при-
мећују се по ободима перфорација и то у основи, са ли-
нијама усека усмереним ка патрљцима и око патрља-
ка. Принцип провлачења узице стога је био исти као код 

трокраких амулета – две узице се провлаче кроз горњи от-
вор, и потом у основи рачвају и обмотавају око кракова. 
На три примерка, са Потпорња (кат. бр. 270), Царине (кат. 
бр. 171) и Ата (кат. бр. 166), перфорација је изведена кроз 
„леђа“. Примерак са Потпорња, поред те, има и централну 
перфорацију кроз тело. Различитих су димензија, од 6,3 cm 
и 113 g до 4 cm и 24 g, па су сигурно морали бити ношени 
или употребљавани на другачији начин. 

Седећи амулети

Код седећих амулета, трагови узица примећују се уг-
лавном око отвора перфорације. 
Једино се на примерку са Ата (кат. бр. 
139) трагови јасно виде и по телу. Узица 
је била провучена кроз леђни отвор 
ка доњем, потом обмотана око вра-
та и поново враћена кроз доњи отвор 
до горњег. Овакав начин везивања на-
води на закључак да је амулет висио. 
Код другог примерка са Ата (кат. бр. 3), 
приликом проналаска, кроз отвор је 
била уметнута танка птичја кост, па је 
претпостављено да је она служила као 
ослонац. Међутим, на врату, као и око 
обода отвора примећују се трагови од 
узице. 

Тежина се креће од 20 до 50 грама, а једини седећи аму-
лет који је значајно масивнији је примерак са локалитета 
Кремењак – Потпорањ, са кат. бр. 300, тежине 115g. 

Орнитоморфни амулети

Упркос томе што се код свих орнитоморфних амуле-
та око отвора перфорације примећују трагови од провла-
чења узице, тешко је претпоставити да су ови амулети слу-
жили као тегови или калемови. Премда су најмасивнији 
међу свим амулетима (тежина се угалвном креће између 
100 и 200 грама, па чак и више), облик њиховог тела веома 
је незгодан за било какву практичну примену. 

Код типа I орнитоморфних амулета, перфорација је 
готово увек прављена непосредно иза врата и под косим 
углом ка основи. С обзиром да је основа увек заравњена, 
па тиме прилагођена за постављање на равну површину, 
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поставља се питање зашто су били додатно везивани. 
Трагови узица указују да су оне провлачене око врата, кроз 
горњи леђни ка доњем отвору. То наводи на закључак да су 
доњим крајевима узице везивани за нешто што се можда 
померало, па је тако везивањем осигуран од пада. 

Када су у питању орнитоморфни амулети типа II (у об-
лику орнитоморфне посуде), усеци од узица видљиви су на 
ободу отвора у основи и усмерени су ка бочним странама, 
односно ка глави и репу. На основу тога можемо претпо-
ставити да су били везивани на исти начин као и трокра-
ки амулети. 

Јастучасти амулети

Нажалост, на три примерка тзв. јастучастих амулета 
нема трагова од узица по телу, док се само на примерку 
кат. бр. 64 на ободу перфорације виде незнатна проши-
рења настала од провлачења узице. Ови амулети су при-
ближно исте висине (кат. бр. 64 – 4c m, кат. бр. 149 – 4,5c m 
и кат. бр. 150 – 4 c m), док им се тежине – како због састава 
глине, тако и због дебљине тела – значајно разликују (30g, 
54 g, 14 g). 

Амулети у облику посуда са сиском/дршком

Када су у питању амулети у облику посуда са сиском/
дршком, усеци од узица примећују се по ободу доњег от-
вора перфорације, као и око дршке/сиска. Стога је узица, 
највероватније, провлачена на исти начин као и код тзв. 
седећих амулета. Нит је провлачена кроз горњи отвор, об-
мотавана око сиска/дршке и потом, назад кроз отвор. На 
тај начин оваква врста амулета је висила, односно предмет 
је могао бити окачен око врата или на неком месту у кући. 
Тежине ових амулета крећу се од 17 до 83 грама, мада је 
тако велика тежина ретка. Највећи број њих тежи око 30–
40g (6 од 10 примерака), док су висине најчешће 3–5 cm (9 
од 10 примерака). Једини изузетак је поново кат. бр. 67 (те-
жине 31 g), са висином од 7 cm. 

Остали перфорирани предмети/амулети (Табла VIII)

Неколико предмета специфичног изгледа, али са ка-
рактеристикама амулета: малих димензија, перфорирани, 
са траговима узица и нејасне намене. Поједине од њих од-
ликује масивност и/или облик неподесан за ношење (кат. 
бр. 256, 255, 148, 248). 

Тако предмет кат. бр. 256 има тежину од скоро 180 g. 
Његово масивно, стубасто тело и четири „крака“ наводе 
на помисао да се ради о некој врсти постамента. Међутим, 
на централном делу кружне површине, из које су извуче-
ни „кракови“, види се фрагментована кружна основа, око 
које је била урезана кружна линија. На основу остатака те 
основе не може се закључити како је изгледао централни 
део који недостаје, али је по свему судећи то био „горњи“ 
или врх предмета. Супротна, доња основа је равна и неу-
крашена. На ободу отвора у доњој основи виде се трагови 
од провлачења узице. У овом тренутку није могуће одре-
дити намену предмета, али је мало вероватно да се ради 
о амулету. 

Предмет кат. бр. 255 изгледом подсећа на бико-
ничну посуду са цилиндричним вратом (делимично 

фрагментованим) и четири (језичасте ?) дршке извучене 
на рамену. Трагови од узице виде се само код отвора у ос-
нови, а због фрагментованости врха, као и дршки, није мо-
гуће утврдити на који начин се узица провлачила и да ли су 
и дршке биле перфориране. Тежина (око 150 g), наводи на 
закључак да тај предмет није био ношен као „лични пред-
мет“ већ је највероватније висио унутар куће. 

Предмет са кат. бр. 295 има изглед веома стилизоване 
главе бика. Хоризонтално је перфориран при једном крају, 
са широким пречником отвора и врло изразитим и дубо-
ким траговима од неке врсте узице. Ти усеци су зракасто 
распоређени, па постоји могућност да је провлачено више 
нити, док је горњи део једне стране „улегнут“ тако да адек-
ватно належе уз неку облу површину. 

Предмет са кат. бр. 323 је малих димензија, са хоризон-
талним отвором на врху, сасвим очигледно намењеним за 
провлачење узице. Декорисана троугаона плочица кат. бр. 
247 око отвора има два дубља усека од узице. Један је ус-
мерен према једном од углова, док се други пружа на су-
протну страну, ка средини једне од страница троугла. Ни 
за овај предмет није могуће утврдити намену. 

С друге стране, два предмета – један са Потпорња, 
други са Ата (кат. бр. 248 и 148), имају готово исте виси-
не (5,3 cm и 5,5 cm) и приближно исту тежину (78 и 63 g). 
Оба предмета су перфорирана вертикално кроз средину 
и имају заобљена дна, тако да нису могли самостално да 
стоје. Идентичност облика, сличност димензија и тежине 
дају могућност за претпоставку да се ради о предмету који 
је прављен према одређеним параметрима, јер је то захте-
вала његова намена. За сада, међутим, не можемо доказа-
ти да ли се ради о некој врсти пршљенка или евентуално 
тега. 

Предмет са локалитета Церовица са кат. бр. 185 има 
изузетно еродирану површину, због чега се не може по-
уздано говорити о његовом првобитном облику. Са истог 
локалитета потиче и биконичан предмет са вертикалном 
перфорацијом, али без трагова узице. Постоји могућност 
да се ради о керамичкој перли, мада релативно грубља фак-
тура даје повода да се размотри и нека искључиво прак-
тична примена. Два слична предмета потичу са локалите-
та Потпорањ (кат. бр. 293, 337). Разлика је у томе што је код 
ових примерака прелаз из једног конуса у други изразито 
наглашен, а једна страна потпуно заравњена. Због оштеће-
ности, није могуће утврдити да ли је то последица употребе 
или не. Оба су вертикално перфорирана, с тим што кат. бр. 
293 има велики пречник перфорације, па је кроз тај отвор 
провлачено узица веће дебљине. 

Фактура 

Када говоримо о саставу глине, у сваком периоду раз-
воја Винчанске културе заступљена су сва три основна типа 
(груба, медијална, фина) фактуре, премда се разликују при-
додате примесе. Фактура нам стога може указати и на рела-
тиван хронолошки оквир, али и на намену предмета. 

Издвојено је осам различитих фактура међу 343 аму-
лета са осам локалитета, који обухватају релативно мање 
географско подручје. Фактуре се разликују по саставу, од-
носно количини примеса (песка, крупније и ситније ту-
цаног камена). Боја печења варира од светло жуто-окер, 
окер, преко црвенкасто мрке до сиве и црне. Површина је 
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најћешће заглачана, мада се појављују и примерци сумар-
не обраде и ретко, полиране површине. 

Познатно је да се глина веома ретко користи непре-
чишћена, или без додатака других примеса. У оквиру сваке 
културе уочавамо коришћење глине различитих фактура у 
завиности од намене предмета који се од ње израђује. Да 
би се, рецимо, повећала отпорност посуде према високим 
темературама или води, глини се придодају одређене при-
месе или се површина обрађује на посебан начин. На ос-
нову тога, у оквиру сваке културе можемо разликовати по-
суде намењене кувању, чувању течности или припремању 
хране. Другим речима, уколико је намена иста, онда је и 
исти и састав глине, мада облици могу бити другачији. 

Када су у питању керамички предмети намењени кул-
ту, претпоставка је да неће бити излагани високим темпе-
ратурама, па стога не постоји потреба за таквом фактуром 
глине приликом њихове израде. Поједине култне посуде 
биле су намењене за држање течности, па је њихова фак-
тура и обрада површине адекватна тој функцији. Када су у 
питању антропоморфне фигурине, можемо претпоставити 
да је избор глине био условљен лакоћом моделовања и ес-
тетском компонентом. С друге стране, грубља фактура код 
предмета намењених култу наговештава да је тај предмет 
био израђен од глине припремљене за израду свакодне-
вног посуђа. То указује да естетска компонента није била од 
велике важности, већ намена, односно симболика. 

Велика разноликост фактуре амулета указује да гли-
на није припремана увек на исти начин за израду ових 
предмета. То значи да њихова функција није условљавала 
одређену фактуру. Код двокраких амулета, који су најброј-
нији, па вероватно стога и најразноврснијих фактура, уо-
чава се коришћење како глине измешане како са финим 
песком, добро углачаних или чак полираних (мада ретко) 
површина, тако и оне са доста крупније туцаног камена. 
Начин моделовања такође показује највећа одступања уп-
раво код ове групе амулета: од врло сумарних, до изразито 
прецизно и пажљиво обликованих. Код трокраких, највећи 
број израђен је од глине финије фактуре, помешане са сит-
ним песком, мада се појављују и два примерка са крупно 
туцаним каменом. Највећи број њих је пажљиво модело-
ван. Код вишекраких амулета, фактура се разликује по томе 
што се глини придодаје финији или нешто грубљи песак, 
али ни један примерак није направљен од глине измеша-
не са крупно туцаним каменом или већом количином пе-
ска крупније гранулације. Прецизност израде најизрази-
тија је код ове групе амулета. Финија фактура доминира и 
код антропоморфних амулета, мада и на Потпорњу и на Ату 
имамо по један примерак нешто грубље фактуре, са круп-
није туцаним каменом. Подједнаку заступљеност финије 
и грубље фактуре, са крупније туцаним каменом, налази-
мо међу зооморфним, односно седећим амулетима. Глина 
измешана са финим песком и врло мало ситно туцаног ка-
мена преовладава међу орнитоморфним амулетима, док 
се код свега пар примерака користи глина којој је придо-
дат мало крупнији песак, оштрије гранулације. Међу „јасту-
частим“ и амулетима у облику посуде са сиском/дршком, 
најзаступљенија је медијална фактура, са мало песка или, 
ређе, са песком крупније гранулације, односно ситно ту-
цаним каменом. 

Фактуре амулета указују на њихове различите хро-
нолошке оквире, али истовремено, њихова разноликост 

намеће закључак да састав глине није био од већег зна-
чаја. С друге стране, разноликост фактуре намеће питање 
њихове употребе. Уколико претпоставимо да су амулети 
били коришћени у ткању, онда би они израђени од глине 
са примесом врло финог песка, који се готово отире под 
руком, били врло брзо „истрошени“ током константног 
трења узрокованог кретањем узице. Они пак направљени 
од глине са крупнијим песком или крупније туцаним каме-
ном често би, услед храпавости површине, изазивали пу-
цање узице. 
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Добар пример обједињавања 
симбола бика и представе жене 

имамо на једном коштаном амулету 
са локалитета Билче Злоте из 

Украјине (Dumitrescu 1960: 43), из 
касне фазе Кукутени групе. 

С И М Б О Л И К А  А М У Л Е Т А 

Основно питање у анализи култних предмета неке кул-
туре јесте питање значења одређених симбола за носиоце 
те културе. За најстарије периоде развоја цивилизације, па-
ралеле се праве са каснијим, познатим симболичким сис-
темима. Врло често смо сведоци да су поједини симболи 
били прихваћени међу веома удаљеним заједницама, као 
и да су многи од тих симбола остали у употреби изузетно 
дуг период и при том задржали своје првобитно значење. 
Премда нам етнолошка, односно етно-археолошка проуча-
вања омогућавају да сагледамо значење и улогу одређених 
симбола у појединим историјским периодима, њихове ди-
ректне аналогије са неолитским културама за сада немају 
поуздану основу. 

Двокраки амулети

Када је у питању симболика двокраких амулета, нај-
чешће помињано тумачење је да представљају главу бика 
или тзв. консекративне рогове. Тумачећи старчевачке аму-
лете, С. Станковић је истакао да су представе бика веома 
честе у праисторији и да се у највећој мери јављају у обли-
ку обрнутог слова „А“, или слова „Y“ и „Т“. Када су у питању 
предмети, сликане представе или урези у облику слова „Y“, 
анализе су показале да се тиме може приказивати глава го-
вечета, али и да тај исти облик, са нешто дужим доњим де-
лом, може бити представа целе животиње. 

Разлике у облику тела двокраких амулета Винчанске 
културе могле би ићи у прилог таквом тумачењу. Као што је 
показано у типолошкој анализи, међу њима су заступљена 
стубаста тела, која су веће висине од висине кракова, потом 
троугаона тела код којих је висина слична висини кракова, 
здепаста тела са малим рожастим или пак дугим купастим 
краковима, и на крају језичаста тела са веома кратким кра-
цима, најчешће купастог облика. 

Уколико се прихвати хипотеза да „Y“ форма може пред-
стављати и главу и читаву животињу, тип стубастих дво-
краких амулета би се због висине тела могао тумачити као 
представа целог говечета/бика. Остали типови двокраких 
амулета пре би, с обзиром на висину тела, могли бити ис-
кључиво представе главе. 

Међутим, на појединим примерцима стубастих двокра-
ких амулета (нису заступљени у вршачкој колекцији), ја-
вљају се аплициране груди. Такве представе би се тешко 
могле протумачити као представа тела бика и можда би 

логичније објашњење било да престављају симбиозу бика 
и жене. Такође, није редак случај да се врхови кракова об-
ликују у виду животињских или птичјих глава, или пак ан-
тропоморфних маски, што би опет могло да укаже да се у 
појединим случајевима двокраки амулети не могу тумачи-
ти само као представе бика или букраниона, већ да попри-
мају вишеструко значење. 

Можда би требало размотрити могућност да двокраки 
амулети представљају симбиозу неколико симбола – бика, 
жене/богиње и за сада неидентификоване животиње чија 
се стилизована представа главе у виду протома појављује 
на винчанским жртвеницима/посудама, а који предста-
вљају симболе који се константно појављују у неолитској 
уметности. Такво обједињавање симбола било би уједно 
и потпуно оправдано с обзиром да су амулети предмети 
који „штите од сваког зла“. 
Бик има лунаран карактер – 
јер се повезује са обредима 
плодности, али и соларан – 
због ватрене крви и проси-
пања свога семена (Gerbran 
– Ševalije, 2004). Жена се 
увек симболички везује са 
плодношћу, док би трећи 
симбол – неидентифико-
вана животиња или птица, 
могли да симболизују или 
заштиту или почетак но-
вог процеса регенерације/
плодности. М. Гимбутас (M. 
Gimbutas) (1989) сугерише 
да је пас био главна живо-
тиња неолитског божанства. Пас је имао лунарни карактер, 
а у различитим веровањима појављује се као заштитник 
од вампира или пак као дух жита. Вероватно најчувенију 
представу жене-богиње на престолу, фланкиране двема 
животињама11, срећемо на примерку из Чатал Хијика (Catal 
Huyuk) (слика 20), а на овом налазишту су такође бројни и 
налази букраниона, и то у врло специфичном и сасвим из-
весно ритуално-магијском контексту. 

Није потребно посебно напомињати да се букранио-
ни, који су постављани изнад улаза кућа, проналазе и на 
нашим локалитетима винчанске групе12. 

11  Џ. Меларт (Mellart 1976) их тумачи као леопарде, највеће и најопас-
није животиње у том региону, које би требало да симболизују дивљи 
животињски свет и смрт. Представљање богиње у таквом окружењу 
он тумачи као одраз њене улоге господарице дивљих животиња која 
би, у време када се становништво претежно бавило ловом, требало 
да буде заштитница те делатности и тако обезбеди добар улов. 

 Такође, те животиње би могле да имају и заштитиничку улогу, пого-
тово што је у овој конкретној представи богиња приказана при по-
рођају. Не треба заборавити да се у каснијим раздобљима развоја 
цивилизације појава животиња (нпр. на грбовима) које фланкирају 
неку особу или објекат, тумачи као њихова заштита. 

12 Бројни су археолошки и етнолошки примери да се глава вола или 
дивљег бика поставља на прочеље кућа или у поља против урока, 
или пак смешта у светилишта. Уколико се налази на спољној страни 
куће, букранион се тумачи као симбол снаге којом се може одбити 
свако зло. У светилиштима, глава бика је симбол потенције неопхо-
дне за оплодњу и тиме наставак живота. Етнолошка истраживања 
на подручју наше земље бележе да је у долини Ибра на Косову код 
Срба постојао аграрни идол у облику букраниона, тзв. бешарет (T. P. 
Vukanović, 1971). Букраниони се постављају на њиве са напредним 
усевима, а такође имају велику улогу у заштити сточарства. Постоји 
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а. Локалитет Ахилеион (Achilleion) (преузето из Gimbutas, 1991: 
Fig. 7-49/5)

б. Локалитет Медведњак (преузето из Сталио, 1977, стр. 42)

Локалитет Мали Друм (преузето 
из Vasić, 1906: sl. 62d)

Локалитет Буковац (преузето из 
Draşovean, Ciobotaru 2001: сл. 55)

a. б. 
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Симболика амулеа

За сада јединствену комбинацију симбола налазимо на 
примерку кат. бр. 84 са локалитета Ат. Ради се о двокра-
ком амулету код којег је један крак моделован у виду живо-
тињске главе, односно са ушима, док други највероватније 
представља орнитоморфну главу на којој се истиче теме 
(ћуба?) и нос (кљун?). Тај примерак свакако најбоље пока-
зује симбиозу неколико симбола, од којих сваки поседује 
другачије значење, односно улогу којом доприноси заш-
титном карактеру предмета. 

Трокраки амулети

Најједноставније тумачење трокраких амулета било би 
да je реч о антропоморфним представама. Међутим, по-
што постоје амулети у сасвим јасно приказаном људском 
облику, намеће се питање зашто би се људска фигура при-
казивала на два сасвим различита начина. Такође, постоји 
и веома изразита разлика у моделацији тела. Код трокра-
ких, тело је лоптасто, односно срцолико, док је код антро-
поморфних амулета тело увек стубасто и/или пљоснато. 
Карактеристично је и да код трокраких амулета, за разли-
ку од антропоморфних, никад није реалистично предста-
вљена глава, већ је тај централни/горњи крак увек цилин-
дричног облика. 

Међутим, трокраки амулети веома подсећају и на један 
тип посуда, које јесу обликоване као веома стилизоване ан-
тропоморфне представе. Захваљујући примерима са неких 
других локалитета и култура, покушали смо да пронађемо 
одговор на питања о значењу тзв. трокраких амулета. 

Велику сличност у облику са винчанским посудама 
(„амфорама“) и истовремено са трокраким амулетима по-
казује примерак посуде са локалитета Ахилеион у Тесалији, 
пронађене на олтару једне куће (Gimbutas 1991: sl. 7-49/5). 
На сферичном трбуху, дршке су представљене као руке по-
дигнуте у вис. Такав суд пронађен је и на винчанском ло-
калитету Медведњак и висине је свега 10-так центиметара 
(Сталио 1977: 42). У Винчанској култури срећемо такав об-
лик посуде/амфоре, док су дршке стилизоване и описују се 
као дршке у облику латиничног слова „L“. 

Пример такве амфоре са специфичним „L“ дршкама, са 
локалитета Мали Друм, навео је Васић (1906: сл. 62д) који 
указује да се такве дршке много чешће срећу на лонцима 
него на дубоким зделама. Он је изнео тврдњу да су такви 

и обичај да се праве страшила са говеђом главом и људским телом. 
У неким крајевима то тело је женско. 

„лонци“ увек имали поклопац (просопоморфни). Такође је 
извршио и реконструкцију (слика 22), у вези са којом на-
води да „реконструисана антропоморфна ваза подсећа на 
објекте из Јабланице (Vasić, 1902: sl. 77, 78), који су се као 
накит употребљавали“. Реч је заправо о трокраким амуле-
тима (тип Б I, табла А). 

Амфоре са двема вертикално постављеним дршкама 
и просопоморфним поклопцем, односно са високим ци-
линдричним вратом на којем 
је нацртано или моделовано 
лице, јавља се и у другим нео-
литским културама југоисточ-
не Европе и Мале Азије, као 
и у каснијим енеолитским и 
бронзанодопским. 

Код неких примерака ам-
фора са вертикалним дрш-
кама и (просопоморфним) 
поклопцима у Троји, од нивоа 
II, уместо дршки представље-
на су крила (Schliemann 1881: 
426, сл. 349; Schliemann 1884: 
209, сл. 98). Х. Шлиман те по-
суде види као представу бо-
гиње Атене, чије су омиљене 
животиње птице (сова), змија 
и петао, док је истовремено 
била и господарица маслино-
вог дрвета и уља (Schliemann 
1884). М. Гимбутас у тим представама види „Птичју богињу“, 
најважније божанство „старе Европе“ (Gimbutas, 1991). 

Два лица птичјег изгледа представљена су и на посуди 
(слика 23), која обликом веома подсећа на „трокраке“ аму-
лете (тип Б II, табла А), а пронађена је на локалитету Буковац 
(Draşovean, Ciobotaru 2001: сл. 55). Висине је 22,5 cm, а на 
најширем делу трбуха/рамену, наспрамно су постављене 
две језичасте дршке, вертикално перфориране. 

Васић (1932: 52–54) на-
води да је 1911. године у 
кући на дубини 6,6 m, про-
нађен „хермафродитски суд 
за козметику“, са два лица 
(слика 24/а). На Васићевом 
цртежу, амфора са два лица 
реконструисана је као би-
конична са брадивачастим 
дршкама. Могуће је да је 
поред тих брадавичастих 
испупчења амфора имала 
и друге дршке. 

Поред ове пронађена 
је и чувена антропомор-
фна посуда (Васић 1932: сл. 
89, 90), као и „боца“, висо-
ка свега 12,4 cm (сл. 25/а). 
Ради се очигледно о гру-
пи култних посуда, које 
су биле постављене на 
одређено место у кући. 
Премда знатно мањих димензија, та „боца“, као и још јед-
на посудица из исте групе (Васић 1936б: сл. 47/506), готово 
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а. Локалитет Винча, дубина 6,6 метара (преузето из Васић, 1932: 
стр. 53, сл. 105)

б. Локалитет Центер, Мађарска, Баденска култура (преузето из 
Gimbutas, 1989: fig. 291)

в. Локалитет Троја, ниво II (преузето из Schliemann, 1884: р. 208, 
fig. 97)

г. Локалитет Троја, ниво III (преузето из Schliemann, 1881: р. 426, 
fig. 349)

д. Локалитет Троја, ниво IV (преузето из Schliemann, 1884: р. 
209, fig. 98)

а. Локалитет Винча (преузето из Васић, 1932: сл. 106 i 
Васић1936б: сл. 47/506)

б. Кат. бр. 257 
в. реконструкција 
г. Локалитет Троја, ниво III (преузето из Schliemann, 1881:р. 388, 

fig. 241) 
    Посуде веома сличне винчанским „боцама“, односно трокра-
ким амулетима, пронашли смо и у Троји, у нивоу III (слика 25/г)
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г. 

в 

в. 

истих димензија као и амулет са Потпорња, по облику су 
веома сличне налазу из Буковца (слика 23), али и трокра-
ким амулетима (Табла II). 

Посебно је интересантно што на локалитету Троја, од 
нивоа II, проналазимо посуде које су обликом веома сли-
чне винчанским, али и посудама других централнобалкан-
ских култура млађег неолита. Очигледно је да се ради о ја-
кој традицији, која се изузетно дуго задржала на подручју 
Мале Азије, највероватније услед тога што се на том под-
ручју налазило и најјаче, односно централно религиозно 
средиште. 

Антропоморфни амулети

Код ове врсте амулета нема никакве недоумице у погле-
ду њихове симболике. Они врло јасно представљају антро-
поморфну фигуру, односно највероватније божанство. За 
разлику од фигурина, приказани су далеко сумарније и са 
много мање детаља. Такође, ни један примерак нема полне 
ознаке. Моделовање антропоморфних амулета прати стил 
фигурина, па се тако у завршним фазама јављају потпуно 
апстрактне представе. Целокупан изглед тела је крстоли-
ки, са малом главом на којој се издваја нос, док се орнамен-
тика готово у потпуности губи. У оквиру антропоморфних, 

појављује се и варијанта куротрофних амулета – односно, 
представâ magna mater и њеног мушког пратиоца. 

Највећи број антропоморфних амулета величине је ан-
тропоморфних фигурина, па се намеће питање зашто би се 
правили амулети истог облика и величине као и саме фигу-
рине – божанства. У овом тренутку, можемо само претпо-
ставити да су фигурине биле коришћене у одређеном риту-
алу, док су антропоморфни амулети имали улогу заштите. 

Седећи /зооморфни амулети

У оквиру ове групе винчанских амулета издвојене су 
две варијанте, према начину представљања главе. Прву ва-
ријанту представљају они амулети код којих је глава при-
казана веома стилизовано – у виду малог ваљкастог испуп-
чења, те се не може рећи да ли је у питању антропомор-
фна или зооморфна/орнитоморфна представа. Другу групу 
представљају примерци са јаснијом моделацијом главе, па 
се може говорити о зооморфним представама. 

По форми, седећи амулети представљају групу пред-
мета који веома подсећају на старчевачке седеће фигури-
не, протумачене као представе женског божанства. То би 
могло да послужи као оријентир у тумачењу ових пред-
става. Међутим, код примерка са локалитета Ат (кат. бр. 3) 
у отвору перфорације пронађена је птичја кост, која на-
жалост није сачувана. Приликом проналажења, та кост је 
протумачена као ослонац, захваљујући којем је амулет мо-
гао да стоји усправно. Могуће је, међутим, претпостави-
ти да та кост није имала функцију ослонца, већ да је ста-
вљена кост птице коју је амулет требало да симболизује. У 
прилог могућности да се ради о представама птица треба 
навести и декорацију на примерку са Церовице (кат. бр. 
196). Тело је украшено паралелним, лучним урезима, како 



а. Локалитет Церовица, 
кат. бр. 196 – Пример 
паралелно урезаних 
лучних линија, са намером 
да се имитирају крила или 
перје

б. Локалитет Ат, кат. бр. 53 – 
Зооморфни седећи амулет

а. Орнитоморфна посуда, локалитет Винча (преузето из 
Д. Николић, 2008)

б. Орнитоморфна посуда, Кереш култура (Кőrős), 
југоисточна Мађарска (преузето из M. Gimbutas 
1991: fig. 2-20)
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a. 

a. 

б. 

б. 

су украшавани само орнитоморфни амулети са локалите-
та Потпорањ – Кремењак, по свему судећи са намером 
да се имитира перје, односно крила. У оквиру варијанте I 
б, седећи зооморфни амулети издвојени су због представе 
ушију и носа/њушке, али би се тешко могло прецизно од-
редити о којим је животињама реч (медвед?). 

Када је реч о овим амулетима, чини се да је основно пи-
тање зашто су приказивани у седећем положају. Уколико 
посматрамо антропоморфну пластику, женске фигурине у 
седећем положају (на земљи) јављају се и у Винчанској и 
у другим неолитским културама и најчешће се тумаче као 
представе жене при порођају. Прихватањем оваквог обја-
шњена, ови амулети би се могли протумачити као сред-
ства за заштиту или подстицање порода. Са главом пти-
це добио би значење општег обнављања природе, док би 
животињска глава могла бити глава пса – заштитника, или 
глава медведа/мечке која је и у каснијим епохама код не-
ких народа симболизовала заштитницу мајки. 

Једини примерак зооморфне перфориране главе вео-
ма подсећа на главу јелена. Према неким подацима, веро-
вање у Мајку – симболички приказану у облику јелена – 
која је створила живот, било је веома јако током хиљада 
година. Представе јелена, било као апликације или посуде, 
јављају се и у другим неолитским културама југоисточне 
Европе. У европском фолклору, нарочито међу Ирцима и 
Шкотима, још увек се могу наћи везе са натприродним је-
леном или богињом-кошутом (Gerbran, Ševalije 2004). 

Орнитоморфни амулети

Група амулета која врло јасно представља птице. 
Издвојена су два основна типа. У првој групи су реалисти-
чне представе птица, врло често украшене лучним линија-
ма које би требало да имитирају крила, и са перфорацијом 
изведеном вертикално или косо кроз тело. У другој групи 
су амулети који имају облик птице, али им је на доњи део 
тела/груди, додат „постамент“, а у истој оси са горње/леђне 
стране још један нижи цилиндричан део, кроз који је изве-
дена перфорација. 

С обзиром да се у првој групи налазе релистичне пред-
ставе птица, без других додатака на телу, закључили смо да 
другу групу представљају заправо амулети у облику орни-
томорфне посуде. Таква посуда, сасвим извесно ритуална, 
среће се у Винчанској али и у другим неолитским култу-
рама југоисточне Европе и Блиског Истока. Очигледно се 

ради о ритуалу који је садржавао и либацију из орнитомор-
фне посуде. Можемо само претпоставити значење и симбо-
лику тог ритуала, али је очигледно био део неолитске ре-
лигије на просторима већим него што их је то обухватала 
Винчанска култура. 

Кад је у питању прва група амулета, ради се искључи-
во о симболици те птице. С обзиром да се у млађим фаза-
ма Винчанске културе антропоморфне фигурине приказ-
ују са „птичјим“ главама, могуће је и да те птице персони-
фикују одређено божанство. Птице се такође тумаче као 
симболи смене годишњих доба, пре свега доласка про-
лећа и започињања новог циклуса регенарације природе 
и плодности. 

Д. Гарашанин истиче да су барске птице – при чему се 
својевремено нису правиле разлике између патке, гуске 
и лабуда – „симбол плодности, брачне верности и благо-
слова који даје река“ (Д. Гарашанин, 1951). Њихова улога је 
пре свега афродизијска и често се приказује уз жене. Гуска 
је жртвована Венери, као и Аполону на Делосу и Марсу у 
Риму, гуска је такође посвећена Јунони, заштитници брака. 
Код Етрураца, гуска прати богињу плодности, а у Египту је 
посвећена Изиди и Озирису – божанствима вегетације. 

Претпоставка С. Терзијске-Игнатове (2004) је да птице 
симболишу духове-заштитнике, у које су се трансформи-
сале душе предака. Идеја о птицама као душама мртвих, 
или преносиоцима душа у други свет, постоји у митовима 
многих заједница широм света. Поред тога, птице су одав-
но сматране за посреднике између Неба и Земље, гласни-
ке и тумаче божје воље. Оне су биле предсказање добрих 
или лоших догађаја. 

„Јастучасти“ амулети

„Јастучасти“ амулети својим обликом не дају пово-
да да се закључи да су ти предмети имали неку симболи-
ку, више подсећају на неку врсту калема за намотавање. 
Међутим, два примерка – један из Винче, други са локали-
тета Витковачко поље – можда могу да укажу и на могућ-
ност другачијег тумачења. Нажалост, тек ће будућа истра-
живања моћи да дају прецизнији одговор. На примерку 
тзв. јастучастог амулета са локалитета Винча – Бело Брдо 
(Васић, 1936а: сл. 636) два угла украшена су зооморфним 
главама. 
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Слика 29

Зооморфни јастучасти амулет, локалитет 
Винча (преузето из Васић, 1936а: сл. 636)

Зооморфни амулет, локалитет Витковачко поље

Слика 30

a. б. в. 

а. Локалитет Ат, кат. бр. 28
б. Посуда са сиском, локалитет Винча, дубина 3,6 m; 

преузето из Васић, 1936б, сл. 196б
в. Хеленистички жижак

Главе су представљене са њушком и малим, шпицас-
тим ушима – попут зооморфних протома какве срећемо на 
другим винчанским керамичким предметима. Друга два су 
фрагментована, па се не може рећи да ли су и они имали из-
глед зооморфних глава или су били купасто моделовани. Ђ. 
Лазаровићи (Lazarovici 1973: 101, сл. 8/b3) наводи да је сли-
чан амулет пронађен на локалитету Могулитза I у Грчкој. 

На локалитету Витковачко поље код Александровца, 
пронађен је зооморфни амулет, који је обликован као две 
половине тела са главама окренутим на супротне стране, 
спојене на средини (слика 29). 

Амулет има отвор само са горње стране тела. 
Специфично је и да витковачки примерак на доњој стра-
ни трбуха има конично испупчење. Да ли је то представа 
вимена или, ако зооморфне фигуре тумачимо као пса, ке-
рушe са наглашеним дојкама? Примерак са Витковачког 
поља – као и онај из Винче – дају могућност да се тзв. јасту-
части амулети протумаче управо као стилизоване форме 
овакве двојне зооморфне представе, прилагођене за ноше-
ње Као и у много каснијим историјским периодима, двој-
не зооморфне представе увек имају заштитини карактер. 
Свакако, међутим, остаје и могућност да су „јастучасти“ 
амулети само утилитарни предмети, на које се – као и на 
многе друге предмете са практичном наменом – стављају 
апотропејски симболи. 

Амулети у облику посуда са сиском/дршком

Посуде са сиском, које се појављују као амулети, по об-
лику веома личе на посуде које се јављају још од коте 8,1m, 
али су чешће у млађим винчанским фазама (Васић 1936б: 
22). То су најчешће биконичне посуде, са увученим горњим 
конусом и сиском на истакнутом рамену. Те посуде при обо-
ду обично имају рупице или чепасте дршке на рамену и 
вертикално су пробушене ради везивања узице о коју су 

вешане. Њихове димензије су мале, обично до 10-так цен-
тиметара. М. Васић (Васић 1936б: 22) сматра да су то жишци, 
односно уљане лампе са сиском за провлачење фитиља. 

Сличности постоје са лампама из каснијих раздобља, 
али тек хемијске анализе могу дефинитивно потврдити 
овакву претпоставку. Уколико би се потврдило да то јесу 
уљане лампе, онда бисмо амулете таквог облика могли ту-
мачити као симбол везе са мртвима (у римском периоду, 
жишци су стављани у гроб, верујући да ће осветлити пут 
покојнику до „оног“ света), или као симбол ватре, односно 
светлости. Можда су, такође, биле део неког ритуала (у пра-
вославној вери уљане лампе – кандила, увек се употребља-
вају у црквеном обреду и стоје испред иконе). 

Најједноставније објашњење је да су представљење 
посуде које су се користиле у неком ритуалном чину либа-
ције. Течна жртва позната је у каснијим историјским раз-
добљима и углавном се тумачи као жртва прецима13. 

Остали перфорирани предмети

У овој групи налазе се перфорирани предмети који по 
облику нису могли да се сврстају ни у једну од осталих гру-
па амулета. За њих најчешће не постоје ни било какве ана-
логије на другим локалитетима, па се покушај тумачења 
њихове намене и симболике заснива на поређењу са дру-
гим покретним материјалом винчанске групе или каснијим 
етнолошким материјалом. 

Очувани део овог предмета подсећа на посуде које М. 
Васић сврстава у козметичке посуде и назива „арибалос“ 
(Васић 1932: 69, сл. 120, 122), висине 6,4/6,8 cm. Такве посу-
де немају паралела међу посудама „уобичајених“, већих ди-
мензија, које су биле намењене свакодневној употреби. 

Као и предмет са Потпорња, и „арибалоси“ са Винче 
имају отвор од 0,5 cm. Међутим, тај отвор код „арибалоса“ 
није направљен читавом висином предмета, већ углавном 

13 В. Чајкановић (Čajkanović 1994) наводи свадбени ритуал, приликом 
којег млада уноси у кућу свог мужа, односно у нову култну заједницу, 
једну боцу са вином и једну са водом. Приликом обиласка огњишта, 
који представља центар домаћег култа, она сипа по мало воде и вина у 
посуде на огњишту, па погледа у димњак. Он истиче да постоје бројне 
паралеле за такав ритуал и код других индоевропских народа. Ради 
се о ритуалном принципу aqua et igni. Смисао те ритуалне радње ве-
зан је искључиво за култ предака, па је тако и даривање – просипање 
воде и вина и клањање огњишту – заправо жртва прецима које треба 
умилостивити. Циљ је да се онај који обилази око огњишта веже или 
да се потчини прецима нове култне заједнице. 
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a. б. 

а. Арибалос локалитет Винча (преузето из Васић 1932: сл. 10, 
121)

б. Кат. бр. 255 и могућа реконструкција, локалитет Потпорањ 
– Кремењак

захвата 2/3 предмета. „Арибалоси“ имају отворе на испуп-
чењима на трбуху, као и на проширеном ободу, кроз које 
је провлачена узица ради вешања. Код предмета са кат. бр. 
255, перфорација је изведена читавом висином предмета, 
а на доњем отвору, као и око фрагментованих испупчења 
на трбуху, видљиви су усеци од узице. 

Као што је већ поменуто, „арибалоси“ се у Винчи поја-
вљују у неколико примерака, на око 6 m дубине. Ј. Корошец 
истиче да „чему год да су те посудице служиле, оне немају 
свој узор у великим посудама, јер великих таквог облика, 
до сада није нађено“ (Korošec 1959a). Он стога тврди да то 
нису минијатурне посуде, већ посуде „нормалних“ димен-
зија које су имале некакву посебну намену. Те посуде би, по 
мишљењу Ј. Корошеца, требало повезати с некима које не 
припадају винчанском културном кругу, а да њихова изу-
зетно мала запремина и мали отвор на врату не искључује 
да су служиле за неке култне намене. Он наводи сличне по-
суде које се појављују у Бутмиру, Тузли, као и у славонско-
сремској варијанти, па закључује да су тамо доспеле про-
дором Винчанске културе. Сличне посуде појављују се на 
још неколико локалитета у Хрватској и Словенији, а неке од 
њих су пронађене са малим плочастим поклопцем. 

Неколико „арибалоса“ пронађено је и на локалитетима 
у околини Зрењанина14, а експериментом је утврђено да 
се из тако уске унутрашњости суда одлично излива уље. 
Могуће је да су у таквим посудицама држане неке посебне 
врсте уљане течности, а да је сама посудица – због отвора 
за провлачење узице – или ношена или била окачена на 
неком посебном месту у кући. 

Истовремено, ниски биконични трбух и високи ци-
линдрични и уски врат ових „арибалоса“ веома подсећа 
на посудицу пронађену на Винчи (слика 25а), поред амфо-
ре са два лица (слика 24а), у кући на дубини од 6,6 метара. 
Уколико бисмо прихватили хипотезу (која ће, надамо се, 
бити проверена хемијским анализама) да је у таквим малим 
„боцама“ држано уље, могло би се закључити да су амфо-
ре са представом лица или са просопоморфним поклопци-
ма биле основни реципијент за чување веће количине тог 
уља. Такође, уколико се прихвати теза да је одређена сим-
болика примењивана на одређеним предметима, односно 
да је сваки предмет (било утилитарне или култне намене), 

14  Збирка приватног колекционара Ј. Бакалова из Зрењанина, који је и 
направио експеримент са сипањем воде и уља у те посуде

имао посебну симболику која је одражавала његов зна-
чај или асоцирала на божанство – заштитника одређених 
радњи, онда бисмо могли закључити да је посуда облика 
„арибалоса“ са два лица (слика 23), са локалитета Буковац, 
имала исту намену као и амфоре са представом лица или 
просопоморфним поклопцима. 

 закључак

По дефиницији, амулет15 је „предмет од различитих 
врста материјала коме се приписује натприродна моћ, да 
ће оног ко га поседује заштитити од сваког зла” (Срејовић 
1997: 45). Амулети се најчешће носе окачени о неку узицу 
око врата, самостално или уметнути у огрлице. Није необ-
ично ни да се привежу на неке друге делове тела, у зави-
сности од тога шта треба посебно заштитити. Амулети се 
такође могу постављати и у унутрашњости куће, окачени 
изнад кревета, прозора или окачени споља на довратак. 
Мање је познато да су амулети качени за рогове животиња 
или чело главних животиња у крду или за део где се спајају 
задњица и реп. Амулети се скривају у зидове кућа или ис-
под њих, или се пак постављају на различите постамен-
те у дворишту куће, на пољу, у центру неког села (Budge 
1933). 

Малобројни подаци о контексту у којем су налажени 
винчански двокраки амулети – у кућама или, ређе, у јама-
ма испод пода куће – указује да су ти предмети коришћени 
у унутрашњем простору. Податке за остале врсте амулета 
(трокраки, антропоморфни, орнитоморфни, седећи, у об-
лику посуде и остали) нажалост немамо, али нам се чини да 
код њих доминира симболика, а да облик указује да су били 
потпуно неупотребљиви за неке практичне намене. 

Различитост у величини амулета указује да они нису 
служили само као „лични“ предмети за „заштиту од сваког 
зла“, односно као амајлије окачене око врата или некод 
другог дела тела појединца, већ да су амулети већих димен-
зија могли бити коришћени да се окаче у кући. Нажалост, 
за сада немамо много података везаних за култни простор 
унутар куће. Један од ретких је свакако пример са локали-
тета Јаково – Кормадин, где је пар двокраких амулета про-
нађен у оквиру куће профаног карактера, док су друга два 
примерка пронађена у објекту намењеном култу. 

Етнолошка проучавања показују да је, од тренутка када 
је настала као форма заклона и станишта, кућа попримила 
много значајнију намену од само физичке или утилитарне. 
Она постаје заштићен простор, како буквално тако и фигу-
ративно, а да би се обезбедила та потпуна заштита, у кући 
се обављају ритуали којима ће се одобровољити силе при-
роде. Истовремено, кућа симболизује и континуитет жи-
вота, односно континуитет једне породице, па је тако ста-
ниште не само живих него и мртвих. 

М. Елијаде сматра да “настанити се на једној територији 
у крајњем случају значи сакрализовати је” (Elijade 2004:29). 
Односно – незаузета, страна територија део је „хаоса” и тек 
настањивањем на њој човек је путем низа ритуалних и сим-
боличких чинова претвара у свој „свет”. Управо у кућама 
проналазимо предмете који су служили култу – жртвенике, 
15  Назив потиче од латинског a muletu m и одомаћен је за средство 

којим се уклања свако зло (Kulišić, Petrović, Pantelić 1998). 
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орнитоморфне, зооморфне и антропоморфне посуде, зделе 
са протомима, пехаре на нози итд. , па стога није тешко за-
мислити да је свака или готово свака кућа имала одређени 
простор у којем је култ обављан и у којем су чувани ти пред-
мети. Поред тих предмета стајале су и фигуре божанстава 
или амајлије које су штитиле од урока. Недовољна количина 
података онемогућава нас да у овом тренутку закључимо да 
ли се култ практиковао у свакој кући или се култни предме-
ти проналазе у једној од пет, десет итд. кућа. Односно, да ли 
су се можда култне радње обављале на нивоу „проширене“ 
породице, коју је чинило неколико домаћинстава? 

Амулети Винчанске културе појављују се у великој раз-
ноликости типова који, сваки за себе, садрже одређену 
симболику и тиме посебно значење и апотропејску моћ. 
То говори о развијеном духовном животу њених носилаца, 
који су на тај начин покушавали да себи обезбеде одређе-
ну заштиту или погодност. За разлику од фигурина, међу 
којима доминира представа жене, симболика амулета ок-
ренута је другим представама. Неки амулети имају сасвим 
јасне одреднице, па је тако и покушај тумачења њихове 
симболике мање загонетан. Оно што се јасно уочава је да 
је међу винчанским амулетима присутна симболика која 
се јавља у свим неолитским културама југоисточне Европе, 
Медитерана и Мале Азије. Консекративни рогови, птица, 
четвороножна животиња (пас/ леопард) и женско божан-
ство, део су јединствене религије која се и у потоњим пе-
риодима појављивала кроз разне митове, култове и наво-
дне нове религије. 

Двокраки амулети указују на симбиозу неколико сим-
бола (женско божанство, бик, птица, пас?, ован?), који се 

пре свега везују за плодност и циклично обнављање и који 
су давали велику заштитну моћ, па су стога свакако били 
највише у употреби. Амулети у облику посуда (Б – амфоре, 
Ф I – орнитоморфне посуде, Х – посуде са сиском/дршком) 
показују колики су значај имале посуде „реалне“ величине, 
односно њихов садржај и намена, за носиоце Винчанске 
културе. Како све врсте тих посуда (амфоре, орнитоморфне 
и посуде са сиском) указују да се у њима чувала нека теч-
ност, било би вредно испитати о којој се супстанци ради. 

Антропоморфни амулети сасвим недвосмислено пред-
стављају Божанство, док за орнитоморфне амулете може-
мо само да претпоставимо да се ради о симболици циклич-
ног обнављања природе. Како се антропоморфне фигури-
не у завршним фазама најчешће приказују са „птичјим“ гла-
вама, без много недоумица бисмо могли да повежемо глав-
но женско божанство са представом птице. Могуће је да се 
у почетку та симболика раздваја, а с временом долази до 
њиховог спајања, па тако атрибут божанства постаје њен 
саставни део. Такво сједињавање примећујемо и код „се-
дећих“ амулета, где се глава понекад приказује као птичја, 
а понекад у облику неке животиње (медведа?). Женске фи-
гуре које седе на земљи, најчешће се тумаче као симбо-
ли мајки (жена– плодност–рађање–земља). Можда није 
случајно што се у каснијим раздобљима медвед, тј. мечка, 
представља као заштитница мајки. 

Извесно је дакле, да је сваки тип амулета имао своје по-
себно значење и намену. У овом тренутку није могуће одго-
нетнути да ли су амулети били на неки начин „освећени“, од-
носно да ли је постојао ритуал који је предмете претварао у 
свете или су они то постајали самим својим обликом. 
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Порекло и развој веровања

П О Р Е К Л О  И  Р А з В О Ј  В Е Р О В А Њ А 

Бројни и разноврсни култни предмети који одликују 
неолитске културе на подручју Блиског Истока и југоисточ-
не Европе били су тема многих анализа. Од оних најосно-
вијих, које су се тицале типолошких карактеристика, па до 
покушаја тумачења њихове улоге и значења. Врло изрази-
те антропоморфне фигурине, увек представљене на спе-
цифичне начине, указују на постојање канонских образа-
ца. Резултати бројних истраживања све више показују да 
су, поред женских фигурина, готово једнако заступљене 
и друге представе/предмети, који су сасвим извесно били 
саставни део истог веровања. 

Да ли је то био култ или се може говорити о религији, 
питање је које и даље остаје без адекватног огдовора и уз-
рок је полемика међу стручњацима који се баве том про-
блематиком, често не диференцирајући у довољној мери 
та два појма. (Најчешће се религија објашњава као начин 
живота или „систем културе“, систем симбола, веровања и 
модела понашања путем којих људска бића комуницирају 
са оним што је ван њихове моћи, док се термин „култ“ об-
ично употребљава у ограниченијем значењу. )

С обзиром да се у овом раду не бавимо разлучивањем 
разлика и дефинисањем појмова религије и култа, употре-
бићемо термине – вера и веровање. Свака вера јесте иде-
ологија, јер садржи идеје које представљају покретачку 
снагу и истовремено успостављаја принципе за њихово 
остваривање. 

Као и култове и религије из потоњих раздобља, и нео-
литско веровање карактерише веза са натприродним си-
лама. Распрострањеност и доследност у преузимању ис-
тих симбола на једној великој територији, иста економи-
ка, исти начини сахрањивања, указују да је та вера била 
заснована на одређеним нормативима. Да би ти нормати-
ви били прихваћени на тако великом пространству, међу 
толико различитих културних/етничких групација и током 
веома дугог временског раздобља, они су морали бити за-
сновани на скупу моралних и филозофских начела, која су 
се преносила са генерације на генерацију. 

Материјални остаци указују да су се та начела спрово-
дила кроз различите симболичне облике и радње, како би 
се остварила веза са тим натприродним силама. Постоје 
мишљења да ритуали заправо настају из рутине свако-
дневнице, јер људи на тај начин метафорично говоре о ус-
ловима сопственог живота. Џ. Брук (Bruck 1999) истиче да 
многа друштва не праве разлику између практичног и сим-
боличног, па се „стога не може претпоставити да су ове ка-
тегорије у прошлости посебно раздвајане“. 

Стога, без обзира да ли ћемо неолитско веровање 
назвати религијом или култом, оно свакако одражава на-
чин живота велике популације, на великом пространству, 
током више векова. Све је више научника који сматрају да 
су многи елементи тог веровања очувани и данас кроз раз-
личите „паганске“ ритуале, обичаје и култове. 

 ПОРЕКЛО ВЕРОВАЊА

Археолошка, историјска и етнографска проучавања 
показала су да одређени начин живота и привређивања 
прати и одређени вид верских убеђења. Та вера време-
ном постаје саставни део културно-етничког идентитета 
одређене популације и прелази у традицију која се потом, 
макар у најосновнијим елементима, преноси на потоње 
генерације. 

Карактеристично је да, до сада, све идентификоване 
неолитске заједнице показују веома сличан систем верова-
ња проистекао из истог начина привређивања. С обзиром 
да неолит представља период преласка на седелачки на-
чин живота, гајење житарица и домаћих животиња као ос-
новних извора хране, логично је да ће веровање бити усме-
рено на обезбеђивење тих добара. Плодност тако постаје 
примарни фактор у животу човека зависног од природе, 
па отуда и не изненађује појава женских божанстава као 
универзалног симбола плодности. Управо због тога, те 
женске фигуре најчешће се називају Велика Мајка ( magna 
mater), Мајка Земља. Бројност фигурина којима је симбо-
лички приказивана, условило је да се у досадашњим ту-
мачењима неолитске религије доминантна и најчешће ис-
кључива улога поклони управо Великој Мајци. У каснијим 
периодима, врховно женско божанство поштовано је под 
разним именима на целом Медитерану и Блиском истоку16. 
Премда неки аутори повезују представу magna mater 
из историјског периода са женским божанством нео-
лита, за сада не постоје докази који би потврђивали 
такву хипотезу. 

Међутим, не оспорава се врховна улога женског божан-
ства, као ни то да се у свим културама неолита појављује 
и њен мушки пратилац, који је увек приказан у виду бика. 
Најновија истраживања указују да се током 10. миленијума 
на подручју Леванта (Cauvin 2000) први пут јављају предста-
ве које ће у наредним миленијумима постати општи симбол 
једне вере, раширене по веома пространом географском 
подручју од Блиског Истока до Медитерана и централне 
Европе. Жена и бик. Њихови облици појављују се у разли-
читим видовима на посудама, на зидовима кућа, фигури-
нама, амулетима. . . 

Појава антропо-зооморфних и антропо-орнитомор-
фних представа такође се може сматрати за последицу 
датог начина привређивања. Карактеристике одређених 

16  Култ magna mater је малоазијско-фрижанског порекла Cermanović-
Kuzmanović, Srejović: 1992). Од доба цара Клаудија у Риму је у марту 
празнован дан magna mater и њеног миљеника Атиса. Првог праз-
ничног дана жртвован је бик за плодност њива. У Фригији, Велика 
Мајка називана је Кибела и била је поштована као мајка богова и целе 
природе. Њен пратилац и миљеник Атис поштован је као божанство 
вегетације. 

 Обожавање врховне богиње задржало се до данас код Баскијаца, 
европског народа који је успео да остане изолован и да не потпадне 
под утицај Индоевропљана. Они је зову Мари, и господар је многих 
духова, од којих је већина женских. Повезана је са Месецом. Сматра 
се да се варијације у представама Мари јављају као последица ње-
них првобитних функција, као божанства које је везано за цикљус 
рођење–смрт–поновно рођење. Птичја богиња је она која господари 
над рођењем и судбином и јавља се у виду патки, лабудова и других 
водених птица. Као симбол Смрти представљана је у виду птица гра-
бљивица, док се као извор Живота и Регенерације повезује са јајима, 
али и са змијом. Повијена спирала означава енергични аспект богиње 
која дарује живот. Такве спирале се понекад појављују као очи птица 
или рогови овна, па је тако он света животиња везана за богињу. 
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животиња и птица приписују/сједињују се са антропо-
морфним божанствима, чиме се симболички појачавају 
својства неопходна за обезбеђивање даљег живота. Могло 
би се и другачије закључити – да се појединим животиња-
ма, карактеристичним за одређени регион, приписује бо-
жански карактер. Те животиње постају земаљска мани-
фестација божанства и тиме постају свете. Њихова појава, 
као и њихово понашање, увек се тумаче као предсказање. 
Карактеристично је да се бирају животиње које се одликују 
снагом (медвед, бик, лав) или плодношћу (бик, јелен, жаба. 
. . ), или се пак њихова појава везује за одређени период у 
години (птице, првенствено дивља гуска/патка – почетак 
пролећа и новог плодног раздобља, медвед – зимска хи-
бернација, ован – оплођавање у пролеће). 

У различитим културама, на тако великом простран-
ству, јасно се уочавају регионалне варијанте симболике 
ових предмета, односно варијетети у оквиру културних 
група. Понекад је та симболика мање препознатљива, уп-
раво захваљујући човековој потреби да временом сажима 
одређене представе и симболе. Међутим, чини се да је све 
мање аргумената који би могли оспорити тезу да је постојао 
један центар из којег је ширен утицај, било посредним пу-
тем, било директним контактима. И једна идеологија, која 
се можда, како то наводи Ж. Ковин (Cauvin 2000), може пра-
тити до шпанских корида – тауромахија. 

Почетне фазе развоја неолитског веровања окаракте-
рисане су прикривеном или дискретно испољеном сим-
боликом. Лобање бика у почетку су узидане у зид, а тек 
касније се постављају на зид, док је богиња присутна у 
виду малобројних фигурина. Узимајући замах на таласу 
новоствореног система живљења и мишљења, од север-
ног Леванта, у правцу југоисточне Европе, религија се ши-
рила преко Анадолије. У VII миленијуму већ је сасвим јас-
но да је та идеологија ухватила дубоке корене у централ-
ној Анадолији. Свака кућа у Чатал Хијику (Catal Hüyük) има 
просторију посвећену божанском пару – Богињи и њеном 
мушком пратиоцу приказаном у виду бика. Они домини-
рају простором и очигледно животима људи. Према тума-
чењу првог истраживача Џ. Меларта (J. Mellart), на овом ло-
калитету у долини Коња први пут је уочен мушко–женски 
принцип симболике и веза између бика и рађања, плод-
ности и смрти. Мушко божанство представља се како јаше 
на бику или се његов симбол – букранион поставља на зи-
дове, док се богиња приказује на престолу, окружена (ди-
вљим или питомим) животињама, које су њени заштитни-
ци, али и поданици. У југозападној Анадолији, у Хачилару 
(Hacilar), Богиња се приказује при порођају или са дететом 
у наручју, као очита симболика рађања и мајчинства. 

Развој веровања прати настајање нових обреда и ри-
туала, а одражава се појавом низа предмета са израженом 
симболиком. Лик Богиње осликава се или моделује на по-
судама, па се тако њена моћ преноси и на садржај те посу-
де, који је очито био од велике важности за заједницу. На 
основу посуда обликованих у виду јелена, још једне жи-
вотиње чија ће се симболика проширити све до централ-
ног Балкана, можемо закључити да се у култ уводи и обред 
либације. Средином VI миленијума на Чатал Хијику (Catal 
Hüyük) проналази се предмет веома налик „култним хле-
бовима“ Винчанске културе. Да ли је то била симболична 
жртва у хлебу?

Када су у питању амулети, на основу налаза таквих 
предмета још у палеолиту, можемо само да претпостави-
мо да је човек одувек осећао потребу да се заштити посе-
довањем неког предмета за који је сматрао да има одређе-
ну моћ. Било да је у питању део тела неке животиње или 
пак посебан камен, њихова моћ је прелазила на оног који 
је носио такав предмет. Са употребом глине, али пре свега 
са развојем веровања, амулети се појављују у далеко ши-
рем спектру облика и значења. 

Те симболе, који ће окарактерисати неколико наред-
них миленијума, а у неким облицима и култовима опстати 
до данашњих дана, можемо потом пратити у читавој југо-
источној Европи. Пратећи пут ширења, можемо наћи и од-
говоре на питања о симболици култних предмета неолит-
ских култура тог подручја. 

Ранонеолитска традиција централног Балкана

Иста верска начела, изражена кроз исту симболику и 
култне предмете, проналазимо на подручју централног 
Балкана у старијенеолитским културама, односно у кул-
турном комплексу Старчево–Кереш–Криш (Körös – Criş), 
на чијем ће се подручју касније формирати и винчанска 
група. 

Антропоморфне фигурине, антропоморфне, зоомор-
фне и орнитоморфне посуде, као и посуде са антропомоф-
ним ликом на врату, које проналазимо готово на читавој 
старчевачкој територији, изгледом следе блискоисточне 
узоре. У том периоду уочава се постојање мушко-женског 
принципа. Женско божанство, представљено у виду фигу-
рина, поприма локалне карактеристике у детаљима, али 
основни принцип остаје свуда исти: она је приказана или 
у стојећем ставу или седи на земљи. Свакако да сваки од 
тих положаја/ставова треба тумачити као представу једне 
од функција коју је Богиња имала. С друге стране, предста-
вљање мушког божанства у виду фигурине далеко је ређе; 
оно се најчешће приказује као бик, или се представа огра-
ничава само на његову главу (bukranion), односно рогове 
(тзв. консекративни рогови). 

На подручју културе Кереш (Körös), на неколико лока-
литета пронађени су предмети које поједини истраживачи 
те културе (Kalicz, Raczky 1981) тумаче као најраније при-
мере или претече „консекративних рогова“. Н. Калиц и П. 
Рацки наводе предмете сличних карактеристика са под-
ручја култура Старчево и Караново, тврдећи да ти пред-
мети представљају доказ заједничке идеолошке позади-
не три неолитске културе и да они заправо представљају 
доказ о генетским везама са удаљеним регионима (Kalicz, 
Raczky 1981). Представљање бика путем консекративних 
рогова, према мишљењу тих аутора, даје сасвим нову ди-
мензију ранонеолитским религиозним представама, „где 
је жена играла најзначајнију улогу као примарни симбол 
плодности“ (Kalicz, Raczky 1981). 

Предмете малих димензија, који обликом асоцирају на 
главу бика или његове рогове, поједини аутори тумаче као 
лабрете (Karmanski 1987), а археолошка истраживања нео-
литске некрополе у Ирану су показала да су веома слични 
предмети заиста и коришћени као „усни клинови“, на шта 
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указују налази у гробовима и оштећења на зубима настала 
као последица ношења оваквих предмета (Vuković, 2006). 
Међутим, контекст налаза навео је неке ауторе да те пред-
мете сврстају у предмете утилитарне намене, за бројање 
(Budja 1998). 

Најчешћа тумачења њиховог значења/функције је да 
представљају култне предмете, односно „консекративне 
рогове“, који би требало да симболишу мушки принцип 
плодности. 

Према мишљењу Б. Јовановића, ради се о амулетима 
који, с једне стране, подсећају на „веома стилизовану ан-
трпоморфну представу, али уједно могу бити означени и 
као схематизовани минијатурни букраниони“ (Jovanović 
1968). Тенденцију ка сажимању и обједињавању одређених 
представа и симбола уочава и С. Станковић, који сматра да 
сви ти амулети „одражавају јединствену идеју и вероват-
но имају исту примену“ (Stanković 1992:169). Истичући да 
у одређеним људским заједницама постоји изузетна међу-
зависност сакралног и профаног, он закључује да човек 
током времена издваја главне карактеристике неке живо-
тиње и „кондезује их на основу јасних принципа у шемати-
зоване симболе“ (Stanković 1992: 171). 

Према његовом мишљењу, бик је за неолитског чове-
ка представљао центар свих „знаних и незнаних сила“. Као 
амулет, он је привлачио све силе које су повећавале чове-
кову отпорност према демонима зла, а такође му је обез-
беђивао бољи друштвени положај после смрти (Stanković 
1992). 

За М. Гимбутас (M. Gimbutas) шематизовани рогови 
бика „представљају једну од основних филозофских идеја 
староевропске религије“ док њихова бројност сугерише 
да су имали улогу у неком обреду који је предочавао мит 
(Gimbutas 1989: 93). 

 Б. Јовановић (1968) закључује да „улога фигуралне 
пластике није, по свој прилици, исцрпена већ давно усвоје-
ним култом Велике Мајке, што уједно покреће и питање по-
рекла и развоја тих веровања“. 

Старчевачка традиција и њен утицај на  
Винчанску културу

Винчански амулети специфични су само за ту млађе-
неолитску/енеолитску културу и у другим културама се 
на појављују независно. То је први уочио још 1968. годи-
не Ј. Макај (J. Makkay) говорећи о двокраким и вишекра-
ким предметима Винчанске културе (Makkay 1968), а исту 
тврдњу скоро две деценије касније износи и Џ. Чапман 
(Chapman 1981: 123). 

Уколико посматрамо облик старчевачких амулета (таб-
ла Б), запажа се неколико типова, који би одговарали кас-
нијим облицима винчанских двокраких амулета. Појављују 
се лоптасти/језичасти (табла Б – тип I и II), троугаони (табла 
Б – тип III), здепасти (табла Б – тип IV) и аулети издуженог 
ваљкастог тела (табла Б – тип В). 

Како то показују налази са епонимног локалитета (таб-
ла Ц), а нарочито са локалитетâ где су заступљени најра-
није фазе Винчанске културе, сви типови двокраких аму-
лета појављују се од почетка па до самог краја те културне 

групе. Појава тзв. језичастог амулета са Потпорња кат. бр. 
291 (табла I д), пљоснатог тела са малим зооморфно моде-
лованим крацима, могла би да укаже на прелазну фазу из 
старчеваке у винчанску културну групу. Јединствен и веома 
интересантан налаз са локалитета Потпорањ представља 
и амулет који асоцира на стилизовану главу бика (кат. бр. 
295/табла VIII). Веома подсећа на старчевачке форме (Табла 
Б - тип VI), али је далеко масивнији него било који старче-
вачки примерак. И док код старчевачког амулета овог типа 
на врху задње стране постоји улегнуће, које је вероватно 
служило да се амулет усади у неку фиксну основу, код аму-
лета са Потпорња појављује се хоризонтална перфорација. 
Његова фактура такође указује на везу са старијим фазама 
Винчанске културе. 

Можда управо он представља прве примере трансфо-
рмисања старчевачких амулета у винчанске. Специфична 
фактура „троугаоних“ амулета са локалитета Потпорањ са 
кат. бр. 280, 269 и, нарочито, 274 (Табла I ц), обликом вео-
ма сличног најстаријем примерку са Винче (Табла Ц, бр. 2), 
указује на могућност да су се ти облици постепено разви-
ли из облика старчевачких амулета језичастог или троуга-
оног тела. Да ли су „стубасти“ двокраки амулети последња 
развојна фаза, остаје да се утврди. 

Велика је и сличност измећу старчевачких седећих фи-
гурина „Венерâ“ и тзв. седећих амулета винчанске култур-
не групе (табла Б – тип VII). Могућу везу даје поново један 
амулет са Потпорња – кат. бр. 300 (табла V), код којег су ноге 
приказане на исти начин као код старчевачких „Венерâ“. 
Оне су скупљене, тако да формирају купасти изглед, за раз-
лику од каснијих примерака са других локалитета, где се 
ноге увек приказују одвојено. Да потпорањски примерак 
није старчевачка фигурина, говори нам перфорација изве-
дена под косим углом, тако да је доњи отвор у делу осно-
ве супротно од „ногу“, док је горњи отвор непосредно ис-
под „главе“ на „грудима“. Код каснијих примерака „седећих“ 
амулета, перфорација се такође изводи под косим углом, 
али је горњи отвор непосредно испод главе на „леђима“, а 
доњи у средишту основе. 

Карактеристично је да се тзв. седећи амулети јављају у 
завршним фазама Винчанске културе, чиме се повезивање 
са старчевачким фигуринама доводи у питање. Међутим, с 
обзиром да таквих амулета нема у другим културним група-
ма, као и да не постоје форме које би указивале на евенту-
ални развој овог облика међу винчанском пластиком, по-
ставља се питање да ли је ово један од „рецидива“ старче-
вачке традиције. Односно, да ли је ово један од доказа да је 
Винчанска култура настала еволуцијом Старчевачке. 

Исто питање можемо поставити у вези са вишекраким 
предметом типа Ц I/II Винчанске културе. На локалитету 
Течић код Рековца (Галовић 1961; Ветнић 1986), чији се ма-
теријал датује у завршне фазе Старчевачке културе, и где 
не постоји винчански хоризонт, пронађен је предмет го-
тово истог изгледа као винчански вишекраки амулет типа 
Ц II (табла Б/VIII). Налаз и даље изазива бројне недоумице, 
а недостатак доказа са других локалитета завршних стар-
чевачких фаза онемогућава нас да засигурно потврдимо 
постојање таквих предмета пре формирања Винчанске 
културе. 

Старчевачки амулети у виду букраниона нису перфори-
рани, нити се на њима примећују било какви трагови од узи-
це или пак употребе. С обзиром да нису могли самостално 
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Локалитет Течић  
(преузето из Галовић 1961)

да стоје, претпоставља се да су стављани у неке кожне 
врећице или евентуално били повезани неким ширим кож-
ним тракама, које не остављају траг на површини. 

Разлика између старчевачких и винчанских амулета 
постоји и у украшавању. Премда орнаментисани пример-
ци нису бројни, ипак су, за разлику од старчевачких, за-
ступљени међу винчанским амулетима. За разлику од стар-
чевачких, врхови кракова код винчанских амулета понекад 
су обликовани у виду животињских или птичјих глава, или 
пак антропоморфне маске попут оне типичне за винчан-
ске фигурине. 

Старчевачки амулети, као и винчански, проналазе се 
унутар кућа. Појава перфорације и трагова од узице на 
винчанским амулетима могла би да укаже на другачији на-
чин постављања амулета унутар куће. Вероватно је и да 
су култне радње попримиле вишу и развијенију форму, па 
су самим тим и култни предмети коришћени на другачији 
начин. 
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Винча (дубина) М. Гарашанин В. Милојчић

Земунице – 8,5 m Винча – Тордош I Винча A

8,5 m – 6,6 m Винча – Тордош II 
(IIa – 8,5-8m; IIb – 8-6,6m) Винча Б (до 7 m)

6,5 m – 6 m Градачка фаза Винча Б2

6 m – 4,1 m Винча – Плочник I Винча Б2 и почетак Ц  
(изнад 5 m) 

4,1 m – 3,48 m Винча – Плочник IIa Винча Ц

3,48 m Винча – Плочник IIб Винча Д

Р Е Л А Т И В Н А  Х Р О Н О Л О Г И Ј А  И 
Р А С П Р О С Т Р А Њ Е Н О С Т  А М У Л Е Т А 

Највећи број предмета представљених у овом раду до-
шао је до нас као случајни налаз, па тако недостају важни 
стратиграфски подаци, као и контекст у ком су пронађени. 
Управо из тих разлога, у овом раду публикује се и одређе-
ни број амулета са локалитета Бело брдо – Винча, који су 
стратиграфски опредељени17. Упркос томе што највећи 
број њих до сада није био објављен, амулети са епонимног 
винчанског локалитета биће представљени само као ре-
пер за стратиграфско и хронолошко опредељивање при-
мерака са територије Јужног Баната, без намере да овај рад 
представља и њихову анализу18. 

Хронолошка одредница предмета, као и њихова за-
ступљеност на подручју Винчанске културе, изведена је 
према до сада публикованом материјалу. Посебна пажња 
посвећена је распрострањености амулета, значајној због 
чињенице да су они јединствени за ову културну групу, 
због чега се на основу тог материјала могу пратити кон-
такти и/или утицај Винчанске на друге културе. 

17  Поред амулета публикованих раније (Васић, 1936а), у овом раду пред-
стављен је и 21 примерак (табла Ц) од укупно 84 амулета са локалитета 
Бело Брдо – Винча издвојен из до сада непубликованог материјала, 
пронађеног током ископавања М. Васића предузетих до 1935. годи-
не. На табли Ц приказан је и избор од 26 раније публикованих при-
мерака (Васић, 1936а). 

 Избор је сачињен према следећим параметрима: релативној дубини 
и типу. Другим речима, за све дубине на којима су заступљени амуле-
ти, приказани су карактеристични типски примерци, а у случајевима 
када је на одређеној дубини пронађен само један примерак, он је дат 
као типски за тај хоризонт. 

18  Овом приликом, свесрдно се захваљујем на доброј вољи и помоћи 
др Д. Николић, која ми је омогућила увид и коришћење материјала 
са ископавања М. Васића на локалитету Бело брдо – Винча. 

Релативна хронологија:  
Локалитет Винча – Бело Брдо 

Епонимни локалитет Бело Брдо – Винча истраживан 
је, са извесним прекидима, од 1908. године до данас. Своју 
изузетност локалитет дугује пре свега чињеници да је био 
насељен од почетка до краја трајања Винчанске културе, 
због чега се у анализама увек узима као параметар за пре-
цизније датовање налаза са других локалитета. Тек потпуно 
обрађени и публиковани материјал са тог локалитета омо-
гућиће нам прецизнији увид у свакодневни живот носила-
ца Винчанске културе, као и исправност такве поделе. 

До сада је извршено неколико периодизација Винчанске 
културе заснованих на покретном материјалу, уз неколико 
покушаја да се материјал повеже са стамбеним хоризонти-
ма на епонимном локалитету. Неадекватан методолошки 
приступ М. Васића нажалост не дозвољава прецизно из-
двајање стамбених хоризоната и њихово повезивање са 
покретним материјалом, што је довело до тога да су у упо-
треби и даље периодизације засноване превасходно на ти-
полошкој класификацији материјала. Најчешће коришћене 
су поделе М. Гарашанина и В. Милојчића (Garašanin 1979: 
149–153; 1997: 15–31). 

У последње време, појавило се неколико аутора који 
су поново покренули питање стратиграфије налазишта у 
Винчи, тежећи прецизнијем дефинисању и издвајању стам-

бених хоризоната на основу новог тумачења података М. 
Васића. Румунски аутори (Draşovean 1996; Lazarovici 2006), 
позивајући се на најновије археолошке и радиокарбонске 
анализе, истичу да се термин Винча – Тордош не може упо-
требљавати за периоде који означавају Винчанску културу 
у фазама А и Б (по периодизацији В. Милојчића). По њима, 
најранији налази са локалитета Тордош потичу из кас-
ног неолита, односно могу се паралелисати са градачком 
фазом по периодизацији М. Гарашанина. Имајући у виду 
констатације румунских археолога, паралеле са материја-
лом са локалитета Тордош треба стога прихватити са резер-
вом. Међутим – упркос тврдњама румунских археолога, као 
и низу нових подела Винчанске културе – у овом раду при-
мениће се периодизација М. Гарашанина. Основни разлог 
је што свеобухватна и поуздана анализа винчанског мате-
ријала и даље не постоји, а Гарашанинова периодизација 
издваја три основне фазе у винчанском развоју, које се јас-
но уочавају у покретном материјалу. 
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РЕЛАТИВНА ДУБИНА 8–6,6 метара / 4 примерка

Први амулет пронађен је на коти 6,2m односно 8m (Табла Ц/сл. 1; Васић 1936а: сл. 618) и то је вишекраки типа Ц 
II. Још два вишекрака амулета истог типа потичу са кота 6,9m и 6,8m (Табла Ц/сл. 3, 4), а на дубинама између 6,9 – 6m 
пронађен је један двокраки. Он је пљоснатог тела, типа А III, са дубоко урезаним меандроидним мотивом. Недостатак 
прецизне документације онемогућава нас да одредимо тачну дубину налаза првог двокраког амулета на Винчи. 

Типолошки и стратиграфски приказ налаза са локалитета Винча – Бело Брдо

Табла Ц – На локалитету Винча – Бело Брдо, према доступним подацима, нису заступљени сви типови амулета које 
срећемо на локалитетима југоисточног Баната. 



47

Релаивна хронолоија и расросрањенос амулеа

РЕЛАТИВНА ДУБИНА 6,5–6 метара / 8 примерака

На котама 6,5m и 6,4m пронађена су три веома сумарно рађена антропоморфна амулета (табла Ц/сл. 5, 6 и Васић 
1936а: сл. 619, 620, 621), а још два потичу са коте 6m (Васић 1936а: сл. 622, 623). На дубини од 6,2m појављује се једини 
примерак орнитоморфног (табла Ц/бр. 7) и први примерак вишекраког амулета типа Ц I (табла Ц/бр. 8). На дубини од 
6,1m пронађен је примерак који по свему судећи представља примерак трокраког амулета (табла Ц/бр. 9). 
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РЕЛАТИВНА ДУБИНА 6–4,1 метара / 90 примерака

У оквиру фазе Винча – Плочник I појављују се нови типови амулета, а највећи број потиче управо са ових 
дубина. 

На дубини од 5,9m по први пут се јавља вишекраки типа Ц IV (табла Ц/бр. 11), као и тзв. јастучасти амулет, и то први 
примерак на 5,7m, а други и последњи на дубини од 4,4m (табла Ц/бр. 13 и 19). На дубини од 4,2m појављује се и једи-
ни примерак тзв. куротрофног амулета (табла Ц/бр. 23). У оквиру ове фазе, на свим дубинама појављују се двокраки 
амулети стубастог, троугаоног и језичастог типа (табла Ц/бр. 10, 15, 16, 17, 18, 20). Међутим, запажа се да тип А I (стубас-
ти) са дубине од 5,9m (табла Ц/бр. 10) има мекше моделовано тело заобљених форми, док се исти тип на дубини 4,9m 
(табла Ц/бр. 17) појављује у варијанти издуженог и тањег тела, као и знатно дужих и тањих кракова. Сличну разлику 
уочавамо и код типа А III (троугаони), који се појављује на 5,1m (табла Ц/бр. 16) и на 4,6m (табла Ц/бр. 18), при чему је 
тело првог примерка далеко масивније, а тело другог је попримило готово геометријску форму. Најзаступљенији су 
вишекраки типа Ц II и антропоморфни амулети. 
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РЕЛАТИВНА ДУБИНА 4–3,48 m /3 примерка

У оквиру фазе Винча – Плочник IIа, појављују се само два вишекрака амулета типа Ц II и један двокраки типа А I и 
то сви са релативне дубине од 4m (табла Ц/бр. 24, 25). 
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РЕЛАТИВНА ДУБИНА од 3,48 m /6 примерака

У фази Винча – Плочник IIб, забележено је свега 6 примерака: по један са дубина 3,4m/3,2m/2,5m и 2,3m и два са 
дубине од 2,6m. У питању су антропоморфни, двокраки и вишекраки типа Ц I и Ц II. По први пут се јавља тзв. седећи 
(табла Ц/бр. 29), на дубини од 2,6m, док је последњи примерак амулета пронађен на дубини од 2,3m и представља 
примерак тзв. језичастог двокраког амулета (табла Ц/бр. 30). 
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Типолошко – хронолошке паралеле са другим 
винчанским локалитетима и распрострањеност

Налази са епонимног локалитета указују да се међу пр-
вим типовима амулета у фази Винча – Тордош II, појављују 
вишекраки типа Ц II и двокраки типа А III. Налази са лока-
литета који се сматрају за насеља почетне тордошке фазе 
– као што су Арадац, Матејски Брод, Ботош, Чока (Garašanin 
1951), али и Потпорањ (Brukner 1968: 68 –70) – указују да се 
ти типови амулета појављују са првим фазама формирања 
Винчанске културе, као и да се, поред вишекраког типа Ц 
II, појављује и тип Ц I (тзв. Бичке). С друге стране, насеља 
из друге тордошке фазе, попут Бањице, Црнокалачке Баре 
или Зорленца, недвосмислено показују да се у том периоду 
појављују и други типови двокраких амулета. 

Двокраки амулети представљају најзаступљенији тип 
винчанских амулета. Према тренутно доступним подацима, 
појављују се на 43 винчанска локалитета (карта 1). Највећу 
концентрацију проналазимо на локалитетима у ширем 
региону Подунавља и Посавине, затим Поморавља, као 
и у југоисточном Банату. Најсевернији налази потичу из 
околине Богојева у Бачкој, као и у подручју Тисе у Банату 
(Матејски Брод, Арадац, Ботош, Стара Сарча19). Појављују се 
и у Румунији, где се најсевернији примерци проналазе на 
Тордошу, док су најзаступљенији на локалитету Зорленцу 
Маре у румунском Банату. На Ђердапу су засад забеле-
жени на локалитету Корбово – Збрадила и Лиубцова, док 
најјужнији примерак потиче са Космета (случајан налаз). 
Најзападнији налаз потиче са подручја сопотске групе, са 
локалитета Саматовци (Дрекслер, Бижић 1956: 2-38). 

Двокраки амулети стубастог типа (А I) су најза-
ступљенији. На епонимном локалитету пронала-
зимо их први пут на дубини од 5,4 m (5,9 m) (Табла 
Ц/бр. 10). Најранији аналогни примери са других 

налазишта потичу са локалитета у Банату (румунском и срп-
ском), као и са локалитета Црнокалачка Бара у Поморављу 
(Tasić, Tomić 1969), где се старији хоризонт опредељује у 
другу тордошку фазу. Највећи број аналогија проналазимо 
на локалитету у Зорленцу у румунском Банату (Lazarovici, 
1979). С обзиром на генерално опредељивање локали-
тета Потпорањ и Ат20, где су налази двокраких амулета 
најбројнији на читавој територији Винчанске културе, као 
и на чињеницу да је тип А I бројнији на Потпорњу него на 
Ату, склони смо закључку да се овај тип двокраких амуле-
та појављује нешто раније него што то показују налази са 
епонимног локалитета. Последњи примерак типа А I на ло-
калитету Винча – Бело Брдо, потиче са коте 2,6 m (табла Ц/
бр. 28). Тај тип двокраких амулета се појављује и на локали-
тетима из најмлађе фазе Винчанске културе у Срему и се-
верној Шумадији, као што су Обреж – Белетинци, Црквине 
и Ђурића виногради код Обреновца, Кормадин код Јакова 

19  Примерак се налази у приватној колекцији Ј. Бакалова. Овим путем 
се захваљујемо власнику на уступљеним информацијама. 

20  Hајвећи број истраживача сматра да је Потпорањ насељен од најра-
није фазе Винчанске културе и да престаје да постоји крајем Винча-
Плочник I. Кад је у питању Ат, мишљења су подељена: поједини ауто-
ри сматрају да је настањен у раној тордошкој фази, док други износе 
оцену да насеље припада искључиво плочничкој фази. 

(Јовановић, Глишић 1960, Tasić 1973) и Међулужје код 
Јабланице (Vasić 1902). 

Двокраки амулети типа А II (тзв. здепасти) не поја-
вљују се на локалитету Винча – Бело Брдо и иначе 
су веома ретки на другим локалитетима. Једине 
аналогије проналазимо у румунском Банату 

на локалитету Зорленц, где су датовани у Винча Б2 фазу 
(Lazarovici 1979), односно у крај Винча – Тордош II (7–6 m). 
Карактеристично је да се у југоисточном Банату такав тип 
двокраких амулета јавља само на локалитетима Потпорањ, 
Старо Село (тј. Потпорањска граница) и Иберланд. С обзи-
ром на истовремено датовање ових локалитета (Потпорањ 
и Старо Село), на основу керамичког материјала, у ста-
рије фазе Винчанске културе (Garašanin 1951: 72), може се 
закључити да је овакав тип амулета индикативан само за 
те фазе, као и да је веома ограничене распрострањености, 
односно везује се само за уско подручје Баната (српског и 
румунског). 

Троугаони тип двокраких амулета (тип А III) поја-
вљује се на епономном локалитету на дубинама 
између 6,9–6 m (табла Ц/ бр. 2)21. Троугаони тип 
амулета заступљенији је на локалитетима каснијих 

и завршних фаза Винчанске културе као што су Јаково – 
Кормадин (Tasić 1973), Јабланица (Vasić 1902) или Супска 
(М. и Д. Гарашанин 1979) и Селевац (Tringham, Stevanović 
1990), где потичу из слојева датованих у Винча – Плочник 
II. Међутим, најстарији налаз, судећи по релативно-хроно-
лошком датовању локалитета, потиче са Матејског Брода 
(Маринковић 2006: сл. 68), који се датује у почетне тордош-
ке фазе. Тип А III, меко моделованог тела, проналази се и 
на локалитету Зорленц, у слојевима опредељним у фазе 
Винча Б2 и Б2/Ц (Lazarovici 1979: T/XXII C – 1,2, F – 8, 11, 12, 
13; T XXI D/8, 9; F/5, 7, 9), као и на локалитету Тордош (Vlassa 
1976: сл. 1/1, 4). Такав облик „троугаоних“ двокраких аму-
лета проналазимо и на Потпорњу, па се, на основу анало-
гија у Румунији, могу са великом вероватноћом определи-
ти у старије фазе Винчанске културе. Аналогије указују да 
је овај тип двокраких амулета заступљен од почетка па до 
самог краја Винчанске културе, а разлике се, осим у факту-
ри, јављају и у моделацији и димензијама тела, па они из 
најмлађих фаза попримају готово геометријски правилан 
облик, а тело се стањује и смањује. 

Тзв. језичасти тип (тип А IV) на Винчи представља 
последњи тип двокраких амулета, који се поја-
вљује на дубини од 2,3 m, а можемо га пратити од 
коте 4,3 m (табла Ц/бр. 20). Такве амулете прона-

лазимо у слојевима који се датују у фазу Винча – Плочник, 
на Бањици (Тодоровић, Цермановић 1961: T. IV, 3) и, како то 
показују најновије анализе, на Тордошу, потом у завршном 
хоризонту на Селевцу, датованом у Винча – Плочник IIа, на 
Кормадину, Орашју код Дубравице (Јацановић, Ђорђевић, 
1989 –1990: T/LIV, 2) или Лађаришту, али и на Зорленцу, у 
материјалу датованом у фазу Б2 (Lazarovici, 1979: T XXI/E/1), 
односно у крај Винча – Тордош II/почетак градачке фазе. 
Захваљујући румунским налазима, који су прецизније оп-
редељени, може се закључити да се тип „језичастих“ дво-
краких амулета појављује још од Винча – Тордош II фазе и 

21  Нажалост, тачна дубина налаза није сачувана у документацији. 
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траје до самог краја Винчанске културе. „Језичасти“ амуле-
ти су међутим, далеко више у употреби у плочничкој фази, 
што потврђују и налази са Потпорња и Ата. Од укупно 45 
примерака, само шест је са Потпорња, док је чак 36 са Ата. 
Примерак са Потпорња кат. бр. 291 својом фактуром асо-
цира на најстарије фазе Винчанске културе, међутим, не-
достатак стратиграфских података не дозвољава поуздано 
интерпретирање. 

Трокраки амулети (тип Б) су ретки налази (22 ло-
калитета) и појављују се углавном са по једним 
примерком на винчанским локалитетима (карта 
2). Најзаступљенији су у југоисточном Банату, где 

је до сада пронађено укупно 23 примерка. Локалитети са 
налазима трокраких амулета груписани су у зони југоис-
точног Баната и дуж Дунава до ушћа са Савом, као и Савом 
до Шапца. Спорадично их проналазимо и у Поморављу, а 
најјужнији налази потичу са Лађаришта (Боровић, Димић 
1995: T IV/8) и Новог села (Бубањ). На румунским локалитети-
ма појављују се у Трансилванији (Тордош), Банату (Зорленц, 
Уивар, Парца) (Lazarovici 1973: fig. 21/12, Lazarovici 1979: T. 
XXI/H-2, Schier-Draşovean 2004) и Ђердапу (Лиубцова), али 
и на локалитету сопотске групе Саматовци, очигледно под 
утицајем блиског контакта или суживота са носиоцима вин-
чанске културне групе. На локалитету Винча на коти 6,1 m 
појављује се једини примерак трокраког амулета (Васић 
1936: сл. 318). 

Појава овог типа амулета на локалитетима који при-
падају крају тордошке и почецима градачке (Парца – 
Б2; Lazarovici 1979: T XXI/H/1,2), односно плочничке фазе 
(Зорленц – Б2/Ц; Lazarovici 1979: T XXII/H/1, 2, 5), али и на 
онима из завршних фаза Винчанске кулуре (Кормадин код 
Јакова, Међулужје код Јабланице), као и подједнака за-
ступљеност ових предмета на Потпорњу и на Ату, упућују 
на закључак да су трокраки амулети у употреби сигурно од 
краја Винча – Тордош, па и током почетка Винча – Плочник 
II фазе. Фактура појединих потпорањских примерака асо-
цира на старије винчанске фазе, али нам недостатак пода-
така не омогућава прецизније датовање. 

Најзаступљенији типови вишекраких амулета су Ц I и Ц 
II (тзв. „Bicske“ и „cross-piece“), док се остали појављују вео-
ма ретко или су, у овом тренутку, без паралела. Тип Ц I је 
по бројности пронађених примерака мање заступљен од 
типа Ц II, али се проналази на више локалитета него овај 
потоњи. 

Осим на подручју југоисточног Баната, тип Ц I се 
проналази (карта 3) на локалитетима у Подунављу, 
укључујући ту и локалитете у Бачкој код Богојева – 
Доња Шума, који се опредељује у Винча – Плочник 

I фазу (Karmanski 1977). На Сави, најзападније налазиште 
је Гомолава (Nađ 1960). Неколико налаза потиче и са ло-
калитета око Тисе (Матејски Брод, Арадац, Чока, Српски 
Крстур), као и са румунских локалитета у Трансилванији 
(Тордош), Банату (Зорленц) и Ђердапу (Лиубцова). Треба на-
поменути да, за сада, једини примерак типа Ц I у ширем ре-
гиону Поморавља проналазимо на Црнокалачкој бари, где 
је пронађен у слоју „прелаза из старијег у млађи винчан-
ски хоризонт“ (Tasić, Tomić 1969: 70). Истраживачи су кон-
статовали да материјал са тог локалитета, одговара ▼7,5– 
4,5 m у Винчи, при чему први хоризонт припада фази Винча 

– Тордош II, други почетној плочничкој фази. Интересантно 
је да се тип Ц I појављује у великом броју на локалитетима 
сопотске групе, односно Сопот-Бичке и Ленђелске култу-
ре (локалитети Саматовци, Винковци – Ервеница, Бичке, 
Зенђоваркони, Ленђел – в. Makkay 1968). У југоисточном 
Банату подједнако је заступљен како на Потпорњу (3), тако 
и на Ату (4), а један примерак потиче и са локалитета Старо 
село. 

Вишекраки предмет типа Ц I (тзв. Бичке) на локалитету 
Винча први пут се бележи на дубини 6,1m (табла Ц/бр. 8), 
док је последњи примерак пронађен на коти 2,7 m (3,2 m) 
(табла Ц/бр. 27). Он је, међутим, далеко мање заступљен (6 
примерака) него тип Ц II (52 примерака). Локалитети око 
Тисе22 указују на њихово присуство у раној тордошкој фази, 
па би то били најранији примерци типа Ц I. Потпорањ и 
Старо село насељени су током читаве тордошке и делом 
плочничке фазе (Garašanin 1951: 76), али недостатак стра-
тиграфских података не дозвољава да и ове локалите-
те уврстимо међу оне са најранијим примерцима Ц I. На 
Бањици, један примерак пронађен је у V хоризонту стано-
вања, опредељеном у крај Винча – Тордош фазе, а том пе-
риоду припада и налаз са Црнокалачке баре. Крају тордош-
ке, односно градачкој и почетку Винча – Плочник I фазе, 
припадају и налази са Зорленца и Лиубцове. Остали лока-
литети, према досадашњим сазнањима, припадају Винча – 
Плочник I и Винча – Плочник II фази. Најмлађе примерке са 
територије Винчанске културе, осим на Винчи, срећемо на 
Кормадину код Јакова. У оквиру сопотске групе, тип Ц I поја-
вљује се у слојевима опредељеним у другу фазу Сопотско-
Ленђелске културе (Ервеница, Богдановци, Клакар, Марица 
– в. Dimitrijević 1968). Они се могу појавити крајем I б хо-
ризонта Сопотске културе, али су индикативни и „предста-
вљају један од најтипичнијих облика II степена“, док их у 
III више уопште нема (Dimitrijević 1979: 289). Другим речи-
ма, винчански вишекраки предмети типа Ц I појављују се 
у сопотској групи крајем Б2, мада су најтипичнији за фазу 
Винча Ц, односно проналажени су након ▼ 5 m па до краја 
Винча – Плочник IIа фазе. На локалитету Бичке у Мађарској, 
тип Ц I се такође проналази у слоју који је у потпуности 
паралелан са фазом II сопотско-ленђелске групе (Makkay, 
Starnini,Tulok 1996: 122). 

Уколико прихватимо релативно-хронолошко опре-
дељивање локалитета у региону Тисе, онда се тип Ц I 
појављује с почетком тордошке фазе и траје до завршет-
ка Винчанске културе. На епонимном локалитету и лока-
литетима у Румунији прве појаве бележе се од градачке 
фазе, док се највећа продукција типа Ц I на Винчи регис-
трује у фази Винча – Плочник I. Након тога у фази Винча – 
Плочник IIб проналази се само још један примерак. У Винчи 
– Плочник I ови амулети се појављују и на другим винчан-
ским локалитетима, односно након ▼5 m у односу на дуби-
не на Винчи, на локалитетима суседне сопотско-ленђелске, 
односно сопот-бичке групе. 

Налази типа Ц II (тзв. cross-piece) су далеко број-
нији, али их, за разлику од типа Ц I, за сада не на-
лазимо на локалитетима Сопотске, односно Сопот- 
Бичке културе. Он је такође далеко заступљенији 

22  Локалитети Матејски Брод, Арадац, Чока. М. Гарашанин (1951), као и Б. 
Брукнер (1968) износе мишљење да ови локалитети, као и Потпорањ, 
Старо село (Потпорањска граница) и Канал Месић, припадају најра-
нијим фазама Винчанске културе. 
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у Поморављу (Селевац, Супска, Црнокалачка Бара), где се 
тип Ц I за сада налази само са једним примерком. Поред 
југоисточног Баната, присуство се бележи на подунавским 
локалитетима, укључујући и Доњу Шуму код Богојева. На 
Сави, најзападаније налазиште је у Јели код Шапца, а нај-
севернији налаз је са Чоке (Banner 1960: T/XXXII, сл. 6; T/
XXXIII, сл. 8). У Румунији су налази малобројни и за сад су по-
знати примерци са банатског локалитета Зорленц, као и из 
Лиубцове на Ђердапу. Истовремено, тип Ц II је најзаступље-
нији тип вишекраких предмета на локалитету Винча, где се 
проналази у највећем броју (52 примерка). У југоисточном 
Банату, тип Ц II је такође бројнији него тип Ц I, пре свега због 
примерака са Ата (9), као и по два примерка са Царине и 
Церовице, док је на Потпорњу, тип Ц II (4) заступљен у го-
тово истом броју као и тип Ц I (3). 

Први примерак са епонимног локалитета потиче са ду-
бине 6,2 m (8 m) (табла Ц/ бр. 1), а последњи са коте 2,9 m 
(3,4 m) (табла Ц/бр. 26). Међу најстарије налазе поново спа-
дају они са локалитета Чока (Banner 1960), Матејски брод 
и Арадац (Карапанџић 1923), који се опредељују у почет-
ну тордошку фазу. На румунским локалитетима проналазе 
се у слојевима који се датују у Б2, Б2/Ц и Ц (Lazarovici 1979: 
T. XXII/ B,13; E, 8,9; T XXI/A-9; D-2), односно у крај Винча – 
Тордош II и Винча – Плочник I, те почетак Винча – Плочник 
II. Остали локалитети на којима бележимо налазе типа Ц II 
опредељују се у плочничке фазе. Налази овог типа који се 
могу прецизно датовати у завршне фазе Винчанске култу-
ре потичу и са локалитета Јаково – Кормадин, Јабланица – 
Међулужје, Супска и Селевац, где су пронађени у слојеви-
ма Винча – Плочник II. 

Посебно значајан је налаз са Течића, где је у хоризонту 
који припада завршним старчевачким фазама пронађен 
амулет који по облику у потпуности одговара нашем типу Ц 
II. Међутим, перфорација није изведена кроз „осовину“, од-
носно вертикално, већ дијагонално у центру спајања кра-
кова, па би у том контексу могло да се каже да представља 
„мешавину“ наших типова Ц I и Ц II. С обзиром да је једини 
такав амулет пронађен у оквиру старчевачког материјала, 
налаз и даље изазива недоумице, премда на налазишту не 
постоји винчански хоризонт. 

Када су у питању налази вишекраких амулета типа Ц I 
и Ц II, уочава се њихова мала заступљеност на румунским 
локалитетима. Према до сада доступним подацима, на том 
подручју Винчанске културе доминира „ленгерасти“ тип ви-
шекраких предмета, који је бројан и на локалитетима Бичке 
варијанте, али је с друге стране веома слабо заступљен на 
територији Србије. 

Тип Ц II ц представљен је само са једним пример-
ком са Ата, а аналогија се за сада проналази само 
на локалитету Брестовик – Бели Брег, који се опре-
дељује у млађе фазе Винчанске културе (Петровић, 
Катић, Спасић: 2009: кат. бр. 187). 

Тип Ц III присутан је са по једним примерком на 
Потпорњу, Церовици и Ату, а директне аналогије 
проналазимо на примерку са локалитета Стара 
Сарча недалеко од Зрењанина. 23 Најближе пара-
леле проналазимо на локалитету Бичке, у типу који 

23  Примерак се налази у приватној колекцији Ј. Бакалова. Овим путем 
се захваљујемо власнику на уступљеним информацијама. 

Ј. Макај означава као Ц/б (табела 2) (Makkay, Starnini, Tulok 
1996: 125, Fig. 75/1,7). 

Тип Ц IV појављује се само на Потпорњу, док се 
на локалитету Винча проналази на котама између 
5,9 и 5 m (табла Ц/бр. 11). На локалитету Зорленц 
(Lazarovici 1979: T XXII/H – 12), такав примерак про-

нађен је у слоју датованом по Лазаровићију у фазу Б2/Ц, од-
носно градачку, или почетак Винча – Плочник I фазе. 

Једини примерак вишекраког предмета са пер-
форацијом кроз све краке – тип Ц V, пронађен 
је на Потпорњу, а слични предмети констатова-
ни су у косовској варијанти Винчанске културе24 
(Bulatović 2003: кат. бр. 88), као и на локалитету у 

Зорленцу (Lazarovici 1979: T. XXII/D 7), а датују се у фазу Б2 
и Б2/Ц по периодизацији Ђ. Лазаровића. 

Тип Ц  VI, са једним примерком са Ата, за сада нема 
аналогне примерке. 

Тип Ц VIIа, којег представљају два примерка са 
Ата, проналазимо само на локалитету Јабланица 
(Vasić 1902: fig. 78, 80, 81, 82). Тип Ц VIIб, са једним 
примерком са Ата, најближи је примерку про-

нађеном на локалитету Кормадин (Tasić 1973: 67, T XXX/110; 
Петровић, Катић, Спасић, 2009: кат. бр. 198). 

Последњи тип, Ц VIII – два примерка са Потпорња, 
нема директне аналогије. 

Антропоморфни амулети појављују се на ло-
калитету Винча – Бело Брдо од коте 6,5 m. Сумарне су из-
раде, без много детаља (табла Ц/бр. 5,6), а последњи при-
мерак тог типа амулета пронађен је на дубини 2,5 m (Инв. 
бр. 1890). Налази антропоморфних амулета нису бројни 
и појављују се свега на 18 локалитета (карта 5). Поред ју-
гоисточног Баната, антропоморфне амулете налазимо у 
ширем региону ушћа Саве у Дунав, са најзападнијим на-
лазиштем на Сави – Јела код Шапца. Истовремено, најсе-
вернији, односно северозападни примерак представља 
налаз антропоморфног амулета крстоликог тела, са апли-
цираним грудима и наглашеним глутејима, са Доње Шуме 
код Богојева, у слоју опредељеном у фазу Винча – Плочник 
I. Антропоморфни амулети појављују се и на налазишти-
ма дуж Мораве, а најјужнији примерак потиче са Градца 
код Злокућана (Сталио 1955: сл. 235) и припада завршном 
винчанском хоризонту. У Румунији се јављају на Тордошу, 
Зорленцу и Лиубцови на Ђердапу. На локалитету Зорленц, 
антропоморфни амулети врло слични потпорањским при-
мерцима пронађени су у слоју датованом у Винча Б2 пре-
ма периодизацији Ђ. Лазаровићија, односно у фазу Винча 
– Тордош II/градачка фаза (7–6 m). Постоји дакле могућност 
да се антропоморфни амулети јављају нешто раније него 
што то указују налази са епонимног локалитета. Аналогне 
примерке амулетима са Ата налазимо на локалитету Супска 
(Garašanin 1979: T IX/3), у слоју 3, који се датује у фазу Винча 
– Плочник IIa. 

24  Ради се о случајном налазу и није познато да ли је са локалитета 
Фафос или Валач. 
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С обзиром да антропоморфне амулете можемо 
поредити са антропоморфним фигуринама, тре-
ба напоменути да се у Винчи фигурине са троуга-
оним лицем и истакнутим носем јављају од 8,5 m 

најкасније до 7,4 m, односно до 5,2 m (Васић 1936а: сл. 314). 
Најранију представу мотива меандра по телу налазимо на 
фигурини са дубине 6,9 m (Васић 1936а: сл. 160). По овим де-
таљима, као и општој стилизацији тела, потпорањске при-
мерке могли бисмо да определимо од фазе Винча – Тордош 
I до краја градачке, односно почетка Винча – Плочник I. 
Амулети са Ата могу се упоредити са фигуринама које се у 
Винчи појављују негде после 5 m (Васић 1936а), а нарочи-
то после 4,5 м. 

Фигурине са представом рогова на глави јављају се у 
Винчи од коте 7,8 m (Васић 1932: 17–20, сл. 23–24) па све до 
4,3 m (4,8 m) (Васић 1936а: сл. 631). 

Аналогије за варијанту б налазимо на локалитету 
Кормадин (Šeper 1951: T. VIII/2), и Агино Брдо код Гроцке 
(Tasić 1973: T/XLIX, sl. 190). Крстолике форме антропо-
морфних амулета нађене су и на локалитету Супска (D. 
Garašanin, M. Garašanin 1979: T. V/5) у слоју 2, који се датује 
у фазу Винча – Плочник IIa. 

Веома сличан амулет потиче са локалитета Винча, са 
дубине 4,6 m (Васић 1936а: сл. 634). 

Варијанту Д II, односно тзв. куротрофне амулете, 
односно амулете који представаљају пар, срећемо 
само на локалитету Винча, и то са једним пример-
ком на коти 3,7 m (4,2 m) (табла Ц/бр. 23). Он је по 

стилизацији сличан примерцима са Ата, док куротрофни 
амулет са Потпорња има далеко масивније, ваљкасто тело, 
попут старијих примерака двокраких стубастих амулета. 
С обзиром да се прве куротрофне фигурине на епоним-
ном локалитету појављују на коти 6,6 m (Васић 1936а: 119, 
сл. 549), може се претпоставити да примерак са Потпорња 
припада нешто старијим винчанским периодима, односно 
крају тордошке фазе. 

Такозвани седећи амулети нису бројни на винчан-
ским локалитетима (карта 6) и за сада их конста-
тујемо само на 10 налазишта. Највећи број поти-
че са локалитета у југоисточном Банату (Ат – 10, 

Церовица – 2, Царина – 2, Потпорањ – 1). Појављују се још 
на локалитетима у Подунављу (Дубравица – Орашје), од-
носно ширем региону ушћа Саве у Дунав (Винча, Јаково 
– Кормадин), и северном делу Велике Мораве (Јабланица 
– Међулужје, Медведњак и Селевац), где су стратиграфски 
опредељени у фазу Винча – Плочник IIa (Selevac, Tringham, 
Stevanović 1990: Fig:10. 11. g, Plate 10. 4a, d, e). 

На епонимном локалитету један примерак тзв. седећег 
амулета потиче са ископавања М. Васића и пронађен је на 
дубини од 2,6 m (табла Ц/бр. 29), два су нађена током но-
вих ископавања, али се не наводи дубина налаза, док је по-
следњи примерак случајан налаз. Досадашњи налази по-
казују концентрисаност седећих амулета на подручју југо-
источног Баната и Велике Мораве, односно ширем регио-
ну ушћа Саве у Дунав. Ради се о локалитетима код којих су 
присутни завршни хоризонти Винчанске културе, па тако 
седећи амулети могу да се окарактеришу као типичан пред-
ставник последње фазе, Винча – Плочник IIa и IIб. 

У градачкој фази, односно од коте 6,2 m на Винчи 
имамо једини примерак орнитоморфног амуле-
та. Такве амулете проналазимо још само на лока-
литетима Зорленц и Негруша у Румунији, где се 

они датују у Винча Б2/Ц (Ђ. Лазаровићи), односно у слоје-
ве 6–5,5 m, тј. почетак Винче – Плочник I. Веома мали број 
аналогија и, с друге стране, изузетна бројност орнитомор-
фних амулета у југоисточном Банату, пре свега на локалите-
ту Потпорањ, не даје могућност за прецизније хронолошко 
опредељивање (карта 6). У овом тренутку, најстарији стра-
тиграфски опредељен налаз потиче са епонимног лока-
литета, и то из градачке фазе, док налази из Румуније ука-
зују да је коришћен и почетком Винча – Плочник I фазе. 
Међутим, не треба одбацити могућност да се они појављују 
и нешто раније. У прилог томе треба напоменути да се у ју-
гоисточном Банату јављају на локалитетима код којих је за-
ступљена тордошка фаза – Потпорањ, Канал Месић, Старо 
село и Церовица. С друге стране, упркос великој бројности 
пронађених амулета, на Ату, на којем се према досадашњим 
анализама региструје материјал од плочничке фазе, нема 
ни једног орнитоморфног примерка. Истовремено, орни-
томорфне посуде појављују се на епонимном локалитету 
од ▼ 8 m (Васић 1932: сл. 111), те смо склони закључку да 
орнитоморфне амулете треба приписати тордошкој фази. 

„Јастучасти“ амулети спадају у ред веома мало за-
ступљених винчанских амулета и до сада су регис-
тровани само на 7 локалитета (Винча, Кормадин, 
Јабланица, Корбово, Ат и у Румунији – Тордош и 

Раст). На епонимном локалитету пронађена су два при-
мерка: један на 5,7 m, други на 4,4 m (табла Ц/бр. 13, 19). 
Остали локалитети са подручја Србије, односно хоризон-
ти у којима су амулети пронађени, припадају млађим или 
најмлађим фазама Винчанске културе. Локалитет Раст у ју-
гозападној Румунији припада завршним фазама Винче Б2 
и почетку Ц (Dumitrescu, 1980), док се према најновијим ту-
мачењима материјал са Тордоша приписује фази Винча Ц 
(Draşovean 1996). На основу аналогија, може се закључити 
да су „јастучасти“ амулети ушли у употребу негде почетком 
плочничке фазе. 

Амулети у облику посуда са сиском/дршком су 
веома специфични и за сада једини познати при-
мерци ван територије југоисточног Баната, а поти-
чу са локалитета Јабланица – Међулужје и Јаково 

– Кормадин (карта 6). Највећи број потиче са локалитета Ат 
(10 комада), док је један примерак пронађен и на Потпорњу. 
Мала заступљеност, и то готово искључиво на локалитети-
ма које карактеришу завршне фазе Винчанске културе, на-
води на закључак да се ради о предметима који могу пос-
лужити као хронолошка одредница. 

Из последње групе, означене као „остали предмети“, 
издвајамо налаз са Потпорња/кат. бр. 255. Облик у вели-
кој мери асоцира на тзв. арибалосе (Васић 1932: 69), који 
се у Винчи појављују са неколико примерака око 6 m (6,2 
m; 6,0 m; 5,8 m; 5,4 m) и кратко су у употреби. Сви пример-
ци са Винче су перфорирани само 2/3 висине посуде, за 
разлику од нашег примерка, који је перфориран читавом 
висином. 

Остали примерци су без аналогија. 



Типолошке карактеристике амулета са локалитета 
у југоисточном Банату и релативна хронологија

Као што показују налази са локалитета Винча – Бело 
Брдо, али и осталих налазишта где су амулети хронолошки 
прецизније детерминисани захваљујући стратиграфском 
контексту, одређени типови специфични су само за поједи-
не фазе развоја Винчанске културе. Карте распрострање-
ности показују различиту заступљеност, како по регионима 
тако и између појединачних локалитета. 

Такву ситуацију запажамо и на локалитетима југоисточ-
ног Баната, а то је најизраженије испољено на два највећа 
налазишта – Потпорњу и Ату, захваљујући бројности нала-
за који су пре свега последица бројних рекогносцирања, 
као и мањих истраживачких радова предузиманих на ова 
два локалитета. 

Керамички материјал са та два локалитета само је ок-
вирно хронолошки опредељен, с обзиром да се још увек 
није приступило подробрној анализи целокупног материја-
ла. Највећи број аутора слаже се да је насеље на Потпорњу 
трајало током читаве тордошке фазе и да је крај доживе-
ло у фази Винча-Плочник I (O. Брукнер 1960: 230; B. Brukner 
1968: 68; Garašanin 1951: 76), док Д. Срејовић сматра да је 
потпорањско насеље настало можда и пре оног у Винчи 
(Srejović 1964: 88). Ш. Јоановић (Јоановић 1996, 2002) на 
основу анализе антропоморфних фигурина оцењује да је 
насеље трајало до фазе Винча – Плочник IIа, док анализа 
глачаног каменог оруђа, које је хронолошки мање осе-
тљиво, наговештава типолошке и хронолошке паралеле 
са Лепенским Виром I па све до Винча – Плочник II фазе 
(Јоановић 2003). На локалитету Ат највећи број антропо-
морфне пластике може се паралелисати са типовима који 
се појављују током периода Винча – Плочник I–II, мада се у 
малом броју појављују примеци који се могу везати за фазе 
Винча – Тордош, па чак и за старчевачку културу (Јоановић 
1996). М. Гарашанин сматра да неки примерци пластике и 
посуђа на дубинама 9–8 m указују на старију, винчанско-
тордошку фазу, али је заступљен и материјал плочничке 
фазе (Garašanin 1951: 72, 91). С обзиром на неке посебне ка-
рактеристике винчанског материјала, Ђ. Лазаровићи сврс-
тава материјал са Ата у фазу Винча – Плочник IIa. 

Статистички графикони налаза амулета на ова два ло-
калитета такође указују на њихову различиту хронолошку 
припадност. 

Орнитоморфни амулети, карактеристични за старије 
фазе Винчанске културе, појављују се у великом броју на 
локалитету Потпорањ, док на локалитету Ат нема ни јед-
ног примерка. С друге стране, амулети типични у млађим 
фазама Винчанске културе, као што су тзв. седећи, јасту-
части или у облику посуде са сиском/дршком, заступљени 
су у великом броју на Ату. На Потпорњу, налазимо само по 
један примерак седећих и амулета у облику посуда са сис-
ком/дршком и ни један јастучасти. 

Слична је ситуација и са локалитетима Царина и 
Церовица, премда је број налаза амулета далеко мањи на 
та два налазишта. 

Присуство орнитоморфних амулета на локалите-
ту Церовица указује да је насеље настало нешто раније 
него на Царини, али по присуству седећих амулета на оба 

 Процентуална заступљеност типова амулета на  
Потпорњу и Ату

локалитета можемо закључити да се живот на њима окон-
чао у приближно исто време, односно у или крајем фазе 
Винча – Плочник II. 

Треба истаћи да се захваљујући бројности двокраких 
амулета, пре свега на Потпорњу и Ату, може указати на неке 
појаве везане за њихову заступљеност. 

Од укупно 190 примерка двокраких амулета са лока-
литета Ат (109), Потпорањ (63), Царина (4), Церовица (9), 
Чолакова воденица (1), Иберланд (1) и Старо Село (3), на 
основу облика тела издвојена су четири типа. Анализа је 
показала неједнаку заступљеност појединих типова, што се 
најобјективније уочава на локалитетима Потпорањ и Ат, с 
обзиром на велики број примерака. Тако су „здепасти“ дво-
краки амулети (А II – табла Iб) заступљени само на Потпорњу, 
Иберланду и Старом Селу, док је присуство „језичастих“ (А 
IV – табла Iд) далеко веће на Ату него на Потпорњу. На ос-
нову анализа са епонимног локалитета можемо закључити 
да је тип А IV карактеристичнији за млађе фазе Винчанске 
културе, док је тип А II специфичан за старије фазе и, као 
што је напред речено, за уско подручје српског и румунског 
Баната. Стубасти тип А I, као и „троугаони“ А III су све време 
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Графикон 5



Процентуална заступљеност типова амулета на  
Церовици и Царини

Процентуална заступљеност типова двокраких амулета на 
локалитетима југоисточног Баната

присутни, али се истичу разлике у моделовању тела, које 
временом поприма схематске форме. 

Трокраки амулети (тип Б) који се на Винчи појављују 
▼ 6,1 m, заступљени су у готово подједнаком броју на 
Потпорњу и Ату, али се примећује да су потпорањски при-
мерци далеко масивнији, док они са Ата попримају сти-
лизованију форму (табла IIа). Примерак са Винче ближи је 
потпорањским амулетима, мада неколико примерака са 
дубоко урезаним меандром може да укаже и на тордош-
ку фазу. 

Када су у питању вишекраки амулети, уочавају се из-
весне разлике у њиховој заступљености, пре свега на 
два највећа локалитета – Потпорњу и Ату. Тип Ц I је го-
тово подједнако заступљен, како на Потпорњу тако и на 
Ату, а један примерак потиче и са локалитета Старо село, 
који се хронолошки изједначава са суседним Потпорњем. 
Међутим, тип Ц II је значајно бројнији на Ату (9) него на 
Потпорњу (4), а по два примерка проналазе се на Царини и 
Церовици, код којих се констатује плочничка фаза. Такође, 
запажа се да се на локалитету Ат појављује низ других ви-
шекраких амулета (тип Ц IIц, Ц VI, Ц VII), који се не појављују 
на Потпорњу, а за сада су ретки и на другим винчанским ло-
калитетима. Аналогију за тип Ц IIц, проналазимо на лока-
литету Брестовик, опредељеном у млађе фазе Винчанске 
културе, док тип VII има аналогије само још на локалитету 
Јабланица. Истовремено, на Потпорњу проналазимо ти-
пове који се не појављују на Ату (тип Ц IV, Ц V, Ц VIII), а зах-
ваљујући налазу са Винче (табла Ц/бр. 11) тип Ц IV можемо 
прецизније определити у хоризонте између ▼ 5,9 и 5 m. 

Најбројнији типови вишекраких – Ц I и Ц II, као што смо 
већ констатовали, појављују се од тордошке и у употреби 
су до краја Винче – Плочник II фазе. Тип Ц I, распрострањен 
у Подунављу и Панонској низији, као и у суседним група-
ма Сопот/Сопот-Бичке и Ленђел, готово је подједнако за-
ступљен на оба локалитета. Сви примерци овог типа више-
краких предмета са локалитета Ат имају краке ваљкастог 
облика и заравњеног врха, док се на Потпорњу и Старом 
селу појављују примерци са купасто моделованим кра-
цима. У овом тренутку, због недовољног броја података, 
нажалост не можемо да поуздано тврдимо да примерци са 
купасто моделованим крацима припадају нешто старијим 
облицима, мада постоје такве индиције. 

Када је у питању тип Ц II, чини се да су разлике између 
старијих и млађих примерака нешто јасније. У оквиру овог 
типа издвојене су две варијанте. Варијанта - а има три по-
пречна крака, а варијанта - б четири. На локалитету Ат за-
ступљене су обе варијанте, док се на локалитету Потпорањ 
појављује само варијанта са четири крака и један примерак 
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Графикон 8са пет попречних кракова (кат. бр. 331). Карактеристично је 
такође да се код потпорањских примерака (табла III) уочава 
тенденција ка обликовању тела у веома стилизовану атро-
поморфну и/или зооморфну форму, док су сви примерци са 
Ата изразито правилног геометријског облика. Примерке 
аналогне потпорањским не налазимо на другим локалите-
тима, али се тип Ц II са пет попречних кракова појављује на 
дубини 6,9 m у Винчи (табла Ц/бр. 2), док након тога среће-
мо само примерке са три или четири попречна крака и из-
разито правилним, ваљкастим телом. 

Разлике се уочавају и код антропоморфих амулета, па 
тако примерци са Потпорња имају карактеристике антро-
поморфне пластике из тордошке фазе, док су налази са Ата 
изразито пљоснатог и стилизованог тела, карактеристич-
ног за фигурине завршних фаза Винчанске културе. 

Значајно већа заступљеност тзв. седећих, јастучастих 
и амулета у облику посуде са сиском/дршком на локалите-
ту Ат, у односу на Потпорањ, такође указује на хронолошку 
диференцираност ова два локалитета. 

У покушају да сагледамо евентуалне разлике у за-
ступљености одређених типова амулета у појединим вин-
чанским регионима, направили смо неуобичајену парале-
лу. Упоредили смо налазе амулета са насеља у Винчи и аму-
лете пронађене на локалитетима у југоисточном Банату. За 
ову статистичку анализу било нам је важно да је на обе ло-
кације заступљен материјал од почетка па до последњих 
фаза Винчанске културе. 

Њихове сличности и разлике могу указати на неке 
специфичности везане како за поједине локалитете, тако 
и можда за мање или веће регионалне зоне. Нажалост, у 
овом тренутку то није могуће применити на читаву тери-
торију Винчанске културе, с обзиром на недостатак публи-
кованог материјала. 

Као што графикони врло јасно показују, разноврсност 
типова амулета далеко је израженија на локалитетима ју-
гоисточног Баната него на епонимном локалитету. Анализе 
су такође показале да се само на локалитетима југоис-
точног Баната појављују сви типови винчанских амулета. 
Вишекраки предмети, пре свега тип Ц II, изузетно су бројни 
и доминирају у односу на остале перфориране предмете/
амулете на локалитету Винча – Бело Брдо. Они чине 50 про-
цената укупно пронађених перфорираних предмета. Након 
вишекраких и двокраких амулета, на епонимном локалите-
ту најзаступљенији су антропоморфни, док налази тзв. се-
дећих, орнитоморфних и јастучастих амулета чине свега 4 
процената свих регистрованих перфорираних предмета. 

У југоисточном Банату, међутим, доминантна група су 
двокраки амулети, заступљени са 56 процената, док више-
краки предмети представљају само 11 процената од укупно 
пронађених амулета, а тип Ц II је такође заступљенији него 
Ц I. Од преосталих седам типова (трокраки, антропомор-
фни, седећи, орнитоморфни, јастучасти, у облику посуде и 
остали) најзаступљенији су орнитоморфни, потом антропо-
морфни, а у подједнакој мери тзв. трокраки и седећи. 
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  закључак

У досадашњим анализама амулета аутори износе раз-
личите ставове о почетку појављивања тих предмета, 
мада највећи број сматра да су они карактеристични за 
Винчанску културу, на епонимном локалитету, након 6 m. 
М. Гарашанин наводи да су „двокраке и вишекраке фигуре 
типичне за фазу Винча – Плочник I“, а да њихов број знат-
но опада у завршним фазама Винчанске културе (Garašanin 
1951: 61; Garašanin 1979: 180). Он истиче да су за Винчу – 
Плочник II карактеристичне „посебне врсте статуета, са 
птичјим лицем и издвојеним хоризонтално постављеним 
ногама, које чине посебан и јако дегенерисан тип седећих 
статуета“ (Garašanin 1979: 180). 

Према мишљењу Н. Тасића, који винчанску пластику 
дели у три фазе, најмлађи период Винчанске културе (по-
сле дубине 4 m у Винчи) и трећа фаза у развоју пластике 
одликује се „новим појавама као што су апстрактне фигури-
не, зоо-антропоморфне и изразито велики број амулета са 
два протома или других познатих облика“ (Tasić 1973: 23). 
Ђ. Лазаровићи сматра да се перфорирани идоли и амуле-
ти појављују у фази Б Винчанске културе у Банату (по пери-
одизацији Ђ. Лазаровићија), односно након 7,5 m у Винчи 
(Lazarovici 1979: 91). 

Сматрајући амулете за утилитарне предмете намењене 
ткању, Џ. Чапман (Chapman 1981: 123) на основу дистрибу-
ције констатује да су постојала два иновативна центра у ра-
ној винчанској фази. То су средњеморавска долина и долина 
горњег Тамиша. Најранији облик био је фигурина без главе, 
која је настала на епонимном локалитету, али се у том пери-
оду на Винчи нису формирали други типови амулета, тј. те-
гова/калемова. Најраније форме, по мишљењу Џ. Чапмана, 
били су најједноставнији облици – „Y“ двокраки амулети и 
перфорирана антропоморфна фигурина. Сложенији типо-
ви развили су се у обе зоне крајем 5. миленијума п. н. е. 25, 
пре свега трокраки (necked Y-piece), тип Ц II (cross-piece) и 
коначно тип Ц I (Бичке), премда он није потврђен у долини 
Мораве и највероватније је настао у горњотамишкој зони 
(Chapman 1981: 124). Џ. Чапман закључује да се у првој по-
ловини 4. миленијума п. н. е. не поклапа дистрибуција дво-
краких (Y-piece) и типа Ц I (Бичке), док су у другој половини 
тог миленијума амулети/калемови густо распрострањени 
у долини Саве и северној Шумадији. 

Заступајући исто мишљење по питању њихове намене, 
а на основу налаза са локалитета Селевац, Р. Трингам и М. 
Стевановић (Tringham, Stevanović 1990: 336) закључују да 
се амулети, односно „предмети коришћени у производњи 
текстила“, појављују крајем тордошке и у градачкој фази, 
док су најзаступљенији током Винча – Плочник I/IIa фазе. 
Ј. Макај каже да, према досадашњим подацима, најстарији 
налаз потиче са територије Србије, из фазе Винча Б2, и да 
се појављују све до фазе Винча Д (Makkay, Starnini, Tulok 
1996: 119). 

Када је у питању распрострањеност амулета, односно 
„тегова за ткање“, Џ. Чапман и Ј. Макај заступају исти став. Ти 
предмети су јединствени за Винчанску културу, а поједини 

25  Џ. Чапман датује Винчу А 4500-4240 г. п. н. е. ; Винча Б 4240-4100; Винча 
Ц 4100-3850; Винча Д 3850-3300

облици се појављују у Сопот-Бичке варијанти и Ленђелској 
култури (Chapman 1981: 124; Makkay, Starnini, Tulok 1996: 
119). 

Налази са локалитета Винча – Бело Брдо, али и оста-
лих налазишта где захваљујући стратиграфском контексту 
можемо говорити о релативно-хронолошким одредница-
ма амулета, показују да су одређени типови специфични 
за поједине фазе развоја Винчанске културе. Прецизније 
хронолошко опредељивање винчанских амулета за сада је 
немогуће због малог броја регистрованих (пронађених и/
или публикованих) примерака на локалитетима са поузда-
ном стратиграфијом. С друге стране, изузетна бројност и, за 
сада, највећа разноврст типова амулета са подручја јужног 
Баната указује на могућност да су извесни типови амулета 
почели да се употребљавају раније него што је то забеле-
жено на епонимном локалитету или другим локалитетима 
са поузданим хронолошким одредницама. 

Налази са епонимног локалитета указују на прву поја-
ву амулета, односно вишекраког предмета типа Ц II (cross-
piece), на дубини од ▼8 m, а њихова заступљеност на ло-
калитету Потпорањ, Матејски Брод, Чока, Арадац – који 
представљају налазишта са најстаријим фазама Винчанске 
културе – иде у прилог таквом датовању. Налаз са локали-
тета Старчевачке културе Течић код Рековца оставља мо-
гућност да се почетак појављивања амулета у овој култу-
ри веже за време њеног завршетка. Број и типови амулета 
увећавају се након 7 m дубине у Винчи, док се највећа про-
дукција бележи током фазе Винча – Плочник I. Од ▼6,9 m 
на епонимном локалитету појављују се двокраки амуле-
ти (тип A – „Y-piece“), који су заступљени и на другим ло-
калитетима у слојевима с краја тордошке фазе (Зорленц, 
Бањица, Црнокалачка бара). Двокраки амулети су иначе 
најбројнији и најраспрострањенији тип винчанских амуле-
та (карта 3). С друге стране, двокраки амулети појављују се 
на локалитетима почетних фаза – Потпорњу, Старом селу, 
Матејском броду и Арадцу, међутим недостатак поуздане 
стратиграфије и датовања онемогућава нас да их повеже-
мо и са најранијим фазама Винчанске културе, иако за то 
постоје индиције. 

Од ▼6,5 m присутни су и антропоморфни (тип Д – кар-
та 5), премда налази са Потпорња указују на нешто ста-
рије карактеристике пластике, па постоји могућност да су 
они присутни од завршне тордошке фазе. Тип вишекра-
ког амулета Ц I („Бичке“) на Винчи се први пут појављује 
на ▼6,1 m (табла Ц/бр. 8), али његово присуство на лока-
литетима почетне тордошке фазе (Потпорњу, Старом селу, 
Арадцу, Матејском броду и Чоки) указује и на ранију поја-
ву. Карактеристична је његова распрострањеност на се-
верном подручју Винчанске културе, као и појава у вели-
ком броју на локалитетима сопотске и сопот-бичке групе 
и Ленђелске културе (карта 3). Једини примерак јужно од 
Дунава проналазимо на Црнокалачкој бари. Тип Ц II (cross-
piece) на епонимном локалитету појављује се на ▼ 8 m (таб-
ла Ц/бр. 1), а заступљеност тог амулета у најранијим тор-
дошким фазама потврђују и налази са Чоке, Матејског бро-
да и Арадца. Као што су то закључили Џ. Чапман и Џ. Макај, 
тип Ц II се не налази ван територије Винчанске културе, а 
малобројан је и на румунском подручју. Такође, за разлику 
од типа Ц I, тип Ц II је далеко заступљенији у подручју јуж-
но од Саве и Дунава. Оба типа заступљена су до завршетка 
Винчанске културе. 
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Разноврсност типова, као и њихова процентуална за-
ступљеност на епонимном локалитету, није, међутим, ин-
дикативна за целокупну територију Винчанске културе. 
Орнитоморфни амулети, карактеристика старије фазе, поја-
вљују се у великом броју на Потпорњу, али само са једним 
примерком на Винчи на ▼6,2 m. Један примерак познат је 
и са локалитета Зорленц у румунском Банату, а датује се у 
фазу Б2/Ц (Lazarovici 1979: T/XXII, 7,8). Аналогије нам за сада 
омогућавају да орнитоморфне амулете поуздано одреди-
мо у градачку фазу. Међутим, с обзиром на велику присут-
ност орнитоморфних амулета на Потпорњу, као и на њихо-
во присуство на суседним локалитетима старије винчанске 
фазе – Старом Селу, Каналу Месић и Церовици, склони смо 
закључу да те амулете треба везати за тордошку фазу, узи-
мајући обзир да се орнитоморфне посуде појављују још од 
▼8 m на Винчи. Мала је присутност и трокраких амулета, 
који се појављују на Винчи на ▼6,1 m дубине, а аналогије 
такође указују на њихову појаву у градачкој фази. Међутим, 
поједини примерци са Потпорња, како својом фактуром 
тако и дубоко урезаним меандроидним орнаментом, ука-
зују на 1могућност нешто раније појаве. 

Веома мали број амулета, према постојећим сазнањи-
ма везан за фазу Винча – Плочник II на епонимном локали-
тету, такође не одражава ситуацију на читавој територији. 
Карактеристични за најмлађу фазу, тзв. седећи амулети (за-
ступљени са свега неколико примерка), који се појављују 
од ▼2,6 m, и амулети у облику посуде са сиском/дршком, 
који нису регистровани на Винчи, појављују се у значај-
ном броју на локалитету Ат, али и на још два локалитета 
завршних фаза – Кормадину и Међулужју код Јабланице. 
Најмалобројнији су тзв. „јастучасти“ амулети који су до 
сада регистровани само на 7 локалитета (Винча, Кормадин, 
Јабланица, Корбово, Ат и у Румунији – Тордош и Раст). На 
епонимном локалитету пронађена су два примерка: један 
на ▼5,7 m, други на ▼4,4 m (табла Ц/бр. 13, 19), док на-
лази са поменутих локалитета потврђују појаву у Винча – 
Плочник I, као и њихово присуство током Винча – Плочник 
II фазе. 

Садашње стање истражености указује да амулети нису 
равномерно заступљени на читавој територији Винчанске 
културе ни по регионима ни између појединачних локали-
тета. Осим квантитативне заступљености, изразита је и раз-
ноликост у заступљености појединих типова. 

Најзаступљенији и најбројнији су двокраки амулети 
(карта 1 – 43 локалитета). Проналазимо их дуж Дунава, од 
Олтеније (Раст), преко Ђердапа (Лиубцова, Збрадила), ис-
точне Србије (Орашје), југоисточног Баната, око ушћа Саве 
у Дунав, и дуж Саве са најзападнијим локалитетом Јела код 
Шапца. На североистоку територије Винчанске културе за 
сада је познат само налаз са локалитета Богојево – Доња 
Шума, на Дунаву. Бројни су и на локалитетима у Поморављу, 
а најјужнији налази потичу из Градца код Злокућана и са 
Космета (Фафос или Валач – случајан налаз). На североис-
току, на подручју румунског Баната и Трансилваније, про-
налазимо их на Зорленцу и Тордошу. У средњем Банату, 
двокраки амулети забележени су на неколико локалите-
та (Матејски брод, Арадац, Стара Сарча, Ботош). За сада 
једини познати примерак двокраког амулета ван терито-
рије Винчанске културе потиче са локалитета Саматовци у 
Славонији. Веома мали број је регистрован на северу и југу 
винчанске територије, док за сада нема никаквих података 

о амулетима на њеном западном делу. Посматрајући кар-
ту распрострањености двокраких амулета, уочава се 
постојање неколико зона веће концентрације локалите-
та са налазима овог типа. То су зоне: средњи Банат око 
Зрењанина (карта 1/бр. 36-38), југоисточни Банат (карта 1/
бр. 1-7), шири регион ушћа Саве у Дунав (карта 1/бр. 10-
20), зона око доњег тока Велике Мораве (карта 1/бр. 22-
27), као и зона око ушћа две Мораве (карта 1/бр. 29-31). 
Недостатак публикованог материјала онемогућава нас да 
у овом тренутку поуздано истакнемо постојање одређе-
них регионалних зона, мада досадашњи подаци указују на 
такав закључак. 

Слична распрострањеност одликује и тип Ц II (карта 4), 
мада су – осим на епонимном локалитету – далеко мало-
бројнији у односу на двокраке. Самим тим и број локали-
тета на којима се тип Ц II појављује је двоструко мањи (22). 
За трокраке (карта 2) и антропоморфне амулете (карта 5) 
карактеристично да се у Војводини појављују само у југоис-
точном Банату. Изузетак чини неколико локалитета уз Саву 
у Срему, као и налаз антропоморфних амулета са локали-
тета Богојево – Доња Шума у Бачкој. У Румунији, трокра-
ки амулети су заступљенији од антропоморфних. Ван те-
риторије Винчанске културе проналазимо један примерак 
трокраког амулета и то поново на локалитету Саматовци у 
Славонији. 

Тип Ц I вишекраких амулета специфичан је по томе што 
се јавља само на локалитетима северно од Саве и Дунава, 
са једним изузетком на локалитету Црнокалачка бара 
код Крушевца (карта 3). Истовремено, тип Ц I је веома за-
ступљен на територији сопотске, односно сопот-бичке и 
ленеђелске групе. 

Специфична је распрострањеност амулета завршних 
фаза Винчанске културе – „седећих“ и облика посуде са 
сиском/дршком, чије се присуство за сада бележи у вео-
ма малом рејону. По бројности доминирају у југоисточном 
Банату, а појављују се и у непосредној близини тог региона, 
са друге стране Дунава (локалитет Дубравица – Орашје). 
Поред Винче, неколико примерака „седећих“ пронађено је 
на Кормадину, Међулужју, Селевцу и Медведњаку, док се 
амулети облика посуде са сиском/дршком, осим на Ату и 
Потпорњу, појављују још само на Кормадину и Јабланици. 
С обзиром да се ради о амулетима типичним за завршне 
фазе Винчанске културе, намеће се закључак да су упра-
во та подручја била последње енклаве. Уколико се посма-
тра карта распрострањености двокраких амулета и зоне са 
највећом концентрацијом локалитета са њиховим налази-
ма, уочава се да се те последње енклаве налазе управо у 
три највеће зоне: југоисточни Банат, ушће Саве у Дунав и 
доњи ток Велике Мораве. 

Распрострањеност вишекраких амулета типа Ц I и Ц II 
је посебно значајна како за релативно хронолошко дато-
вање тако и за сагледавање праваца продора и ширења 
утицаја Винчанске културе. На епонимном локалитету тип 
Ц I појављује се први пут од ▼6,1 m, а тип Ц II од ▼ 8 m, и 
оба типа трају до краја Винчанске културе. Та два типа ви-
шекраких амулета појављују се истовремено на насељи-
ма из најстарије тордошке фазе – Арадац, Матејски брод и 
Чока26. Након тога, та насеља престају да постоје (од фазе 
26  Најстаријем хоризонту припада и локалитет Потпорањ у југоисто-

чном Банату, али недостатак стратиграфских података не дозвољава 
да и њега уврстимо међу оне на којима се типови Ц I и Ц II појављују 
истовремено. 
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Винча – Тордош II), док се од градачке фазе типови Ц I и 
Ц II појављују на Винчи и Црнокалачкој Бари, као и на ру-
мунским локалитетима Зорленц и Лиубцова, од фазе Б2 
(по периодизацији Ђ. Лазаровићија, ▼7 – 6 m). Током пло-
чничке фазе, поред поменутих локалитета, истовремено 
се појављују још на Кормадину, Орашју, Ату и Доњој Шуми 
код Богојева, као и на локалитету Саматовци, из сопотске 
групе (карта 7). То је једини локалитет ван територије вин-
чанске групе на којем се тип Ц I и Ц II налазе не само исто-
времено, него и заједно. 

Изузев њих, типови Ц I и Ц II имају различиту распрос-
трањеност: тип Ц I заступљен је северно од Саве и Дунава, 
док је тип Ц II распрострањен јужно од те зоне. Стога, зоне 
у којима се оба типа појављују истовремено треба сматра-
ти за примарне зоне утицаја, односно за подручја у којима 
су постојали главни центри из којих су утицаји ширени. У 
зони око ушћа саве у Дунав, то би била Винча, у југоисто-
чном Банату – Потпорањ и након његовог краја Ат, у Бачкој 
Богојево – Доња Шума, а у Поморављу – Црнокалачка бара. 
У Румунији, то је локалитет Зорленц. 

Ово се потврђује и кроз највећу концентрацију амуле-
та, која се према досадашњим подацима (карта 7) јавља на 
подручјима југоисточног Баната (са главним налазиштима 
Потпорњем и Атом) и ширег региона ушћа Саве у Дунав (где 
су амулети најбројнији на Винчи), а потом на Кормадину и 
у румунском Банату, са налазиштем Зорленц. У Поморављу 
амулети су најприсутнији на Селевцу, Медведњаку и 
Црнокалачкој бари, док су бројчано мање заступљени на 
налазиштима у Посавини, Потисју и југозападној Бачкој, са 
главним локалитетом Доња Шума (Богојево), на којем пре-
овладавају вишекраки амулети. Најстарије примерке аму-
лета проналазимо у Банату (Арадац, Чока, Матејски Брод, 
Потпорањ, Канал Месић, Старо Село), на епонимном лока-
литету, као и у Поморављу (Течић, Црнокалачка бара). 

Једно од објашњена такве ситуације свакако би била 
њихова припадност различитим периодима развоја 
Винчанске културе. Међутим, евидентно је да се велике 
разлике у заступљености амулета појављују и између на-
лазишта истог временског периода, па се питање о узро-
цима те појаве везује и за то да ли винчанске амулете ту-
мачимо као култне или као утилитарне предмете. Другим 
речима, да ли се можда може говорити о извесним религи-
озним центрима, односно о насељима која су била главни 
економски центри у региону? 

Такође се намеће питање да ли појава одређених ти-
пова амулета, карактеристичних за поједине фазе, може 
да укаже на правце ширења – односно на последње зоне 
и крај Винчанске културе, имајући посебно у виду чиње-
ницу да су ти предмети јединствени за ту централнобал-
канску културу? Такав је случај са вишекраким амулетима 
типа Ц I и Ц II. Њихова истовремена појава на локалитети-
ма у средњем Банату, у најстаријој тордошкој фази, указује 
на примарни правац ширења носилаца Винчанске културе. 
Бележимо их потом на Потпорњу, где на жалост немамо си-
гурне стратиграфске показатеље о њиховој истовременос-
ти, а затим на Зорленцу, Винчи и Црнокалачкој бари. 

Локалитети из плочничких фаза, који су се налазили у 
примарној северној зони, преузимају употребу оба типа 
Ц амулета. Ван те зоне на север, заступљен је само Ц I и 
то само у Винча Ц фази. То се најбоље уочава у контакту 
са суседним групама, Сопот и Сопот-Бичке, где се тип Ц I 

масовно појављује управо у Винча Ц фази, након чега нес-
таје из покретног материјала. С друге стране, тип Ц II остаје 
доминантан у зони јужно од Дунава, па се може закључити 
да је примарна северна зона током плочничке фазе имала 
снажије контакте са северним територијама. Истовремено, 
јужно од Подунавља се, управо у плочничкој фази, у оста-
лом покретном матерјалу запажају неке другачије одли-
ке, које у већој мери издвајају ту зону од северне. Премда 
су и даље задржане основне карактеристике Винчанске 
културе, што указује на етничку јединственост, јужно од 
Подунавља утицаји стижу из неких других праваца, са југа 
и истока. 

Као што је већ поменуто, на последње зоне Винчанске 
културе могу указати тзв. седећи и амулети у облику посу-
да са сиском/дршком, хронолошки ограничени на завршне 
фазе те културе. 
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Слика 33

Налаз култних предмета са локалитета Мезоковезд 
(Mezökövesd), група Сатмар (преузето из Kalicz-Koos, 1997)

a. б. 

П А Р А Л Е Л Е  С А  С У С Е Д Н И М 
К У Л Т У Р Н И М  Г Р У П А М А  

М Л А Ђ Е Г  Н Е О Л И Т А

Захваљујући свом средишњем положају на Балканском 
полуострву, као и чињеници да је та територија уједно 
најкраћа веза од југоистока ка средњој Европи, носиоци 
винчанске културне групе остваривали су контакте са су-
седним, али – посредно или директно – и са удаљеним кул-
турним групацијама. 

Богатство или сиромаштво одређеног региона приро-
дним добрима условљавало је успостављање трговинских 
веза и развијање добрих односа међу суседима. Тако се 
међу покретним материјалом у насељима Винчанске кул-
туре понекад проналазе предмети другог културног/етнич-
ког круга, а истовремено се дешава да се објекти винчанске 
групе проналазе ван њене територије, потврђујући вечиту 
потребу човека да разменом добара себи обезбеди што ла-
годнију егзистенцију. 

Култни предмети, међутим, одражавају културни, од-
носно етнички идентитет једне групације, па стога њихова 
појава ван територије порекла указује на суживот. Он се 
остварује или мигрирањем једног дела популације на туђу 
територију или егзогамијом. 

С обзиром да су винчански амулети, пре свега двокра-
ки и вишекраки, јединствени за ту неолитску групу, они 
појавом ван првобитног подручја могу указати на оства-
рене контакте. Истовремено, не треба заборавити да се то-
ком неолита на широком пространству од Блиског истока 
до централног Балкана појављује иста симболика, која се 
одражава на бројним предметима култа у различитим фор-
мама. Она показује не само постојање једног центра, већ и 
снажан утицај тих идеја изражених кроз исте симболе, које 
прихватају различите културне/етничке групације. Стога 
одређене сличности међу култним предметима пронала-
зимо како у удаљеним деловима Анадолије, тако и у много 
ближим подручјима Балканског полуострва. 

За сада најстарији налаз двокраких амулета потиче 
са локалитета Мезоковезд (Mezökövesd) на североистоку 
Мађарске, у оквиру групе Сатмар. У кући у слоју који је на 
основу Ц14 анализа опредељен у период 5600 – 5500 го-
дина пре нове ере, односно у период паралелан са заврш-
ним фазама културног комплекса Старчево –Кереш–Криш 
(Körös – Criş) и почетним фазама Винчанске културе (Kalicz-
Koos, 1997), пронађен је примерак „идола” са ваљкастим те-
лом и два крака. Тај предмет у потпуности има изглед вин-
чанских “двокраких” амулета, а разлика је у перфорацији, 
која је код мађарског примерка изведена хоризонтално 
кроз врхове оба крака. 

Када је у питању „идол“ са роговима (слика 33а), N. Kalic 
i J. Kos (Kalicz, Koos) подсећају да су рогови карактеристи-
чан симбол који се појављује од Кереш (Körös) до Херпељи 
(Herpély) културних група. Треба истаћи неуобичајену број-
ност култне пластике на том локалитету, с обзиром да је на 
читавом подручју групе до сад познат тек понеки приме-
рак, како то истичу мађарски археолози. Поред помену-
та два предмета проналазе се и стојеће антропоморфне 
фигурине, као и фигуре животиња са људским главама, за 
које аутори кажу да веома подсећају на винчанске „кента-
уре“. И антропоморфне фигурине и „кентаури“ украшени 

су урезаном декорацијом у виду меандроидних или пара-
лелних цик-цак линија. За сада нема објашњења за појаву 
ових предмета на подручју Сатмар групе. 

Изузев примерка са Мезоковесда, предмети попут дво-
краких амулета винчанске групе, према доступним подаци-
ма, не налазе се ван територије Винчанске културе. 

У граничним зонама Винчанске културе према северу и 
североистоку налази амулета појављују се на локалитети-
ма где услед одређених разлога долази до преузимања те-
риторије од стране друге, суседне културне групе. Тако их 
проналазимо на локалитетима северног Баната, као што су 
Матејски Брод и Чока, где се смењују Винчанска и Потиска 
култура. На локалитету Ходони (Hodoni) у Румунији, у ок-
виру слоја са Потиском културом, констатован је импорт 
винчанске керамике из фазе којa одговара дубинама од 6 
m до 5,4 m на локалитету Винча (Draşovean, Teicu, Muntean 
1996: Pl. X–XI), а међу којом проналазимо и двокраке и ви-
шекраке амулете. 

На територији сопотске групе, винчанске амулете про-
налазимо међу материјалом те славонске групе. На насељу 
у Саматовцима заступљени су двокраки, трокаки и више-
краки винчански амулети (Дрекслер, Бижић 1956), као и 
амулети у облику „арибалоса“. Мали број тих амулета пре 
би могао да укаже на везе остварене егзогамијом него на 
суживот веће групације припадника винчанске и сопот-
ске популације. С друге стране, на сопотским локалитети-
ма проналази се велики број вишекраких предмета типа Ц 
I (табла A) (Dimitrijević 1968), који се појављују у слојевима 
опредељеним у другу фазу Сопотско-Ленђелске културе 
(Ервеница, Богдановци, Клакар, Марица). Они се могу поја-
вити крајем I б хоризонта Сопотске културе, али су индика-
тивни и „представљају један од најтипичнијих облика II сте-
пена“, док их у хоризонту III више уопште нема (Dimitrijević 
1979: 289). Другим речима, винчански вишекраки предме-
ти типа Ц I појављују се у сопотској групи крајем Б2, мада 
су најтипичнији за фазу Винча Ц, односно Винча – Плочник 
IIа. 

С обзиром да су вишекраки предмети – предмети ути-
литарне намене, то би могло да укаже на добросуседске од-
носе остварене у одређеном периоду коегзистенције тих 
култура. За сада остаје без одговора питање зашто се упо-
треба тих предмета окончава у III фази Сопотске културе. 

Изузетно велики број тих предмета пронађен је и на 
локалитету Бичке (Bicske) – бичке-сопотске културне гру-
пе, који су савремени са налазима у Славонији (Makkay, 
Starnini, Tulok 1996). У Мађарској, мањи број примерака 
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Слика 34 Слика 35

„Крстасти идоли“, 
локалитет Јонаците 

(преузето из  
Terzijska-Ignatova, 2004)

а. Локалитет Јонаците (преузето из Мацанова, 1994) 
б. Кукутени фаза А3, локалитет Фрумушица (Frűmuşica) 

(преузето из Gimbutas, 1987)

a. 
б. 

проналазимо још и на локалитету Асод (Aszód) (североис-
точна Мађарска, рана и класична фаза Ленђелске културе), 
Се (Sé) (рана фаза Ленђелске културе), Сексард (Szekszárd) 
(касна фаза Ленђелске културе), Ленђел. Зенговаркоњ, 
Естергом, Поросло и Саторалјаухељ (Lengyel, Zengovarkony, 
Esztergom, Poroszlo i Satoraljaujhely) (Makkay 1968, Makkay, 
Starnini, Tulok 1996). 

Према мишљењу истраживача локалитета Бичке, пред-
мете типа Ц I су током фазе Винча Ц, као последицу оства-
рених контаката, преузели носиоци Сопот-Бичке (Sopot-
Bicske), а потом је наследили носиоци Ленђелске култу-
ре (Makkay, Starnini, Tulok 1996). Дистрибуција тих пред-
мета ограничена је на Винчанску и Сопот-Бичке културу, 
али се спорадични примерци појављују и у Ленђелској. 
Ј. Макај (J. Makkay) истиче да се од првих анализа тих 
предмета (Makkay, 1968) па до данас територија распрос-
трањености није променила, само су „места налаза поста-
ла гушћа“ (Makkay, Starnini, Tulok, 1996). Према његовом 
мишљењу, тип Ц I може се везати само за поменуту тери-
торију и период. Појава тих предмета показује, истовре-
мено, да се корени Сопот-Бичке културе делимично нала-
зе у Винчанској, а да порекло Ленђелске води до локалног 
претходника – Сопот-Бичке културе (Makkay, Starnini, Tulok 
1996). Мишљење истраживача локалитета Бичке је да се 
ради о предметима за свакодневну употребу, с обзиром на 
бројност пронађених примерака, мада сама ископавања 
нису дала било какав податак који би прецизније одредио 
њихову намену. Једна од претпостављених намена надо-
везује се на мишљење Џ. Чапмана (J. Chapman) (1981), да 
се ради о теговима за вертикални разбој. 

На исток од винчанске територије, у Бугарској, прона-
лазимо предмете сличне типу Ц VI. 

Мацанова, до сада су такви предмети проналажени на ло-
калитетима у оквиру културних комплекса Коџадермен– 
Гумелница–Караново VI и Криводол–Салкуца–Бубањ (Mаца-
нова, 1994). На локалитету Јонаците (Юнаците) у западном 
делу горњотракијске низије, откривено је чак 66 таквих 
предмета, у хоризонту који је датован у III фазу касног хал-
колита Бугарске. Њихове димензије/распон кракова вари-
рају од 3,5 до 8 cm, мада преовладавају они пречника 6c m 
(примерак са Ата има пречник 5 cm). Сваки примерак има 
отвор у средини, а поједини имају још један коси отвор. 

В. Мацанова их тумачи као представе птица, односно 
орла, а то мишљење дели и С. Терзијска-Игнатова (2004), 
истичући да је рупа у средини служила да се они обесе, 
највероватније у кући. По њеном мишљењу, потврђеном 
експериментом, птице су на тај начин могле да у потпуној 
равнотежи „лете“, а с обзиром да су доње површине птичјег 
тела прецизније обрађене од горњих, закључак је да је то 
рађено са тенденцијом да се посматрају одоздо. 

На том локалитету пронађене су и фигурине птица које 
веома личе на примерак пронађен на локалитету Винча 
(Васић 1936а: сл. 615), са додатком у виду малог постамен-
та калемастог изгледа, на средини доње стране (трбуха 
птице). Перфорација је изведена под углом, кроз леђа ка 
предњем делу груди. С обзиром да су стајаће фигурине 
птица могле самостално да стоје захваљујући постамен-
ту, Терзијска-Игнатова изражава недоумицу око постојања 
перфорације – да ли је она имала посебну улогу, или је јед-
ноставно примењен исти принцип као и код свих осталих 
„птичјих“ идола. 

Она наводи да су фигурине и звечке сличног обли-
ка проналажене и у оквиру културе Кукутени – Трипоље 
(Terzijska-Ignatova 2004: str. 385). Стајаће фигурине птица, 

као и оне које су имале крстасти облик, углавном су про-
налажене у кућама или стамбеним зонама. Истовремена 
појава „крстастих“ птица, типичних за комплекс Криводол–
Салкуца–Бубањ, и реалистичнијих, стајаћих птица из ком-
плекса Коџадермен–Гумелница–Караново VI, по мишљењу 
Терзијске-Игнатове, још једном доказује да је постојао обо-
страни утицај, нарочито присутан на локалитетима као што 
је Јонаците, који се налазио у контактној зони та два кул-
турна круга. 

У култури Кукутени – Трипоље (Cucuteni – Trypillian) 
(фаза A3) (Gibutas 1987), као и у Ленђелској (Gimbutas 1991) 
и култури Караново, фаза VI (Mацанова 1994; Terzijska-
Ignatova 2004), орнитоморфне фигурине/амулети одликују 
се малом калемастом стопом, као и нешто другачијим обли-
ком тела него што је то случај код винчанских амулета. 

Основне карактеристике су исте: крстасто тело, које 
заправо чине четири крака са перфорацијом у средишту 
њиховог спајања. Код бугарских примерака понекад се, на 
једном или на свим краковима, појављују стилизоване про-
томе у виду антропоморфне или орнитоморфне главе. 

Бугарски аутори их називају „крстастим идолима“ 
(Mацанова, 1994; Terzijska-Ignatova, 2004). Како наводи В. 
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Савремена истраживања све више потврђују да се кул-
турне групације неолита не могу посматрати изоловано и 
да је међусобни утицај био присутан и значајан исто као и 
у много каснијим историјским периодима. Тај утицај се сва-
како није ограничавао само на пренос нових технологија и 
сировина, већ је сасвим извесно подразумевао и ширење 
нових идеја везаних за духовни живот. 

Неолитска религија и њени симболи појавили су се са 
новим начином привређивања, а Ж. Ковин (Cauvin 2000) 
сматра да се нови начин обезбеђивања егзистенције ши-
рио управо захваљујући ширењу нових идеја и начина 
мишљења. Посматрајући сваку културу за себе, у покрет-
ном материјалу уочавамо не само исте облике, него исте 
и величине и пропорције, исту орнаментику и исти на-
чин на који су прављени. Нормативи су дакле постојали, 
и били су прихваћени и строго поштовани без обзира на 
стотине километара удаљености, зато што су носили идеју 
о одређеној вери, моралним начелима и одређеној кул-
турној припадности. 

Материјални остаци указују нам да се идеја/идеологија, 
ширила од Блиског Истока преко Мале Азије до централ-
ног Балкана. Култне посуде, фигурална пластика, орнамен-
тика, понављају исту симболику – женско божанство, бик, 
птице (патка, сова), домаће животиње (пас, ован, јарац), ди-
вље животиње (јелен, медвед), мотив меандра, спирале. 
Иза облика сваке култне посуде, фигурине, жртвеника, ор-
намента крије се одређена идеја дефинисана/приказана, 
одређеним симболиком. Таква распрострањеност истих 
симбола говори нам да је негде постојао центар тих идеја, 
које се преносе на велике удаљености. Што је била већа 
удаљеност од тог примарног центра, то је и симбол – идеја 
изражена кроз одређени предмет или облик – попримао 
стилизованију форму или форму која је била „обојена ка-
рактером“ те културне заједнице. 

Када говоримо о предметима култа, ту посебност 
Винчанске културе одржавају управо амулети, који су је-
динствени за ту млађенеолитску групу. Осим што рефлек-
тују посебне карактеристике духовне културе носилаца 
винчанске групе, амулети својом јединственошћу, распрос-
трањеношћу и релативно-хронолошким опредељењем 
указују на путеве насељавања и ширења утицаја. Упркос 
томе, њихова симболика носи јасан неолитски карактер, 
чинећи Винчанску културу саставним делом једне широко 
распрострањене идеологије. 

Анализе су показале да међу „малим, перфорираним 
предметима, непознате намене, са траговима од узица“, мо-
жемо издвојити оне који су били култни предмети и они 
који су имали искључиво утилитарну намену. 

Првој групи припадају двокраки (тип А), трокраки (тип 
Б), антропоморфни (тип Д), орнитоморфни (тип Ф), седећи 
(тип Е) и амулети у облику посуда са сиском/дршком (тип 
Х). Њихова симболика, украшавање урезивањем – што је 
у Винчанској култури карактеристично само за предмете 
намењене култу – потом бојење, као и недостатак јасно 
утврђених димензија које би сугерисале утилитарну на-
мену, дају довољно аргумената да те предмете окаракте-
ришемо као култне. С друге стране, највећи број вишекра-
ких амулета (тип Ц), треба сматрати за утилитарне пред-
мете, највероватније калемове. На то указује постојање 

принципа у изради, везаних за димензије, изразито функ-
ционално осмишљавање облика предмета, као и недоста-
так декорисања урезивањем. То што и даље немамо јасну 
слику како су коришћени последица је мањка релевантих 
података везаних за контекст налаза. Стање очуваности, 
као и урези од узица, сугеришу закључак да то нису били 
предмети за „једнократну“ употребу, већ да су коришћени 
у дужем временском периоду. Малобројни подаци о кон-
тексу налаза дају повода да их сматрамо за предмете ве-
зане за кућу. Када су у питању амулети, начин њиховог ве-
зивања, али и облик и димензије, указују да је највећи број 
њих био привезан за неку врсту „постамента“, при чему је то 
могао бити и фиксни или мобилни „држач“, највероватније 
израђен од дрвета. Постојање примерака изразито малих 
димензија даје могућност за претпоставку да су неки од 
њих били „лични“ предмети. 

Вишекраки калемови такође су проналажени унутар 
кућа. Међутим, велике разлике у заступљености тих ути-
литарних предмета наговештавају или да су били повеза-
ни са неком радњом која није била у једнакој мери при-
сутна на свим винчанским насељима, или да су прављени 
и од дрвета, па тако немамо доказе о њиховом присуству. 
С обзиром на појаве везане за остали покретни материјал 
Винчанске културе, склони смо закључку да је прво обја-
шњење вероватније. 

За сада остаје нејасно шта је условило да се у Винчанској 
култури појави таква бројност и разноликост амулета. 
Премда су специфични за Винчанску културу, амулетима 
доминира општеприхваћена симболика, али не у виду жен-
ске фигуре, као што је то случај са антропоморфном плас-
тиком. Код винчанских амулета најзаступљеније су пред-
ставе консекративних рогова, односно бика, што нас наво-
ди да узоре потражимо у традицији претходног периода, 
међу специфичним амулетима Старчевачке и почетне фазе 
Караново групе. Чини се да у винчанској групи долази до 
својеврсне „еволуције“ у развоју амулета, па тако настаје 
симбиоза консекративних рогова/бика, женске фигуре и 
зооморфне или орнитоморфне представе у виду тзв. дво-
краких амулета (тип А). Највећа заступљеност управо тих 
амулета говори свакако о снази и „обиму“ заштите који су 
обезбеђивали, на шта указује и њихово присуство од најра-
нијих фаза па до краја Винчанске културе. 

Током друге тордошке фазе појављују се антропомор-
фни, трокраки и орнитоморфни амулети. За разлику од 
антропоморфних фигурина/божанства, које су најверо-
ватније биле коришћене у ритуалу, антропоморфни аму-
лети су имали апотропејску улогу. Орнитоморфни амуле-
ти (Ф I) направљени су као више или мање стилизоване 
представе птица, а обликом највише асоцирају на патке. 
Симболиком се могу везати једино за фигуралну пласти-
ку, где је глава антропоморфног божанства обликована на 
исти начин. Орнитоморфне главе имају и поједини седећи 
амулети, док су врхови кракова на неким примерцима дво-
краких моделовани у виду орнитоморфних протома. То нас 
наводи на закључак да је патка била један од битних ат-
рибута или персонификација божанства представљеног 
антропоморфним фигуринама, а да се птичјим амулетима 
желела нагласити управо та улога. Да ли се та птица може 
тумачити као симбол обнављања природе и почетка но-
вог циклуса плодностили или као гласник душа мртвих, 
остаје и даље отворено питање. Орнитоморфни амулети 
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карактеристични су за раније фазе Винчанске културе, док 
се седећи проналазе у њеним завршним фазама. Чини се 
да основну разлику између орнитоморфних и тзв. седећих 
амулета заправо представља време када су употребљава-
ни, а да им значење није нужно различито. Појава седећих 
амулета, и то на самом крају Винчанске културе, посебно је 
интригантна. Они обликом веома асоцирају на старчевачке 
„Венере“ и можда указују на потребу за враћањем на ста-
ре традиције у времену у којем долази до продора неких 
сасвим нових идеја и идеологије. 

Посебну пажњу привлаче амулети који су прављени 
у облику посуда: трокраки (тип Б), облика амфоре и/или 
„арибалоса“ (тип I), орнитоморфни (тип Ф II), облика орни-
томорфне посуде, као и амулети у облику посуда са сиском/
дршком (тип Х). То свакако указује на значај које су те посу-
де, односно њихов садржај или ритуал у ком су коришћене, 
имале за живот носилаца Винчанске културе. Једна од пре-
тпоставки је да се у амфорама, посудама са сиском/дршком 
и тзв. арибалосима, држала нека врста уља, па чак и да су 
посуде са сиском заправо уљане лампе. 

Малобројност тзв. јастучастих амулета за сада нам не 
дозвољава да тврдимо да су то заиста култни предмети. 
Могуће је да њихов мали број управо то потврђује, али исто 
тако постоји могућност да је реч о утилитарним предмети-
ма, што је пак тешко доказати због недостатка јасних тра-
гова употребе. 

Продукција, односно употреба амулета одсликава не 
само верска убеђења носилаца винчанске културне групе, 
већ присуство тих предмета може указати и на неке шире 
процесе и збивања током трајања ове културе. Статистичка 
анализа квантитативне заступљености култних предмета 
на локалитету Винча – Бело Брдо, приказана на графикону 

1, може се сматрати индикативним за највећи број вин-
чанских локалитета27. Будуће анализе показаће исправ-
ност ових резултата на целокупној територији Винчанске 
културе. 

У појави, односно употреби култних предмета, по 
својим особеностима издвајају се три фазе: градачка – по 
малом броју култних предмета у односу на претходне и по-
тоње фазе, Винча – Плочник I, по највећој бројности у од-
носу на све периоде, и завршна фаза – по најмањем броју 
култних предмета. 

У фазама Винча – Тордош I и II примећује се констан-
тан број жртвеника, просопоморфних поклопаца, антро-
поморфних фигурина и минијатурног посуђа, чија улога 
још увек није прецизно одређена: да ли су жртвеници – 
жртвеници, или је реч о лампама; да ли су просопоморфни 
поклопци везани за одређени тип посуда у којима се чува-
ла нека посебна врста хране; да ли су фигурине везане за 
одређени ритуал или су биле симбол божанства у кући; да 
ли су минијатурне посуде култног или профаног каракте-
ра. Упркос овим непознаницама, чини се да у том периоду 
нема неких значајних дешавања која би условила било как-
ве промене у начину испољавања верских убеђења. Мање 
промене уочавају се у фази Винча – Тордош II једино када 
су у питању удвортручавање броја амулета и појава „култ-
них хлебова“. С обзиром да амулети имају заштитни и лични 
карактер, везан за појединца или једно домаћинство, мог-
ло би се претпоставити да је након фазе успостављања на-
сеља дошло до периода стабилности и веће усмерености 

27  Изузев амулета и култних хлебова, који су резултат анализа ауто-
ра овог рада, подаци везани за остале предмете преузети су од С. 
Станковића (1986а). Резултате које приказује графикон треба при-
хватити са ограничењима које намећу статистичке анализе. 
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на личне проблеме становника. Појава „култних хлебова“ 
ишла би у прилог хипотези о редовним обредима везаних 
за свакодневни живот. 

У градачкој фази долази до преокрета. Све категорије 
култних предмета су и даље присутне, али је њихов укуп-
ни број се скоро преполовљен, уз изразиту унутрашњу ди-
спропрцију. Готово је двоструко мање жртвеника, просопо-
морфних поклопаца и фигурина, док је број минијатурног 
посуђа и амулета чак нешто увећан. Да ли то значи да су 
мање упражњаване поједине врсте култних обреда?

После овога, наступа период интензивне продукције, 
па самим тим и употребе култних предмета, због чега би 
се могло рећи да фаза Винча – Плочник I представља кул-
минацију испољавања религиозних веровања. Значајно се 
смањује број просопоморфних поклопаца, што указује на 
промене у веровањима и/или обичајима, а истовремено 
се изузетно повећава број амулета. Овде треба нагласи-
ти да највећи проценат амулета на епонимном локалитету 
чине заправо вишекраки калемови (графикон 8 – тип Ц II). 
Уколико их изоставимо, процентуална заступљеност аму-
лета у односу на друге предмете се донекле умањује, али 
то не мења чињеницу да су ти „заштитни предмети“ најброј-
нији управо у почетној плочничкој фази. 

С обзиром на њихов апотропејски карактер, може се 
закључити да је становништво осећало већу опасност и 
већу потребу за додатном заштитом. Касније историјске 
епохе показују да се повећана религиозност становништва 
јавља у периодима општих криза. 

На епонимном локалитету, налази из фазе Винча – 
Плочник II а–б, указују да долази до драстичног смањења 
броја свих врста култних предмета, као и потпуног престан-
ка употребе просопоморфних поклопаца и „култних хле-
бова“. С обзиром да у употреби и даље остају жртвеници 
(мада у изузетно малом броју), фигурине, минијатурно по-
суђе и амулети, остаје да се будућим истраживањима утвр-
ди да ли је након фазе Винча – Плочник I дошло до наглог 
прекида у традицији, па су у употреби остали само пред-
мети који су најуже везани за лична испољавања религи-
озних уверења? 

Винчански амулети (изузев вишекраких – тип Ц) су 
предмети култа. Стога њихова различита заступљеност 
на територији Винчанске културе мора указивати на раз-
личите односе према испољавању верских опредељења. 
Евидентно је да постоје зоне у којима не постоји ни један 
налаз амулета или су они веома малобројни. Таква је си-
туација на западу, истоку и највећем делу северне тери-
торије винчанске културе, а недостатак осталих предме-
та култа у тим регионима само потврђује ту констатацију. 
Истовремено, уочавају се зоне са локалитетима на којима 
су налази култне пластике и амулета бројни. Према тим па-
раметрима најзначајнији су региони око ушћа Саве у Дунав 
и југоисточни Банат, док се поред њих издвајају и зоне са 
локалитетима у средњем Банату, северној Шумадији, од-
носно око доњег тока Велике Мораве, као и зона око саста-
ва двеју Морава. Уколико прихватимо став који се може 
пратити кроз историјско и савремено доба, да су најзначај-
нији привредно-економски центри и најзначајнији култур-
ни центри, као и да се у њима у највећем обиму испољавају 
верска убеђења – онда те зоне на територији Винчанске 
културе морамо такође сматрати за главна привредна и 
културно-религиозна средишта. Самим тим, та насеља су 

се морала налазити на раскрсницама главних трговачких 
путева. Најновија истраживања о изворима драгоцених си-
ровина у привреди млађег неолита централног Балкана 
показују да је опсидијан са Винче, као и онај са локалитета 
југоисточног Баната, потекао са карпатских лежишта дана-
шње Словачке и Мађарске (Tripković, Milić 2009). Најважнија 
лежишта соли налазе се у Горној Тузли и у Трансилванији 
(Chapman, 2001). Осим источне Србије, значајна лежишта и 
рудници бакра налазе се и у румунским Карпатима. 

Највећа количина опсидијана на подручју Винчанске 
културе потиче са Потпорња, а потом Винче. Поседовање 
тих великих количина изузетно драгоцене сировине, до-
премане са велике удаљености, недвосмислено указује 
и на значај тих насеља, као главних центара трговине. 
Уколико посматрамо карте распрострањености, укљу-
чујући и регионе ван територије Винчанске културе, налази 
са насеља дуж Тисе (попут Чоке, Матејског Брода, Арадца и 
Ботоша) указују да су се амулети појавили у почетним фа-
зама Винчанске културе. У југоисточном Банату, покретни 
материјал са Потпорња, Старог села и Канала Месић на-
говештава да су та насеља такође настала у првом таласу 
насељавања. У тој првој фази настајања Винчанске култу-
ре проналазимо двокраке амулете (тип А). У истој фази, на 
истим локалитетима, односно дуж истог пута од југоисточ-
ног ка средњем Банату, проналазимо и вишекраке амуле-
те-калемове (тип Ц I и Ц II). Из југоисточног Баната, ободом 
некадашње мочваре, преко средњег Баната, пут је Тисом 
водио ка словачким лежиштима опсидијана. У подножју 
Карпата, на крајњем североистоку Мађарске, на локали-
тету Мезоковесд (Mezökövesd) у оквиру групе Сатмар, у 
једној кући пронађен је примерак „идола” који има изглед 
винчанских двокраких амулета. Међу осталим култним ма-
теријалом пронађен је и пљоснати предмет овалног обли-
ка, благо испупчене горње стране украшене угласто-меан-
дроидним линијама, који веома подсећа на „култни хлеб“ 
Винчанске културе. Анализама C14 датован је у период 
5600–5500 година пре нове ере, односно у период пара-
лелан са завршним фазама културног комплекса Старчево–
Кереш–Криш и почетним фазама Винчанске културе (Kalicz, 
Koos 1997). Анализе опсидијана са локалитета Винча – Бело 
Брдо показују да се највећа количина те сировине пронала-
зи управо у најстаријим слојевима насеља (Tripković, Milić 
2009), па је и пут Тисом сигурно био од изузетног значаја. 
Разлог постојања најстаријих винчанских налазишта дуж 
тог пута могао би да лежи управо у овој чињеници. Већ 
крајем тордошке фазе опада потреба за опсидијаном, па 
се и насеља дуж Тисе полако гасе. Насеља у северном и 
средњем Банату (Чока, Матејски Брод, Арадац) током тор-
дошке фазе престају да насељавају носиоци Винчанске кул-
туре. Карактеристике двокраких и вишекраких амулета са 
локалитета Стара Сарча код Зрењанина указују на при-
суство Винчанске културе у каснијим фазама. Реч је о нај-
севернијем локалитету на подручју данашње Војводине на 
коме се амулети појављују након тордошке фазе, па тако ту 
зону можемо сматрати за гранично подручје са потиском 
културом. 

Од истока, долином Дунава, настарији налаз амулета – 
односно вишекраког калема (тип Ц II) – проналазимо неш-
то касније на Винчи (▼8 m), а у другој тордошкој фази и на 
Бањици (тип Ц I). Ситуација на епонимном локалитету на-
говештава да је настао нешто касније током примарне фазе 



67

Закључна размарања

насељавања и да је, као и код већине локалитета јужно од 
Саве и Дунава, прво био прихваћен тип Ц II. Нешто касније, 
прихвата се и тип Ц I, вероватно под утицајем примарне 
зоне, али се тај тип на Винчи јавља у далеко мањем броју. 
Секундарно ширење ишло је ка југу, на шта указује појава 
типа Ц I и Ц II на Црнокалачкој бари. С обзиром да је насеље 
датовано од друге тордошке фазе, намеће се закључак да је 
на том локалитету био изражен утицај из примарне зоне, па 
се стога може сматрати важним центром јужне винчанске 
територије. Други правац секундарног ширења ишао је ка 
румунским Карпатима, како нам то показује присуство типа 
Ц I и Ц II од Б2 фазе (периодизација Ђ. Лазаровићија, ▼ 7 m 
на Винчи) на Зорленцу и Лиубцови. Пут према Зорленцу во-
дио је сигурно из југоисточног Баната, на шта указују број-
не аналогије са потпорањским примерцима амулета. Из 
средњег Баната, дуж Бегеја стизало се до Трансилваније, а 
на том путу наилазимо на локалитете са налазима амулета 
– Уивар, Парца и Тордош. 

Сви остали налази, како типа Ц I на северу тако и типа Ц 
II на југу винчанске територије, припадају плочничким хо-
ризонтима. Тако се налази типа Ц I проналазе дуж Дунава на 
територији сопотске и сопот-бичке групе, спорадично од 
фазе Винча – Плочник I, док су током фазе Винча – Плочник 
II типични и бројни. Изузетно велики број проналазимо на 
локалитеу Бичке у данашњој Трансданубији, док се мести-
мично појављују и на још неколико локалитета. То нам на-
говештава да је Дунав током плочничке фазе постао глав-
ни пут комуникације. Чињеница да се двокраки и трока-
ки амулети, проналазе само на локалитету Саматовци као 
појединачни налази, не потврђује суживот носилаца со-
потске и винчанске групе, већ може да укаже на егзогами-
ју. С друге стране, налази вишекраког калема типа Ц I због 
велике бројности, пре свега на локалитету Бичке, могу да 
укажу на утицај било контактима, било мигрирањем дела 
винчанског становништва. Управо захвајујући тим више-
краким предметима, Ј Макај констатује да је Сопот-Бичке 
настала од Винчанске, а Ленђелска од Сопот-Бичке културе. 
Дакле, настанак сопотске, сопот-бичке групе би можда мо-
гао да се објасни мигрирањем носилаца Винчанске културе 
Дунавом на нове територије, и мешањем са аутохтоним ста-
новништвом. Ради се очигледно о мањим групацијама, које 
временом губе свој културни и етнички идентитет. 

На епонимном локалитету, Винча – Плочник I је фаза у 
којој се наилази на највећи број амулета, а међу њима до-
минирају вишекраки амулети типа Ц II. То је сасвим извесно 
период кулминације Винчанске културе, врхунац не само 
културног него и технолошког развоја, што се одсликава и 
кроз заступљеност амулета и вишекраких предмета/кале-
мова, који се јављају и у новим, технолошки напреднијим 
облицима. Након тога, као и код свих потоњих култура, 
наступа њено опадање. У последњим фазама територија 
Винчанске културе се смањује, што се оставља траг и на 
амулетим. Њихов број је значајно мањи, попримају готово 
схематизоване облике, а смањују се и димензије. Појављују 
се седећи и амулети облика посуде са сиском/дршком. У 
последњој фази они су заступљени само у „енклавама“ – у 
широј зони ушћа Саве у Дунав и у југоисточном Банату. Те 
„енклаве“ настале су недалеко од некадашњих највећих и 
најважнијих економских и културних центара – Потпорња 
и Винче. 

У плочничкој фази, технологија експлоатације и прера-
де бакра већ поприма виши ниво, како то показују и налази 
са Плочника. Опсидијан губи на значају, па тако Потпорањ 
– који је очигледно био најважнији центар трговине опси-
дијаном, а по неким подацима и центар израде/дистрибу-
ције каменог и кременог оруђа – полако одумире. С дру-
ге стране, Винча – која тргује и сољу, али и цинабаритом 
– наставља живот до скоро последњих фаза истоимене 
културе. Да ли је у тој богатој и изузетно напредној култу-
ри дошло до великих социјалних диференцијација, које су 
довеле до њеног распада, за сада је питање без одговора. 
Чињеница да се на њеној територији, у периферним, ме-
шовитим етничким зонама, у следећем раздобљу формира 
неколико група сасвим другачијих културних перцепција, 
али са евидентим винчанским утицајима, могло би да ука-
же на такве узроке њеног нестанка. 

Изузетно богатство Винчанске културе култном плас-
тиком указује не само на развијен духовни живот, већ и 
на дубока верска уверења и значај вере у свакодневном 
животу њених носилаца. Свака кућа имала је свој „свети“ 
простор, односно своје „свете“ предмете, који су се корис-
тили у ритуалима важним за одржање породице. Реткост 
налаза зооморфних, орнитоморфних и антропоморфних 
посуда, коришћених у обредима са либацијом, могао би 
можда да укаже да се ти обреди нису практиковали у сва-
кој кући, већ да су се одржавали на нивоу заједнице, при 
чему је сасвим могуће да је постојала посебна особа који 
је тај чин обављала. 

Када су у питању млађе фазе развоја винчанске групе, 
захваљујући налазима са локалитета Јаково – Кормадин, 
као и из Парце, можемо закључити да су тада већ постојали 
посебни објекти намењени култу. Међутим, налази амулета 
са Кормадина показују да су они коришћени како у објекти-
ма свакодневне намене, тако и у онима са посебним, култ-
но- ритуалним наменама. 

Трагови од узица, односно начин везивања, као и ма-
сивност амулета, указују да су они или висили или били 
привезани за неко место унутар куће, које је свакако има-
ло посебан значај. Тиме су они били „заштитна средства“ 
једног домаћинства, а могућно и неког простора, док је тек 
мали број могао бити коришћен као лично средство заш-
тите, које је ношено све време. 

Премда представљају групу култних предмета, који би 
се могли окарактерисати као „секундарни“ у односу на ан-
тропоморфне фигурине и жртвенике, управо због своје је-
динствености амулети дају прецизније обрисе слике кул-
турног идентитета њихових носилаца. Истовремено, поред 
других предмета култа, као и присуства драгоцених сиро-
вина, својом распрострањеношћу и квантитетом у поједи-
ним регионима и насељима Винчанске културе показују да 
је у периоду млађег неолита већ јасно формирана културна 
и социјална издиференцираност становништва. 
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Л О К А Л И Т Е Т И

1Локалитет АТ (Westrand)28 

Локација:
Налази се на северном ободу самог града Вршца, у подножју Вршачких плани-
на. Локалитет је веома простран, а утврђен је на површини од приближно 16 
хектара (Joanović 1991)29. Смештен је на лесној греди, окруженој алувијалним 
депресијама, Великим и Малим Ритом. 

Историјат истраживања:
1888. године: Први налази са откривени приликом градње средиштанског 
канала. 
1970-тих година: Прва заштитна и сондажна истраживања на површини од 
200 m2. Дефинисано присуство Старчевачке и Винчанске групе, али и артефакта 
горњег палеолита, као и енеолита, средњег бронзаног доба, старијег и млађег 
гвозденог доба и сарматски материјал (Прикић, Јоановић 1978). Површина 
коју захвата локалитет интензивно се користи за обраду земље, а у периоду 
између два светска рата био је коришћен као виноград, тако да су слојеви зна-
чајно поремећени. 

Датовање:
Ш. Јоановић: Винча – Плочник I-IIa, Винча-Плочник IIb (Joanović 1986; Joanović 1989; Joanović 1996). Анализа антропо-
морфне пластике показује доминацију тих предмета из периода Винча – Плочник I–II, мада се у малом броју појављују 
примеци који се могу везати за Винча – Тордош, па чак и за старчевачку културу (Јоановић, 1996). 

М. Гарашанин: Винча – Тордош, на дубинама 9–8 m, али је заступљен и материјал плочничке фазе (Garašanin 1951: 72, 91). 

Ђ. Лазаровићи: Винча – Плочник IIa. Износи мишљење да се на подручју Баната формирао један посебан фацијес ове 
познонеолитске културе (Lazarovici 1979: 137). Управо материјал из Ата, као и онај из Ковина, Лазаровићи наводи као 
примере тог посебног културног стила у српском делу Баната. 

Највећи део материјала са Ата није публикован, а осим вршачког музеја значајне количине материјала налазе се и у 
приватним колекцијама. 

2   Локалитет Канал Месић 

Локација:
Са источне стране пута ка Темишвару и супротне стране некадашње баре, преко пута Ата, на северном ободу садашњег 
града (Mileker 1906; Joanović 1978: 24). 

Историјат истраживања:
1903. године: приликом регулисања тока Месића, Ф. Милекер обилазио је овај простор и сакупио веома бројан 
материјал. 

1954. године: изграђено језеро, тако да је локалитет сада уништен. 

На локалитету нису никад вршена ископавања, али се на основу покретног материјала закључило да је постојало на-
сеље старијег неолита (Старчево), млађег неолита (Винча), енеолита (култура Чернавода III), као и бронзанодопска не-
кропола (Прикић, Јоановић 1978: 24). 

Датовање:
М. Гарашанин: Сматра да је ово насеље било насељено од ране тордошке фазе (Garašanin 1951: 73). 

28  Документација Ф. Милекера, премда педантно вођена, понекад је лишена прецизне локације налазишта, јер се ослањала на неке реперне та-
чке које више нису познате или присутне. Тако је остала недоумица, да ли су локалитети Ат и Вестранд један исти локалитет, с обзиром да се 
према документацији налазе на истој, северној страни града, и то у истој зони. У старијој српској археолошкој литератури понекад се појављују 
оба назива, и њима се означавају два локалитета. Захваљујући детаљном проучавању документације и увида у материјал, Ш. Јоановић је кон-
статовала да је ипак у питању један локалитет, те се од 1970-тих година, тај локалитет означава само именом Ат, премда недоумица око нази-
ва Вестранд није у потпуности разрешена. Наиме, у књизи улаза музејског материјала, налази са Ата уписани су као „налази приликом градње 
пруге за Лугош“. Предмети који су откривени копањем канала у регистар су уведени под локалитет „Westrand“. Мишљење је аутора овог рада да 
је Ф. Милекер именом „западна страна“ заправо означио део локалитета Ат дуж запане стране великосредиштанског канала, који је се прости-
рао у правцу Ватина. С обзиром на веома малу удаљеност између те две локације, свакако се ради о истом локалитету на северном рубу града, 
на југозападној страни греде која се простире ка Ватину и румунској граници. 

29  Следећа истраживања у истој зони предузета су 1984. године, када је циљ био да се утврди стратиграфија палеолитских налаза на овом 
локалитету. 
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3Локалитет Кремењак, Потпорањ 

Локација:
У селу Потпорањ, 15 километара јужно од Вршца. Утврђено је да је некадашње 
насеље захватало источни руб данашњег села, и даље на исток према желез-
ничкој прузи Вршац–Бела Црква. Изградњом канала Дунав–Тиса–Дунав (ДТД) 
пресечен је и уништен велики део локалитета. Сматра се да налазиште заузи-
ма око 100ha, док је дебљина кутурног слоја 2,5–3,4m и представља једно од 
највећих винчанских насеља у Подунављу (Брукнер 1960: 230; Jоановић 1982; 
Chapman 1981). 

Историјат истраживања:
1882. године: Локалитет је констатовао Ф. Милекер након отпочињања хи-

дролошких радова на овом потесу. 
1899. године: Прва ископавања Ф. Милекера (Прикић, Јоановић 1978). Тим 

ископавањима, као и рекогносцирањима и поклонима, прикупио је бројан и 
изузетан материјал Винчанске културе (Mileker 1938). 

1957. године – Заштитна археолошка ископавања због изградње канала 
ДТД30. На око 160m2 установљено постојање надземних правоугаоних кућа, а остаци указују да је насеље страдало у 
пожару (Брукнер 1960: 230). 

2011–2012. године: Почетак систематског истраживања локалитета

Датовање: 
О. Брукнер: Винча – Тордош фаза (Брукнер 1960: 230)

Б. Брукнер: Истиче да постоје три стамбена хоризонта, од којих први припада почетку тордошке фазе, други млађој 
тордошкој и трећи почетку плочничке фазе (Brukner 1968: 68). 

М. Гарашанин: Винча – Тордош и делом плочничка фаза (Garašanin 1951: 76). 

Ш. Јоановић: Анализа антропоморфних фигурина показала је њихово присуство од фазе Винча – Тордош I до фазе 
Винча – Плочник IIa (Јоановић 2002). Анализа глачаног каменог оруђа, које је хронолошки мање осетљиво, наговештава 
типолошке и хронолошке паралеле са Лепенским Виром I па све до Винча – Плочник II фазе (Јоановић 2003). 

Д. Срејовић: Сматра да је потпорањско насеље настало можда и пре оног у Винчи (Srejović 1964: 88). 

4 Локалитет Потпорањска граница (Старо село) 

Локација: 
У непосредној близини села Потпорањ ка североистоку (Mileker 1938: 119; Прикић, Јоановић 1978:27). Лоциран је уз не-
кадашњи пољски пут за Потпорањ, на десној обали реке Криваје, односно на малој узвишици између железничке пруге 
за Белу Цркву и канала ДТД. Сматра се да заузима приближно пространство од 6ha (Прикић, Јоановић 1978:27). 

Историјат истраживања:
1914. године: Ф. Милекер предузео мања ископавања, а потом је наставио пажљиво праћење терена током низа го-

дина, прикупивши значајан материјал који указује на постојање насеља винчанске групе31. 

Датовање:
М. Гарашанин: Најраније време тордошке фазе (Garašanin 1951: 73). 

30 У постојећој теренској документацији, која се налази у Градском музеју Вршац, наводи се да су 1957. године отворене четири сонде. Сонда II 
отворена је на оси кинете, док су сонде III – V отворене западно и југозападно од садашњег канала. Копало се у просеку 10 откопних слојева, 
просечне дебљине 20–25 cm, до дубине од око 2,4 m, а материјал је у целости припадао Винчанској култури, са спорадичним налазима стар-
чевачког материјала. 

31 У оквиру неолитског насеља тада откопани скитски гроб био је означен као неолитски гроб са паљевином. 



5 Локалитет церовица 

Локација:
Јужно од Потпорња, са леве стране Караша (општина Бела Црква), у јужном 
делу атара Банатске Суботице, у непосредној близини Чешког Села на падини 
поред Фабијанског потока. Нови винчански локалитет, откривен 1976. године 
(в. Joanović 1976). Процењује се да је винчанско насеље захватало површину 
од око 3ha (Madas 2001: 6). 

Историјат истраживања:
1976–77. и 2008. 32 године: Рекогносцирањем терена са површине је при-
купљен бројан археолошки материјал (Joanović 1976; Прикић, Јоановић 1978: 
18). 

Датовање:
Ш. Јоановић: Керамички налази указују да је насеље успостављено већ са по-
четним фазама Винчанске културе (Joanović 1976; idem 1992). На бројним фраг-
ментима керамичких посуда јасно се разазнају карактеристике секундарног пе-

чења, највероватније пожара у ком је то насеље настрадало (Madas 2001: 6). 
Материјал са локалитета налази се у приватним колекцијама и вршачком музеју и није публикован. 

6 Локалитет Иберланд 

Локација:
Од Церовице, спуштајући се ка југу уз леву обалу Караша, налази се село Јасеново и локалитет Иберланд. Локалитет 

се налази источно од села и омеђен је путем и пругом Вршац–Бела Црква, простирући се све до обале Караша. 

Историјат истраживања:
1952. године: Локалитет констатован рекогносцирањем, када је прикупљен материјал Винчанске културе (Прикић, 

Јоановић 1978:32). Материјал до сада није публикован. 

7 Локалитет царина 

Локација:
Потес Царина налази се јужно од села Црвена Црква, на граници атара Врачев Гај. На источној страни локалитет 

допире до удољице изнад које је потес Краљица, док се са северне стране граничи потесом Бара. Процењује се да је 
насеље у Царини покривало површину од око 8ha, па се стога може сматрати великом и пространом праисторијском 
насеобином основанoм у северном делу простране Врачевгајске котлине (Madas 2001: 21). 

Историјат истраживања:
1971. године: Површински материјал прикупио професор историје Озрен Радосављевић33 (Прикић, Јоановић 1978: 
46). 

1973. године: Контролом терена на површини земље примећен бројан керамички материјал Старчевачке и Винчанске 
културе. На истом терену налажени су и фрагменти сарматских посуда, а у крајњем источном углу овог потеса и некро-
пола средњег века. 

Материјал се чува у вршачком музеју и није објављен, док се један део и даље налази у приватној колекцији (Прикић, 
Јоановић 1978: 46). 

32 Године 2008 рекогносцирање обавили кустоси вршачког музеја И. Пантовић и Д. Јовановић. 

33  О. Радосављевић је прикупио бројан материјал, који је једним делом поклонио Градском музеју у Вршцу, док се део материјала и даље налази 
у његовој приватној колекцији. Материјал који је О. Радосављвић поклонио ГМВ води се као Збирка О. Радосављевића. 
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8 Локалитет Чолакова воденица 

Локација:
Налази се на 3 километара источно од Ковина, на узвишеном терену старе 
обале Дунава. 

Историјат истраживања:
1895. године: Први налази, када је и утврђено да се ради о неолитском насељу 
(Milleker 1897, 1897a; Прикић, Јоановић 1978: 33). 
Констатовано је насеље са огњиштима из периода неолита, као и већи број це-
лих, односно фрагментованих алатки од камена. Поред неолитског материјала 
констатована је и некропола урни инкрустоване керамике. Већи део нађеног 
материјала доспео је у приватне збирке. 

1950. године: Приликом претраге терена, констатован је винчански и бронза-
нодопски материјал на површини. Сада се чува у вршачком музеју (Прикић, 
Јоановић 1978: 33). Материјал није публикован. 
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Саисичке анализе

Табла 3

Двокраки А I/ 68 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

A 11 35,36 4,6 100%
12 134,35 8,0 80%
20 25,31 3,8 90%
24 26,28 4,2 75%
33 31,42 4,6 63%
45 41,87 4,4 90%
68 62,18 6,0 95%
73 66,56 5,6 97%
79 49,26 4,9 97%
80 76,66 6,3 50%
81 56,03 6,3 97%
83 34,19 5,3 95%
84 34,16 5,2 90%
96 77,75 8,5 90%
97 60,70 6,3 80%

101 36,78 4,5 97%
104 47,36 5,0 80%
105 56,51 5,2 47%
108 34,42 4,9 100%
113 13,03 3,7 95%
118 95,74 6,5 100%
119 39,81 5,7 100%
121 30,47 4,0 90%
122 34,64 5,3 85%
123 38,57 5,3 100%
124 48,69 4,8 80%
125 38,02 4,5 85%
128 10,93 3,7 90%
138 32,32 3,3 70%

CAR 172 5,3 90%
178 3,4 90%

CER 182 73,45 8,3 50%
184 37,34 5,2 85%
186 6,5 95%
187 5,7 90%
189 5,8 100%
190 6,0 100%
197 4,2 100%

ČV 202 56,92 5,9 90%
P 205 87,69 7,5 75%

206 68,96 7,2 50%
209 53,07 5,5 80%
210 40,94 5,7 80%
212 69,3 5,8 100%
215 111,05 7,3 80%
217 58,96 6,3 100%
218 113,42 7,0 100%
221 44,31 5,0 100%
222 47,96 4,9 45%
225 193,13 9,4 85%
229 114,84 7,1 85%
230 101,35 6,6 85%
231 36,70 4,9 85%
233 20,27 4,4 85%
234 174,10 7,6 85%
236 18,87 3,0 45%
252 65,87 6,1 95%
276 26,18 4,1 100%
287 56,24 4,3 45%
288 50,68 5,6 70%
290 45,04 5,2 40%
302 99,66 6,3 70%
320 19,87 20%
321 14,46 4,0 35%
322 87,39 6,1 70%
332 87,93 6,9 97%
333 22,17 3,7 75%

SS 339 30,60 5,0 50%

Двокраки А I I I / 64 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

A 8 79,35 6,4 100%
9 54,25 5,6 100%

13 29,87 4,6 100%
14 46,16 5,9 80%
16 31,61 4,6 95%
34 13,03 3,3 100%
38 33,80 4,3 75%
39 37,25 5,0 100%
40 31,84 4,8 90%
44 41,79 4,7 90%
49 14,22 3,4 50%
50 27,81 5,0 85%
69 54,27 5,5 95%
70 61,42 5,8 95%
72 70,06 5,3 50%
74 99,18 6,4 100%
76 38,06 5,6 97%
77 52,21 5,7 50%
86 28,85 5,2 90%
88 27,43 4,0 90%
89 14,72 3,7 85%
90 35,34 5,2 70%
91 52,60 6,0 80%
95 56,74 5,5 97%
98 52,22 5,6 80%

100 35,77 4,9 95%
103 34,85 5,0 85%
106 37,23 5,1 100%
107 27,04 4,8 95%
109 32,78 4,3 100%
110 14,26 3,4 100%
111 43,81 5,0 95%

 23,95 4,4 97%
114 11,44 3,2 97%
115 24,19 3,8 100%
116 23,72 4,4 90%
117 28,8 5,2 100%
120 44,27 5,0 100%
126 24,85 4,2 85%
131 38,20 4,0 85%
135 34,09 4,5 85%
136 28,37 4,2 85%

CER 195 5,4 100%
P 213 72,05 5,9 100%

214 45,15 5,3 80%
216 71,03 5,7 80%
219 88,28 7,0 45%
220 42,06 4,9 100%
223 73,64 5,0 95%
224 39,90 4,3 97%
226 108,34 6,6 100%
227 75,53 5,6 100%
228 118,20 7,0 80%
241 20,03 25%
269 139,15 7,6 90%
273 77,33 6,0 100%
274 122,36 7,4 100%
279 37,08 5,8 50%
280 130,69 7,6 85%
282 58,96 6,1 25%
284 14,69 3,6 65%
301 3,1 50%
317 48,51 4,2 65%
318 38,06 6,4 50%

Двокраки А I I / 9 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

I 203 4,1 90%
P 207 57,53 4,8 100%

206 56,36 4,7 100%
232 30,96 4,1 75%
240 27,73 4,7 50%
253 101,99 7,0 50%
283 21,57 4,3 50%
334 23,51 3,6 95%
343 43,90 4,2 65%

A AT
P POTPORANJ

CAR CARINA
CER CEROVICA

I IBERLAND
KM KANAL MESIĆ
SS STARO SELO
ČV ČOLAKOVA VODENICA

Двокраки А I V/ 44 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

AT 7 87,01 6,9 100%
10 50,39 5,1 100%
17 21,40 5,0 95%
18 59,12 5,6 90%
19 30,09 5,1 90%
21 20,08 5,8 50%
22 27,34 4,6 80%
23 14,42 3,5 95%
25 42,02 4,8 100%
35 3,90 2,5 95%
42 26,49 5,1 95%
43 32,60 5,2 70%
54 14,43 3,6 95%
55 35,64 5,0 95%
56 27,35 4,5 75%
57 46,74 5,4 95%
58 19,38 4,8 95%
59 16,39 4,2 95%
71 76,04 6,0 90%
75 55,10 5,5 88%
78 48,28 5,6 95%
82 35,58 4,8 95%
85 39,41 4,8 100%
87 32,48 5,1 95%
92 31,29 4,6 100%
93 16,09 4,3 100%
94 13,85 3,5 100%
99 42,73 6,2 50%

102 32,13 4,9 100%
127 101,08 7,3 95%
129 43,93 4,5 80%
130 12,29 3,8 90%
132 16,28 4,0 85%
133 24,12 4,2 90%
134 44,32 5,3 85%

CAR 169 38,11 5,5 100%
170 19,39 3,8 100%

CER 198 5,3 97%
P 211 40,59 6,5 80%

235 44,71 4,7 85%
291 65,94 5,7 95%
303 47,85 5,2 60%
313 65,17 9,2 50%
335 14,43 4,2 97%

Димензије и проценат очуваности 
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Вишекраки ц / 38 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

A 1 163,08 8,9 97%
30 29,56 5,0 85%
31 36,67 5,0 80%
47 27,58 4,7 85%
52 23,75 4,1 85%
60 11,96 3,0 50%
61 41,01 4,8 90%
62 14,35 4,0 30%

151 70,01 5,5 90%
152 83,66 4,3 100%
153 40,16 4,0 97%
154 43,30 4,7 100%
155 38,33 4,3 100%
156 64,59 5,4 100%
157 67,23 5,8 97%
158 36,42 4,2 85%
159 43,99 4,6 70%
161 70,46 5,1 97%
163 16,49 3,1 80%

CAR 175 3,4 85%
179 5,6 90%

CER 181 19,49 4,2 25%
191 5,3 90%
193 4,8 45%

P 243 144,87 7,3 97%
244 85,08 6,4 97%
249 37,55 4,1 90%
254 49,54 4,0 75%
260 108,12 6,7 80%
262 35,65 4,9 65%
263 57,92 6,7 75%
271 14,36 3,8 75%
272 48,26 4,1 100%
278 126,67 6,4 90%
330 139,26 6,3 90%
331 135,68 6,3 97%
336 21,34 4,1 50%

SS 341 9,52 50%

Антропоморфни Д / 20 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

A 32 35,03 4,5 80%
36 42,77 5,5 80%
37 31,99 5,2 95%

164 50,75 5,3 90%
165 48,36 5,4 90%
166 24,25 4,0 75%
167 16,40 3,9 70%
168 19,02 4,2 80%

CAR 171 6,0 100%
CER 183 29,82 4,9 35%

P 238 53,67 5,2 40%
239 46,35 3,8 25%
265 75,36 4,5 90%
266 70,57 5,8 90%
267 73,69 6,3 70%
268 127,89 8,5 97%
270 113,17 6,3 85%
277 56,55 5,3 95%
324 128,82 8,1 80%

SS 342 16,72 4,1 70%

Седећи/зооморфни Е / 16 
комада

Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

A 2 23,17 3,8 95%
3 37,86 5,9 100%
4 17,19 4,4 97%
5 46,34 5,1 100%
6 23,15 4,4 100%

26 61,88 5,8 95%
53 43,89 5,6 100%
63 19,57 95%

139 49,27 5,2 100%
140 46,21 4,8 90%
141 22,14 3,2 85%

CAR 176 6,8 100%
177 5,3 100%

CER 188 3,5 80%
196 5,7 97%

P 300 113,50 7,0 95%

Орнитоморфни Ф / 28 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

CER 180 32,98 4,7 45%
KM 204 35,31 3,1 40%
P 242 136,64 3,6 45%

245 107,31 5,6 97%
246 108,28 4,6 97%
250 136,53 5,2 95%
251 60,35 3,8 45%
294 170,36 4,7 75%
296 74,93 3,4 85%
297 150,83 4,4 75%
298 98,30 4,7 90%
299 57,13 3,3 90%
307 47,48 15%
308 0,00 4,2 65%
309 104,81 4,6 40%
310 30,72 3,6 35%
311 80,39 3,1 80%
312 33,32 3,8 50%
314 102,27 5,5 45%
315 46,90 2,8 40%
316 31,62 20%
325 145,01 5,6 100%
326 119,80 5,8 95%
327 39,50 2,8 97%
328 73,30 4,2 100%
329 167,66 7,1 97%
338 51,28 5,9 50%
306 44,39 4,8 45%

Јастучасти Г / 3 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

A 64 30,17 4,0 100%
149 54,32 4,5 100%
150 14,09 4,0 95%

Облика посуде Х / 11 комада
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

A 27 17,01 3,5 100%
28 26,35 3,7 97%
29 33,60 5,0 95%
65 48,24 3,6 97%
67 83,31 7,1 95%

143 38,34 3,1 95%
144 31,43 3,4 65%
145 22,63 2,9 95%
146 25,03 4,1 50%
147 15,48 3,7 95%

P 292 32,05 4,5 95%

Трокраки Б / 21 комад
Lok. Kat. Br. T/g H/cm Očuv. 

A 46 17,97 3,9 100%
48 95,84 6,0 100%
51 50,60 4,3 85%
66 115,72 7,1 97%

142 90,16 5,2 85%
162 41,88 4,6 95%

CAR 173 4,3 95%
174 4,8 97%

CER 192 4,9 85%
194 7,0 100%
200 38,98 4,4 55%

ČV 201 51,53 5,2 100%
P 257 131,17 7,1 90%

258 38,51 4,8 90%
261 82,80 4,2 90%
264 124,20 5,9 100%
275 189,34 8,2 95%
281 58,23 5,6 45%
286 46,88 4,7 30%
304 111,99 5,8 60%
305 131,07 5,6 75%

A AT
P POTPORANJ

CAR CARINA
CER CEROVICA

I IBERLAND
KM KANAL MESIĆ
SS STARO SELO
ČV ČOLAKOVA VODENICA

Табла 3
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AT

in
v.

 b
r. 

45
26

Sedeći zoomorfni amulet. Telo loptasto. Na jednom 
kraju izvučen vrat sa malom glavom, na kojoj su mo-
delovane kupaste uši i nos. Na donjem kraju - hori-
zontalno u odnosu na vrat, izvučene dve kratke, valj-
kaste noge, sada fragmentovane. Perforacija izvede-
na kroz „leđa” i sedalni deo. Izrađen od gline izmeša-
ne sa krupnijim peskom. Oker boje pečenja, delimič-
no nagorela.

kat. br. 
4

uslovi nalaza: Slučajan nalaz prilikom kontrole zemljanih radova, 1972.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,4 cm; telo R 2,4 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
25 Ornitomorfni ili zoomorfni amulet, loptastog tela. 

Na „gornjoj” strani, koso izvučen valjkasti vrat, koji se 
pri kraju stanjuje i završava zakošenom površinom 
na kojoj se nalazi malo ispupčenje. Na „donjoj” stra-
ni, aplicirane dve kratke valjkaste noge. Na leđima 
figurine, neposredno iza vrata, telo koso perforira-
no sa otvorom na donjoj strani iza „nogu”. U trenut-
ku nalaza, kroz otvor je bila provučena tanka ptičja 
kost, tako da je figurina mogla biti uspravno postav-
ljena, a ne okačena kao amulet. Kost je u gornjem 
delu dopirala do glave. Od gline, sa tankom prevla-
kom na površini, zaglačana, mrkosmeđe boje.

kat. br. 
3

uslovi nalaza: Slučajan, površinski nalaz.

publikacija: Neolit južnog Banata, katalog izložbe, Pančevo 1978.

dimenzije: visina 5,9 cm; promer tela 2,7 x 3,6 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
24

Sedeći amulet. Nedostaje gornji deo vrata sa gla-
vom. Iz loptastog tela horizontalno izvučene dve 
paralelno postavljene noge, koje se kupasto sužava-
ju ka vrhu. Na gornjem delu tela izvučen cilindričan 
vrat. Perforacija na leđima, sa izlazom na sedalnom 
delu tela. Izrađena od gline izmešane sa krupnijim 
peskom, oker boje pečenja.

kat. br. 
2

uslovi nalaza: Slučajan nalaz prilikom kontrole zemljanih radova, 1971.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,8 cm; dužina 4,3 cm; promer tela 2,2 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
15 Fragmentovani višekraki amulet izrađen od gline 

srednje fakture sa primesom sitnog zrnastog liskun-
skog peska. Svetlo mrke boje pečenja, delimično na-
goreo. Površina zaglačana, sa vidljiv tragovima gla-
čanja alatkom. Telo masivno, vretenastog oblika sa 
zaravnjenim osnovama kružnog oblika. Na polovini 
visine gde je i predmet najširi, nalaze se tri ispupče-
nja ili „kraka” postavljena horizontalno. Raspoređeni 
su u krug na pravilnom rastojanju, a u preseku gra-
de ravnokraki trougao. Predmet celom dužinom 
perforiran.

kat. br. 
1

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Neolit južnog Banata, katalog izložbe, Pančevo 1978, str. 20, sl. 1

dimenzije: visina 8,9 cm; raspon krakova 6,1 cm; R osnove: 2,3 cm i 1,7 cm; R krakova: 1,6 cm
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AT

in
v.

 b
r. 

45
30 Dvokraki amulet izrađen od gline fine fakture, svetlo 

mrke boje pečenja. Površina polirana. Od ovalne, za-
obljene osnove, telo se bočno širi i stapa sa krakovi-
ma koso postavljenim na vrhu bočnih strana. Vrhovi 
krakova modelovani su u obliku dva rožasta ispup-
čenja između kojih je sedlasto udubljenje. Kraci su 
asimetrični. U korenu jednog kraka sa njegove unu-
trašnje strane, vidljiv plića urezana, kratka linija. Telo 
vertikalno perforirano. Na obodima obe perforacije 
jedva vidljivi useci od neke vrste uzice.

kat. br. 
8

uslovi nalaza: Slučajan nalaz tokom kontrole zemljanih radova 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,4 cm; visina tela 5,0 cm; osnova 2,2 x 2,5 cm; debljina tela 2,5 cm; raspon krakova 6,4 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
29

Dvokraki amulet izrađen od gline srednje fakture sa 
primesom krupnijih zrnaca peska. Oker-crvenkaste 
boje pečenja, delimično nagoreo. Površina sumar-
no obrađena. Telo ima kružnu osnovu od koje se 
postepeno bočno širi i poprime ovalan presek. Na 
vrhu bočnih strana aplicirana dva kraka, široko raz-
maknuta, sa vrhovima u vidu životinjskih protoma. 
Između krakova telo vertikalno perforirano.

kat. br. 
7

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,9 cm; visina tela 6 cm; raspon krakova 7 cm; R osnove 2 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
28

Sedeći zoomorfni amulet. Telo u poprečnom prese-
ku trougaono, ukrašeno plitko urezanim linijama. 
Na jednom kraju formirana mala glava sa istaknutim 
nosem. Na suprotnom kraju izvučene dve vrlo krat-
ke, kupsto oblikovane nogžice. Perforacija izvedena 
kroz leđa i sedalni deo. izrađen od gline fine faktu-
re, izmešane sa finim peskom. Dobro pečeno, oker 
boje.

kat. br. 
6

uslovi nalaza: Nepoznati; stari inv. br. 6421

publikacija: Neolit južnog Banata, katalog izložbe, Pančevo 1978.

dimenzije: visina 4,4 cm; telo 2,4 x 2,2 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
27

Sedeći zoomorfni amulet. Telo loptasto. Na jednom 
kraju izvučen vrat sa glavom, na kojoj su modelova-
ne male uši i nos. Na donjem kraju - horizontalno u 
odnosu na vrat, izvučene dve kratke, valjkaste noge, 
sada fragmentovane. Perforacija izvedena koso, kroz 
leđa i sedalni deo. Izrađen od gline izmešane sa kru-
pnijim peskom. Crno pečen, sa tankom prevlakom 
oker boje.

kat. br. 
5

uslovi nalaza: Nepoznati; stari inv. br. 6420

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Telo 3,3 x 2,6 cm; visina 5,1 cm
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AT

in
v.

 b
r. 

45
34 Dvokraki amulet većih dimenzija izrađen od gline 

srednje fakture sa primesom krupnijih zrnaca pe-
ska. Oker boje pečenja spolja i iznutra. Telo stubasto. 
Na vrhu bočnih strana koso postavljena dva kraka. 
Jedan je fragmentovan, a na čuvanom se vidi da je 
vrh oblikovan u vidu životinjskog protoma. U kore-
nu očuvanog kraka, sa unutrašnje strane, uski žleb 
koji se širi ka bočnoj strani tela. Telo između krakova 
perforirano. Na obodu donjeg otvora nekoliko krat-
kih poprečnih udubljenja.

kat. br. 
12

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 8 cm; visina tela 6,8 cm;očuvani raspon krakova 6,5 cm; R osnove 3,1 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
33 Mali dvokraki amulet izrađen od gline srednje faktu-

re sa primesom peska. Crvenkasto-oker boje peče-
nja, na prelomu tamno mrke. Telo stubasto, ovalnog 
preseka. Na vrhu bočnih strana dva koso i asimetrič-
no postavljena kratka kraka sa vrhovima u vidu sti-
lizovanih životinjskih protoma. U korenu oba kraka 
sa unutrašnje strane urezana je po jedna linija koja 
se proteže ka bočnim stranama tela. Između krakova 
telo vertikalno perforirano. Na obodu donjeg otvora 
vide se poprečna udubljenja u vidu kratkih zareza.

kat. br. 
11

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,6 cm; visina tela 3,7 cm; raspon krakova 4,2 cm; promer osnove 2,2 x 1,5 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
32

Dvokraki amulet izrađen od gline srednje fakture sa 
sitnijim zrncima peska. Oker boje pečenja. Telo jezi-
častog oblika sa ovalnom osnovom od koje se po-
stepeno širi, kako na bočnim tako i na prednjoj i za-
dnjoj strani. Na vrhu bočnih strana nalaze se dva 
mala kraka u vidu životinjskih protoma. oba su ošte-
ćena. Između krakova telo vertikalno perforirano. Na 
obodima oba otvora jasno vidljivi poprečni žlebovi 
od neke vrste uzice.

kat. br. 
10

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,1 cm; visina tela 4,4 cm; promer osnove 1,6 x 1,9 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
31

Dvokraki amulet izrađen od gline sa primesom zr-
naca krupnijeg liskunskog peska. Oker boje peče-
nja, površina priglačana. Na vrhu bočnih strana koso 
aplicirana dva kratka kraka sa vrhovima u vidu živo-
tinjskih protoma. Jedan oštećen. U korenu krakova, 
sa unutrašnje strane, urezane linije koje se protežu 
ka bočnim stranama tela. Između krakova telo verti-
kalno perforirano. Na obodu donjeg otvora popreč-
ni kratki žlebovi.

kat. br. 
9

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; visina tela 4,5 cm; raspon krakova 5,4 cm; R osnove 2,1 cm
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AT

in
v.

 b
r. 

45
38

Dvokraki amulet izrađen od gline srednje faktu-
re sa primesom peska i krupnije tucanog kame-
na. Crvenkaste boje pečenja, priglačane površine. 
Osnova zaravnjena, telo ovalnog preseka. Očuvani 
krak modelovan rožasto sa zašiljenim vrhom i mo-
guće je da predstavlja vrlo stilizovanu životinjsku 
glavu. Između krakova telo perforirano celom visi-
nom. Površina tela ukrašena urezivanjem i ubada-
njem. Oko gornjeg otvora ubadanjem napravljen 
krug. Na obodu donjeg i gornjeg otvora vide se po-
prečna udubljenja.

kat. br. 
16

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine;  
amulet otkriven u neposrednoj blizini kultnog predmeta u obliku  
kružne ploče sa ubodima odnosno otvorima, male dimenzije.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,6 cm; visina tela 3,9 cm; promer osnove 2,3 x 1,9 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
37

Fragment dvokrakog amuleta. Očuvan deo tela i je-
dan krak čiji je vrh plastično oblikovan. Sudeći po 
očuvanom fragmentu, kraci su bili postavljeni skoro 
vodoravno u odnosu na telo. Na prelomu tela vidljiv 
vertikalni kanal od nekadašnjeg otvora. Od gline iz-
mešane sa sitnim peskom. Tanka prevlaka na površi-
ni, zaglačana, neujednačene tamnosmeđe do mrke 
boje.

kat. br. 
15

uslovi nalaza: Slučajan nalaz tokom kontrole zemljanih radova.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 4,1 x 5 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
36 Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline sa 

primesom krupnijeg peska. Oker boje pečenja spo-
lja, na prelomu mrke. Na površini se vide tragovi za-
glačavanja nekom alatkom. Tragovi crvenog prema-
za. Telo pljosnato, a od male osnove kružnog oblika 
se postepeno bočno širi i završava sa dva kraka, od 
kojih je jedan fragmentovan. Očuvani krak ima ne-
pravilan četvrtasti presek, a vrh je modelovan u vidu 
stilizovane životinjske glave. Između krakova telo 
vertikalno perforirano. Donji otvor čine dva spojena 
kružna otvora.

kat. br. 
14

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,9 cm; visina tela 4,9 cm; očuvani raspon krakova 5,1 cm; promer osnove 1,1 x 1,4 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
35 Mali dvokraki amulet izrađen od gline srednje faktu-

re sa primesom peska. Crvenkasto-oker boje peče-
nja. Tragovi crvenog bojenja. Telo konično sa kruž-
nom osnovom od koje se postepeno širi ka bokovi-
ma i stanjuje u središnjem delu, pa u korenu krakova 
poprima ovalan presek. Na vrhu bočnih strana dva 
koso postavljena kratka kraka sa vrhovima u vidu 
stilizizovanih životinjskih protoma. U korenu jednog 
kraka, sa unutrašnje strane, urezana linija - plitak 
žleb koji se širi ka bočnoj strani tela. Između krakova 
telo vertikalno perforirano.

kat. br. 
13

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,6 cm; visina tela 3,7 cm; raspon krakova 4,2 cm; R osnove 2,2 cm.
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AT

in
v.

 b
r. 

45
42

Fragmentovan dvokraki amulet, nedostaju kraci. 
Kroz sredinu tela prolazi široki vertikalni otvor. Od 
gline sa primesom sitnog peska. Površina zaglačana, 
sa tankom prevlakom, crvene boje sa tamnijim po-
vršinama. Ivice otvora prošireni žlebovima, naročito 
na osnovi, tako da najveći promer iznosi 10 mm.

kat. br. 
20

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,8cm; R osnove 2,1 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
41 Mali dvokraki amulet izrađen od gline srednje fak-

ture sa primesom peska. Crvenkasto-oker boje pe-
čenja spolja, na prelomu crne, priglačane površine. 
Osnova kružna, delimično oštećena. Telo jezičastog 
oblika, u poprečnom preseku ovalnog. Jedan krak 
fragmentovan, dok je očuvani modelovan kupasto. 
Sam vrh je reljefan, pa se može pretpostaviti da se 
radi o stilizovanoj glavi životinje. Između krakova 
telo perforirano. Na obodu gornjeg otvora popreč-
no urezana linija u vidu zareza.

kat. br. 
19

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,1 cm¸ R osnove 1,7 cm; raspon krakova 3,3 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
40

Dvokraki amulet izrađen od gline srednje fakture sa 
primesom peska. Oker boje pečenja, površina pri-
glačana. Telo jezičastog oblika, u poprečnom pre-
seku ovalnog. Osnova mala, zaravnjena, ovalnog 
oblika, od koje se telo postepeno bočno širi ka vrhu, 
gde su kosto postavljena dva kraka. Vrhovi krako-
va fragmentovani. Telo između krakova vertikalno 
perforirano.

kat. br. 
18

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; visina tela 4,9 cm; promer osnove 1,7 x 2,2 cm; R otvora 0,5 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
39 Mali dvokraki amulet izrađen od gline srednje faktu-

re sa primesom peska. Oker boje pečenja. Površina 
priglačana, neznatno oštećena. Osnova zaobljena, 
telo jezičastog oblika, nepravilnog ovalnog preseka. 
Na vrhu bočnih strana koso postavljena dva kupa-
sto modelovana, kratka kraka. Na jednom kraku fra-
gmentovan vrh. U korenu očuvanog kraka, sa unu-
trašnje strane, uski žleb koji se proteže ka bočnoj 
strani tela. Telo vertikalno perforirano između krako-
va. Na obodu donjeg otvora poprečna udubljenja.

kat. br. 
17

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,0 cm; visina tela 4,1 cm; R osnove 1,5 cm; R otvora 0,7 cm
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AT

in
v.

 b
r. 

45
46

Fragment dvokrakog amuleta, bez očuvanih krako-
va. Stubastog tela, malo uvučenih strana, sa blago 
naglašenim rubom osnove. Površina osnove kon-
kavno uvučena. Kroz sredinu tela prolazi vertikalni 
otvor. U gornjem delu tragovi odlomljenih krakova, 
s tim što je na jednoj strani i telo većim delom ošte-
ćeno. Od gline sa primesom peska, površina sa tan-
kom prevlakom, zaglačana, tamnosive boje.

kat. br. 
24

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; R osnove 2,4 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
45

Mali, dvokraki amulet izrađen od gline srednje fak-
ture sa primesom peska. Narandžaste boje pečenja, 
površina sumarno obrađena, priglačana. Telo jeziča-
stog oblika, pljosnato, osnova ovalna. Na vrhu boč-
nih strana aplicirani kraci. Jedan fragmentovan, a 
očuvani krak postavljen gotovo horizontalno, kupa-
sto modelovan. Telo između krakova vertikalno per-
forirano. Na obodu donjeg otvora poprečna prošire-
nja od neke vrste uzice. 

kat. br. 
23

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,5 cm; visina tela 3,3 cm; promer osnove 1,5 x 1,2 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
44

Mali, fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gli-
ne srednje fakture sa primesom sitno mlevenog ka-
mena. Crvenkaste boje pečenja, sumarno obrađen 
površine. Telo jezičastog oblika, u poprečnom prese-
ku ovalnog. Vrhovi krakova reljefni, tako da se može 
pretpostaviti da zapravo predstavljaju vrlo stilizova-
ne životinjske glave. Telo između krakova perforira-
no pod uglom.

kat. br. 
22

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,6 cm; visina tela 3,7 cm; raspon krakova 3,9 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
43

Fragment vertikalne polovine dvokrakog amuleta 
izrađenog od gline srednje fakture sa primesom pe-
ska. Oker boje pečenja. Telo pljosnato.Vrh kraka re-
ljefno modelovan tako da se može pretpostaviti da 
je predstavljao stilizovanu životinjsku glavu. Sa unu-
trašnje strane korena kraka urezan žleb. Na prelomu 
se vidi perforacija izvedena pod kosim uglom.

kat. br. 
21

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,8 cm; visina tela 4,4 cm; debljina 2,1 cm; očuvana širina tela 1,8 cm.
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AT

in
v.

 b
r. 

45
50

Amulet oblikovan u vidu bikonične posude, cilin-
dričnog vrata sa izlivnikom koji je horizontalno po-
stavljen u odnosu na telo. Dno zaobljeno, sa jedva 
naznačenom kružnom osnovom. Po visini predmet 
perforiran, otvorom veoma malih dimenzija. Od gli-
ne, sa tankom prevlakom na površini, zaglačanom, 
sa vidljivim tragovima obrade, tamnosive i mesti-
mično mrkosmeđe boje.

kat. br. 
28

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,7 cm; R trbuha 2,7 cm; dužina sa krakom 4 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
49

Amulet bikoničnog oblika sa vertikalno probušenim 
otvorom. Od gline sa primesom sitnog peska, povr-
šina zaglačana sa tankom prevlakom, smeđe boje.

kat. br. 
27

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,5 cm; R konusa 2,5 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
48

Zoomorfna (jelen) glava na kojoj se ističe kupasto modelo-
van nos iznad kojeg se na vrhu glave uzdiže jedan krak, sada 
fragmentovan. Možda predstava rogova? Na bočnim strana-
ma glave, a u visini nosa, horizontalno izvučena dva „patrljka”, 
koji možda predstavljaju uši. Preko vrha nosa napravljen pli-
tak i širok žleb, sa krajevima usmerenim na dole. Glava je po-
stavljena na kraći vrat ovalnog preseka i zaobljenog dna, tako 
da ne može samostalno da stoji. Iznad nosa nalazi se gornji 
otvor perforacije, dok je donji otvor u središtu osnove vrata. 
Oko gornjeg otvora prisutni kratki žlebovi, jedan usmeren ka 
levom uvu, drugi ka desnoj strani i osnovi. Izrađeno od gline 
oker/narandžaste boje pečenja spolja i na prelomu, sa dosta 
sitno tucanog kamena i peska.

kat. br. 
26

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,8 cm; promer glave 3,3 x 5 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
47

Dvokraki amulet manjih dimenzija izrađen od gli-
ne srednje fakture sa primesom peska. Crvenkaste 
boje pečenja, sumarno obrađene površine, prigla-
čan. Telo jezičastog, pljosnatog oblika, sa zaoblje-
nom osnovom. Na vrhu izvučena dva kratka kraka. 
Oba su oštećena, ali se po očuvanim ostacima može 
zaključiti da su vrhovi bili stilizovani u vidu životinj-
skih glava. Između krakova telo perforirano pod bla-
gim uglom.

kat. br. 
25

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; visina tela 4,1 cm; promer tela 1,8 x 4,5 cm.
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AT

in
v.

 b
r. 

45
54 Fragmentovani amulet izrađen od gline srednje fak-

ture sa primesom sitno mlevenog kamena. Sivo-oker 
boje spolja, na prelomu crvenkasto-mrke. Površina 
priglačana. Telo stubasto, nepravilnog ovalnog po-
prečnog preseka. U gornjem delu na bočnim stra-
nama dva horizontalno postavljena patrljka - kraka. 
Kraci kratki, valjkasto modelovani sa zaravnjenim 
vrhom, zadebljanih ivica. Oko rubova urezan plitak 
žleb. Gornji deo valjkastog tela fragmentovan, vidi 
se samo osnova kružnog preseka. Predmet perfo-
riran kroz centar valjkastog tela. Na obodu donjeg 
otvora poprečna proširenja od neke vrste uzice.

kat. br. 
32

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; raspon krakova 4,8 cm; promer osnove 1,6 x 1,9 cm; debljina tela 2,1 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
53 Fragmentovani četvorokraki predmet izrađen od gli-

ne srednje fakture sa primesom peska. Crvenkasto-
mrke boje pečenja, priglačane, sumarno obrađene 
površine. Četiri kraka (jedan fragmentovan) krsta-
sto raspoređena u istoj ravni. Kraci valjkasto mode-
lovani sa zaravnjenim vrhovima, koji imaju zadeblja-
ne i proširene rubove. Predmet perforiran vertikalno 
kroz centar u kojem se spajaju kraci. Na obodu jed-
nog otvora vidi se poprečno udubljenje od neke vr-
ste uzice.

kat. br. 
31

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Raspon krakova 5 cm, R kraka 1,6 cm; R vrha 2,1 cm; debljina na sastavu krakova 2 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
52

Šestokraki predmet izrađen od gline srednje fakture 
sa primesom sitno mlevenog kamena. Oker boje pe-
čenja, priglačane površine. Kraci valjkasto oblikova-
ni sa zaravnjenim vrhom. Raspoređeni krstasto, če-
tiri u istoj ravni, dva upravno u odnosu na njih (fra-
gmentovani). Predmet dijagonalno perforiran izme-
đu krakova. Na obodu oba otvora vide se poprečna 
udubljenja od neke vrste uzice.

kat. br. 
30

uslovi nalaza: Kontrola zemljanih radova, 1972. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Raspon krakova u istoj ravni 5 cm; R krakova 1,3 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
51 Amulet u obliku bikonične posude sa visokim ci-

lindričnim vratom i lepezastom „drškom” postavlje-
nom horizontalno u odnosu na telo, u visini ramena. 
(Drška gredasta, sa oštećenjem na vrhu koji je naj-
verovatnije bio rožast). Na naspramnoj strani, nalazi 
se oštećenje ovalnog oblika, koje nedovoljno nago-
veštava postojanje drugog kraka, odnosno drške. Pri 
dnu i na vrhu amulet završen malom kružnom po-
vršinom. Kroz sredinu predmeta prolazi vertikalna 
perforacija uskog promera. Od gline sa primesom 
sitnog peska, zaglačane površine, neujednačene ta-
mno i svetlo smeđe boje.

kat. br. 
29

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5 cm; R trbuha 3 cm
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AT

in
v.

 b
r. 

45
61

Fragmentovan amulet sa vertikalnom perforacijom. 
Stubastog tela, pri osnovi sa zadnje strane sa nazna-
čenim glutejima (?). U gornjem delu krak - patrljak, 
na jednoj strani odlomljen, dok je na drugoj samo u 
korenu očuvan i usmeren na gore. U sredini trag od-
lomljenog trećeg kraka ili glave. Gornji otvor nala-
zi se na rubu preloma. Od gline sa primesom sitnog 
peska, zaglačan, crvenosmeđe boje.

kat. br. 
36

uslovi nalaza: Stari Milekerov broj 6407, bez bližih podataka

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,5 cm; 4 cm širina

AT

in
v.

 b
r. 

45
60

Minijaturni dvokraki amulet izrađen od gline sred-
nje fakture sa primesom sitno mlevenog kame-
na. Crvenkasto-mrke boje, priglačane površine. 
Jezičastog, pljosnatog oblika tela. Male, zaoblje-
ne kružne osnove od koje se bočno širi i završa-
va sa dva konično modelovana kratka kraka. Jedan 
krak fragmentovan. Između krakova telo vertikalno 
perforirano.

kat. br. 
35

uslovi nalaza: Stari nalaz F. Milekera, zatečen u muzeju bez bližih podataka nalaza; stari inv. br. 6406

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 2,5 cm; visina tela 2,2 cm; promer tela 1,4 x 0,9 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
59 Mali dvokraki amulet izrađen od gline srednje faktu-

re sa primesom sitno mlevenog kamena. Crvenkasto 
oker boje pečenja, priglačane površine. Telo pljosna-
to, od osnove ovalnog preseka širi se bočno i zavr-
šava sa dva kratka, valjkasto modelovana kraka. 
Jednom oštećen vrh. Telo perforirano između kra-
kova, sa gornjim otvorom bliže rubu jedne šire stra-
ne, dok se donji otvor nalazi u središtu osnove. Na 
obodu donjeg otvora poprečna udubljenja. Na vrhu 
jedne šire strane urezana horizontalna linija, koja se 
prostire od sredine korena jednog do korena dru-
gog kraka.

kat. br. 
34

uslovi nalaza: Stari nalaz F.Milekera, zatečen u muzeju bez bližih podataka nalaza; stari inv. br. 6404

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,3 cm; visina tela 2,8 cm; raspon krakova 2,9 cm; promer osnove 1,1 x 1,4 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
58

Fragmentovani dvokraki amulet, stubastog, zdepa-
stog tela. U gornjem delu se račva u dva kraka, sada 
fragmentovana. Očuvan je samo koren jednog kra-
ka, koji je sudeći po sačuvanom delu bio izvijen. 
Oštećenja na vrhu ukazuju da se krak završavao pro-
tomom. Osnova kružna, po visini vertikalna perfora-
cija širokog prečnika. Glina izmešana sa sitnim pe-
skom, zaglačane površine, sivosmeđe boje.

kat. br. 
33

uslovi nalaza: Stari Milekerov nalaz, broj 6401, bez bližih podataka.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,6 cm; promer tela 2,3 x 2,7 cm.
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45
65

Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline 
srednje fakture sa primesom sitno mlevenog ka-
mena i peska. Oker-crvenkaste boje pečenja, povr-
šina priglačana. Od zaravnjene, kružne osnove telo 
se postepeno širi i poprima ovalan presek. Na vrhu 
jedne bočne strane koso postavljen krak oblikovan 
u vidu stilizovane ptičje glave sa kljunom okrenutim 
ka spolja. Drugi krak je fragmentovanog vrha, a su-
deći po očuvanim ostacima bio je manjih dimenzija. 
Moguće da se radi o predstavi repa. Sa unutrašnje 
strane očuvanog kraka dublje urezana linija koja se 
prostire ka bočnoj strani tela. Između krakova telo 
perforirano pod uglom. Na obodu donjeg otvora 
vidi se poprečno udubljenje.

kat. br. 
40

uslovi nalaza: Stari nalaz F.Milekera, zatečen u muzeju bez bližih podataka nalaza; stari inv. br. 6412

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; visina tela 3,5 cm; R osnove 1,8 cm; promer tela ispod krakova 2,1 x 3 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
64 Manji dvokraki amulet izrađen od gline srednje 

fakture sa dosta krupnije tucanog kamena i peska. 
Crvenkasto-oker boje pečenja. Tanak premaz crve-
nom bojom. Telo pljosnato. Na vrhu bočnih strana 
koso postavljena dva kratka, rožasto modelovana 
kraka. Između krakova telo vertikalno perforirano. 
Na obodu donjeg otvora dva poprečna udubljenja 
od neke vrste uzice.

kat. br. 
39

uslovi nalaza: Stari nalaz F.Milekera, zatečen u muzeju 
bez bližih podataka nalaza; stari inv. br. 6411

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5 cm; visina tela 4,2 cm; promer osnove 1,7 x 2,1 cm; raspon krakova 4,7 cm; R otvora 0,6 cm

AT

in
v.

 b
r. 

45
63 Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gli-

ne srednje fakture sa dosta sitno mlevenog kame-
na i peska. Svetlo oker boje pečenja. Osnova oval-
na, a telo se ka vrhu postepeno stanjuje. Kraci amu-
leta fragmentovani, a po očuvanim osnovama bili 
su kružnog preseka i skoro vertikalno izvučeni. 
Površina tela veoma erodirana, ali su vidljivi tragovi 
dekoracije urezivanjem. Telo između krakova verti-
kalno perforirano. Na donjem obodu otvora popreč-
ni useci nastali nakon pečenja.

kat. br. 
38

uslovi nalaza: Stari nalaz F.Milekera, inv. br. 6410, zatečen u muzeju bez bližih podataka nalaza

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm; promer osnove 1,9 x 2,3 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
62

Pljosnati amulet, ovalnog preseka, sa po jednim 
bočnim patrljkom u visini ruku i u gornjem delu sa 
dva slična rožasta ispupčenja iste veličine. U sredi-
ni telo vertikalno probušeno. Celokupna predstava 
ima oblik šematizovane ljudske figure sa dve glave, 
odnosno kurotrofne figurine. Na jednoj strani krak 
odlomljen u korenu. Od gline sa primesom peska, 
površina pokrivena tankom prevlakom, zaglačana, 
okernarandžaste boje.

kat. br. 
37

uslovi nalaza: Stari Milekerov broj 6410, bez bližih podataka

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; promer tela 1,7 x 3,1 cm; raspon patrljaka 5 cm
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45
74

Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline 
srednje fakture sa primesom peska. Crvenkasto-
mrke boje pečenja, delimično nagoreo. Površina za-
glačna. Telo pljosnato, nepravilno ovalnog prese-
ka, bočno se širi od male zaobljene osnove. Na vrhu 
bočnih strana izvučena dva kraka, sada fragmento-
vana. Između krakova telo vertikalno perforirano.

kat. br. 
44

uslovi nalaza: Slučajni površinski nalaz; poklon J. Rašajskog

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm; visina tela 4 cm; promer osnove 1,5 x 1,8 cm; promer tela u korenu krakova 2,1 x 3,9 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
73

Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline 
srednje fakture sa primesom peska. Oker boje pe-
čenja, sumarno obrađene površine. Jedan deo tela 
i jedan krak fragmentovani. Telo jezičastog oblika sa 
zaobljenom osnovom ovalnog oblika. Očuvani krak 
je kupasto oblikovan. Između krakova telo vertikal-
no perforirano.

kat. br. 
43

uslovi nalaza: Slučajni površinski nalaz; poklon J. Rašajskog

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; visina tela 3,8 cm; debljina 2,1 cm; širina 3,6 cm; R otvora 0,6 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
72 Dvokraki amulet izrađen od gline srednje fakture sa 

primesom sitno mlevenog kamena i peska. Površina 
sumarno obrađena, oker - tamno sive boje. Telo je-
zičastog oblika, pljosnato sa zaobljenom ovalnom 
osnovom. Očuvani krak završen stilizovanom gla-
vom životinje, okrenute ka spoljnoj bočnoj strani. 
Glava vrlo precizno modelovana, sa jasno izdvoje-
nom njuškom i delimično oštećenim ušima ili rogo-
vima ? Telo vertikalno perforirano između krakova, a 
na obodu donjeg otvora vide se poprečna prošire-
nja od neke vrste uzice.

kat. br. 
42

uslovi nalaza: Slučajni površinski nalaz; poklon J. Rašajskog

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,1 cm; visina tela 4,1 cm; debljina tela 1,7 cm; širina 2,8 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
66

Fragment gornje četvrtine tela amuleta sa očuva-
nim jednim, kupasto izvučenim krakom. Na prelo-
mu ostatak kanala od široko vertikalno perforiranog 
otvora, celom visinom tela. Od gline sa malo peska, 
zaglačane površine, crvenosmeđe boje.

kat. br. 
41

uslovi nalaza: Stari Milekerov nalaz broj 6424, bez bližih podataka

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,9 cm; očuvani prečnik tela 1,5 cm.
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AT

in
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 b
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46
07

Višekraki amulet. Kruškasto telo na čijim bočnim 
stranama, u gornjoj polovini su naspramno postav-
ljena dva horizontalna kraka kružnog preseka. Treći 
krak nalazi se na vrhu gornje strane, u sredini. Istog 
je oblika i kroz njega izvedena vertikalna perforacija 
celom visinom predmeta. Pri korenu bočnih krakova 
nalazi se po jedan zarez, koji je na jednoj strani izra-
ženiji i duži. Od gline sa primesom peska, površina 
sa prevlakom, uglačana, oker boje.

kat. br. 
48

uslovi nalaza: Iz Ritingerove zbirke, broj 74. Milekerov broj 31. Prilikom kopanja velikosredištanskog kanala.

publikacija: F.Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 6cm; promer tela 7 x 3,8 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

46
06

Petokraki fragmentovani predmet izrađen od gline 
izmešane sa krupno tucanim kamenom i peskom. 
Tamno sive boje sa prevlakom svetlo sive ( prljavo 
bele ) boje. Telo valjkasto, zaravnjenih krajeva. Na 
sredini horizontalno postavljenja tri kratka valjkasta 
kraka, raspoređena pod uglom od 120 stepeni. Telo 
vertikalno perforirano.

kat. br. 
47

uslovi nalaza: Slučajni nalaz prilikom kopanja velikosredištanskog  
kanala 1888. godine; Iz nekadašnje zbirke E.Ritingera - br. 76;  
Milekerov inv. br. 3105

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm; raspon dva očuvana kraka 3,7 cm; R vertikalnih krakova 1,6 cm; R bočnih krakova 1,6 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

46
05 Višekraki amulet. Jajasto telo na kom su aplicirana 

tri kratka valjkasta kraka. Dva su horizontalno po-
stavljena u gornjoj polovini tela, naspramno, sa leve 
i desne strane. Treći se nalazi na vrhu gornje strane, 
vertikalno postavljen u sredini tela. Kroz njega na-
pravljena perforacija kružnog preseka, celom visi-
nom tela. Od gline, uglačane površine, okernaran-
džaste boje.

kat. br. 
46

uslovi nalaza: Milekerov br. 3104; Broj Ritingerove nalepnice 75;  
Iz nekadašnje zbirke Edvarda Ritingera. Slučajni nalaz prilikom  
kopanja velikosredištanskog kanala 1888. godine.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,9 cm; promer tela 1,7 x 3,7 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

45
75

Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline 
srednje fakture sa primesom sitno tucanog kame-
na. Svetlo oker boje pečenja. Telo gotovo pravouga-
onog oblika, ovalnog preseka. Na vrhu bočnih stra-
na koso postavljeni krakovi. Jedan je fragmentovan 
u korenu, dok drugom kraku nedostaje vrh. Između 
krakova telo vertikalno perforirano. Na obodu oba 
otvora vide se poprečna polukružna udubljenja, na-
stala od provlačenja neke vrste uzice

kat. br. 
45

uslovi nalaza: Slučajni površinski nalaz; poklon J. Rašajskog

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,4 cm; visina tela 4,3 cm; promer osnove 1,7 x 2,4 cm; promer tela u korenu krakova 1,7 x 3,2 cm.
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79
63

Fragmentovani amulet u obliku posude (?). Amulet 
ima izgled kruškolike posude, sa istaknutim rame-
nom i visokim cilindričnim vratom. Na ramenu su 
bila postavljena tri kraka, raspoređena tako da for-
miraju trougao. Očuvan je jedan krak, kupasto mo-
delovan i vrhom okrenut na gore. Druga dva kraka 
fragmentovana. U korenu dva kraka vidljivi žlebo-
vi. Telo perforirano kroz središte „vrata”. Na obodima 
oba otvora vidljiva polukružna udubljenja od neke 
vrste uzice. Od gline sa neznatnom količinom peska. 
Oker boje pećenja, sa mrljama crvene i crne boje od 
sekundarnog gorenja. Napomena: Pored amuleta 
pronađeno malo kameno dleto, najverovatnije kul-
tne namene.

kat. br. 
52

uslovi nalaza: Zaštitno-orijentaciona iskopavanja, 1976. godine. Sonda 5, 4. o.s.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,1 cm; promer tela u visina krakova 4,6 x 2,5 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

78
61 Trokraki amulet. Očuvano jajasto telo dok su tri kra-

ka fragmentovana. Dva kraka su bila postavljena ho-
rizontalno pri vrhu bočnih strana, dok je treći bio na 
vrhu središnjeg dela tela. Osnova mala, kružnog pre-
seka. Telo perforirano kroz gornji središnji „krak”. Od 
gline sa neznatnom količinom peska. Oker boje pe-
čenja, sa mrljama crne i tamno mrke od sekundar-
nog gorenja.

kat. br. 
51

uslovi nalaza: Zaštitno-orijentaciona iskopavanja 1976. godine.  
Sonda 4, 2. o.s., objekat 2, kvadrat A (T. 109).

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm; promer u visini bočnih krakova 4,2 x 3,2 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

71
62

Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline sa 
peskom i krupnije tucanim kamenom. Oker boje pe-
čenja. Od male zaobljene osnove kružnog preseka, 
telo se postepeno širi i na vrhu bočnih strana zavr-
šava kracima. Očuvani krak ima gotovo pravouga-
oni presek. Vrh mu je oštećen. Telo vertikalno per-
forirano između krakova. Na donjem otvoru vidlji-
va dva polukružna udubljenja usmerena ka bočnim 
stranama.

kat. br. 
50

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5 cm; R osnove 1,5 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

46
18

Fragmentovani amulet, najverovatnije dvokraki. 
Kraci nisu sačuvani, telo pljosnato, ovalnog preseka, 
postepeno se sužava ka donjoj strani, odnosno stra-
ni bez krakova. Uočljiv veliki otvor od vertikalne per-
foracije. Od gline sa primesom peska, zaglačane po-
vršine, sivosmeđe boje.

kat. br. 
49

uslovi nalaza: Stari Milekerov broj 6405, bez podataka o uslovima nalaza.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,4 cm; promer tela 2,8 x 1,9 cm.
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82
49

Manji dvokraki amulet izrađen od gline srednje fak-
ture sa sitnim peskom. Oker boje pečenja. Telo pljo-
snato, od ovalne, zaravnjene osnove postepeno se 
blago širi ka gornjem delu. Na vrhu bočnih strana 
koso postavljena dva kraka, sada fragmentovana. 
Između krakova telo vertikalno perforirano. Gornji 
otvor ovalan, donji kružan. Na oba otvora vidljiva 
neznatna udubljenja, najverovatnije od neke vrste 
uzice. Površina amuleta erodirana.

kat. br. 
56

uslovi nalaza: Slučajan nalaz, 1983. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; širina 2,8 x 1,8 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

82
01 Fragmentovani dvokraki amulet, pljosnatog tela 

ovalnog preseka. Donji deo amuleta je fragmento-
van, kao i deo jedne šire strane. Vrhovi bočnih stra-
na završeni sa dva kraća, koso postavljenja kupasto 
modelovana kraka. Između krakova, telo po sredini 
vertikalno perforirano. Otvor napravljen bliže rubu 
jedne šire strane (očuvane), a po obodu vidljiva po-
lukružna proširenja, najverovatnije od neke vrste 
uzice. Izrađen od gline izmešane sa dosta peska i sit-
no tucanog kamena, oker boje pečenja.

kat. br. 
55

uslovi nalaza: 

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5 cm; Promer tela ispod krakova 3,3 x 1,8 cm; promer krakova 5,1 cm

AT

in
v.

 b
r. 

80
09

Fragmentovani dvokraki amulet. Nedostaje vrh do-
njeg dela. Očuvano valjkasto modelovano telo, koje 
se na vrhu bočnih strana završava sa dva mala, kupa-
sto modelovana kraka. Po sredini, između krakova, 
telo vertikalno perforirano. Površina nemarno izra-
đena, bez zaglačavanja. Od gline dobre fakture, sa 
vrlo malo peska i sitno tucanog kamena, oker boje 
pečenja.

kat. br. 
54

uslovi nalaza: 

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,6 cm; promer tela 1,8 x 2,2 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

79
92

Amulet u obliku životinje. Telo valjkasto, na jednom 
kraju postavljena glava sa dva špicasta uva i nosom 
kupasto modelovanim. Na istoj strani, ali na drugom 
kraju, modelovane dve kratke kupaste noge, blago 
raširene. Čitav amulet ima izgled životinje koja sedi. 
Telo je vertikalno perforirano. Gornji otvor se nalazi 
u delu iza glave, a donji iza nogu. Na donjem otvo-
ru vidi se veliki žleb usmeren ka delu između nogu. 
Crvenkasti premaz(?)

kat. br. 
53

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; promer tela 2,9 cm.
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Fragmentovani višekraki predmet, po očuvanim kra-
cima i prelomima najverovatnije šestokraki. Jedan 
krak, očuvan u celosti, kupasto je oblikovan za za-
obljenim vrhom kroz čiji centar prolazi veoma mali 
otvor vertiaklne perforacije. Taj krak je istovremeno 
osovina predmeta, dok su preostala četiri kraka bila 
postavljena horizontalno po sredini te ose, raspore-
đeni u krst. Od njih očuvan je jedan krak, čiji se vrh 
završava sa četiri rožasta ispupčenja. Izrađen od gli-
ne sa dosta sitnog peska, spolja oker-narandžaste 
boje, na prelomu crne.

kat. br. 
60

uslovi nalaza: Slučajan nalaz 24. jun 1986. - u njivi naspram 
peskare Pere Janoševića, prema kanalu

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: očuvane dimenzije: 3 x 3 x 2,5 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

95
00

Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline sa 
primesom krupnijeg peska. Oker boje pečenja. Telo 
pljosnato, trougaonog oblika. Očuvani krak kratak, 
modelovan kupasto. Između krakova telo vertikal-
no perforirano. Donji otvor napravljen bliže rubu 
jedne šire strane, dok je gornji otvor bliži rubu su-
protne strane. Po obodu oba otvora vidljiva manja 
udubljenja

kat. br. 
59

uslovi nalaza: Milekerov broj 6403, bez podataka o uslovima nalaza

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; promer osnove 1,3 x 0,6 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

94
99

Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline sa 
primesom krupnijeg peska. Oker boje pečenja. Telo 
pljosnato, a od male osnove ovalnog oblika se po-
stepeno bočno širi i završava sa dva kraka, od kojih 
je jedan fragmentovan. Očuvani krak kratak, mode-
lovan kupasto. Između krakova telo vertikalno per-
forirano. Otvori napravljeni bliže rubu jedne šire 
strane. Otvori su elipsoidnog oblika, sa proširenjima 
usmerenim ka kracima.

kat. br. 
58

uslovi nalaza: Milekerov broj 6402, bez podataka o uslovima nalaza

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; promer ispod kraka 2,7 x 1,4 cm.

AT

in
v.

 b
r. 

94
98

Dvokraki amulet rađen od fino prečišćene gline. 
Oker boje pečenja. Osnova zaobljena, a od nje se 
telo širi poprimajući ovalni presek. Prednja strana 
blago ispupčena. Gornji deo čine dva koso postav-
ljena kraka, srednje dužine. Jedan krak kupasto mo-
delovan, dok je drugi na vrhu fragmentovan. Telo 
vertikalno perforirano između krakova. U korenu 
očuvanog kraka vidljiv žleb koji se koso spušta ka 
donjem otvoru. Po obodu oba otvora udubljenja.

kat. br. 
57

uslovi nalaza: Milekerov broj 6400, bez podataka o uslovima nalaza

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,4 cm; promer tela ispod krakova 3,5 x 2,4 cm.
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„Jastučasti” amulet. Po dužini telo perforirano; sred-
nje fakture, sa finijim peskom i malo tucanog kame-
na. Oker boje površine.

kat. br. 
64

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VII/7

dimenzije: visina 4,8 cm; promer tela 3,0 x 2,0 cm; R perforacije 0,5 cm

AT

P
K

 1
5

Sedeći amulet. Fragmentovani deo bi trebalo da 
predstavlja ispružene noge, dok je vrh predstavljen 
veoma stilizovano, pa se ne može reći da li su u pi-
tanju dve glave ili možda rogovi. Perforiran koso, od 
„leđa” ka osnovi. Izrađen od gline sa dosta peska i sit-
no tucanog kamena. Oker boje površine.

kat. br. 
63

uslovi nalaza: Privatna kolekcija, slučajan nalaz

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VII/6

dimenzije: visina 4,8 cm; promer tela 3,0 x 2,0 cm; R perforacije 0,5 cm 

AT

in
v.

 b
r. 

95
17 Fragmentovani šestokraki predmet izrađen od gline 

srednje fakture sa primesom tucanog kamena. Sivo 
oker boje spolja, na prelomu crne. Očuvana samo 
dva kraka ali prelom ukazuje da su četiri manja kra-
ka bili krstasto raspoređeni u istoj ravni, po sredini 
visine predmeta, dok su druga dva kraka zapravo či-
nila osovinu predmeta i kroz njih je napravljen otvor 
gotovo pravougaonog preseka. Očuvan je jedan od 
centralnih krakova sa otvorom, kao i jedan popreč-
ni krak, manjih dimenzija. Kraci su kratki, čepastog 
oblika, odnosno ivice su naglašene.

kat. br. 
62

uslovi nalaza: Slučajan nalaz 9. juna 2000. god

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Očuvane dimenzije 4 x 2,4 cm; R kraka 1,7 cm

AT

in
v.

 b
r. 

95
15

Šestokraki predmet izrađen od gline dobre faktu-
re sa primesom sasvim sitnog peska. Oker boje pe-
čenja. Četiri manja kraka su krstasto raspoređeni u 
istoj ravni, po sredini visine predmeta. Druga dva 
kraka, koji zapravo čine osovinu predmeta, su većih 
dimenzija i kroz njih je napravljen otvor pravouga-
onog preseka. Jedan od manjih krakova odlomljen. 
Modelovani valjkasto sa zaravnjenim vrhom.

kat. br. 
61

uslovi nalaza: Slučajan nalaz na njivi pored peskare I; 06/06/1987.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; širina poprečnih kraka 4,4 cm.



Каталог

121

AT

P
K

 3
0

Dvokraki amulet, stubastog tela. Glina srednje fak-
ture, sa većom količinom peska, oker boje pečenja. 
Kratki rožasti kraci, u čijem korenu se vide dubo-
ki useci od neke vrste uzice. Takvi useci su vidljivi i 
u osnovi, oko otvora perforacije, kao i oko gornjeg 
otvora.

kat. br. 
68

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,0 cm; debljina 2,4 cm; R perforacije 0,6 cm
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Amulet u obliku izdužene, bikonične posude sa ver-
tikalno probušenim otvorom i tragom odlomljenog 
kraka na prelomu konusa. Srednje fakture sa do-
sta peska oštre granulacije. Oker-narandžaste boje 
površine.

kat. br. 
67

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VII/10

dimenzije: visina 6,4 cm; R tela 3,8 cm

AT
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Amulet u obliku posude. Iz bikonične forme izdva-
jaju se bočno dva duža, blago izvijena na gore kra-
ka. Sa prednje i zadnje strane po jedan kraći rožasti 
krak. U sredini gornjeg dela tela izvučen visok cilin-
dričan krak/vrat. Dno zaobljeno, tako da nije mogao 
samostalno da stoji. Gornji konus i koren sredinš-
njeg kraka ukrašeni su urezanom cik-cak linijom, na 
donjem konusu, ispod kraćih krakova je urezan me-
andar. Srednje fakture, uglačane površine oker-sve-
tlo sive boje. Celom visinom perforiran. Po obodima 
otvora vide se proširenja od provlačenja uzice.

kat. br. 
66

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VII/9

dimenzije: visina 7,1 cm; promer krakova 8,8 x 5,3 cm
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Amulet u obliku bikonične posude sa ručkom ili si-
skom, usmerenim na gore. Pri korenu te ručke ure-
zan žleb. Vrh fragmentovan, najverovatnije cilindrič-
nog oblika. Perforiran po visini, sa tragovima uzica 
na donjem otvoru. Izrađen od gline dobre fakture, 
uglačane površine tamno sive boje.

kat. br. 
65

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VII/8

dimenzije: visina 3,6 cm; promer tela 5,1 x 3,8 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvoraki amulet trougaonog oblika tela, sa kracima 
postavljenim gotovo horizontalno u odnosu na telo. 
Izrađen od gline loše fakture, sa dosta sitno tucanog 
kamena. Površin veoma neravna i sasvim sumarno 
priglačana. Oker boje pečenja.useci od uzice vidljivi 
samo po obodu gornje perforacije.

kat. br. 
72

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3 cm; debljina tela 3,1 R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet, jezičastog oblika tela. Izrađen od 
gline lošije fakture, sa dosta sitno tucanog kamena. 
Oker boje površine. U korenu očuvanog kraka, jedva 
viljiv trag od uzica. Useci od provlačenja uzica vide 
se na donjem otvoru perforacije. Osnova zaobljena.

kat. br. 
71

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,0 cm; debljina tela 3,1 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet trougaonog oblika tela, sa nešto 
dužim, kupasto modelovanim kracima.izrađen od 
gliine srednje fakture, sa malo peska i sitno tucanog 
kamena. Svetlo mrke boje površine. Useci od uzica 
viljivi u korenu krakova, kao i ko otvora u osnovi, 
gde su usmereni ka bočnim stranama. Osnova bla-
go zaobljena.

kat. br. 
70

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,8 cm; debljina tela 2,8 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet trougaonog tela. Izrađen od gline, 
sa malo peska i sitno tucanim kamenom. Useci od 
uzica javljaju se u korenu krakova, kao i kod donjeg 
otvora perforacije

kat. br. 
69

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,5 cm; debljina tela 2,3 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet, stubastog tela. Izrađen od gline 
fine fakture, polirane površine. Vide se tragovi bele 
i crvene boje. Kraći useci od uzice vide se u korenu 
i oko krakova, kao i po obodima otvora. Dno blago 
zaobljeno.

kat. br. 
76

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; debljina tela 2,2 cm;R perforacije 0,6 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika tela. Izrađen 
od gline sa puno sitnije i krupnije tucanog kame-
na. Oker-narandžaste boje površine. Na oba otvo-
ra perforacije vide se useci od uzica. Osnova blago 
zaobljena.

kat. br. 
75

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,5 cm; debljina tela 2,6 cm; R perforacije 0,3 cm

AT

P
K

 3
6

Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Izrađen 
od gline fine fakture, polirane površine, svetlo mrke 
boje. Ne vide se tragovi od uzice, već su obodi perfo-
racija tek neznatno prošireni, najverovatnije provla-
čenjem. Osnova ravna.

kat. br. 
74

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,4 cm; debljiina tela 2,9 cm; R perforacije 0,5 cm
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5 Dvokraki amulet stubastog tela. Izrađen od gline 

srednje fakture, sa većom količinom peska i tuca-
nog kamena, oker boje pečenja. Površina neravna 
i sumarno obrađena zaglačavanjem. Useci od uzice 
napravljeni u korenu fragmentovanog kraka, sa obe 
strane tela i usmereni su ka donjem otvoru perfora-
cije. Na njegovom obodu vide se useci od uzice. na 
očuvanom kraku nalaze se dva uska udubljenja, koji 
deluju kao predstava očiju (?). Dno blago zaobljeno.

kat. br. 
73

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; debljina tela 2,7cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet stubastog oblika tela. Izrađen od 
gline srednje fakture, sa nešto više peska oštre gra-
nulacije. Oker-sive boje površine. Kraci modelovani 
u obliku životinjskih glava. Nisu vidljivi useci od uzi-
ca, jedino je gornji otvor nešto proširen.

kat. br. 
80

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,3cm; debljina tela 2,8 cm;R perforacije 0,5 cm

AT

P
K

 4
1

Dvokraki amulet stubastog oblika tela. Izrađen od 
gline srednje fakture, sa sitno tucanim kamenom. 
Narandžasto-oker boje površine. Kraci oblikovani u 
vidu stilizovane životinjeske glave. Po dva paralelna 
useka od uzice vidljivi sa unutrašnje strane krakova. 
useci od uzice vide se i na obodima perforacije.

kat. br. 
79

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,9 cm; debljina tela 2,5 cm; R perforacije 0,6 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika tela. Izrađen od 
gline srednje fakture, sa nešto više sitno peska oštre 
granulacije. Oker boje pečenja. Kraci završeni u vidu 
stilizovane životinjske glave. Useci od uzica vidljivi 
sa unutrašnje strane krakova, kao i na obodima 
perforacija.

kat. br. 
78

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; debljina tela 1,9 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet trougaonog tela, male, zaobljene 
osnove. Izrađen od gline finije fakture, oker boje 
pečenja. Na pojedinim mestima vidi se da je površina 
bila uglačana, ali je vremenom prilično oštećena i 
prekrivena kalcinacijom.

kat. br. 
77

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,7 cm; debljina tela 2,7 cm; R perforacije 0,3 cm
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6 Dvokraki amulet, pljosnatog i gotovo pravougao-

nog tela. Oker boje površine. Kraci oblikovani u vidu 
stilizovanih glava. Jedna glava predstavlja životinju 
sa ušima, dok druga nema uši, već istaknuto teme i 
nos (možda ptica). Izrađen od gline srednje fakture, 
sa sitno tucanim kamenom i peskom. Jedna strana 
nagorela. Gornji otvor neznatno proširen provlače-
njem uzice.

kat. br. 
84

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; debljina tela 1,8 cm;R perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet stubastog oblika tela. Kraci mode-
lovani u vidu životinjskih glava. Izrađen od gline do-
bre fakture, sa nešto malo sitno tucanog kamena. 
Oker-narandžaste boje pečenja. Površina tela bila 
zaglačana. Useci od uzica nisu vidljivi po telu, jedi-
no su otvori centralne perforacije neznatno prošire-
ni. Osnova blago zaobljena.

kat. br. 
83

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3 cm; debljina tela 2,2 cm; R perforacije 0,6 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika tela. Kraci obliko-
vani u vidu životinjske glave. Oker boje pečenja, izra-
đen od gline srednje fakture, sa nešto više peska oš-
tre granulacije. Otvori centralne perforacije prošire-
ni provlačenjem neke vrste uzice, dok na telu takvih 
tragova nema. Osnova blago zaobljena.

kat. br. 
82

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; debljina tela 1,7cm;R perforacije 0,5 cm
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3 Dvokraki amulet, pljosnatog i gotovo pravougao-

nog tela. Oker boje površine. Kraci oblikovani u vidu 
životinjskih glava. Izrađen od gline sa dosta sitno tu-
canog kamena. Sa jedne strane nagoreo. Površina je 
bila zaglačana, ali je sada prilično oštećena. Po telu 
se ne vide tragovi od uzice, jedino se na obodima 
perforacije primećuju mala proširenja. Nije mogao 
da samostalno stoji.

kat. br. 
81

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,3 cm; debljina tela 1,8 cm; perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Osnova je 
zaravnjena, tako da amulet može samostalno da sto-
ji. Izrađen je od gline srednje fakture sa nešto više 
sitno tucanog kamena. Oker boje površine. Plići use-
ci od uzica vidljivi jedino na obodima otvora.

kat. br. 
88

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,0 cm; debljina tela 2,0 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika tela. Izrađen 
od gline sa dosta peska oštre granulacije. Oker-
narandžaste boje površine. Očuvani krak modelovan 
u vidu zoomorfne glave. Plitki useci od uzice vidljivi 
jedino po obodima otvora centralne perforacije.

kat. br. 
87

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,1 cm; debljina tela 2,2 cm; R perforacije 0,4/0,6 cm
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8 Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Izrađen je 

od gline srednje fakture, sa manjom količinom pe-
ska i sitno tucanog kamena. Površina je svetlo mrke 
boje, sa jedne strane nagorela. Bila je zaglačana. 
Očuvani krak modelovan u obliku zoomorfne glave. 
useci od uzica vidljivi sa unutrašnje strane krakova, 
kao i po obodima otvora. Na osnovi, useci od uzi-
ca usmereni su ka bočnim stranama. Osnova blago 
zaobljena.

kat. br. 
86

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; debljiina tela 1,7 cm; R perforacije 0,5 cm
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7 Dvokraki amulet jezičastog oblika tela. Izrađen od 

gline sa puno peska i nešto sitno tucanog kamena. 
Sivo - oker boje površine. Vrhovi krakova, kao i po-
vršina tela su veoma erodirali, ali se ipak zapaža da 
su bili reljefno oblikovani, najverovatnije u vidu zo-
omorfnih protoma. Otvor centralne perforacije izu-
zetno širok i nastao je umetanjem ili nekih užih šta-
pova ili debljih uzica.

kat. br. 
85

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; debljina tela 2,3cm; otvor perforacije 1,5 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika. Izrađen od gline 
dobre fakture, sa nešto malo peska. Oker boje peče-
nja. Površina je bila zaglačana, ali je znatno erodira-
na i puna kalcinacije. Osnova zaobljena. Ne vide se 
tragovi uzica.

kat. br. 
92

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,6 cm; debljina tela 1,9 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Izrađen od 
gline lošije fakture, sa puno peska i sitno mlevenog 
kamena. Oker boje pečenja. Plitki useci od uzica vid-
ljivi sa unutrašnje strane kraka i kod gornjeg otvora. 
Donji otvor proširen ka bočnim stranama, najvero-
vatnije od provlačenja uzice. Dno zaobljeno.

kat. br. 
91

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,0 cm; debljina tela 2,4 cm; R perforacije 0,4 cm
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Fragment dvokrakog amuleta, trougaonog oblika 
tela. Izrađen od gline sa dosta peska oštre granula-
cije, oker boje pečenja. Pljići usek od uzice vidljiv sa 
unutrašnje strane kraka. Donji otvor perforacije pro-
širen ka bočnim stranama, najverovatnije provlače-
njem uzice. Dno zaobljeno.

kat. br. 
90

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; debljina tela 2,2 cm; R perforacije 0,4 cm

AT

P
K

 5
1

Fragment dvokrakog amuleta trougaonog oblika 
tela. Svetlo oker boje površine. Izrađen od gline sa 
puno peska i sitno mlevenog kamena.Donji otvor 
proširen u pravcu bočne strane, najverovatnije od 
provlačenja uzice.

kat. br. 
89

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,7 cm; debljina tela 1,8 cm
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Dvokraki amulet stubastog oblika tela. Izrađen od 
gline srednje fakture, sa nešto više peska i sitno tu-
canog kamena. Oker-narandžaste boje površine. U 
korenu krakova vide se ulegnuća nastala od uzice. 
Oba otvora proširena od provlačenja neke uzice, 
eventualno - vrlo tankih štapića.

kat. br. 
96

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 8,5 cm; debljina tela 2,4 cm; R perforacije 0,4 - 0,7 cm
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Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Izrađen od 
gline dobre fakture, sa nešto malo peska. Oker boje 
pečenja. Manja proširenja otvora usled provlačenja 
neke uzice.

kat. br. 
95

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,5 cm; debljina tela 2,3 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika tela, malih di-
menzija. Izrađen od gline sa nešto malo peska i sti-
no mlevenog kamena. Svetlomrko - siva boja povr-
šine koja je bila zaglačana. Sem veoma malih useka 
po obodu otvora perforacije, nema drugih tragova 
od uzice.

kat. br. 
94

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,5 cm; debljina tela 1,4 cm;R perforacije 0,2 cm
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Dvokraki amulet valjkastog oblika tela i zaobljene 
osnove. Izrađen od gline sa primesom peska i sitno 
mlevenog kamena. Površina sivo-oker boje. Sem ve-
oma malih useka po obodu otvora perforacije, nema 
drugih tragova od uzice.

kat. br. 
93

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm; debljina tela 1,7 cm; R perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Izrađen od 
gline srednje fakture, sa peskom. Oker boje površi-
ne. U korenu očuvanog kraka, primećuju se plitki 
žlebovi, najverovatnije od neke uzice. Po obodu do-
njeg otvora jasno vidljive dublji useci od uzice.

kat. br. 
100

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,9 cm; debljina tela 2,1 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet pljosnatog i jezičastog oblika tela: 
Izrađen od gline lošije fakture, sa dosta peska i tu-
canog kamena. Površina priglačana, sivo-oker boje. 
Osnova zaobljena.

kat. br. 
99

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,2 cm; debljina tela 2,0 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet pljosnatog tela. Izrađen od gline sa 
dosta peska oštre granulacije i sitno mlevenog ka-
mena. Oker boje pečenja. Na osnovi se vidi jedan 
dublji žleb, ne može se pouzdano reći da li je nastao 
udarcem ili trenjem od uzice. Useci od uzice vidljivi 
na oba otvora.

kat. br. 
98

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; debljina tela 2,0 cm; R perforacije 0,6 cm
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9 Dvokraki amulet, pljosnatog tela gotovo pravouga-

onog oblika. Izrađen od gline lošije fakture sa ve-
ćom količinom peska i tucanog kamena. Oker - na-
randžaste boje površine. Na oboddu donjeg otvo-
ra vide se manji useci od provlačenja neke uzice. 
Jedna šira strana je oštećena, tako da se vidi verti-
kalni kanal perforacije. On je pravilnog kružnog pre-
seka, te je najverovatnije napravlje tanjim, obrađe-
nim štapićem.

kat. br. 
97

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,3 cm; debljina tela 2,5 cm; R perforacije 0,6 cm



130

Винчански амулети

AT

P
K

 6
6

Fragmentovani dvokraki amulet, pljosnatog, gotovo 
pravougaonog oblika tela. Izrađen od gline sa dosta 
peska i nešto sitno tucanog kamena. Oker boje po-
vršine. Po obodu donjeg otvora vide se manji useci 
od uzice. Osnova zaobljena.

kat. br. 
104

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,0 cm; debljina tela 2,1 cm; R perforacije
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Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Izrađen od 
gline sa puno peska oštre granulacije i sitno tucanim 
kamenom. Oker-sive boje površine. U korenu krako-
va vidi se kraći žleb od uzice, usmeren ka osnovi. 
Oba otvora neznatno proširena provlačenjem uzice. 
Osnova zaobljena.

kat. br. 
103

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,0 cm; debljina tela 2,2 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet valjkastog tela i zaboljene osno-
ve. Izrađen od gline srednje fakture sa nešto peska i 
sitno tucanog kamena. Svetlo-mrke boje, na jednoj 
strani nagoreo. Od gornjeg otvora, koso ka spoljaš-
njem korenu kraka vidi se plitak žleb, nastao najve-
rovatnije od uzice. Obod gornjeg otvora ima manje 
useke, dok su oni jače izraženi na donjem otvoru.

kat. br. 
102

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,9 cm; debljina tela 2,1 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet stubastog tela. Izrađen od gline 
loše fakture sa dosta tucanog kamena i nešto pe-
ska. Narandžasto-oker boje površine, na jednoj stra-
ni nagoreo. Useci (plitki žlebovi ) napravljeni su po-
preko, po sredini jednog kraka, kao i između krakova 
dijagonalno. Oba otvora su proširena provlačenjem 
uzice ili provlačenjem nekih tankih štapića.

kat. br. 
101

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; debljina tela 2,3 cm; R perforacije 0,4 - 0,6 cm
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0 Dvokraki amulet pljosnatog, gotovo pravougao-

nog oblika tela. Vrhovi krakova modelovani u vidu 
stilizovane zoomorfne glave. Izrađen od gline sred-
nje fakture, sa dosta peska i sitno tucanog kamena. 
Oker/mrke boje površine. Urezi od uzice vidljivi su 
sa unutrašnje strane krakove, usmereni ka bočnim 
stranama. Centralni otvor proširen je provlačenjem 
uzica. Osnova zaobljena, tako da ne može samostal-
no da stoji.

kat. br. 
108

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,9 cm; debljina tela 1,8 cm cm; dim. otvora 0,4/0,7 cm
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9 Dvokraki amulet sa zoomorfno modelovanim vr-

hom krakova. Izrađen od gline srednje fakture, sa 
mnjom količinom finijg peska i sitno tucanim ka-
menom. Uglačana površina. Oker boje pečenja, ali 
većim delom nagoreo. Sa unutrašnje strane jednog 
kraka vidi se kraći urez od uzice, usmeren ka osnovi. 
Obodi otvora neznatno usečeni od provlačenja uzi-
ce. Nije mogao samostalno da stoji.

kat. br. 
107

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; debljina tela 1,6 cm; R perforacije 0,3/0,5 cm
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Dvokraki amulet, valjkastog tela i zaobljene osnove. 
Vrhovi krakova modelovani u vidu zoomorfne glave.
Izrađen od gline srednje fakture, sa malo peska i sit-
no tucanog kamena. Površina samo sumarno zagla-
čana. Svetlo mrke boje, na jednoj strani nagoreo. Ne 
uočavaju se tragovi od uzice.

kat. br. 
106

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,1 cm; debljina tela 2,2 cm; R perforacije 0,3/0,5 cm
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Dvokraki amulet sa stilizovanim zoomorfnim vrhom 
krakova. Izrađen od gline lošije fakture, sa dosta pe-
ska i sitno tucanog kamena. Oker-narandžaste boje 
površine. Useci od uzice primećuju se oko gornjeg 
otvora i kraka, a usmereni su ka osnovi.

kat. br. 
105

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; debljina tela 2,3cm; dim. osnove 2,9 x 3,8 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet, malih dimenzija. Kraci u vidu zoo-
morfnih protoma. Izrađen od gline gline bolje fak-
ture, sa manjom količinom finijeg peska. Oker - sive 
boje površine. Useci od uzice vide se sa unutrašnje 
strane očuvanog kraka, i usmereni su ka bočnoj stra-
ni. Iz otvora na osnovi prostire se kraći usek, ka istoj 
bočnoj strani.

kat. br. 
112

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,4 cm; debljina tela 1,9 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet sa zoomorfnim protomima. Izrađen 
od gline sa dosta peska i malo sitno tucanog kame-
na. Narandžasto-oker boja površine. Na unutrašnjoj 
strani očuvanog kraka vide se plitki useci od uzice. 
Obodi otvora neznatno usečeni.

kat. br. 
111

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,0 cm; debljina tela 2,3 cm; R perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet minijaturnih dimenzija. Trougaonog 
oblika tela, sa protomima u vidu stilizovanih zoo-
morfnih glava. Izrađen od gline finije fakture, oker 
boje pečenja. U korenu krakova, sa unutrašnje stra-
ne vidljivi kratki useci od uzice, usmereni ka osnovi.

kat. br. 
110

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,4 cm; debljina tela 1,6 cm; R perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Vrhovi kra-
kova oblikovani u vidu ptičje glave. Izrađen od gline 
srednje fakture, sa manjom količinom finijeg peska i 
nešto malo sitno tucanog kamena. Oker boje povr-
šine. Ne vide se tragovi od uzice.

kat. br. 
109

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm; debljina tela 2,1 cm; R perforacije 0,3 cm



Каталог

133

AT

P
K

 7
8

Dvokraki amulet izrađen od gline sa puno peska i 
tucanog kamena. Oker-narandžaste boje površine. 
Očuvani krak modelovan je u vidu glave. Ističe se 
njuška/ kljun (?), ali je gornji deo glave fragmento-
van pa se ne može tačno reći šta predstavlja

kat. br. 
116

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,4 cm; debljina tela 1,6 cm; R perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet malih dimenzija, sa vrhom krako-
va u vidu veoma stilizovanih ornitomorfnih glava. 
Izrađen od gline srednje fakture sa nešto malo pe-
ska i sitno mlevenog kamena. Oker boje površine, sa 
tragovima crvenog premaza (?). Donji otvor proširen 
sa usecima po obodu.

kat. br. 
115

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,8 cm; debljiina tela 2,1 cm; R perforacije 0,4/0,7 cm
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Dvokraki amulet malih dimenzija, sa vrhom krakova 
u vidu zoomorfnih protoma. Izrađen od gline sa ve-
ćom količinom finijeg peska. Crvenkasto-oker boje 
površine.U korenu krakova, sa unutrašnje strane 
useci/urezi od tanke uzice. Po obodu donje perfo-
racije vidljivi useci od provlačenja uzice. Zaobljena 
osnova.

kat. br. 
114

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,2 cm; debljina tela 1,4 cm; R perforacije 0,5 cm
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Mali dvokraki amulet. Očuvani krak modelovan u 
vidu veoma stilizovanog zoomorfnog protoma. 
Izrađen od gline srednje fakture,sa manjom koli-
činom finijeg peska. Zaglačana površina oker-sive 
boje. Po obodu gornjeg otvora veoma mali useci od 
provlačenja uzice.

kat. br. 
113

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,7 cm; debljina tela 1,5 cm; R perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet izrađen od gline dobre fakture sa 
nešto malo finijeg peska. Površina je oker boje, ugla-
čana. Urezi za uzice vidljivi sa unutrašnje strane kra-
kova, usmereni ka bočnim stranama. Obod donjeg 
otvora proširen od provlačenja uzice.

kat. br. 
120

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,0 cm; debljina tela 2,3 cm; R perforacije 0,6 cm
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1 Dvokraki amulet izrađen od gline izmešane sa sitno 

mlevenim kamenom i manjom količinom finijeg pe-
ska. Površina priglačana, oker - crvenkaste boje po-
vršine. Ne može se sa sigurnošću reći da li se radi o 
tragovima crvenog premaza. Tanki useci od uzice 
vidljivi sa unutrašnje strane krakova, usmereni ka 
bočnim stranama. Na donjem otvoru jasno vidljivo 
proširenje i uska linija nastala od uzice. Ne može sa-
mostalno da stoji.

kat. br. 
119

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,7 cm; debljina tela 2,0 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet izrađen od gline izmešane sa pe-
skom i sitno tucanim kamenom. Boja površine je 
crvenkasto-narandžasta, a sa jedne strane tamno 
mrka/crna usled nagorelosti. Vrhovi krakova za-
ravnjeni. Na donjem otvoru jasno vidljiva prošire-
nja od provlačenja uzice, dok su na gornjem jedva 
primetni.

kat. br. 
118

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,5 cm; debljina tela 2,4 cm; R perforacije 0,7 cm
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Dvokraki amulet trougaonog oblika tela. Izrađen od 
gline srednje fakture sa nešto tucanog kamena i fini-
jeg peska. Površine oker boje, glačana. Tragovi uzica 
vidljivi su sa unutrašnje strane korena krakova. Oba 
otvora proširena provčlačenjem uzica. Ne može sa-
mostalno da stoji.

kat. br. 
117

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; debljina tela 1,7 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet stubastog tela. Svetlo oker boje po-
vršine, uglačane, sa vertikalnim tragovima od povla-
čenja alatke. Useci od provlačenja uzice vidljivi po 
obodu otvora. Izrađen od gline izmešane sa sitno 
mlevenim kamenom.

kat. br. 
124

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; širina poprečnih kraka 4,4 cm;
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Dvokraki amulet kupastog oblika tela. Izrađen od 
gliine lošije fakture, sa dosta sitno tucanog kamena. 
Oker boje površine, sa delimično očivanim ostacima 
crvenog premaza. Oba otvora perforacije proširena 
provlačenjem uzice.

kat. br. 
123

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3 cm; R osnove 2,2 cm; R perforacije 0,3/0,4 cm
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4 Dvokraki amulet kupastog tela. Vrh očuvanog kraka 

je fragmentovan, ali se na prelomu vidi da je imao 
dva rožasta dodatka. U korenu kraka, sa unutrašnje 
strane, vidi se plitak urez, nastao od uzice. Obod do-
njeg otvora neznatno usečen usecima od provlače-
nja uzice. Vrh kraka nagoreo, kao i jedna strana amu-
leta. Izrađen od gline srednje fakture, izmešane sa 
sitno mlevenim kamenom, oker boje površine.

kat. br. 
122

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3 cm; R osnove 2,6 cm; R perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet kupastog tela. Izrađen og gline 
srednje fakture sa malo peska i sitno mlevenog ka-
mena. Oker boje pečenja, mestimično crne i crvene 
od izloženosti vatri. U korenu jednog kraka vidi se 
kratak urez, usmeren ka osnovi. Na obodu donjeg 
otvora, usek nastao od provlačenja uzice, na istoj 
strani na kojoj se nalazi i gornji usek.

kat. br. 
121

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,0 cm; debljina tela 2,3 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet stubastog tela. Svetlo mrke boje 
površine, izrađen od gline izmešane sa sitno tuca-
nim kamenom. Cela površina amulet ukrašena je 
urezanim linijama i ubodima, koji su po svemu su-
deći raspoređeni tako, da imaju neki drugi smisao 
od čisto dekorativnog. Obe bočne strane ukrašene 
su isto: dve vertikalne linije koje se od korena kra-
ka spuštaju do horizontalne linije koja opasuje ceo 
amulet. Vertikalno urezane linije vide se i na jed-
noj široj strani, zajedno sa vertikalnim nizom ubo-
da. Druga šira strana ima ubode koji formiraju oval. 
Ubodima je ukrašena i površina oko gornjeg otvo-
ra i krakova. Obod donjeg otvora neznatno proširen 
usecima od uzice.

kat. br. 
128

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,7 cm; promer tela 1,8 x 1,3 cm cm; R perforacije 0,2 cm
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Dvokraki amulet jezičestog oblika. Dobro pečena 
glina, izmešana sa peskom i sitno tucanim kame-
nom. Svetlo oker boje. Po obodima otvora, na do-
njem više primetno nego na gornjem, vide se useci 
od provlačenja uzica.

kat. br. 
127

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,3 cm; debljina tela 4,2 x 3,6 cm; R perforacije 0,5 cm
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Fragmentovni dvokraki amulet, trougaonog tela. 
Izrađen od gline sa puno tucanog kamena, oker 
boje površine. Donji otvor neznatno proširen od 
provlačenja uzice.

kat. br. 
126

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; promer osnove 2,2 x 2 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet kupastog tela. Izrađen od gline iz-
mešane sa sitno mlevenim kamenom, oker boje pe-
čenja. Obod gornjeg otvora proširen provlačenjem 
uzice, dok se na osnovi vidi usek nastao od uzice, od 
otvora ka bočnom kraku.

kat. br. 
125

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; promer osnove 2,5 x 3 cm; R perforacije 0,3/0,4 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika, malih dimenzi-
ja. Izrađen od gline sa dosta peska oštre granulaci-
je i nešto sitno tucanog kamena. Oker boje pečenja. 
Donja osnova zaravnjena. Na obodu donjeg otvora 
neznatna proširenja, najverovatnije od uzice.

kat. br. 
132

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,0 cm; promer tela 1,6 x 2,1 cm; R perforacije 0,4 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet, veoma oštećene 
površine. Izrađen od gline izmešane sa dosta sitno 
tucanog kamena. Na prelomu crn, spolja oker-na-
randžaste boje. U obodu donjeg otvora vide se use-
ci, najverovatnije od provlačenja uzice.

kat. br. 
131

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,0 cm; debljina tela 2,7 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika tela. Izrađen od gli-
ne izmešane sa sitno tucanim kamenom. Oker boje 
površine. Na jednoj široj strani tela, vide se kosi urezi 
ispod oba kraka, kao i bliže osnovi. Najverovatnije se 
radi o usecima od uzice. Neznatna proširenja od pro-
vlačenja uzice, vide se i na otvorima perforacije.

kat. br. 
130

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,8 cm; promer tela 1,4 x 1,6 cm; R perforacije 0,3 cm
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Dvokraki amulet jezičastog oblika tela. Izrađen od 
gline izmešane sa sitno tucanim kamenom. Oker-
narandžaste boje površine. Na donjem otvoru se pri-
mećuju sitni useci, najverovatnije od neke uzice.

kat. br. 
129

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; promer tela 3,3 x 2,3 cm; R perforacije 0,4 cm
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Dvokraki amulet veoma sličan prethodnom, kako po 
izgledu, veličini, tako i po fakturi. Na prelomu se vidi 
da je pored centralne, bilo još dve uže perforacije, 
ali ne celom visinom tela. Osnova zaravnjena. Obod 
donjeg otvora proširen, usled provlačenja uzice.

kat. br. 
136

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; promer tela 3,2 x 2,3 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet, trougaonog oblika 
tela. Izrađen od gline sa dosta peska i tucanog ka-
mena. Svetlomrko-narandžaste boje površine, na 
prelomu crne. Na obodima oba otvora vide se useci 
od provlačenja uzice.

kat. br. 
135

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; promer tela 3,5 x 2,1 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet jezičasto oblika tela. Izrađen od gli-
ne finije fakture, sa veoma malom količinom peska. 
Narandžaste boje površine, koja je veoma oštećena. 
Zbog toga nije moguće govoriti o urezima od uzica, 
iako se vide neke kose linije koje bi mogle biti takvi 
tragovi. 

kat. br. 
134

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3 cm; promer tela 3,8 x 2,4 cm; R perforacije 0,6 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet jezičastog oblika 
tela. Izrađen od gline izmešane sa dosta peska i ne-
što sitno tucanog kamena. Oker-narandžaste boje 
površine.

kat. br. 
133

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; promer tela 1,6 x 3,0 cm; R perforacije 0,6 cm
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Sedeći amulet. Izrađen od gline sa malo peska i sitno 
tucanog kamena. Oker boje pečenja. Otvori perfora-
cije na „grbi” i u osnovi.Obodi otvora neznatno pro-
šireni od provlačenja uzice.

kat. br. 
140

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; širina 2,6 cm; R perforacije 0,5 cm
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01 Sedeći amulet. Jedna polovina glave fragmentova-

na, ali se na očuvanom delu vidi istaknuti nos/ kljun 
i zaobljena glava. Oko vrata, koso ka sredini izme-
đu nogu i potom do donjeg otvora, prostire se linija, 
koja je nastala usecanjem uzice. Izrađen od gline sa 
dosta peska i sitno tucanog kamena. Oker-sive boje 
površine.Otvori se nalaze kao kod svih sedećih amu-
leta, na osnovi i na leđima iza glave.

kat. br. 
139

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; širina 2,8 cm; R perforacije 0,4 cm
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00

Fragment dvokrakog amuleta. Očuvana donja polo-
vina. Izrađen od gline sa puno peska i nešto sitno tu-
canog kamena. Oker boje pečenja.

kat. br. 
138

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,3 cm; 3,2 x 2,4 cm promer tela; R perforacije 0,5 cm
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Gornja polovina tela dvokrakog amuleta. Telo je bilo 
poljosnato i ukrašeno urezanim ornamentom, sada 
vidljivim samo u tragovima. Izrađen od gline sa sit-
no tucanim kamenom i peskom. Oker boje površine. 
Obod gornjeg otvora proširen provlačenjem uzice.

kat. br. 
137

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,7 cm; debljina tela 1,7 cm
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Amulet u obliku posude sa drškom / siskom (?). Biko-
nična, nedostaje gornji deo. Oko očuvanog dela drš-
ke usek od uzice koji ide ka osnovi i otvoru. Na do-
njem otvoru jasno vidljivi tragovi od provlačenja 
uzice. Izrađen od gline srednje fakture, sa peskom i 
sitno tucanim kamenom. Oker boje pečenja.

kat. br. 
144

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,4 cm; širina 4,7 cm; R perforacije 0,5 cm
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Amulet u obliku posude. Bikonična, uskog, zaoblje-
nog dna. Na jednom ramenu očuvana koso postav-
ljena drška/ sisak (?), kružnog preseka. Na drugom 
ramenu fragmentovana u osnovi, ali sudeći po osta-
cima, mnogo kraća – poput bradavičastog ispupče-
nja. Preko očuvane drške usek od uzice, koji je usme-
ren ka osnovi i otvoru perforacije. Fragmentovan 
gornji deo posude, najverovatnije cilindrični. Izra-
đen od gline dobre fakture, sa malo peska. Oker boje 
pečenja.

kat. br. 
143

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,1 cm; širina 5,5 cm; R perforacije 0,4 cm
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06 Amulet u obliku posude, sa koso izvu-

čenim, izduženim jezičastim drškama. 
Jedna fragmentovana. Izrađen od gline 
dobre fakture, sa sitnim peskom. Crno-
oker boje površine. Perforacija izvedena 
kroz sredinu posude i cilindričnog vrata. 
Na očuvanoj dršci vidi se kratak urez, naj-
verovatnije od uzice.

kat. br. 
142

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; širina 6,5 cm; R perforacije 0,4 cm
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03

Sedeći amulet. Izrađen od gline sa malo peska. 
Svetlo oker boje pečenja. Na donjem otvoru se vidi 
trag od uzice koji ide između nogu i koso ka glavi.

kat. br. 
141

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,2 cm; širina 2,3 cm; R perforacije 0,3 cm
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Predmet bikoničnog oblika, sa višim cilindričnim vra-
tom. Vertikalno perforiran kroz centar tela. Izrađen 
od gline srednje fakture, izmešane sa manjom količi-
nom peska i sitno tucanim kamenom. Narandžaste 
boje površine.

kat. br. 
148

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3 cm; R 4,4 cm; R otvora 0,6 cm
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11 Amulet bikoničnog oblika sa višim cilindričnim vra-

tom. Jedan deo trbuha fragmentovan, tako da se ne 
može sa sigurnošću reći da li je imao dršku / sisak. 
Vertikalno perforiran kroz sredinu tela. Na oba otvo-
ra perforacije vidljivi useci i proširenja od provlače-
nja uzice. Izrađen od gline srednje fakture, izmešane 
sa manjom količinom peska i sitno tucanog kamena. 
Oker-narandžaste boje površine.

kat. br. 
147

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,7 cm; širina 2,5 cm; R otvora 0,3/0,5 cm
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Fragmentovani amulet u obliku bikonične posude 
sa drškom / siskom. Vertikalno perforiran kroz sredi-
nu tela. Izrađen od gliine sa sitno tucanim kamenom 
i nešto malo peska. Svetlo oker boje površine.

kat. br. 
146

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,1 cm; širina 4,1 x 3cm
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Amulet u obliku posude sa drškom / siskom (?). 
Bikonična, nedostaje gornji deo. Vrh drške / siska je 
takođe fragmentovan. Izrađen od gline sa dosta pe-
ska i sitno tucanog kamena. Vertikalno perforiran 
kroz središte tela. Na donjem otvoru vidljivi useci 
od provlačenja uzice. Kraći urez od uzice vidljiv i oko 
drške / siska. Narandžaste boje površine.

kat. br. 
145

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 2,9 cm (sa rekonstruisanim delom); širina 3,5 x 3 cm; R otvora 0,5 cm
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16 Osmokraki predmet, vertikalno perforiran kroz sre-

dište sastava krakova. Kraci formirani u vidu čepa-
stih aplikacija, proširene ivice. Dublji urezi (žlebo-
vi), vidljivi su od otvora niz duže strane predmeta, 
do otvora na suprotnoj strani. Na jednoj strani vid-
ljivi tragovi crvenog premaza. Izrađen od gline lošije 
fakture, sa dosta tucanog kamena i peska. Oker-sive 
boje površine.

kat. br. 
152

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm; širina poprečnih kraka 4,8 cm; širina tela 3,3 cm; R otvora 0,7 cm
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Šestokraki predmet, dijagonalno perforiran kroz 
središte. Oko jednog otvora vide se vrlo jasno ure-
zi nastali namotavnanjem uzice. Izrađen od gline 
sa dosta peska i nešto sitno tucanog kamena. Oker-
narandžaste boje površine.

kat. br. 
151

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: promer 5,2 x 5,5 x 4,8 cm; R otvora 0,5 cm
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Amulet „jastučastog” oblika. Vertikalno perforiran 
kroz sredinu užih strana.Izrađen od gline srednje 
fakture sa dosta sitno tucanog kamena. Premazan 
narandžasto-crvenim slipom.

kat. br. 
150

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,0 cm; širina 2,4 x 1,2 cm; R otvora 0,3 cm
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Amulet „jastučastog” oblika. Vertikalno perforiran 
kroz sredinu užih strana. Na jednoj široj strani, pro-
stirući se od jednog otvora ka drugom, utisnuta su 
dva paralelna niza kratkih, lučnih linija.Izgledaju kao 
da su nastali utiskivanjem nokta. Izrađen od gline iz-
mešane sa sitno tucanim kamenom i nešto manje 
peska. Narandžaste boje površine.

kat. br. 
149

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; širina 4,0 x 2,5 cm; R otvora 0,5 cm
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Šestokraki predmet, perforiran kroz centralni krak/
osovinu. Osovina/centralni krak, većeg prečnika od 
poprečnih, i proširenih ivica. Poprečni kraci raspore-
đeni krstasto po sredini visine osovine. Oko njih se 
vide useci od namotavanja uzice. Otvori centralne 
perforacije prošireni, provlačenjem uzice. Izrađen 
od gline sa puno peska.

kat. br. 
156

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,4 cm; širina poprečnih kraka 5,0 x 5,2 cm; R otvora 0,7 cm
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Šestokraki predmet, perforiran dijagonalno kroz sre-
dište spajanja krakova. Oko otvora vide se useci od 
provlačenja uzice. Izrađen od gline srednje fakture, 
sa sitno tucanim kamenom i malo peska. Oker boje 
površine.

kat. br. 
155

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: promer 4,3 x 4,0 cm; R otvora 0,4 cm
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Petokraki predmet, sa centralnom osom i tri radijal-
no raspoređena kraka po sredini visine te ose. Pukao 
prilikom pečenja. Oker boje površine. Izrađen od 
gline izmešane sa sitno tucanim kamenom i malo 
peska.

kat. br. 
154

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm; širina poprečnih kraka 4,4 cm; r otvora 0,5 cm
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17 Šestokraki predmet, perforiran kroz centralni krak/

osovinu. Kraci različitih oblika. Centralni krak kroz 
koji je izvedena perforacija ima zaravnjene krajeve, 
neznatno proširenih ivica. Kraci krstasto raspoređe-
ni po sredini visine centralnog kraka, su zapravo dva 
naspramna kraka sa veoma proširenim ivicama radi 
namotavanja, i dva ispupčenja koja su služila kao 
graničnici. Izrađen od gline sa malo tucanog kame-
na. Narandžaste boje površine.

kat. br. 
153

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,0 cm; širina poprečnih kraka 4,2 x 3,9 cm; R otvora 0,4 cm
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Fragmentovani amulet. Očuvan deo loptastog tela 
i jedan čepasti krak kroz koji je izvedena perfora-
cija. Na telu se vidi koren još jednog kraka, koji je 
fragmentovan. Najverovatnije se radi o trokrakom 
amuletu. Izrađen od gline izmešane sa puno peska 
oštre granulacije i tucanim kamenom. Oker boje po-
vršine, na prelomu crne.

kat. br. 
160

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,8 cm; širina 3,0 cm
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Šestokraki predmet, sa perforacijom kroz centralni 
krak/osovinu. Četiri poprečna kraka krstasto raspo-
ređena po sredini visine te ose. Po obodima otvora, 
kao i oko poprečnih krakova, vidljivi useci od provla-
čenja uzice. Izrađen od gline sa malo tucanog kame-
na, oker boje površine.

kat. br. 
159

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,6 cm; širina poprečnih kraka 4,6 cm; R otvora 0,5 cm
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Šestokraki predmet, sa perforacijom kroz centralni 
krak/osovinu. Četiri poprečna kraka krstasto raspo-
ređena po sredini visine te ose. Po obodima otvora 
vidljivi useci od provlačenja uzice. Izrađen od gline 
sa puno peska oštre granulacije, oker boje površine.

kat. br. 
158

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; širina poprečnih kraka 4,2 cm; R otvora 0,5 cm
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Petokraki predmet, sa centralnim krakom/osovinom 
neznatno izvijenom i tri poprečna kraka radijalno 
raspoređena na sredini visine ose. Oko poprečnih 
krakova, kao i oko jednog otvora perforacije, vidlji-
vi useci od provlačenja uzice. Izrađen od gline bolje 
fakture, sa malo peska. Površina glačana, oker boje 
površine, na jednom delu nagoreo.

kat. br. 
157

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,8 cm; širina poprečnih kraka 4,4 cm
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Krstoliki amulet. Telo pljosnato sa izrazitim ispupče-
njem u gornjem delu, gde su na bočnim stranama 
horizontalno postavljena dva kraća kraka. Amulet 
vertikalno perforiran kroz sredinu tela. Tragovi crve-
ne boje. Oker boja površine, izrađen od gline izme-
šane sa peskom i sitno tucanim kamenom.

kat. br. 
164

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3 cm; širina poprečnih kraka 6,1 cm
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Fragmentovani višekraki predmet. Na polovini visi-
ne centralne osovine, kroz koju je izvedena perfora-
cija, krstasto raspoređena četiri kraka. Jedan duži i 
neznatno izvijen na gore, ostala tri kraća, približno 
iste dužine. Izrađen od gline izmešane sa peskom i 
sitno tucanim kamenom. Svetlo mrke boje površine, 
sa tragovima crvenog premaza.

kat. br. 
163

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,1 cm; širina poprečnih kraka 3,2 x 3,0 cm; perforacije 0,4 cm
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Fragmentovani trokraki amulet. Bikoničnog 
oblika tela sa cilindričnim vratom, sa dva 
rožasta kraka blago usmerena na gore, po-
stavljena naspramno na „ramenima”. Na sre-
dišnjem delu između dva kraka, sa obe stra-
ne predmeta, neznatno naglašeno čepasto 
ispupčenje. Predmet vertikalno perforiran 
kroz centralni krak i telo. Obod donjeg otvora 
proširen provlačenjem uzice. Izrađen od gli-
ne sa dosta peska i sitno tucanog kamena.

kat. br. 
162

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,6 cm; širina poprečnih kraka 4,5 cm; R perforacije 0,5 cm
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Fragmentovani višekraki predmet. Na polovini visi-
ne centralne osovine, kroz koju je izvedena perfora-
cija, krstasto raspoređena četiri kraka. Jedan duži i 
neznatno izvijen na gore, ostala tri kraća, približno 
iste dužine. Izrađen od gline izmešane sa puno pe-
ska oštre granulacije i sitno tucanim kamenom. Oker 
boje površine.

kat. br. 
161

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,1 cm; širina poprečnih kraka 6,4 x 5,8 cm; R perforacije 0,4 cm
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Fragmentovani antropomorfni amulet, krstastog 
oblika tela. Očuvan jedan patrljak, sa čije gornje stra-
ne se vidi plići žleb, najverovatnije od uzice.. Osnova 
kružna, zaobljena tako da nije mogao samostalno 
da stoji. Izrađen od gline izmešane sa malo peska 
i sitno tucanim kamenom. Oker-narandžaste boje 
površine.

kat. br. 
168

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; širina poprečnih kraka 3,8 cm; Debljina tela 1,7 cm; R perforacije 0,4 cm
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Fragmentovani antropomorfni amulet. Pljosnatog 
tela, sa jednim očuvanim patrljkom neznatno podi-
gnutim na gore. U korenu tog patrljka, kraći žlebo-
vi od uzice. Perforiran celom visinom tela. Izrađen 
od gline izmešane sa manjom količinom peska i 
sitno tucanim kamenom. Oker-narandžaste boje 
površine.

kat. br. 
167

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,9 cm; širina sa poprečnim krakom 3,6 cm; debljina tela 1,6 cm
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Fragmentovani antropomorfni amulet, 
moguće kurotrofni. Perforacija izvedena 
od vrha „leđa” ka centru osnove. Izrađen 
od gline izmešane sa puno sitno tuca-
nog kamena i peska. Oker-narandžaste 
boje površine.

kat. br. 
166

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,0 cm; širina poprečnih krakova 4,0 cm; promer tela 1,6 cm; R perforacije 0,4 cm
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Fragmentovan, kurotrofni amulet. Perforiran celom 
visinom tela. Izrađen od gline izmešane sa puno 
peska i sitno tucanim kamenom. Oker-sive boje 
površine.

kat. br. 
165

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,4 cm; širina poprečnih kraka 5.0 cm; promer tela 2,3 cm; R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet, stubastog tela, sa očuvanim kra-
kom oblikovanim u vidu stilizovane životinjske gla-
ve. Uglačane površine, crvene i sivkaste boje.

kat. br. 
172

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/2

dimenzije: visina 5,3 cm
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Antropomorfna statueta u funkciji amuleta, krstoli-
kog oblika, na leđima sa grbom; glava stilizovana sa 
predstavljenim nosom i ušima u obliku roščića: Oči 
urezane, segmentne. Figurina koso probušena; do-
bre fakture, uglačane tamnomrke površine.

kat. br. 
171

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/1

dimenzije: visina 6 cm
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03 U potpunosti očuvan mali dvokraki amulet. Telo 

pljosnato, sa zaobljenom osnovom ovalnog prese-
ka. Kraka sa protomima na vrhu. Između krakova, 
telo po vertikalni perforirano. Izrađen od gline sa do-
sta peska i sitno tucanog kamena. Oker-narandžaste 
boje pečenja.

kat. br. 
170

uslovi nalaza: zbirka Ozrena Radosavljevića, poklon

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,8 cm; promer tela 2,7 x 1,6 cm; promer krakova 3,8 cm
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02 Dvokraki amulet izrađen od gline sa primesom pe-

ska i sitno tucanog kamena. Jezičastog oblika tela, 
sa dva kraća kraka kupasto modelovana. Telo verti-
kalno perforirano između krakova. Na donjem obo-
du vidljiva polukružna proširenja. Između korena 
jednog kraka i gornjeg otvora vidi se žleb koji se 
koso spušta ka donjem otvoru. Na suprotnoj strani 
tela, od donjeg otvora koso se pruža drugi žleb.

kat. br. 
169

uslovi nalaza: zbirka Ozrena Radosavljevića, poklon

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,5 cm; promer osnove 2 x 1,7 cm; promer tela ispod krakova 3 x 2,2 cm; promer krakova 4,5 cm
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Sedeći amulet sa zoomorfnom glavom. Detalji 
na glavi izvedeni štipanjem – presdstava očiju ili 
ušiju.”Grba” na leđima vertikalno probušena: Dobre 
fakture, zaglačane, crvenosmeđe površine.

kat. br. 
176

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/6

dimenzije: visina 6,8 cm
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Mali višekraki amulet, sa tri radijalno raspoređena 
kraka aplicirana horizontalno na centralnu osu tela. 
Zaglačane mrkosmeđe površine.

kat. br. 
175

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/5

dimenzije: visina 3,4 cm
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Amulet sličan prethodnom, sa razvučenim skoro ho-
rizontalno postavljenim kracima bočno. U gornjem 
delu sa prelomom cilindričnog kraka. Uglačane, mr-
kocrvene površine.

kat. br. 
174

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/4

dimenzije: visina 4,8 cm
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Amulet loptastog tela sa dva mala bočna kraka dok 
je treći izvučen u sredini pri vrhu, cilindričnog oblika, 
nepotpuno očuvan. Telo je ukrašeno trostrukom spi-
ralnom linijom, i meandroidnim urezima; uglačane, 
crvenosmeđe površine.

kat. br. 
173

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/3

dimenzije: visina 4,3 cm
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49 Fragment ornitomorfnog amuleta. Sačuvana je uz-

dužna polovina. Na vrhu bočne strane u celosti oču-
van mali krak. Na vrhu središnjeg dela amuleta, na-
lazio se treći krak. Na prelomu se vidi trag vertikalne 
perforacije. Cela površina erodirana, sa sivim i crnim 
mrljama od gorenja. Sivo-oker boje pečenja. Izrađen 
od gline sa malom primesom peska i sitno tucanog 
kamena.

kat. br. 
180

uslovi nalaza: 

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm; očuvani R osnove 2,8 cm
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3 Višekraki amulet, valjkastog oblika tela na kojem su 

tri horizontalno postavljena i radijalno raspoređena 
kraka. Gornji otvor perforacije postavljn van centra, 
gotovo uz ivicu zaravnjene gornje površine. Malog 
prečnika. Donji otvor u centru osnove. Vidljiv jedan 
dublji bočni usek od uzice. Priglačane površine, sred-
nje fakture sa nešto finijeg peska. Oker boje pečenja, 
na jednoj strani intenzivinije narandžaste.

kat. br. 
179

uslovi nalaza: Privatna kolekcija Srdomira Juga

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/8

dimenzije: H=5,6cm; R osnove= 2,6 cm
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Dvokraki amulet, stubastog tela. Očuvani krak mo-
delovan u vidu životinjske glave. Uglačane, crveno-
smeđe površine.

kat. br. 
178

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/8

dimenzije: visina 3,4 cm
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Sedeći amulet sa uskim stubastim vratom. Glava 
je predstavljena sa malim kljunastim nosom koji je 
izveden štipanjem. Noge - patrljci, ispruženi u oso-
vini tela; telo probušeno ukoso, otvor prolazi pri ko-
renu grbe na leđima i završava se između patrljaka s 
prednje strane. Zaglačane mrkocrvene površine.

kat. br. 
177

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/7

dimenzije: visina 5,3 cm
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10 Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline 

dobre fakture sa dosta peska i sitno tucanog kame-
na. Narandžaste boje površine. Jedna strana tela fra-
gmentovana, kao i jedan krak. Na prelomu vidljiv 
vertikalni žleb od perforacije. U korenu očuvanog 
kraka vidi se dublji žleb, a isti takvi žlebovi prisutni 
su i na osnovi, oko otvora.

kat. br. 
184

uslovi nalaza: Zbirka Svetislava Gvozdenovića, poklon

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; promer osnove 3 x 2,3 cm; dužina kraka 1,4 cm
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Fragmentovani amulet, najverovatnije u obliku ljud-
ske figure. Od gline izmešane sa malom količinom 
peska, narandžaste boje. Očuvana je jedna uzdužna 
polovina tela kalemastog izleda. Na samom vrhu, po 
sredini između krakova, vidi se polukružan ostatak 
preloma, na osnovu čega se može pretpostaviti da je 
postojao treći „krak”, odnosno vrat ili glava. Na pre-
lomu se vidi široki vertikalni žleb, koso probušen od 
vrha ka osnovi. Cela površina prilično erodirana, sa 
nizom manjih oštećenja.

kat. br. 
183

uslovi nalaza: 

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,9 cm; R osnove 2,5 cm; širina kod kraka 4cm
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51 Fragmentovani dvokraki amulet, stubastog tela, 

izrađen od gline dobre fakture. Oker boje pečenja 
spolja i iznutra. Tragovi crvene boje, kao posledica 
sekundarnog gorenja. Na očuvanom kraku, vidi se 
da je vrh zaravnjen, ali se na ivicama uočavaju dva 
mala plastična ispupčenja. Na prelomu vidljiv osta-
tak vertikalne perforacije.

kat. br. 
182

uslovi nalaza: 

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 8,3 cm; promer očuvane polovine osnove 4 x 4,2 cm
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50 Fragment višekrakog predmeta. Očuvani fragmet 

predstavlja jednu uzdužnu polovinu tela. Napravljen 
od dobro prečišćene gline, oker boje pečenja. Po 
obodu otvora polukružna udubljenja, najverovatni-
je od neke vrste uzice. Jedan plići žleb u vidu zare-
za, nalazi se i u korenu jednog od dva fragmento-
vana kraka.

kat. br. 
181

uslovi nalaza: 

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Očuvana visina 4,2 cm; širina 3,2 cm
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Donji deo sedećeg amuleta. Kratke rožaste noge 
napred ispružene. Dobre fakture, uglačane crveno-
smeđe površine.

kat. br. 
188

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/4

dimenzije: H= 3,5 cm
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Dvokraki amulet, stubastog tela. Sa prednje strane 
ima poluloptasto ispupčenje između krakova. Dobre 
fakture, mrkosive boje, hrapave površine.

kat. br. 
187

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/3

dimenzije: H= 5,7 cm
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Dvokraki amulet, stubastog tela. Kraci modelovani 
u vidu životinjskih protoma. Uglačane površine, sive 
boje.

kat. br. 
186

uslovi nalaza: Privatna kolekcija

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/2

dimenzije: H= 6,5 cm
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11 Fragmentovani amulet, najverovatnije dvokraki. Na 

prelomu vidljiv široki žleb od veritaklne peroforaci-
je. Na jednom kraju predmeta, u visini otvora, vidi se 
malo ispupčenje iza kojeg je zakošena uglačana po-
vršina. S obzirom da je cela površina predmeta znat-
no erodirana, može se zaključiti da je tu postojao 
stari prelom. Izrađen od gline sa malom količinom 
peska, oker boje pečenja.

kat. br. 
185

uslovi nalaza: Zbirka Svetislava Gvozdenovića, poklon

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm; očuvani promer preseka tela 2,7 cm
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Trokraki amulet, kruškolikog tela sa jednim očuva-
nim krakom kupasto modelovanim. Drugi bočni 
krak fragmentovan, kao i centralni, koji se nalazi u 
središtu između dva krak na gornjoj strani, kao vrat. 
Na gornjem delu se vide dva otvora, dok je u osno-
vi jedan otvor, ali nepravilnog izduženog oblika, sa 
bočnim usecima od neke vrste uzice. Crno pečen 
iznutra, spolja oker boje. Srednje fakture sa dosta sit-
nog, ali peska oštre granulacije. Zaglačane površine. 
na „ramenu” očuvanog kraka duboki pravilan žleb, 
sa krajevima usmerenim ka osnovi amuleta.

kat. br. 
192

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srdomira Juga

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H= 4,9 cm; R osnove= 1,9 cm; širina tela ispod krakova=3,5 cm
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4 Predmet sa šest krakova: tri u istoj ravni - horizontal-

no postavljeni, dva između postavljena koso i nešto 
niže. Šesti krak je centralni krak postavljen vertikal-
no u odnosu na ostale i u središtu njihovog sasta-
va, ali je sačuvana samo njegova osnova, on je u ce-
losti fragmentovan. Kroz njega napravljena kružna 
perforacija. Kraci su čepastog izgleda. Srednje fine 
fakture, oker-žute boje pečenja. površina neznatno 
zaglačana.

kat. br. 
191

uslovi nalaza: Privatna kolekcija Srete Gvozdenovića

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/10

dimenzije: R= 5,3 cm; H= 2,9 cm
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U celosti očuvan dvokraki amulet stubastog tela. 
Kraci kupasto modelovani. Obodi gornje i donje 
perforacije neznatno prošireni, da li od uzice ili od 
duple vezivne niti. Srednje fakture sa puno tucanog 
kamena, narandžasto crvene boje.

kat. br. 
190

uslovi nalaza: Privatna kolekcija Srete Gvozdenovića

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/7

dimenzije: H= 6cm; R osnove= 2,3 cm; raspon krakova= 4 cm
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2 Dvokraki amulet, stubastog tela. Kraci se završavaju 

stilizovanom životinjskom glavom. Na obodu i gor-
nje i donje perforacije vidljivi useci od uzice. Sa unu-
trašnje strane krakova, nalaze se useci sa krajevima 
usmerenim ka donjoj stajnoj površini. Glačane povr-
šine, srednje fakture sa nešto finog peska i malo sit-
no tucanog kamena. Oker boje, sa zonama crveno-
narandžaste (premaz?).

kat. br. 
189

uslovi nalaza: Privatna kolekcija Srete Gvozdenovića

publikacija: Š. Joanović, 1990; T VI/6

dimenzije: H= 5,8 cm R osnove = 2,5 cm raspon krakova =5,9 cm
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6 Gotovo u celosti očuvan sedeći amulet, stilizovanog 

najverovatnije životinjskog odnosno ptičjeg obli-
ka. Gornji kraj se završava malom glavom, delimič-
no fragmentovanom. Telo ukrašeno urezima, para-
lelnim lučnim linijama. Sedeći deo ukrašen koncen-
tričnim krugom. Otvor napravljen pod kosim uglom, 
na gornjem delu „leđa” iza glave i donjim u središtu 
osnove. Na donjem se vide bočni useci, možda od 
uzice. Srednje fakture sa dosta tucanog kamena, na-
randžaste boje.

kat. br. 
196

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srete Gvozdenovića

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H= 5,7cm; promer osnove 4,7 x 2,9cm
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U celosti očuvan dvokraki amulet, sa kracima stilizo-
vanim u vidu životinjskih ili ptičjih glava. Kroz sre-
dište tela napravljena perforacija pravilnog kružnog 
oblika. Nema tragova uzica. Oker boje pečenja, sred-
nje fakture sa nešto sitno tucanog kamena.

kat. br. 
195

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srete Gvozdenovića

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H=5,4cm; R osnove= 2,4cm; raspon krakova = 7 cm
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U celosti očuvan trokraki amulet. Kupastog tela, 
sa dva bočna kraka, dok je treći – centralni, odno-
sno predstavlja stilizovanu glavu, ovalnog prese-
ka, zaravnjene gornje površine. Kroz središte cen-
tralnog kraka i telo napravljen otvor, šireg prečni-
ka. Narandžaste boje pečenja, sa dosta tucanog 
kamena.

kat. br. 
194

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srete Gvozdenovića

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H= 7cm; R osnove=2,9cm; Obim glae 2,7 x 1,7cm; raspon krakova 7,1cm

C
ER

O
V

IC
A

P
K

 2
1

Fragmentovani višekraki amulet. Na centralnoj oso-
vini valjkastog oblika, horizontalno postavljena tri 
kraka, radijalno raspoređena. Kroz središte naprav-
ljen kružni otvor. Na donjem se vide useci od uzice. 
Srednje fakture sa nešto finog peska i sitno tucanog 
kamena. Oker boje pečenja.

kat. br. 
193

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srdomira Juga

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H=4,8 cm; R osnove 2cm
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Fragmentovani amulet, možda trokraki ili u obliku 
posude sa siskom. Očuvan je deo bikoničnog tela, na 
čijem vrhu je visoki cilindrični vrat. Na „ramenu” oču-
van kratak krak, lučno izvijen na gore. Telo perforira-
no kroz sredinu, a pored centralne perforacije izve-
dena još jedna znatno manja na obodu vrata. Ta ma-
nja perforacija ide u dubinu oko 1,5 cm. Neposredno 
ispod vrata, na delu gde je očuvan krak, nalazi se tre-
ći otvor. On nije prohodan, ali se na prelomu uoča-
va u istoj liniji otvor istih razmera. Oko unutrašnjeg 
dela kraka nalazi se dublji žleb. Izrađen od gline iz-
mešane sa sitnim peskom. Dobre fakture, oker boje 
pečenja, sa tragovima crvenog premaza.

kat. br. 
200

uslovi nalaza: rekognosciranje 2008. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,4 cm; promer tela 4,9 x 3,9 cm; R vrata 1,9 cm
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Predmet bikoničnog oblika, izgleda perle. Celom 
dužinom tela napravljen otvor, kružnog preseka. 
Srednje fakture sa dosta tucanog kamena, naran-
džaste boje.

kat. br. 
199

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srete Gvozdenovića

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H= 5,7cm; R na sredini 3,5 cm
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Dvokraki amulet, jezičastog tipa. Telo zaobljeno, sa 
dva kratka kraka, vrhova stilizovanih u vodi životinj-
skih glava. Osnov zaobljena, a kroz centar tela pro-
lazi otvor, malog prečnika. Na donjoj strani vide se 
useci od uzice. Od unutrašnje strane levog kraka, ka 
spoljnoj strani tela, urezan dublji lučni žleb. Srednje 
fakture, sivo-crne boje površine.

kat. br. 
198

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srete Gvozdenovića

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H=5,3 cm; Promer tela =3,4 x 4,4cm; raspon krakova 5,6cm
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Mali dvokraki amulet, u celosti očuvan. Kraci krat-
ki, kupasto modelovani. Telo stubasto, zaravnje-
ne kružne osnove. Srednje fakture, svetlo oker boje 
pečenja.

kat. br. 
197

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srete Gvozdenovića

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H=4,2cm; R osnove 2,5cm; raspon krakova 4 cm
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06 Fragment amuleta u obliku ptice. Očuvan zadnji deo 

tela sa neznatno na gore, izvučenim kupastim re-
pom. Na prelomu vidljiv vertikalni žleb većeg preč-
nika. Po njegovom obodu na gornjoj strani („leđi-
ma”), tri kraća žleba koja se spuštaju ka perforaciji. 
Od gline izmešane sa malom količinom peska, oker 
boje pečenja. Površina znatno erodirana.

kat. br. 
204

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 4,5 x 3,3 cm; visina 3,1 cm
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Mali dvokraki amulet, zdepastog tipa tela. Očuvani 
krak veoma kratak i modelovan kao stilizovana živo-
tinjska glava. Telo ukrašeno urezima sa prednje stra-
ne - paralelne i uglaste linije, izgleda kao da je mean-
dar, ali je površina puno erodirala. Oba otvora perfo-
racije prošireni usecima od uzica. Narandžaste boje 
pečenja, sa nešto finog peska. Srednja faktura.

kat. br. 
203

uslovi nalaza: Privatna zbirka Srdomira Juga

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H= 4,1 cm; R osnove 3,2 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet, stubastog tela. 
Očuvan jedan krak, srednje dužine. Premda ima 
puno kalcinacije, može se pretpostaviti da je vrh 
bio modelovan u vidu stilizovane životinjske glave. 
Oko podnožja krakova urezani kosi žlebovi. Osnova 
ovalne. perforiran kroz sredinu tela, vidljivim useci-
ma oko otvora. Izrađen od gline izmešane sa finijim 
peskom, dobro pečen. Svetlo mrke boje, jednim de-
lom nagoreo.

kat. br. 
202

uslovi nalaza: 

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: asas
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16 Trokraki amulet. Kruškasto telo sa dva, naspramno 

postavljena horizontalna kraka kružnog preseka. 
Treći krak nalazi se na vrhu gornje strane, u sredini. 
Istog je oblika i kroz njega izvedena vertikalna per-
foracija celom visinom predmeta. Od gline sa prime-
som peska, oker-narandžaste boje pečenja.

kat. br. 
201

uslovi nalaza: Bez podataka o uslovima nalaza

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; širina kod krakova 5,4 cm; najveća širina tela 2,9 cm



Винчански амулети

156

K
RE

M
EN

JA
K

in
v.

 b
r. 

10
4

Dvokraki amulet izrađen od gline, grube fakture sa 
primesom peska. Crveno pečen spolja, na prelomu 
crne boje. Površina sumarno priglačana. Celom du-
žinom amulet perforiran, a otvor izveden bliže za-
dnjoj, zaravnjenoj strani. U osnovi oba kraka, jedva 
vidljiv žlebovi koji se prostiru sa unutrašnje strane 
(kod otvora) ka spoljnim. Na obodu gornjeg i donjeg 
otvora vide se poprečni useci.

kat. br. 
205

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 7,5 cm/ R osnove 3,3 x 3,7 cm/ raspon krakova 6,4 cm/ R perforacije 0,5 cm
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Dvokraki amulet napravljen od gline srednje fakture 
sa primesom sitnog peska. Površina zaglačana, ne-
ujednačene boje pečenja – od crvenkasto-oker do 
sivo-mrke na zadnjoj strani. Kratko stubasto telo, 
nepravilnog ovalnog preseka iz kojeg se na užim 
stranama koso izdvajaju dva kratka kraka, gotovo 
četvrtastog preseka i zaravnjenih vrhova. U osnovi 
jednog kraka dublji urez koji se prostire od unutraš-
nje ka spoljnim stranama kraka. Amulet vertikalno 
perforiran.

kat. br. 
208

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm/ promer osnove 3,1 x 2,5 cm/ promer otvora 0,8 cm / raspon krakova 5 cm
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Dvokraki amulet izrađen od gline finije fakture, sa 
primesom vrlo finog peska. Površina zaglačana sa 
tankim premazom crvenkasto-oker boje. Telo krat-
ko, ovalnog preseka. Kraci kratki, kupasto modelo-
vani. U osnovi jednog kraka napravljena dva dublja 
ureza - žleba, koji se prostiru od sredine unutraš-
nje strane kraka (kod otvora) ka njegovim spoljnim. 
Amulet perforiran vertikalno između krakova. Na 
obodu oba otvora vide se poprečni useci.

kat. br. 
207

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano;

dimenzije: visina 4,8 cm/ R osnove 3 x 2,5 cm/ raspon krakova 4,8 cm/ R otvora 0,6 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet, izrađen od gline fi-
nije fakture, sa primesom sitnog peska, priglačane 
površine. Valjkasto telo, kraci srednje dužine kupa-
sto oblikovani. Celom dužinom po sredini amulet 
perforiran. Od otvora između krakova, a prostirući se 
ka ispupčenojoj - prednjoj strani, uočljiv malo dublji 
žleb. Usled fragmentovanosti nije moguće odrediti 
kojom dužinom se prostirao na prednjoj strani tela.

 

kat. br. 
206

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,2 cm/ R osnove 2,8 x 2,5 cm/ R otvora 0,4 cm
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Dvokraki amulet izrađen od gline srednje fakture sa 
primesom sitnog peska. Neujednačene boje peče-
nja, od crne do mrko-sive i oker. Površina priglačana. 
Telo stubasto, ovalnog preseka sa ravnom osnovom. 
Na vrhu izvučena dva kraća kraka nejednake deblji-
ne i dužine, kupasto modelovana. Između krakova 
predmet celom visinom perforiran. Na obodu oba 
otvora poprečni useci. Predmet očuvan u celosti.

kat. br. 
212

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,8 cm/ visina tela 4,7 cm/ promer osnove 3,3 x 2,2 cm/ raspon krakova 5,2 cm R otvora 0,4 cm
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Dvokraki amulet izrađen od gline finije fakture sa 
primesom peska. Oker boje pečenja. Telo stubasto, 
kružnog preseka, dok je sama osnova zaobljena 
tako da predmet ne može samostalno da stoji. Na 
gornjem kraju kupasto modelovana dva duža kraka. 
Između krakova predmet vertikalno perforiran. Na 
obodu otvora poprečni useci. Otvor kružan i postav-
ljen uz zakošenu - prednju stranu.

kat. br. 
211

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,5 cm/ visina tela 4,8 cm/ R osnove 1,9 cm/ R 0,4 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline 
srednje fakture sa primesom peska. Neujednačene, 
sivo-oker boje pečenja. Telo stubasto, kružnog pre-
seka. Kraci srednje dužine, kupasto oblikovani. 
Između krakova telo vertikalno perforirano. Na obo-
du donjeg otvora poprečni useci usmereni ka kraci-
ma. Od oboda gornjeg otvora ka sredini širih strana 
tela plići žlebovi.

kat. br. 
210

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,7 cm/ visina tela 4,1 cm/ R osnove 2,3 cm/ R otvora 0,4 mm
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Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline fi-
nije fakture sa primesom sitnog peska. Oker boje pe-
čenja. Stubasto telo nepravilno kružnog preseka, na 
gornjem delu se završava u vidu dva kraka kružnog 
preseka i zaravnjenih vrhova. Između krakova telo 
vertikalno perforirano pravilnim kružnim otvorom.

kat. br. 
209

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,5 cm / raspon krakova 6 cm / promer osnove 2,7 x 2,5 cm / R otvora 0,4 cm
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11
5 Dvokraki amulet izrađen od gline finije fakture. Oker boje 

pečenja, na zadnjoj strani nagoreo, dok se na prednjoj, is-
pupčenoj strani vide ostaci vrlo tankog sloja crvene boje. 
Prednja strana amuleta ispupčena, dok je zadnja zarav-
njena i na njoj pre pečenja tankim linijama urezan znak u 
vidu latiničnog slova „ x „. Na prednjoj - ispupčenoj strani 
tela urezan znak, jedva vidljivim paralelnim linijama, koji 
se usled oštećenosti ne vidi u celosti. Vrh kraka reljefan 
tako da izgleda kao da je oblikovan u vidu vrlo stilizova-
nog životinjskog protoma. U osnovi kraka, a sa njegove 
unutrašnje strane, sa prednje i zadnje strane tela amule-
ta urezani kosi zarezi. Telo vertikalno perforirano između 
krakova. Na oba oboda otvora poprečni useci.

kat. br. 
216

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,7 cm/ visina tela 4,1 cm/ R osnove 2,5 cm/ raspon krakova 5,2 cm/ R otvora 0,5 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline 
finije fakture sa primesom peska. Boja pečenja ne-
ujednačena, oker – sivo. Površina priglačana. Telo 
stubasto kružnog preseka. U osnovi kraka, sa unu-
trašnje strane, dublji žleb koji se prostire ka spolj-
nim stranama kraka. Telo sa jedne strane ispupče-
no, a sa druge zaravnjeno. U sredini, između krako-
va, telo vertikalno perforirano. Na oba oboda otvora 
poprečni useci.

kat. br. 
215

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,3 cm; R osnove 2,9 cm; raspon krakova 6,2 cm; R otvora 0,5 cm
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Dvokraki amulet izrađen od gline fine fakture. Svetlo 
oker boje pečenja. Telo stubasto, nepravilnog kruž-
nog preseka. Osnova ravna. Telo vertikalno perfori-
rano između krakova, a kod gornjeg otvora primet-
na dva kratka i plitka žleba - ureza koji se prostiru od 
otvora ka ispupčenoj strani tela. Na obodu oba otvo-
ra vide se poprečni useci.

kat. br. 
214

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F.Milleker; st.inv. Br. 195

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3/ visina tela 3,7 cm/ promer osnove 1,8 cm/ raspon krakova 5,8 cm
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Dvokraki amulet izrađen od gline srednje fakture sa 
dosta peska. Oker - narandžaste boje pečenja, pri-
glačane površine. Stubasto telo ovalnog preseka, 
ravne osnove. U sredini između krakova telo verti-
kalno perforirano. Od oboda gornjeg otvora prote-
že se koso ka bočnoj strani kratak žleb. Na obodi-
ma oba otvora poprečni useci. Predmet očuvan u 
celosti.

kat. br. 
213

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F.Milleker; st.inv. br. 221

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,9 cm/ visina tela 3,7 cm/ promer osnove 3 x 2,2 cm/ raspon krakova 5,4 cm
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Dvokraki amulet izrađen od gline srednje fakture sa 
puno peska oštre granulacije. Crvene boje površine. 
Kraci u vidu životinjskih protoma. Jedna glava usme-
rena na gore, druga u stranu. Na obe strane tela ure-
zane prave linije koje od osnove vode do vrha sva-
kog kraka, kao i u sredini do prostora između kra-
kova. Telo vertikalno perforirano. Na donjem obodu 
otvora jasno uočljiva poprečna, polukružna prošire-
nja ili useci.

kat. br. 
220

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,9 cm/ visina tela 3,6 cm/ raspon krakova 5,6 cm/ R osnove 1,1 cm
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Fragment dvokrakog amuleta, rađen od gline sred-
nje fakture sa primesom sitno tucanog kamena. 
Neujednačene crvenkaste i mrke boje pečenja. Telo 
ornamentisano sa jedne strane urezanim motivom 
uglastog meandra, dok se na drugoj strani uočava 
pet paralelnih, koso urezanih linija. Između krakova 
telo vertikalno perforirano. U osnovi očuvanog kra-
ka sa unutrašnje strane urezana linija - plitak žleb, 
koji se prostire i ka prednjoj i ka zadnjoj strani tela. 
Na obodu gornjeg otvora polukružno proširenje.

kat. br. 
219

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,0 cm/ visina tela 5,5 cm/ R osnove 2,3 cm/ raspon krakova 5,2 cm
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7 Dvokraki amulet izrađen od gline finije fakture sa pri-

mesom sitnio tucanog kamena. Oker boje pečenja. 
Između krakova telo vertikalno perforirano. Otvor 
na vrhu nepravilnog, ovalnog preseka, na dnu kruž-
nog. Na obodima otvora jasno uočljiva proširenja 
polukružnog oblika. Sa prednje strane telo ukraše-
no paralelnim, plitko urezanim linijama koje formi-
raju ornament u vidu latiničnog slova „X”. Na zadnjoj 
strani tri kratke, vertikalne, paralelno urezane linije i 
tri kratke koso urezane paralelne linije. U osnovi le-
vog kraka gledano sa prednje strane, na unutrašnjoj 
strani duboki urez - žleb koji se prostire i ka prednjoj 
i ka zadnjoj strani tela amuleta.

kat. br. 
218

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,0 cm; H tela 5,8 cm; raspon krakova 5,7 cm; osnova 3,4 x 3,6 cm; R otvora 0,7 cm
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Dvokraki amulet, izrađen od gline finije fakture 
sa sitnim tucanim kamenom. Oker boje pečenja, 
sa jedne strane delimično nagoreo. Cela površina 
ukrašena tankim, ali dublje urezanim pravim i ugla-
stim linijama. Između kraka telo vertikalno perfori-
rano. Na obodima oba otvora poprečna polkružna 
proširenja.

kat. br. 
217

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: H 6,3 cm; H tela 4,5 cm; raspon krakova 5,4 cm; osnova 2,3 x 3,0 cm; R otvora 0,5 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet rađen od gline sred-
nje fakture sa puno peska. Crvenkaste boje, na pre-
lomu crne. Jedan krak delimično nagoreo. Kraci ku-
pasto modelovani, a vrh jednog fragmentovan. Po 
sredini vrha drugog kraka dublji urez, koji se spušta 
u oba smera ka bočnoj strani i tu ukršta. Takvi ukršte-
ni urezi vidljivi i ispod drugog kraka. Telo vertikalno 
perforirano između krakova. Na obodu donjeg otvo-
ra vidljivi poprečni useci nastali nakon pečenja.

kat. br. 
224

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F.Milleker; stari inv. br. 196

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm/ visina tela 3,7 cm/ raspona krakova 5,3 cm/ R osnove 1,5 cm/ R otvora 0,4 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline 
finije fakture sa peskom. Svetlo oker boje pečenja, 
površina zaglačana. Kraci nejednakih dimenzija. 
Očuvani krak je pljosnat i sudeći po osnovi fragmen-
tovanog kraka, manji. U osnovi fragmentovanog 
kraka, sa unutrašnje strane, dva gotovo paralelna 
plitka ureza koji se prostoru ka spoljnim stranama. 
Telo vertikalno perforirano između krakova. Na obo-
dima oba otvora poprečni useci nastali nakon peče-
nja. Jedna strana blago nagorela.

kat. br. 
223

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F.Milleker; stari inv. br. 195

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5 cm; visina tela 4,1 cm/ R osnove 3 cm/ R otvora 0,4 cm
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Fragment dvokrakog amuleta, rađen od gline sred-
nje fakture sa dosta peska. Crvenkasto-mrke boje 
pečenja, na jednoj strani nagoreo. Krak u vidu ži-
votinjskog protoma. Glava okrenuta na gore. Telo 
perforirano vertikalno između krakova. Na gornjem 
obodu otvora, vidljivi poprečni useci nastali nakon 
pečenja.

kat. br. 
222

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F.Milleker; stari inv. br. 371

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: očuvana visina 4,9 cm/ očuvana visina tela 3,4 cm/ R otvora 0,4 cm
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Amulet stubastog tela sa dva kratka kraka u vidu ži-
votinjskih protoma. Rađen od gline srednje faktu-
re. Oker boje pečenja, sa jedne strane nagoreo. Na 
telu jasno vidljivi potezi modelovanja. Životinjske 
glave okrenute na suprotne strane, a na njima su ja-
sno uočljive uši dok su njuške tek jedva naznačene. 
Telo vertikalno perforirano između krakova. Otvori 
prošireni naknadnim umetanjem nekog predmeta 
(uzice).

kat. br. 
221

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; nabavio F. Milleker; stari inv. br. 289

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,0 cm/ visina tela 3,5 cm/ promer osnove 2,7 x 2,2 cm/ raspon krakova 5,4 cm/ R otvora 0,5 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od gline fi-
nije fakture sa primesom sitnog peska. Oker boje pe-
čenja. Na pojedinim delovima vidljivi ostaci tankog 
premaza crvenom bojom. U osnovi jednog kraka 
dve koso urezana žleba, usmereni ka vrhu i ka osno-
vi amuleta. Vertikalno perforiran. Na obodima oba 
otvora poprečni useci.

kat. br. 
228

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova  
na izgradnji kanala DTD, 1957. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7cm; visina tela 5,4 cm; raspon krakova 6,6 cm; osnova 3,4 x 2,5 cm; R otvora 0,5 cm
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Dvokraki amulet, izrađen od gline finije fakture sa 
sitnim zrncima peska. Oker boje pečenja, na pojedi-
nim mestima vidljivi tragovi premaza. Telo vertikal-
no perforirano. Na obodu donjeg otvora vidljiva po-
lukružna proširenja.

kat. br. 
227

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova  
na izgradnji kanala DTD, 1957. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm/ visina tela 4,2 cm/ raspon krakova 6,9 cm/ R osnove 2,1 cm/ R otvora 0,4 cm
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Dvokraki amulet rađen od fino prečišćene gline. 
Oker boje pečenja, neznatno nagoreo na jednoj 
strani. Jedan krak kupasto modelovan, dok je drugi 
na vrhu koso zaravnjen ka unutrašnjoj strani. Kako je 
površina celog amuleta prilično erodirala, ne može 
se reći sa sigurnošću da li je vrh ovog kraka fragmen-
tovan ili je bio u obliku protoma. Telo vertikalno per-
forirano između krakova.

kat. br. 
226

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova  
na izgradnji kanala DTD, 1957. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,6 cm/ visina tela 4,8 cm/ R osnove 1, 8 cm/ raspon krakova 6,5 cm R otvora 0,6 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet rađen od gline fi-
nije fakture. Oker boje pečenja. Očuvani krak je du-
gačak, ovalnog preseka a na samom vrhu nalazi se 
udubljenje. U osnovi oba kraka urezana po jedna li-
nija, koja se prostire ka prednjoj i zadnjoj strani tela. 
Telo između krakova perforirano vertikalno. Na obo-
du oba otvora vidljivi useci nastali nakon pečenja.

kat. br. 
225

uslovi nalaza: Nađeno prilikom kontrole zemljanih radova  
1957. godine na izradi kanala DTD

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 9,4 cm/ visina tela 6,4 cm/ R osnove 3,3 cm/ R otvora 0,8 cm



Винчански амулети

162

K
RE

M
EN

JA
K

in
v.

 b
r. 

13
1

Dvokraki amulet. Kratko telo, ovalne osnove. Od gli-
ne sa primesom peska, tamno sive boje pečenja sa 
tankom prevlakom oker boje, delimično nagoreo. U 
osnovi kraka urezan uski žleb koji se prostire ka boč-
noj strani tela. Između krakova telo vertikalno per-
forirano. Na obodu gornjeg otvora nekoliko ureza-
nih zareza. Na obodu donjeg otvora dva naspramna, 
poprečna useka usmerena ka bočnim stranama.

kat. br. 
232

uslovi nalaza: Slučajni nalaz; Milleker; stari inv. br. 193

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,1 cm/ visina tela 2,4 cm/ raspon krakova 5,4 cm/ promer osnove 3,2 x 2,5 cm/ R otvora 0,3 cm
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Dvokraki amulet. Izrađen od dobro prečišćene gli-
ne. Tamno crvenkasto-mrke boje pečenja sa vrlo 
tankom prevlakom crvene boje. U osnovi oba kraka 
vide se uski žlebovi koji se prostiru od unutrašnjih ka 
spoljnim stranama i završavaju ispod osnove kraka 
na bočnim stranam tela. Telo perforirano vertikalno, 
a na obodu donjeg otvora vide se dva kratka žleba 
usmerena ka bočnim stranama.

kat. br. 
231

uslovi nalaza: Slučajni nalaz; Milleker; stari inv. br. 118

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,9 cm/ visina tela 4,1 cm/ promer osnove 1,9 x 2,1 cm
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9 Dvokraki amulet, od gline srednje fakture sa prime-

som peska. Vrh očuvanog kraka je neznatno oštećen, 
ali se mogu uočiti neka ispupčenja tako da je mogu-
će da se radi o kraku modelovanom u vidu proto-
ma. U korenu tog kraka, sa unutrašnje strane, urezan 
plići žleb koji se širi ka prednjoj i zadnjoj strani tela. 
Otvor na gornjem delu nalazi se bliže fragmentova-
nom kraku, i oko njega radijalno raspoređeni kratki 
zarezi. Na obodima oba otvora poprečni useci.

kat. br. 
230

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova  
na izgradnji kanala DTD, 1957. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,6 cm/ visina tela 5,2 cm/ R osnove 3,3 cm/ raspon krakova 6,1 cm/ R otvora 0,5 cm
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Dvokraki amulet. Od gline srednje fakture sa primesom 
peska. Neujednačene boje pečenja, oker - sivo, mat po-
vršine. U korenu oba kraka urezani dublji žlebovi. Jedan 
od krakova obuhvaćen je širom i duboko žlebljenom li-
nijom, koja se spušta ukoso i na bočnu stranu tela. Pri 
korenu drugog kraka takođe se nalazi žleb, ali se on ne 
prostire na bočnu stranu. Telo vertikalno perforirano. Na 
gornjem kraju postoje dva spojena otvora, napravljena 
predmetom pravilnog kružnog preseka, a jedan od otvo-
ra nije perforiran do kraja. Na svakom poprečni useci. Na 
donjem delu - u osnovi, otvor je jedinstven, a na njego-
vom obodu vide se poprečni kratki žlebovi - kao otisci 
od vrpce.

kat. br. 
229

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova  
na izgradnji kanala DTD, 1957. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,1 cm/ visina tela 4,9 cm/ raspon krakova 6,3 cm/ osnovа 3,5 x 2,8 cm/ R gornjih otvora 0,4 cm + 0,4 cm; R donjeg otvora 0,8 x 0,4 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet. Između krakova, 
telo perforirano vertikalno. Po obodu proširenja 
usmerena ka širim stranama tela. Oker boje pečenja, 
od gline dobre fakture sa malo peska.

kat. br. 
236

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F.Milekera bez bližih podataka

publikacija: F.Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938

dimenzije: Očuvana visina 3 cm; R tela 2,3 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet, izrađen od gline sa 
sitnim zrncima peska, oker boje pečenja. Površina 
prilično erodirala, pa su sve oštećene površine veo-
ma glatke. Između krakova telo vertikalno perforira-
no. Na obodima oba otvora poprečni useci.

kat. br. 
235

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; Milleker; stari inv. br. 325

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm/ visina tela 3,8 cm/ promer tela 3,7 x 2,7 cm/ R otvora 0,5 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet izrađen od nedo-
voljno prečišćene gline, sa dosta peska, priglačane 
površine. Tragovi sekundarnog gorenja. Telo stuba-
sto, nepravilnog kružnog preseka. Na očuvanom 
kraku, kružnog preseka, vrh je reljefno modelovan. 
Usled slabe očuvanosti nije moguće precizno odre-
diti oblik, ali se najverovatnije radi o stilizovanoj gla-
vi životinje. Na gornjem delu tela, na prednjoj strani, 
reljefno modelovano bradavičasto ispupčenje.Telo 
između krakova vertikalno perforirano.

kat. br. 
234

uslovi nalaza: Slučajan nalaz; Milleker; stari inv. br. 218

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,6 cm; H tela 6,3 cm; raspon krakova 6,6 cm; osnova 3,3 x 3,7 cm; R otvora 0,5 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet. Telo stubasto, kruž-
nog preseka. Između krakova, telo perforirano ver-
tikalno. Premda je površina veoma erodirana, na 
osnovu očuvanog kraka, može se zaključiti da je 
vrh bio formiran u vidu stilizovane životinjske glave. 
Izrađen od gline izmešane sa finim, sitnim peskom. 
Oker boje pečenja.

kat. br. 
233

uslovi nalaza: Slučajan nalaz R. Rašajskog tokom kontrole  
kinete na kanalu DTD 1957

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,4cm; R osnove 2 cm
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Fragment jedne vertikalne polovine tela i jednog 
kraka amuleta. Izrađen od gline sa dosta sitnog pe-
ska. Spolja oker-crvene boje pečenja a na prelomu 
crne.

kat. br. 
240

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Millekera; stari inv. br. 338

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm/ širina 2,6 x 2,9 cm/ visina tela 2,2 cm/ R otvora 0,5 cm
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Fragmentovani amulet. Na vrhu bočne strane koso 
postavljen kratak, valjkast krak, zaravnjenog vrha. 
U središnjem delu tela, na vrhu, takođe je posto-
jao „krak” ili eventualno glava. Oko kraka žleb koji 
se ukrašta na bočnoj strani. Na prelomu vidljiv žleb 
vertikalne perforacije, koja je prolazila kroz središnji 
krak. Od gline sa malom količinom peska. Sivo oker 
boje.

kat. br. 
239

uslovi nalaza: Stari Milekerov inv. br. 321

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938

dimenzije: 4,3 x 5,6 x 3,1 cm
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Fragmentovani amulet, najverovatnije antropomor-
fnog izgleda. U korenu kraka, sa gornje strane uoča-
va žleb. Sudeći po prelomu, na vrhu središnjeg dela 
takođe je bio krak, ili glava. Na prelomu se vidi polu-
kružno udubljenje od vertikalne perforacije. Na oču-
vanom delu donjeg otvora vide se kratki žlebovi po 
obodu. Od gline dobre fakture sa malo peska. Oker-
narandžaste boje.

kat. br. 
238

uslovi nalaza: Stari Milekerov inv. br. 329

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938

dimenzije: visina 5,2 cm; promer tela 3 x 2,4 cm
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Fragmentovani amulet, sa očuvanim horizontalno 
postavljenim krakom. Na vrhu središnjeg dela tela 
je, sudeći po ostacima preloma, bio još jedan krak ili 
glava. Od gline sa malom količinom peska, oker boje 
pečenja. Sa obe strane tela, kao i sa donje strane kra-
ka, tamno sive mrlje od sekundarnog gorenja.

kat. br. 
237

uslovi nalaza: Stari Milekerov inv. br. 329

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938

dimenzije: visina 4,2; promer tela 2,6 x 2,2 cm
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3 Fragmentovani višekraki, kruškastog oblika tela. Na 

donjem - „trbušastom” delu tela aplicirane četiri bra-
davičaste „drške” ili ispupčenja, rasporedjene krstat-
sto. Sve su fragmentovane. Na gornjem kraju plastič-
no modelovana četiri lepezasta ispupčenja, od toga 
dva oštećena. Od gline sa malo peska, oker boje pe-
čenja. Na jednom delu nagoreo. Predmet je perfo-
riran sa gornje i donje strane, ali centralni deo tog 
otvora nije prohodan. Na obodu i gornjeg i donjeg 
otvora vidjivi useci napravljeni najverovatnije od 
neke uzice.

kat. br. 
244

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova na izgradnji kanala DTD, 1957. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,4 cm/ R donje osnove 2,5 cm/ širina na bradavičastim ispupčenjima 4,9 cm/ R otvora 0,6 cm
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Fragmentovani višekraki predmet nepravilnog kruš-
kolikog oblika, sa četiri rožasta ispupčenja, aplici-
rana horizontalno bliže donjem, širem delu tela. 
Ispupčenja se razlikuju po veličini, pa su tako na-
spramne istog promera. Dva manja su sačuvana u 
celosti, dok je jedno veće fragmentovano u osnovi, a 
od drugog je sačuvan jedan manji deo. Na gornjem 
kraju - nepravilnog kružnog oblika i manjeg prome-
ra od donjeg, jedna ivica neznatno isturena po ho-
rizontali. Predmet celom dužinom perforiran. Na 
obodu donjeg otvora vide se useci, najverovatnije 
od neke vrste uzice. Srednje fakture sa dosta peska. 
Narandžaste boje pečenja, na prelomu crne. Na jed-
nom delu vidljiv premaz crvenom bojom.

kat. br. 
243

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova na izgradnji kanala DTD, 1957. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,3 cm/ promer gornje osnove 3 x 2,6 cm/ promer donje osnove 3,8 x 3,1 cm/ širina kod dva kraća očuvana kraka 6,3 cm/ R otvora 0,7 cm
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1 Postojeća rekonstrukcija, napravljena je kao iden-

tična polovina sačuvanog dela. Postoji mogućnost 
da je deo koji nedostaje, zapravo bio u obliku pti-
ce, odnosno ptičje glave i vrata, a da očuvani deo 
predstavlja rep. Izrađen od gline izmešane sa sitno 
tucanim kamenom.Oker-narandžaste boje pečenja, 
na jednom delu intenzivno crvene kao posledica se-
kundarnog gorenja. Telo vertikalno perforirano kroz 
centar tela. Perforacija je većeg prečnika i pravilnog 
kružnog oblika.

kat. br. 
242

uslovi nalaza: Slučajan nalaz R.Rašajskog tokom kontrole  
kinete na kanalu DTD 1.1.1957

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: asas
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Fragment dvokrakog amuleta izrađenog od gli-
ne izmešane sa peskom. Oker - narandžaste boje. 
Očuvan gornji deo sa jednim krakom. Na prelomu 
vidljiv žleb od vertikalne perforacije.

kat. br. 
241

uslovi nalaza: Slučajan nalaz R. Rašajskog tokom kontrole  
kinete na kanalu DTD 1957

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 4 x 2,3 cm
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Predmet kruškolikog oblika sa naglašenim konu-
som. Od gline sa primesom sitno tucanog kamena 
i peska, oker boje pečenja. Kroz središte vrata i tela 
napravljena vertikalna perforacija.

kat. br. 
248

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 414

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 5,5 cm; R tela 4,7 cm

K
RE

M
EN

JA
K

in
v.

 b
r. 

14
6

Amulet - predmet pljosnatog trougaonog oblika sa 
perforacijom u sredini. Oko otvora perforacije vide 
se kratki žlebovi, koji nagoveštavaju da je bila vezi-
vana neka vrsta vrpce. Žlebovi su napravljeni i oko 
svakog ugla. Od gline sa primesom tucanog kame-
na, sivo oker boje.

kat. br. 
247

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 2864

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: debljina 1,1 cm; širina strane 2,8 cm
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5 Amulet u obliku ptice - ornitomorfne posude. Og gli-

ne izmešane sa sitno tucanim kamenom i peskom. 
Na prelomu crno pečena, spolja oker, sa tragovima 
sekundarnog gorenja. Telo bikonično modelovano. 
Na jednoj bočnoj strani modelovana glava sa nagla-
šenim kljunom i „ćubom”, dok je na suprotnoj konič-
no oblikovani rep. Središnji deo gornje polovine tela 
je takođe kupasto uzdignut i delimično fragmento-
van. Donja strana tela je zaravnjena. Kroz centralni 
deo tela napravljena vertikalna perforacija kružnog 
oblika.

kat. br. 
246

uslovi nalaza: Zaštitna iskopavanja 1957.g. sonda II, kv. 1b, I o.s.; rel.dubina 0,36m; u istom kvadratu nadjena koštana glačačica (dnevnik iskopavanja)

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: širina 8,1 cm; visina 4,6 cm; R trbuha 4,1 cm
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mešane sa sitno tucanim kamenom i peskom, sivo-
mrke boje pečenja. Centralni deo tela je loptastog 
oblika, iz kojeg su bočno izvučeni i stanjeni delovi: 
jedan je oblikovan u vidu stilizovane ptičje glave, na 
kojoj se izdvaja kljun i „ćuba”. Drugi delimično fra-
gmentovan. Iz centralnog dela, po vertikali na gor-
njoj i donjoj strani dodata je masa, oblikovana kao 
zarubljena kupa. Kroz njih, kao i kroz centar tela na-
prvljena je perforacija. Gornji deo je fragmentovan, 
dok se na donjem na obodu otvora vide udubljenja 
od neke vrste uzice. Između gornjeg „kraka” i bočnih 
proširenja nalazi se plitak žleb.

kat. br. 
245

uslovi nalaza: Slučajan nalaz prilikom kontrole zemljanih radova

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: 6,8 x 5,6 x 3,9 cm
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Dvokraki amulet stubastog tela, sa kracima u vidu 
životinjskih protoma. Glave njuškama okrenuta na 
gore, ali na suprotne strane. Izradjen od gline dobre 
fakture, sa neznatnom primesom peska. Oker boje 
pečenja, tragovi crvenog premaza. Na jednoj strani 
nagoreo. Izmedju krakova telo vertikalno perforira-
no. Ispod jednog kraka, a na bočnoj strani tela, koso 
urezane dve paralelne, kratke i prave linije.

kat. br. 
252

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 212

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 6,1 cm/ visina tela 4,6 cm/ raspon krakova 5,7 cm/ R osnove 2,8 cm/ R otvora 0,6 cm
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0 Izvedena rekonstrukcija nije zasnovana na pouzda-

nim podacima. Moguće je da deo koji nedostaje ima 
izgled ptičjeg repa. Fragment amuleta u obliku pti-
ce/ ornitomorfne posude. Očuvana glava i deo tela. 
Na glavi se izdvajaju kljun i „ćuba”. Sa jedne strane 
glave, od vrha ka osnovi tela urezan kosi plitak žleb. 
Ulegnuće od neke vrste uzice vidljivo je i iza vrata. 
Gornji deo tela je fragmentovan, a ostaci ukazuju da 
je bio ispupčen. Na obodu donjeg otvora perforaci-
je vidljiva ulegnuća/ useci od neke vrste uzice. Od 
gline izmešane sa peskom, oker boje pečenja spolja, 
na prelomu crne.

kat. br. 
251

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 206

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 3,8 cm; očuvana dužina 3,8 cm; širina tela 3,3 cm
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danim podacima. Telo jajastog oblika. Gornja stra-
na ili vrh, fragmentovan. Bočne strane imaju aplici-
rane delove. Jedan je fragmentovan, dok drugi ima 
oblik stilizovane ptičje glave (?). Površina je dosta 
erodirala, ali se uočavaju tanke, paralelne kose linije, 
raspoređene u poljima koja se međusobno ukršta-
ju. Amulet vertikalno perforiran. Na obodu donjeg 
otvora proširenja od neke vrste uzice. Od gline sa 
primesom sitno tucanog kamena i peska, svetlo-mr-
ke boje, sa premazom oker boje.

kat. br. 
250

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 735

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 5,2 cm; širina 7,3 cm; R tela 4,7 cm
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Predmet sa više krakova izrađen od gline sa prime-
som sitno tucanog kamena i peska, oker boje peče-
nja. Stubaste forme, ravnog elipsoidnog dna. Na ot-
prilike polovini visine aplicirani ornamenti ili kraci, 
koji su svi fragmentovani tako da se ne može utvrdi-
ti njihov prvobitni oblik. Vertikalno perforiran.

kat. br. 
249

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 837

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 4,1 cm; širina tela 3,8 cm
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Valjkasti predmet sa četiri mala kupasta „kraka”, kr-
stasto raspoređena na obodu gornje strane. Središnji 
deo vrha fragmentovan i ukazuje da je bio ispupčen. 
Površina bogato ukrašena duboko urezanim ugla-
stim linijama. Ukrašen je i vrh, kao i „kraci” dok je do-
nja strana bez ukrasa. Telo vertikalno perforirano. 
Po obodu donjeg otvora, koji nije centriran, vidljivi 
useci od neke vrste uzice. od gline oker boje peče-
nja, izmešane sa peskom i sitno tucanim kamenom. 
Delimično nagoreo.

kat. br. 
256

uslovi nalaza: nepoznati uslovi nalaza; stari inv. br. 420

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 5,4 cm; R tela 4 cm, raspon krakova 7,8 cm
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Predmet sa više „krakova”, oblika bikonične posu-
de sa niskim cilindričnim vratom. Na gornjem delu 
tela krstasto raspoređena četiri kupasta ispupčenja. 
Telo vertikalno perforirano. Na obodu donjeg otvo-
ra vide se useci od neke vrste uzice. Od gline izme-
šane sa peskom i sitno tucanim kamenom, oker boje 
pečenja.

kat. br. 
255

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera; stari inv. br. 996

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,7 cm
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Višekraki predmet izradjen od dobro prečišćene 
gline. Oker boje pečenja spolja. Telo kratko, kružne 
osnove od koje se postepeno širi ka vrhu gde se ra-
čva u četiri koso, radijalno postavljena kraka. Na jed-
nom, u celosti očuvanom kraku vidi se da je mode-
lovan u vidu životinjskog protoma. Telo vertikalno 
perforirano.

kat. br. 
254

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera; stari inv. br. 219

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,0 cm/ visina tela 2,9 cm/ R osnove 2 cm; R otvora 0,4 cm/ raspon krakova 5 cm
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Dvokraki amulet sa vrlo niskim, telom i dugačkim 
kracima, čiji je kraj oblikovan u vidu životinjskog 
protoma. Izradjeno od gline loše fakture sa dosta 
krupnijeg peska. Crvenkastomrke boje pečenja. U 
korenu kraka vidi se plitak žleb koji ide sa unutraš-
nje strane kraka i spušta se koso ka spoljnoj stra-
ni tela. Na protomu uši oštećene. Telo vertikalno 
perforirano. Očuvana samo jedna polovina, druga 
rekonstruisana.

kat. br. 
253

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera; stari inv. br. 217

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,0 cm/ visina tela 2,6 cm/ R otvora 0,4 cm
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Predmet izradjen od gline dobre fakture sa prime-
som peska. Oker boje pečenja spolja, na prelomu 
sive, premaz crvenom bojom. Telo valjkasto, na jed-
nom kraju se račva u četiri kraka. Kod korena oču-
vanih krakova vide se plitko urezani uski žlebovi. 
Izmedju krakova nalazi se otvor vertikalne perfora-
cije, kod čijeg je oboda poprečno urezan još jedan 
kraći žleb. Oko otvora perforacije useci od neke vr-
ste uzice.

kat. br. 
260

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova na izgradnji kanala DTD, 1957. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,7 cm/ visina tela 4,9 cm/ R osnove 3,2 cm/ R otvora 6 cm/ raspon krakova 4,9 cm
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Fragmentovani predmet izradjen od dobro preči-
šćene gline, oker boje pečenja. Očuvan deo stuba-
stog tela na kojem su, na polovini ukupne visine, ho-
rizontalno postavljeni patrljci čepastog oblika. Vrh 
tela zaravnjen a ivica nepravilno oblikovana. Usled 
erodiranosti nije moguće preciznije definisati oblik. 
Sa jedne strane valjkastog vrha, vide se vertikalno 
urezana dva paralelna plitka žleba, a po jedan takav 
žleb vidi se i na ostalim stranama vrha. Telo sa jed-
ne strane u potpunosti zaravnjeno, dok se sa druge 
strane vide naznake ispupčenosti. Izvršena rekon-
strukcija od gipsa ograničava mogućnost precizni-
jeg opisa. Predmet vertikalno perforiran, a otvor ima 
ovalni oblik.

kat. br. 
259

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera; stari inv. br.130

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,8 cm/ raspon krakova 4,6 cm/ R tela 2 cm/ R otvora 0,5 cm
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Amulet kruškastog oblika sa visokim cilindričnim 
vratom i dva „kraka” na bočnim stranama. Oba „kra-
ka” fragmentovana. Oko više očuvanog kraka, vidi se 
plitak žleb. Telo vertikalno perforirano kroz centar. 
Na obodu donjeg otvora jasno vidljivi useci od neke 
vrste uzice. Od gline izmešane sa krupnije tucanim 
kamenom, narandžasto oker boje pečenja spolja, na 
prelomu crne.

kat. br. 
258

uslovi nalaza: nepoznati uslovi nalaza; stari inv. br. 131

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 4,8 cm; promer tela 2,3 x 4 cm
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Amulet u obliku posude sferičnog recipijenta sa du-
gačkim cilindričnim vratom. Na jednoj bočnoj stra-
ni kupasto modelovan „krak” fragmentovanog vrha. 
Druga bočna strana je delimično fragmentovana, 
pa se ne može pouzdano utvrditi šta se tu nalazi-
lo. Predmet je vertikalno perforiran, a po obodima 
oba otvora jasno se vide duboki useci od neke vr-
ste uzice. Od gline izmešane sa peskom, oker boje 
pečenja.

kat. br. 
257

uslovi nalaza: nepoznati uslovi nalaza; stari inv. br. 133

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 7,1 cm; promer tela 4,3 x 5,7 cm
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4 Amulet u obliku ljudske figure. Izrađen od gline sa 

primesom peska , oker boje pečenja. Na jednom 
delu crna fleka od nagorevanja. Kraci koso postav-
ljeni na bočnim stranama. Oni su zaobljenog vrha i 
premda je površina prilično erodirana, vidi se da su 
bili ukrašeni urezima, tako da možda predstavljaju 
i životinjske protome. Na vrhu u središnjem delu, 
između krakova nalazi se još jedan krak/predstava 
glave (?). Kroz „glavu” i telo napravljena vertikalna 
perforacija. Telo ukrašeno ornamentom u vidu me-
andra. Jedan dublji, kosi i kratki urez napravljen is-
pod gornjeg „kraka”. Po obodu donjeg otvora jasno 
vidljivi useci od neke vrste uzice.

kat. br. 
264

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F.Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 135

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 5,9 cm; promer krakova 7 cm; promer osnove 2,8 x 3,5 cm
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Šestokraki predmet izradjen od gline dobre fakture 
sa primesom sasvim sitnog peska. Oker boje peče-
nja, delimično nagoreo. Kraci su krstasto raspoređe-
ni – četiri u istoj ravni, dva popreko. Predmet je per-
foriran dijagonalno u odnosu na pravac prostiranja 
krakova.

kat. br. 
263

uslovi nalaza: Slučajni nalaz

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina očuvanih krakova 6,7 cm/ R centra 3,2 cm/ R kraka 1,5 cm
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Šestokraki predmet izradjen od gline sa dosta pe-
ska. Crvenkasto-sive boje, delimično nagoreo. Kraci 
su krstasto rasporedjeni - četiri u istoj ravni, dva po-
preko. Očuvani kraci su nejednake dužine. Predmet 
je perforiran dijagonalno u odnosu na pravac prosti-
ranja krakova.

kat. br. 
262

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova na izgradnji kanala DTD, 1957. godine.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Očuvane visine: 4,9/4,2/4,1 cm R centra = 2,8 cm
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Amulet nepravilnog loptastog tela. Na dve naspra-
mne strane nalaze se plastične aplikacije, koje su 
sada većim delom fragmentovane tako da se ne 
može pouzdano reći kakvog su bile oblika.Vrh je 
takođe fragmentovan. Telo vertikalno perforirano, 
a na donjem obodu otvora jasno se vide useci od 
neke vrste uzice. Crne boje pečenja, spolja oker. Od 
gline sa primesom peska.

kat. br. 
261

uslovi nalaza: Slučajan nalaz prilikom kontrole zemljanih radova; prema obeležavanju DTD kanala na 27 km i 950 m

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; promer tela 4,4 x 5,4 cm
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Amulet u obliku ljudske stojeće figure sa horizon-
talno postavljenim patrljcima. Glava sa koso zarav-
njenim temenom, trougaonog oblika lica.Na licu se 
ističe plastično modelovan nos. Na jednom patrljku, 
kao i oko osnove ima tragova crvenkaste boje. Ne 
može se pouzdano reći da li to predstavlja tragove 
nekadašnjeg premaza. Od gline sa primesom sitno 
tucanog kamena, oker boje pečenja.

kat. br. 
268

uslovi nalaza: Nepoznati uslovi nalaza

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 8,5 cm; promer osnove 3,2 x 3,7 cm; promer krakova 6 cm
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7 Amulet u obliku stojeće ljudske figure sa horizontal-

no postavljenim patrljcima. Glava predstavljena kao 
kod figurina, kružnog oblika lica okrenutog ka gore. 
Premda je gornja površina erodirala, vide se osta-
ci plastično modelovanog nosa. Na suprotnoj stra-
ni od nosa otvor vertikalne perforacije, koja ide kroz 
čitavo telo. Cela površina ukrašena duboko ureza-
nim uglastim linijama. Na obodima oba otvora vid-
ljivi useci od neke vrste uzice. Od gline izmešane sa 
sitno tucanim kamenom, oker boje pečenja, na pre-
lomu crne.

kat. br. 
267

uslovi nalaza: Nepoznati uslovi nalaza

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,3 cm; promer osnove 2,2 x 2,7 cm
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Amulet u obliku ljudske figure u stavu adoracije. Na 
vrhu bočnih strana postavljena dva kratka kupasto 
modelovana „kraka”. Na vrhu, u središnjem delu na-
lazio se treći „krak”, tj. najverovatnije predstava gla-
ve. Kroz „glavu” i telo napravljena veritkalna perfo-
racija. Na donjem otvoru vide se useci od neke vr-
ste uzice. Oko „vrata” i samo sa jedne strane tela, dve 
tanke paralelne linije urezane u vidu slova „V”. Oker 
boje pečenja.

kat. br. 
266

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F.Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 137

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: dimenzije: visina 5,6 cm; R osnove 2,8 cm; promer krakova 7 cm
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Amulet u obliku stojeće ljudske figure sa raširenim 
i podignutim rukama. Izrađen od gline izmešane sa 
sitno tucanim kamenom, oker boje pečenja spolje, 
na prelomu crne. Na vrhu između krakova, nalazio 
se još jedan krak ili glava. Kroz telo je napravljena 
vertikalna perforacija. Na obodu donjeg otvora izra-
zito duboki useci od neke vrste uzice. Takvi žlebovi 
vide se i na telu, oko krakova i od kraka ka osnovi.

kat. br. 
265

uslovi nalaza: Slučajan nalaz prilikom kontrole zemljanih radova; prema obeležavanju DTD kanala na 27 km i 950 m

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; R osnove 3 cm; promer krakova 6,3 cm
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Petokraki predmet, očuvan u celosti. Izradjen od gli-
ne fine fakture sa neznatnom primesom peska. Oker 
boje pečenja. Telo sferično, a na njega aplicirano pet 
krakova. Četiri kraka krstasto rasporedjena, s tim što 
su dva naspramna blago zakošena na dole, a druga 
dva naspramna postavljena nešto više i nalaze se u 
potpuno horizontalnom položaju. Peti postavljen 
vertikalno u odnosu na njih i kroz njega napravlje-
na perforacija.

kat. br. 
272

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina sa vertikalnim krakom 4,1 cm/ širina naspramnih krakova 5 cm i 5,3 cm/ R kraka 1,3 cm/ R otvora 0,4 cm
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Fragmentovani višekraki predmet. Očuvana su tri 
kraka i deo četvrtog. Očuvani kraci rasporedjeni su 
pod medjusobno pravim uglovima. Na svakom kra-
ku vidi se otvor, mada ni jedan nije prohodan. Na 
osnovu očuvanosti moglo bi se zaključiti da je če-
tiri kraka bilo rasporedjeno krstasto u jednoj rav-
ni, dok je peti bio u vertikalnom položaju u odno-
su na njih. Srednje fakture sa primesom peska. Oker-
narandžaste boje pečenja, na preomu crne.

kat. br. 
271

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova na izgradnji kanala DTD, 1957. godine.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Očuvane visine: 3,8/3,2/3,3 cm razmak izmedju dva susedna kraka 3,6 cm R kraka pri vrhu 0,8 cm
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Amulet u obliku stojeće ljudske figure. Na vrhu boč-
nih strana koso postavljeni kraci ili patrljci, kupastog 
oblika. Između patrljaka, u središnjem delu vrha 
amuleta nalazi se još jedan krak ili glava, većeg pro-
mera od bočnih. Kroz nju i celom visinom tela na-
pravljena je vertikalna perforacija, malog prečnika. 
Pored ove perforacije, na zadnjem delu tela koje je 
za razliku od prednjeg - zaravnjeno, nalazi se još jed-
na. Jedan otvor te perforacije izlazi na rubu „glave” 
bližem zadnjoj strani, dok je drugi otvor perforacije 
pri dnu zadnje strane, blizu osnove. Amulet bio pre-
mazan tankom crvenom prevlakom. Od gline izme-
šane sa peskom, oker boje pečenja spolja, na prelo-
mu crne.

kat. br. 
270

uslovi nalaza: Slučajan nalaz R. Rašajskog kontrolom kinete na kanalu DTD 1947. god.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,3 cm; R osnove 3,5 cm
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Dvokraki, fragmentovani amulet. Na prelomu se vidi 
žleb vertikalne perforacije, napravljen pod kosim 
uglom. Izrađen gline sa dosta sitnog peska, oštrije 
granulacije. Na prelomu crno pečen, spolja naran-
džastocrvene boje.

kat. br. 
269

uslovi nalaza: Zaštitna iskopavanja 1957. godine; sonda 3, 2. otkopni sloj

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,6 cm; promer tela 5,7 x 3,4 cm
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Dvokraki amulet, stubastog tela, izradjen od gline 
srednje fakture sa primesom krupnijih zrnaca peska. 
Oker boje pečenja, sa jedne strane neznatno nago-
reo. Celom dužinom telo perforirano. U korenu jed-
nog kraka, sa unutrašnje strane urezan plitak žleb, 
koji se prostire ka bočnoj strani tela.

kat. br. 
276

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F.Milekera; stari inv. br. 194

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,1 cm/ visina tela 3,3 cm/ R osnove 2,2 cm/ R otvora 0,3 cm/ raspon krakova 4,5 cm
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Masivan amulet stubastog tela, kružne osnove. Na 
otprilike polovini visine, bočno aplicirana dva jeziča-
sta kraka. Kraci su međusobno povezani rebrastim 
ispupčenjem koji ide horizontalno preko obe stra-
ne tela. Celom visinom telo amuleta perforirano. Po 
obodu gornjeg otvora useci od neke vrste uzice, kao 
i oko jednog kraka. Osnova fragmentovana. Izrađen 
od gline sa primesom peska, neujednačene boje pe-
čenja spolja - od oker do mrke i crne. Na prelomu 
crne boje.

kat. br. 
275

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F.Milekera, bez bližih podataka; stari inv. br. 136

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 8,2 cm; R osnove 3,6 cm; R gornjeg kraka 2,8 cm; promer krakova 8,8 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet izradjen od gline 
srednje fakture sa dosta peska. Oker boje pečenja 
spolja, na prelomu crne. Spolja većim delom nago-
reo. Kraci kupasto modelovani. U korenu oba kraka, 
sa njihove unutrašnje strane, urezana po jedna uska 
linija koja se proteže ka bočnim stranama tela. Telo 
perforirano.

kat. br. 
274

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova na izgradnji kanala DTD, 1957. godine.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,4 cm; promer osnove 2,7 x 2,5 cm; R otvora 0,6 cm
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Dvokraki amulet očuvan u celosti. Izradjen od gline 
srednje fakture sa primesom peska. Oker boje peče-
nja. Telo perforirano. Na jednoj široj strani tela u do-
njoj polovini kosi pravolinijski paralelni urezi - mo-
guće da se radi o otisku drveta u vlažnoj glini.

kat. br. 
273

uslovi nalaza: Slučajni nalaz kontrolom zemjanih radova na izgradnji kanala DTD, 1957. godine.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6 cm/ visina tela 4,6 cm/ promer osnove 2,4 x 2,7 cm/ R otvora 0,4 cm
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ne grube fakture izmešane sa sitno tucanim kame-
nom. Tamno sive boje -goreo. Površina je bila gla-
čana. Trougaonog oblika sa zaravnjenim vrhovima 
krakova. Jedan krak fragmentovan. U korenu dru-
gog, sa unutrašnje strane urezana linija koja se pro-
stire ka boku tela. Pri osnovi jedne šire strane jedva 
vidljive tri kose, paralelno urezane linije. Takodje se 
na vrhu kraka vide radijalno urezane linije, od koji 
se jedna proteže sa spoljne strane kraka ka središ-
noj osni tela. Telo je po vertikalni perforirano izme-
dju krakova.

kat. br. 
280

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 354

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 7,6 cm / visina tela 5,4 cm / promer osnove 3,1 x 2,8 cm / debljina tela 2,8 cm
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Fragment dvokrakog amuleta. Izradjen od gline fine 
fakture, oker boje pečenja. Amulet prepolovljen uz-
dužno na pola, gde se vidi vertikalni žleb perforaci-
je. Očuvani krak je veoma kratak i tek neznatno se 
izdvaja iz mase tela. Zaobljenog vrha.

kat. br. 
279

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 335

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,8 cm/ visina tela 5,2 cm/ promer osnove 3,1 x 2,2 cm;
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Predmet nepravilnog jajastog oblika. Po čitavoj po-
vršini tela aplicirani niski rožasti „kraci”. Najveći broj 
njih je fragmentovan. Čitavom visinom tela naprav-
ljena vertikalna perforacija. Od gline sa primesom 
krupnije tucanog kamena, oker-narandžaste boje 
spolja, na prelomu crne.

kat. br. 
278

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka, stari inv. br. 390

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 6,4 cm; promer preseka 4,6 x 5 cm
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Amulet u obliku stojeće ljudske figure sa horizontal-
no postavljenim „patrljcima”. Na gornjem kraju amu-
leta, u središnjem delu ostaci fragmentovanog tre-
ćeg „kraka”, tj. glave, većeg obima nego patrljci. Kroz 
glavu i čitavom visinom tela napravljena vertikalna 
perforacija. Na obodu donjeg otvora vidljivi useci od 
neke vrste uzice. Od gline sa krupnije tucanim ka-
menom, oker boje pečenja spolja. Površina prilično 
erodirana.

kat. br. 
277

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 134

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,3 cm; promer osnove 2,5 x 2 cm; raspon krakova 6,4 cm
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Fragment donje polovine dvokrakog amuleta. Na 
prelomu vidljiv otvor vertikalne perforacije. Izrađen 
od gline srednje fakture, mešane sa finijim peskom 
i manjom količinom sitno tucanog kamena. Oker 
boje pečenja.

kat. br. 
284

uslovi nalaza: Slučajan nalaz, bez bližih podataka; Milekerov broj 347

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,6 cm; promer preseka 3,3 x 1,6 cm
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Fragment jedne polovine tela dvokrakog amuleta. 
Izradjen od gline fine fakture sa primesom peska. 
Oker boje pečenja spolja, na prelomu crne. Spolja 
neznatno nagoreo. Kratko zdepasto telo, ovalne 
osnove. Krak kratak, oštećen. U korenu kraka, sa nje-
gove unutrašnje strane, urezan kratak zarez. Na pre-
lomu se vidi da je telo po dužini perforirano, pod 
blagim uglom.

kat. br. 
283

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 339

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm; visina tela 3,4 cm; debljina 3,1 cm; očuvana širina 2 cm
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Fragment masivnog dvokrakog amuleta, od kojeg je 
očuvana samo gornja vertikalna polovina sa jednim 
visokim krakom, kupasto modelovanim. Cela površi-
na amuleta je prilično erodirana, tako da postoje na-
znake da je i vrh kraka bio plastično modelovan. Na 
prelomu se vidi žleb vertikalne perforacije. Izrađen 
od gline izmešane sa vrlo finim peskom, oker boje 
pečenja spolja, na prelomu crne.

kat. br. 
282

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 333

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,1 cm; promer tela 3,7 x 2,6 cm
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Fragment trokrakog amuleta. Očuvana vertikal-
na polovina loptastog tela, kružne osnove. Na vrhu 
bočne strane ostatak fragmentovanog kraka, kruž-
nog preseka. Jedan krak nalazio se i na vrhu gornje 
strane. Na prelomu vidljiv žleb od vertikalne perfo-
racije, koji se pod uglom spušta od vrha ka osnovi. 
Perforacija je napravljena i ispod gornjeg kraka, spa-
jajući se sa vertikalnim žlebom bliže osnovi. Jedna 
vrlo uska perforacija (1mm) napravljena je od osno-
ve ka sredini vertikalnog žleba. Na telu se vide ure-
zani žlebovi koji idu od osnove preko ramena kraka, 
kao i od osnove ka bočnom kraku. Od gline izmeša-
ne sa sitnim peskom, narandžasto - oker boje peče-
nja, na prelomu tamno sive.

kat. br. 
281

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 239

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; širina 4,2 x 2,8 cm
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Fragmentovani, najverovatnije dvokraki amulet izra-
đen od gline sa primesom peska. Oker boje peče-
nja. Kružna osnova, telo stubasto sa ispupčenim do-
njim delom. Na vrhu očuvane strane, ostatak od fra-
gmentovanog kraka kružnog preseka. Pored njega 
jedan dublji žleb. U sredini napravljena vertikalna 
perforacija.

kat. br. 
288

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 345

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; R osnove 2,8 cm
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Fragment stubastog tela amuleta. Očuvan donji deo 
vertikalne polovine tela. Na prelomu se vidi žleb 
vertikalne perforacije. Izrađen od gline sa primesom 
peska, oker - narandžaste boje na prelomu. Spolja 
oker-mrke boje, sa tragovima crvenog premaza. Na 
osnovu od otvora perforacije zrakasto raspoređeni 
žlebovi.

kat. br. 
287

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 247

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,3 cm; promer tela 4,6 x 2,3 cm
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Fragment amuleta izrađen od gline izmešane sa 
sitnim peskom. Oker - tamno mrke boje površine. 
Očuvana vertikalna polovina. Od kružne osnove telo 
se postepeno širi ka vrhu bočne strane gde je izvu-
čen niski, kupasto modelovan krak. Na prelomu se 
uočava žleb vertikalne perforacije. Na osnovu oču-
vanog fragmenta moglo bi se zaključiti da se radi o 
amuletu sa tri kraka, pri čemu je treći na vrhu gor-
njeg dela tela.

kat. br. 
286

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 337

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm; promer tela 4,4 x 2,4 cm
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Fragment amuleta, izrađen od gline sa primesom sit-
no tucanog kamena i finog peska. Očuvan je jedan 
vertikalni deo sa kratkim, kupasto modelovanim 
krakom na vrhu bočne strane. Telo se ka osnovi širi. 
Na prelomu vidljiv trag vertikalne perforacije. Čitava 
površina veoma erodirana. Oker boje pečenja

kat. br. 
285

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera; stari inv. br. 330

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4, 8 cm; promer tela 2,7 x 1,8 cm
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Predmet bikoničnog oblika, koji je na prelomu ko-
nusa imao apliciran deo kružnog preseka, kako se 
može zaključiti na osnovu ostataka. Celom visinom 
predmet je perforiran. Izrađen od gline izmešane sa 
peskom i krupnije tucanim kamenom. Oker boje pe-
čenja spolja.

kat. br. 
292

uslovi nalaza: Slučajan nalaz prilikom kontrole zemljanih  
radova, 1949. godine

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; R trbuha 3 cm
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Dvokraki amulet, jezičastog oblika tela, izradjen od 
gline sa primesom sitnijeg i krupnijeg peska. Oker 
boje pečenja spolja, na prelomu mrke. U korenu 
jednog kraka, sa unutrašnje strane, nazire se plitko 
urezana linija. Vrhovi krakova reljefno modelovani, 
moguće da su imali formu životinjskog protoma. 
Izmedju krakova telo vertikalno perforirano. Osnova 
fragmentovana.

kat. br. 
291

uslovi nalaza: Slučajan nalaz prilikom kontrole  
zemljanih radova na kanalu DTD 1949 g.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,7 cm; visina tela 4,9 cm; promer tela 4,5 x 2,4 cm; R otvora 0,4 cm
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Fragment gornjeg dela i jednog kraka, dvokrakog 
amuleta većih dimenzija. Izrađen od gline sa pri-
mesom krupnije tucanog kamena, oker boje peče-
nja spolja, na prelomu mrke. Po očuvanim ostacima, 
može se zaključiti da je telo bilo valjkasto, sa krat-
kim, kupasto modelovanim kracima na vrhu boč-
nih strana. U osnovi očuvanog kraka vidi se dubo-
ki poprečni žleb. Na prelomu se vidi žleb perforacije 
koja je napravljena pod uglom. Vrh kraka je takođe 
fragmentovan.

kat. br. 
290

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 328

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; promer tela 4,8 x 2,3 cm
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Fragment dna i dela valjkastog tela, najverovatni-
je dvokrakog amuleta. Izrađen od gline sa prime-
som krupnijeg peska, oker boje pečenja spolja, na 
prelomu mrke. Na prelomu se vidi žleb vertikalne 
perforacije.

kat. br. 
289

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 319

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 4,7 x 3,6 cm
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Amulet u obliku ptice. Telo ovalnog horizontalnog 
preseka. Na užem kraju očuvanog dela, plastično 
modelovan mali kupasti rep. Na suprotnom kraju, 
ispupčenje je fragmentovano, ali je najverovatnije 
bila stilizovana ptičja glava. Telo je vertikalno per-
forirano sa otvorom načinjenim bliže glavi. Izrađen 
od gline izmešane sa peskom i sitnije tucanim kame-
nom. Oker boje pečenja spolja, na prelomu crne.

kat. br. 
296

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera, bez bližih podataka; stari inv. br. 393

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: dužina 5,9 cm; visina 3,4 cm; promer tela 3,5 x 3 cm
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Amulet jezičastog oblika masivnog tela. Gornja ivi-
ca tela horizontalna, donja polukružna. Amulet ho-
rizontalno perforiran neposredno ispod gornje ivi-
ce. Na otvorima se vide useci od neke vrste uzice. Na 
samim krajevima gornje ivice, površina je nešto sve-
tlija i premda je uglačana (što bi ukazivalo da je do 
preloma došlo davno), moguće je da su na tim me-
stim prvobitno bila neka rožasta ispupčenja. U tom 
slučaju amulet bi imao oblik bukraniona. Izrađen od 
gline sa primesom peska, oker boje pečenja.

kat. br. 
295

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera, bez bližih podataka

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: dužina gornje ivice 6,5 cm; visina tela 4,4 cm; debljina tela 3,9 cm
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6 Fragment masivnog amuleta, najverovatnije u obli-

ku ptice. Postojeća rekonstrukcija napravljena kao 
identična kopija očuvane polovine, mada je verovat-
nije da je deo koji nedostaje imao stilizovanu ptičju 
glavu. Na to upućuje i ornamentika izvedena para-
lelnim, lučnim linijama, koje asociraju na ptičje perje 
i skupljena krila. Očuvani deo je lunulastog oblika, 
sa ovalnim i blago ispupčenim dnom i zaravnjenom 
gornjom površinom („leđima”). Amulet vertikalno 
perforiran kroz središnji deo tela. Izrađen od gline 
izmešane sa peskom, oker boje pečenja.

kat. br. 
294

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera, bez bližih podataka

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm; promer tela 5,2 x 8,2 cm
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Predmet bikoničnog oblika, pri čemu je jedna stra-
na po dužini/visini zaravnjena. Spoj konusa je izra-
zito naglašen i dobija oblika rebrastog ispupčenja. 
Celom visinom predmet je perforiran, kružnim otvo-
rom većeg prečnika (1 cm). Izrađen od gline sa pri-
mesom peska, svetlo oker boje.

kat. br. 
293

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera; stari inv. br. 2091

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,7 cm; R trbuha 3,5 cm
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Fragmentovani sedeći amulet. Telo loptasto i koso 
probušeno. Izrađen od gline sa dosta sitno tucanog 
kamena, sivo-oker boje površine.

kat. br. 
300

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 375

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina (sa rekonstruisanim delom) 7 cm; širina tela 4,4 cm; dužina tela 6,3 cm
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Mali amulet u obliku ptice. Izrađen od gline sa dosta 
krupnije tucanog kamena. Crvenkasto-mrke boje 
pečenja. Telo ovalnog horizontalnog preseka, ravne 
osnove. Na jednom užem kraju predstavljen stilizo-
van rep u vidu rebrastog ispupčenja. Suprotni kraj 
tela, koji je nešto širi, je delimično fragmentovan. 
Ostaci ukazuju da je fragmentovani deo bio kružnog 
preseka (vrat). Sa jedne strane, sada fragmentovane 
glave, očuvano bradavičasto ispupčenje. Telo verti-
kalno perforirano.

kat. br. 
299

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 407

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: dužina 4,9 cm; promer tela 3,3 x 3,4 cm
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Fragmentovani amulet ptičjih karakteristika. Telo ni-
sko, ovalnog horizontalnog preseka. Na užim kraje-
vima ostaci fragmentovanog repa i glave. Jedan kraj 
je bio vertikalno postavljen, kružnog preseka, dok je 
drugi fragmentovani deo elipsoidnog preseka. Telo 
na bočnim stranama ukrašeno duboko urezanim 
lučnim, paralelnim linijama. Telo vertikalno perfori-
rano. Oker boje pečenja. Izrađen od gline sa prime-
som peska.

kat. br. 
298

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: dužina 5,7 cm; promer tela 4,7 x 3,7 cm
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Masivni amulet u obliku ptice. Ovalnog horizontal-
nog preseka, sa ravnom osnovom. Na očuvanom 
užem kraju tela, modelovan rep u vidu bradaviča-
stog ispupčenja. Na suprotnoj strani kraj je fragmen-
tovan. Najverovatnije je bila predstavljena stilizova-
na glava ptice. Telo vertikalno probušeno. Izrađen 
od gline sa primesom peska, oker boje pečenja spo-
lja, na prelomu crne.

kat. br. 
297

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; Milekerov broj nečitak

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: dužina 6,8 cm; visina 4,4 cm; širina 5 cm
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Fragmentovani višekraki predmet. Loptasto telo, na 
čijoj su gornjoj polovini horizontalno bila aplicirana 
dva kraka kružnog preseka. Treći krak je vertikalno 
postavljen na vrhu, cilindričnog oblika. Vertikalna 
perforacija napravljena kroz taj krak i telo. Izrađen 
od gline izmešane sa peskom, oker boje pečenja, na 
prelomu crne.

kat. br. 
304

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 237

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,8 cm; promer tela 5,2 x 4,7 cm
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Fragment dvokrakog amuleta, izrađen od gline sa 
primesom sitnog peska, oker boje pečenja. Telo stu-
basto, koso zasečene osnove, čime se stiče utisak da 
je jedna strana tela više isturena od druge. Na vrhu 
ostaci dva fragmentovana kraka. U sredini otvor ver-
tikalne perforacije. Površina dosta erodirana.

kat. br. 
303

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 340

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,2 cm; R tela 3 cm
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Fragment dvokraki amuleta izradjenog od gline 
srednje fakture sa dosta peska. Spolja oker-crvenka-
ste boje pečenja, na prelomu crne. Telo stubasto, a 
kraci su fragmentovani. Na prelomu se vidi vertikal-
na perforacija. Kod osnove jednog kraka, sa unutraš-
nje strane vidi se plitak žleb koji se prostire ka boč-
noj strani tela. Na obodu donjeg otvora vide se dva 
dublja zareza usmerena ka bočnim stranama tela.

kat. br. 
302

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera; stari inv. br. 352

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,3 cm; R osnove 3,2 cm; promer tela 3,2 x 3,8 cm
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Fragment dvokrakog amuleta minijaturnih dimenzi-
ja. Očuvana vertikalna polovina stubastog tela i je-
dan koso postavlje duži krak, oblikovan u vidu pro-
toma. Na prelomu se vidi žleb vertikalne perforaci-
je. Izrađen od gline sa primesom peska, oker boje 
pečenja.

kat. br. 
301

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 213

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,1 cm; promer tela 1,7 x 1,1 cm
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Fragmentovani amulet u obliku ptice. Izrađen od 
gline sa primesom sitnog peska, oker boje peče-
nja. Telo jajasto, elipsoidnog horizontalnog preseka. 
Fragmentovan prednji deo amuleta, dok se na oču-
vanom delu vidi bradavičasto modelovan rep. Na 
prelomu vidljiv otvor vertikalne perforacije. Površina 
erodirana.

kat. br. 
308

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 394

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: dužina 6,1 cm; visina 4,2 cm; širina 4,2 cm
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Fragment amuleta, najverovatnije u obliku ptice. 
Izrađen od gline sa dosta tucanog kamena, crvenka-
ste boje površine, na prelomu mrke. Očuvan zadnji 
deo loptastog tela, , koji je kupasto modelovan, u 
vidu ptičjeg repa. Gornja strana ukrašena koso ure-
zanim linijama. Na prelomu se vidi žleb od vertikal-
ne perforacije.Površina erodirana, što se može po-
tvrditi i na osnovu mestimičnih ostataka prvobitne, 
uglačane spoljne površine.

kat. br. 
307

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 356

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 4 x 4,6 cm
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Fragment amuleta izrađenog od gline sa primesom 
peska, sivo-oker boje površine. Očuvan deo verti-
kalne polovine loptastog tela. Ostaci na vrhu gor-
nje strane ukazuju na postojanje vertikalnog kraka, 
većeg kružnog preseka. Na „ramenu” se nalazi koren 
manjeg, fragmentovanog kraka, pravilnog kružnog 
preseka. Čitava površina ukrašena paralelnim, luć-
nim linijama, sa dva pravolinijska ureza od korena 
bočnog kraka do osnove. Na prelomu se vidi žleb od 
vertikalne perforacije.

kat. br. 
306

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 236

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,8 cm; promer tela 4,4 x 3,6 cm
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Fragmentovani trokraki amulet izrađen od gline sa 
primesom peska, oker boje pečenja. Površina ukra-
šena uglastim paralelnim linijama, u vidu meandra. 
Telo kruškastog oblika, zaravnjene kružne osnove. 
Na vrhu bočnih strana bila su postavljena dva kraka, 
sada fragmentovani, kao i trći krak na vrhu gornje 
strane. Ostaci gornjeg kraka ukazuju da je bio kruž-
nog preseka. Telo perforirano vertikalno kroz gornji 
krak.

kat. br. 
305

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 234

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,6 cm; R osnove 3 cm; promer tela 4,9 x 4,5 cm
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Fragment amuleta u obliku ptice izrađen od gline sa 
primesom peska, oker boje pečenja. Telo pljosnato, 
najverovatnije ovalnog horizontalnog preseka, su-
deći po očuvanom delu. Na postojećem fragmentu 
vidi stilizovana ptičja glava podignutog kljuna i koso 
postavljena na ivicu gornje površine. Bočna strana, 
koja je gotovo vertikalna, kao i gornja površina su 
ukrašene paralelnim linijama.

kat. br. 
312

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 395

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm
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Fragment amuleta u obliku ptice. Izrađen od gline 
sa primesom finog peska, oker boje pečenja. Telo ja-
jastog oblika, sa zaravnjenom gornjom površinom, 
dok je donja blago zaobljena. Na sredini tela verti-
kalna perforacija. Nedostaje prednji deo, gde bi tre-
balo da bude predstava glave, kao i fragment za-
dnjeg dela kod repa. Na očuvanom delu se vidi da 
je na zadnjem delu bio modelovan rep u vidu kupa-
stog ispupčenja.

kat. br. 
311

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 318

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: dužina 5,8 cm; promer tela 3,1 x 4,1 cm
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Fragment amuleta u obliku ptice. Izrađen od gline sa 
primesom finog, sitnog peska, svetlo sive boje spolj-
ne površine, na prelomu crne. Očuvana zadnja po-
lovina tela, jajastog oblika, ovalnog horizontalnog 
preseka. Donja površina zaravnjena. Na gornjoj ivici 
uže strane modelovan mali kupasti rep. Na prelomu 
se vidi žleb vertikalne perforacije.

kat. br. 
310

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 231

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 2,4 x 3,6 x 3,2 cm
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Fragment predmeta, sudeći po očuvanom delu - 
četvorougaonog oblika, nejednakih strana. Bočne 
strane gotovo vertikalne, gornja i donja površina 
zaravnjene. Očuvan jedan ugao na čijoj se gornjoj 
strani nalazi osnova fragmentovanog dela, elipso-
idnog oblika. Ukrašen paralelno urezanim lučnim i 
uglastim linijama. Na prelomu se vidi žleb vertikal-
ne perforacije. Izrađen od gline sa primesom peska, 
oker boje pečenja spolja, na prelomu crne.

kat. br. 
309

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 465

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 5,3 x 4,6 cm; debljina 5,1 cm
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Fragment amuleta, najverovatnije u obliku ptice. 
Očuvan prednji deo deo pločastog tela ovalnog 
horizontalnog preseka. Bočne strane ukrašene ko-
sim, paralelno urezanim linijama. Gornja površi-
na fragmentovana, ali se na ivici vidi ostatak kruž-
nog preseka, verovatno koren vrata ptičje glave. 
Neposredno iza je žleb od kose perforacije. Donja 
površina zaravnjena. Izrađen od gline sa primesom 
peska, oker boje pečenja spolja, na prelomu crne.

kat. br. 
316

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 358

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 3,8 x 3 x 2,8 cm
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Fragment amuleta u obliku ptice, pljosnatog tela 
ovalnog horizontalnog preseka. Očuvan prednji uži 
deo, sa kratim vratom kružnog preseka, fragmento-
vane glave. Na prelomu se vidi žleb vertikalne per-
foracije. Donja površina zaravnjena, gornja blago is-
pupčena. Izrađen od gline sa dosta sitno tucanog 
kamena, crvenkaste boje pečenja.

kat. br. 
315

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 28869

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: 4,5 x 2,8 x 3,5 cm
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Fragment vertikalne polovine amulet u obliku pti-
ce. Izrađen od gline sa primesom peska, oker boje 
pečenja spolja, na prelomu crne. Na prelomu se vidi 
otvor vertikalne perforacije koja je išla kroz sredinu 
tela. Amulet je masivnog jajastog tela sa malim re-
pom modelovanim u vidu bradavičastog ispupče-
nja. Glava je fragmentovana i sada se vidi samo kruž-
ni presek osnove vrata postavljenog koso na gornjoj 
ivice. Površina ukrašena paralelno urezanim lučnim 
linijama, erodirana.

kat. br. 
314

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 236

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: dužina 7,5 cm; visina 5,5 cm; širina 4 cm
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Fragment vertikalne polovine amuleta izradjenog 
od gline dobre fakture sa primesom peska. Oker 
boje pečenja. Telo jezičastog oblika, u vertikalnom 
preseku polusferično. Sa jedne strane zaravnjeno, a 
sa druge ispupčeno. Vertikalna perforacija uz sam 
zid zaravnjene strane. Donji deo tela kupasto zavr-
šen, dok se na gornjem kraju na očuvanoj polovini 
takodje vidi malo kupasto ispupčenje.

kat. br. 
313

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera; stari inv. br. 2848

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 9,2 cm; debljina 3,5 cm; širina 2,2 cm
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Fragment dela osnove i stubastog tela amuleta. 
Najverovatnije se radi o dvokrakom amuletu. Na 
prelomu se vidi žleb od vertikalne perforacije. Oker 
boje spoljne povrpine, na prelomu crne. Izrađen od 
gline sa primesom finog peska.

kat. br. 
320

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 360

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: asas
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Fragment amuleta kruškolikog tela i kružne osnove. 
Moguće da je u pitanju dvokraki amulet, ali se to ne 
može pouzdano potvrditi. Očuvan je deo tela i ma-
nji deo osnove. Telo ukrašeno urezanim linijama, ali 
se zbog erodiranosti površine ne može tačno reći da 
li je u obliku slova „X” ili meandra. Na prelomu vid-
ljiv žleb od vertikalne perforacije. Izrađen od gline 
sa sitno tucanim kamenom, narandžaste boje spo-
lja, na prelomu crne.

kat. br. 
319

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,7 cm; promer tela 4,5 x 2,7 cm
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Fragment dela vertikalne polovine dvokrakog amu-
leta izradjenog od gline srednje fakture sa prime-
som sitnog peska. Spolja crvenkaste boje pečenja, 
na prelomu crne. Telo je imalo ovalnu osnovu od 
koje se postepeno širi na boččnim stranam i zavr-
šava kratkim krakom u vidu životinjskgo protoma.
Površina tela ukrašena meandrom i lučnim linija-
ma. Na prelomu se vidi perforacija napravljena pod 
uglom - gornji otvor bliži jednoj široj strani, dok se 
donji otvor nalazi u centru osnove.

kat. br. 
318

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,4 cm; visina tela 5,4 cm; promer tela 3,4 x 2 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet izradjen od gline 
srednje fakture sa primesom sitnog peska. Spolja 
oker boje pečenja, na prelomu crne. Od osnove oval-
nog oblika telo se postepeno širi na bočnim strana-
ma i završava, sada fragmentovanim, kracima. U ko-
renu oba kraka urezane linije koje se od unutrašnje 
strane kraka protežu ka bočnoj strani tela. Telo izme-
dju krakova vertikalno perforirano. Na obodu gor-
njeg, kao i donjeg otvora vide se poprečni urezi.

kat. br. 
317

uslovi nalaza: Slučajan nalaz Milekera; stari inv. br. 358

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; promer tela 4,1 x 3,7 cm; promer osnove 2,1 x 1,7 cm; R otvora 0,5 cm
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Fragmentovani kurotrofni amulet. Dva kratka kraka 
postavljena su horizontalno, na polovini visine amu-
leta, na bočnim stranama. Između ostataka gornjih 
krakova, nalazi se gornji otvor vertikalne perforacije. 
Izrađen od gline sa dosta tucanog kamena, crvenka-
sto-oker boje površine

kat. br. 
324

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 143

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 8,1 cm; R osnove 3,5 cm
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Mali amulet kupastog oblika. Pri vrhu, koji je spljo-
šten i horizontalno perforiran, aplicirana su tri bra-
davičasta ukrasa nejednakih dimenzija. Izrađen od 
gline sa vrlo malo peska, oker boje površine.

kat. br. 
323

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 177

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 3,5 cm; R osnove 1,8 cm
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Fragmentovani dvokraki amulet stubastog tela, 
kružne, zaravnjene osnove. Od osnove telo se ne-
znatno širi ka bočnim stranama, i istovremeno sta-
njuje u središnjem delu. Na vrhu gornje strane ostaci 
fragmentovanih krakova kružnog preseka. Između 
njih je otvor od vertikalne perforacije.Osnova na-
pravljena kosim zasecanjem gline, tako da iz profi-
la izgleda kao da je zadnja strana zaravnjena, dok je 
prednja isturena. Izrađen od gline sa primesom pe-
ska, oker boje pečenja spolja, na prelomu crne.

kat. br. 
322

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 6,1 cm; R osnove 3,8 cm
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Fragment stubastog tela amuleta. Očuvana je jedna 
uzdužna polovina, polukružnog preseka. Na prelo-
mu vidljiv žleb vertikalne perforacije. Izrađen od gli-
ne srednje fakture. Glina je mešana sa finim peskom 
i manjom količinom sitno tucanog kamena. Oker 
boje pečenja.

kat. br. 
321

uslovi nalaza: 

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4 cm; prečnik 2,7 cm
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16
56 Amulet u obliku ptice očuvan u celosti. Telo čunastog oblika sa zaravnje-

nim dnom, ali i leđima ptice. Rep kupasto modelovan, dok je na drugom 
koso postavljen kraći valjkasti vrat, koji se završava malom ptičjom gla-
vom. Na glavi se ističe kljun, i blago rebrasto ispupčenje po sredini teme-
na. Na zaravnjenim leđima ptice, bliže vratu napravljen je kružni otvor. 
Gornji otvor je nepravilnog kružnog oblika, sa neznatnim proširenjima 
ka bočnim stranama tela ptice. Površina amuleta je zaglačana, sa neznat-
nim oštećenjem na jednom bolu starijeg porekla tako da su površine 
oštećenja glatke. Boja pečenja oker, sa tamnim tragovima od gorenja na 
jednoj bočnoj strani i delu dna.

 
kat. br. 

328

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 63780

publikacija: Neolit na tlu Srbije, katalog izložbe, Beograd 1977;  
Pamatky neolitu z uzemi Srbska, katalog izložbe, Praha 1978;  
Iskustvo ranih zemledeljcev na teritoriji Jugoslavije, Lenjingra 1979; 
L’art des premiers agriculeurs en Serbie, katalog izložbe, Paris 1979.

dimenzije: visina u predelu glave: 4,2 cm visina tela: 2,8 cm dužina tela: 7,4 cm širina tela: 3,3 cm
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16
55 Amulet u obliku ptice izrađen od gline sa dosta peska, crvenka-

ste boje pečenja. Telo lunulasto, na jednom kraju stanjeno u vidu 
repa, dok je na suprotnom kraju plastično modelovana glava pti-
ce. Ističe se mali kljun i rožasto ispupčenje iznad. Glava delimično 
oštećena. Telo perforirano, sa otvorom napravljenim neposred-
no iza vrata. Na obodu oba otvora vidljivi useci od neke vrste uzi-
ce. Rep fragmentovan i rekonstruisan.

 
 

kat. br. 
327

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 377

publikacija: Neolit na tlu Srbije, katalog izložbe, Beograd 1977;  
Pamatky neolitu z uzemi Srbska, katalog izložbe, Praha 1978;  
Iskustvo ranih zemledeljcev na teritoriji Jugoslavije, Lenjingra 1979; 
L’art des premiers agriculeurs en Serbie, katalog izložbe, Paris 1979

dimenzije: dužina 6,6 cm; promer tela 2,3 x 2,8 cm
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16
53 Ornitomorfni amulet izrađen od gline sa dosta peska, crven-

kasto oker boje površine, crne boje na prelomu. Telo ovalnog 
horizontalnog preseka, zaravnjene donje i gornje - „leđne” 
površine. Na jednom kraju formiran mali kupasto modelovan 
rep, dok se nasuprotn njemu nalazi krati vrat ptice sa sumar-
no modelovanom glavom. Na „ramenima” dva mala brada-
vičasta ispupčenja. Telo vertikalno perforirano po središnjoj 
osi odmah iza vrata. Od gornjeg otvora, koso prema vratu, 
prostiru se dva žleba, nastala od neke vrste uzice. Proširenje 
oboda otvora primetno je i na strani ka repu. Donji otvor ta-
kođe ima vrlo primetna udubljenja po obodu. Jedan bok pti-
ce oštećen.

kat. br. 
326

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 65779

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 5,8 cm; dužina 7,4 cm; širina 4,4 cm
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52 Ornitomorfni amulet izrađen od gline dobre fakture, oker 

boje pečenja. Očuvan u celosti. Telo ima oblik ovalne deblje 
ploče, sa ravnim dnom i malim, kupasto modelovanim re-
pom. Nasuprot njemu nalazi se stilizovana predstava glave 
sa kraćim vratom. Na glavi se izdvaja kljun i dva bradaviča-
sta ispupčenja u visini očiju. Slična bradavičasta ispupčenja, 
aplicirana i na „ramenima” ptice. Oko vrata dubok žleb. Telo 
je vertikalno perforirano. Gornji otvor nalazi se iza vrata, ali 
van središnje ose tela, dok je donji otvor u središnjoj osi. Na 
oba otvora vide se proširenja po obodu. Donji otvor ima du-
plu perforaciju, s tim što je jedna neprohodna, odnosno iz-
dubljena samo do polovine visine tela.

kat. br. 
325

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 391 (?)

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 5,6 cm; dužina 8,5 cm; širina 5,4 cm
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Dvokraki amulet valjkastog tela sa dva kratka kra-
ka u obliku životinjskih protoma. Vrh jednog kraka 
fragmentovan. Telo perforirano kroz sredinu. Oba 
otvora perforacije imaju izrazita proširenja - žlebo-
ve, nastale od neke vrste uzice. Žlebovi su uočljivi i 
na unutrašnjim stranama korena krakova. Kod oču-
vanog kraka, taj žleb se dalje koso spušta preko tela 
i poklapa se sa žlebom na donjem otvoru, ukazujući 
na način na koji je uzica bila obmotana oko amuleta. 
Na površini jedva vidljivi tragovi tamnocrvene boje, 
za koje se ne može pouzdano reći da li predstavljaju 
ostatke premaza. Boja pečenja oker,a na jednoj stra-
ni očuvanog kraka vide se crni tragovi od gorenja. 
Dobre fakture.

kat. br. 
332

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 214

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina: 6,9 cm; R osnove: 4,5 cm; R otvora: 0,6 cm

K
RE

M
EN

JA
K

in
v.

 b
r. 

17
58 Predmet sa više krakova. Na kruškolikom telu, rav-

ne, ovalne osnove, aplicirani kraci. Kroz centar tela, 
celom visinom napravljena perforacija. Oko otvora 
uočljiva proširenja i žlebovi, nejverovatnije od neke 
vrste uzice. Kraci su formirani u dva niza. Prvi se nala-
zi neposredno uz gornji otvor, oko kojeg su pravilno 
raspoređena tri kratka, valjkasto modelovana kraka, 
zaravnjenog vrha. Ispod njih, na otprilike polovini vi-
sine predmeta, napravljen je drugi niz od pet krako-
va. Donji deo tela nema krakove. Crvenkasto - oker 
boje površine, na prelomu crne. Od gline sa prime-
som peska.

kat. br. 
331

uslovi nalaza: Zaštitna iskopavanja 1957. Sonda IV, 4.o.s.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Promer osnove 2,9 x 3,2 cm; visina 6,3 cm; promer krakova na sredini tela 6,3 cm
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58 Predmet nalik buzdovanu. Loptastog oblika sa površinom u 

potpunosti prekrivenom kratkim, kupasto modelovanim kraci-
ma. Kraci su zaobljenog vrha i pravilno raspoređeni. Kroz cen-
tar tela, čitavom dužinom, napravljena perforacija. Na obodima 
otvora vidljiva udubljenja nastala najverovatnije od neke vrste 
uzice. Neki kraci su fragmentovani, dok je površina između njih 
neravna, kao posledica apliciranja kraka na osnovnu masu tela. 
Izrađen od gline sa malom primesom peska, oker boje pečenja.

kat. br. 
330

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 431

publikacija: Neolit na tlu Srbije, katalog izložbe, Beograd 1977;  
Pamatky neolitu z uzemi Srbska, katalog izložbe, Praha 1978;  
Iskustvo ranih zemledeljcev na teritoriji Jugoslavije, Lenjingra 1979; 
L’art des premiers agriculeurs en Serbie, katalog izložbe, Paris 1979.

dimenzije: 6 x 6,3 cm
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16
57 Amulet u obliku ptice izrađen od gline sa primesom peska, naran-

džaste boje spoljne površine, na prelomu crne. Telo je ovalnog ho-
rizontalnog preseka, visokih, vertikalnih bočnih strana i zaravnjene 
gornje i donje površine. Na užoj strani gornje ivice nalazi se visoki, 
koso postavljen vrat elipsoidnog preseka. Glava je fragmentovana. 
Čitava površina tela, osim donje površine, ukrašena je urezanim mo-
tivom uglastog meandra. Telo perforirano sa gornjim otvorom iza 
vrata, dok je donji otvor u osnovi, u ravni sa spoljnom površinom 
vrata.

kat. br. 
329

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 65778

publikacija: Neolit na tlu Srbije, katalog izložbe, Beograd 1977;  
Pamatky neolitu z uzemi Srbska, katalog izložbe, Praha 1978;  
Iskustvo ranih zemledeljcev na teritoriji Jugoslavije, Lenjingra 1979; 
L’art des premiers agriculeurs en Serbie, katalog izložbe, Paris 1979.

dimenzije: visina 7,1 cm; dužina 5,8 cm; širina 4,6 cm
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16
56 Amulet u obliku ptice očuvan u celosti. Telo čunastog oblika sa zaravnje-

nim dnom, ali i leđima ptice. Rep kupasto modelovan, dok je na drugom 
koso postavljen kraći valjkasti vrat, koji se završava malom ptičjom gla-
vom. Na glavi se ističe kljun, i blago rebrasto ispupčenje po sredini teme-
na. Na zaravnjenim leđima ptice, bliže vratu napravljen je kružni otvor. 
Gornji otvor je nepravilnog kružnog oblika, sa neznatnim proširenjima 
ka bočnim stranama tela ptice. Površina amuleta je zaglačana, sa neznat-
nim oštećenjem na jednom bolu starijeg porekla tako da su površine 
oštećenja glatke. Boja pečenja oker, sa tamnim tragovima od gorenja na 
jednoj bočnoj strani i delu dna.

 
kat. br. 

328

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 63780

publikacija: Neolit na tlu Srbije, katalog izložbe, Beograd 1977;  
Pamatky neolitu z uzemi Srbska, katalog izložbe, Praha 1978;  
Iskustvo ranih zemledeljcev na teritoriji Jugoslavije, Lenjingra 1979; 
L’art des premiers agriculeurs en Serbie, katalog izložbe, Paris 1979.

dimenzije: visina u predelu glave: 4,2 cm visina tela: 2,8 cm dužina tela: 7,4 cm širina tela: 3,3 cm
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16
55 Amulet u obliku ptice izrađen od gline sa dosta peska, crvenka-

ste boje pečenja. Telo lunulasto, na jednom kraju stanjeno u vidu 
repa, dok je na suprotnom kraju plastično modelovana glava pti-
ce. Ističe se mali kljun i rožasto ispupčenje iznad. Glava delimično 
oštećena. Telo perforirano, sa otvorom napravljenim neposred-
no iza vrata. Na obodu oba otvora vidljivi useci od neke vrste uzi-
ce. Rep fragmentovan i rekonstruisan.

 
 

kat. br. 
327

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 377

publikacija: Neolit na tlu Srbije, katalog izložbe, Beograd 1977;  
Pamatky neolitu z uzemi Srbska, katalog izložbe, Praha 1978;  
Iskustvo ranih zemledeljcev na teritoriji Jugoslavije, Lenjingra 1979; 
L’art des premiers agriculeurs en Serbie, katalog izložbe, Paris 1979

dimenzije: dužina 6,6 cm; promer tela 2,3 x 2,8 cm
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16
53 Ornitomorfni amulet izrađen od gline sa dosta peska, crven-

kasto oker boje površine, crne boje na prelomu. Telo ovalnog 
horizontalnog preseka, zaravnjene donje i gornje - „leđne” 
površine. Na jednom kraju formiran mali kupasto modelovan 
rep, dok se nasuprotn njemu nalazi krati vrat ptice sa sumar-
no modelovanom glavom. Na „ramenima” dva mala brada-
vičasta ispupčenja. Telo vertikalno perforirano po središnjoj 
osi odmah iza vrata. Od gornjeg otvora, koso prema vratu, 
prostiru se dva žleba, nastala od neke vrste uzice. Proširenje 
oboda otvora primetno je i na strani ka repu. Donji otvor ta-
kođe ima vrlo primetna udubljenja po obodu. Jedan bok pti-
ce oštećen.

kat. br. 
326

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 65779

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 5,8 cm; dužina 7,4 cm; širina 4,4 cm
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16
52 Ornitomorfni amulet izrađen od gline dobre fakture, oker 

boje pečenja. Očuvan u celosti. Telo ima oblik ovalne deblje 
ploče, sa ravnim dnom i malim, kupasto modelovanim re-
pom. Nasuprot njemu nalazi se stilizovana predstava glave 
sa kraćim vratom. Na glavi se izdvaja kljun i dva bradaviča-
sta ispupčenja u visini očiju. Slična bradavičasta ispupčenja, 
aplicirana i na „ramenima” ptice. Oko vrata dubok žleb. Telo 
je vertikalno perforirano. Gornji otvor nalazi se iza vrata, ali 
van središnje ose tela, dok je donji otvor u središnjoj osi. Na 
oba otvora vide se proširenja po obodu. Donji otvor ima du-
plu perforaciju, s tim što je jedna neprohodna, odnosno iz-
dubljena samo do polovine visine tela.

kat. br. 
325

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 391 (?)

publikacija: F. Milleker, Vorgeschichte des Banats, Starinar XIII, Beograd 1938;

dimenzije: visina 5,6 cm; dužina 8,5 cm; širina 5,4 cm
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Fragmentovan šestokraki predmet izradjen od gli-
ne dobre fakture sa primesom sasvim sitnog pe-
ska. Oker boje pečenja, na prelomu crne. Tri kraka 
fragmentovana. Sudeći po ostacima preloma, kra-
ci su bili krstasto rasporedjeni – četiri u istoj ravni, 
dva popreko. Modelovani valjkasto sa zaravnjenim 
vrhom. Predmet je perforiran dijagonalno u odno-
su na pravac prostiranja krakova. Na prelomu vidljiv 
žleb perforacije.

kat. br. 
336

uslovi nalaza: Iskopavanja 1957.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Očuvana visina 4,1 x 3,3 cm; R kraka 1,5 cm
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Mali dvokraki amulet, očuvan gotovo u celosti. Od 
gline srednje fakture, crne boje, spolja prevlaka od 
oker boje. Na vrhu bočnih strana očuvan jedan ni-
zak, kupasto modelovan krak. Drugi vidljiv samo u 
korenu. Između krakova otvor vertikalne perforacije. 
Po oboda donjeg otvora u osnovi, vide se mala polu-
kružna udubljenja.

kat. br. 
335

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; promer osnove 1,3 x 1,4 cm;promer krakova 2,3 cm
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95
08 Mali dvokraki amulet izradjen od gline srednje fak-

ture sa primesom sitno tucanog kamena. Oker-sive 
boje pečenja, priglačane površine. Telo se od osnove 
ovalnog preseka širi bočno i završava sa dva kratka 
kraka, čiji su vrhovi fragmentovani. Gledano iz pro-
fila, jedna strana tela je zaravnjena, druga (prednja) 
blago ispupčena. Telo perforirano izmedju krakova, 
sa gornjim otvorom bliže rubu jedne šire strane, dok 
se donji otvor nalazi u središtu osnove. Otvor je veo-
ma mali, pravilnog kružnog oblika. Na donjem otvo-
ru, pod pravim uglom u odnosu na obod otvora, 
urezan kratak žleb.

kat. br. 
334

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,6 cm; Promer osnove 2 x 1,3 cm
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95
07 Fragmentovani dvokraki amulet izradjen od gline 

izmešane sa dosta peska i sitno tucanog kamena. 
Oker boje pečenja. Na vrhu bočnih strana sada vid-
ljivi ostaci fragmentovanih krakova. Celom dužinom 
telo perforirano. Donji otvor u središtu između kra-
kova, donji otvor van centra osnove, bliže jednom 
kraku. Po obodu oba otvora, vidljiva polukružna 
udubljenja i manji žlebovi. U korenu jednog kraka, 
sa unutrašnje strane urezan plitak žleb, koji se pro-
stire ka bočnoj strani tela.

kat. br. 
333

uslovi nalaza: Slučajan nalaz

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 3,7 cm; R osnove 2,2 cm; promer tela ispod krakova 1,7 x 2,5 cm
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Fragment dvokrakog amuleta izrađen od gline iz-
mešane sa dosta sitno tucanog kamena. Crvenkasto 
oker boje. Očuvani deo tela ukazuje na ovalni pre-
sek, dok je očuvani krak koso postavljen na vrhu 
bočne strane. Krak je kratak, kupasto modelovan. Na 
prelomu vidljiv vertikalni žljeb perforacije.

kat. br. 
340

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 4871

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: očuvane dimenzije 4,5 x 4,3 cm
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Fragment dvokrakog amuleta izrađen od gline iz-
mešane sa malo peska. Oker boje pečenja. Očuvana 
jedan uzdužna polovina tela. Na vrhu bočne strane, 
očuvan koso postavljen, kratak, kupasto modelovan 
krak. Na prelomu se vidi žljeb od vertikalne perfo-
racije, koji je napravljen pod uglom, tako da je do-
nji otvor bliži suprotnoj strani od gornjeg. Gledano 
iz profila, jedna strana (zadnja) amuleta zaravnje-
na, druga neznatno ispupčena. Premda je površina 
oštećena, uočljivo je ornamentisanje urezivanjem.
Tri plitka vertikalna ureza, koji idu oko očuvanog 
kraka, spuštaju se do osnove i povezani su da do-
njim otvorom.

kat. br. 
339

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 4872

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 5,1cm; očuvani promer tela 2,9 x 2,3 cm
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95
01 Fragment amuleta, najverovatnije u obliku ptice. 

Očuvan fragment čunkastog tela na čijem se jed-
nom kraju koso uzdiže valjkasti vrat. Vrh je oštećen, 
ali ispupčenja na njemu ukazuju da je bio plastično 
modelovan. Na očuvanom delu tela, neposredno 
uz vrat nalazi se otvor vertikalne perforacije većeg 
prečnika. Na prelomu tela, takođe vidljiv trag od još 
jedne vertikalne perforacije. Površina narandžaste 
boje, na prelomu crne. Dobre fakture glina, sa malo 
peska.

kat. br. 
338

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 4870

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: asas
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95
13 Amulet/perla, bikoničnog oblika izrađena od gli-

ne sa malom primesom peska, oker boje pečenja. 
Svaki „konus” izdeljen je na šest površina, dok je spoj 
dva „konusa” istaknut u vidu rebrastog ispupčenja. 
Predmet je na jednoj od tih šest strana potpuno za-
ravnjen, ali se ne može utvrditi da li je to posledi-
ca nekadašnjeg oštećenja koje je sad potpuno ugla-
čano, ili je ta ravna površina napravljena namerno. 
Celom dužinom predmet je vertikalno perforiran sa 
polukružnim udubljenjima po obodu oba otvora.

kat. br. 
337

uslovi nalaza: Iskopavanja 1957.

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,5 cm; R 2,5 cm
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95
20 Fragmentovani dvokraki amulet. Očuvano kratko 

stubasto telo, ovalnog preseka, na čijem je vrhu jed-
ne bočne strane vidljiv koren fragmentovanog kra-
ka. Između krakova, kroz centar tela napravljena ver-
tikalna perforacija. Po obodu oba otvora polukruž-
na udubljenja, najverovatnije od neke vrste uzice. 
Površina znatno erodirana, sa nizom manjih ošteće-
nja, ali je primetno da je telo bilo ukrašeno ureziva-
njem. Ukras u vidu niza paralelnih, kraćih koso po-
stavljenih zareza, koji se mestimično ukrštaju. Od gli-
ne izmešane sa sitnim peskom, oker boje pečenja.

kat. br. 
343

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 5003

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,2 cm; promer osnove 2,5 x 3 cm
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10
4 Fragmentovani amulet, najverovatnije u obliku ljud-

ske figure. Od gline izmešane sa peskom, narandža-
ste boje pečenja. Na bočnim stranama horizontalno 
postaljveni patrljci. Jedan krak je odlomljen u kore-
nu, dok je drugom kraku fragmentovan vrh. Na sa-
mom vrhu, po sredini očuvan deo trećeg kraka, od-
nosno najverovatnije vrata ili glave ljudske predsta-
ve. Na prelomu vidljiv široki kanal od veritaklne per-
foracije. Otvor u osnovi je velikog prečnika, a obod 
oštećen udubljenjima. Po telu, prostirući se koso od 
korena „vrata” do osnove, i od osnove do korena jed-
nog kraka, vidljiv žljeb. Površina amuleta prilično 
erodirana, sa nizom manjim oštećenja.

kat. br. 
342

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 5009

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: visina 4,1 cm; R osnove 2 cm; R otvora 0,7 cm
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95
18 Fragmentovani šestokraki predmet izradjen od gli-

ne srednje fakture. Crvenkasto oker boje. U celosti 
očuvan samo jedan krak, izduženog valjkastog obli-
ka. Vrh zaobljen. Prelom ukazuje da su četiri kraka 
bili krstasto rasporedjeni u istoj ravni, po sredini vi-
sine predmeta, dok su druga dva kraka zapravo čini-
la osovinu predmeta. Predmet je perforiran dijago-
nalno, između krakova. Perforacija je kružna, malog 
prečnika. Na telu vidljivi plitki žlebovi, najverovatni-
je od neke vrste uzice.

kat. br. 
341

uslovi nalaza: Slučajan nalaz F. Milekera bez bližih podataka; stari inv. br. 4986

publikacija: Nepublikovano

dimenzije: Dužina očuvanog kraka 1,7 cm; R = 0,7cm; očuvane dimenzije predmeta 3,5 x 1,8 cm
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