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КАСНОАНТИЧКИ МЕТАЛНИ НАЛАЗИ (КРСТООБРАЗНЕ ФИБУЛЕ 
И ПОЈАСНА ГАРНИТУРА) ИЗ АЛЕКСАНДРОВЦА ЖУПСКОГ 

 

Апстракт: У Археолошкој збирци Завичајног музеја Жупе се налазе две крстолике 
фибуле и једна појасна гарнитура (копча и пет пликација) римског војника, који су 
пронађени на простору самог Александровца. Предмети су датовани у другу половину IV 
века. Рад представља стилско – типолошку анализу поменутих предмета.  

Кључне речи: Александровац, касна антика, крстолике фибуле, војна појасна опрема 

 

Археолошка збирка Завичајног музеја Жупе је резултат рада средњошколског 
друштва Collegium historicum Župa и житеља Жупе, који су случајно пронађене 
археолошке, етнолошке и историјске предмете поклањали прво збирци у Дому културе а 
потом музеју, који је израстао из поменуте збирке. Иако у Жупи александровачкој није 
било озбиљнијих систематских истражвања (осим манастира Дренче), на основу 
спорадичних и случајних налаза са простора целе Жупе, евидентно је да је живот у Жупи 
трајао у континуитету од неолита до данас. Праисторијски локалитети су углавном 
констатовани на простору Доње Жупе, a средњевековних локалитета има на простору 
целе Жупе. Антички налази су констатовани на подручју самог Александровца и његове 
уже околине (Пуховац, Љубинци), док неколико топонима указује на могућност постојања 
још неколико локалитета. Дакле, скоро сви налази у археолошкој збирци Завичајног 
музеја Жупе су случајни и ван археолошког контекста, па тако и налази о којима је у овом 
раду реч.   

 

 БРОНЗАНА КРСТОЛИКА ФИБУЛА (инв.бр. 97/08) 

У дворишту Маре Ивковић (Омладинска 92) приликом копања кречане је 
пронађена крстообразна позлаћена фибула. Фибула укупне дужине 8,4 цм, ширине 
попречне греде са луковицама 5,2 цм, висине лука 2,5 цм, добро је очувана са сачуваним 
механизмом за закопчавање. Правоугаона стопа фибуле је украшена концентричним 
круговима, група од четири круга при корену лука и шест кругова при крају стопе, која је 
по дужини украшена двема правим линијама. Лук је са горње стране стањен и украшен 
једном урезаном линијом по дужини и низом мањих уреза по ширини. Лук се завршава 
зашиљена луковицом која је причвршћена нитном за попречну греду. Попречна греда, 
гледано од напред има две перфорације, по једну са сваке стране средње луковице, а при 
крајевима, испред бочних зашиљених луковица украшена је прстеном са косим урезима.  
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Трагови позлате су видљиви на луку и луковицама, а сама фибула је израђена од 
бронзе, пуноливена. Фибула припада типу 4А.1 Према аналогијама, датована је у другу 
половину IV века. 

 

БРОНЗАНА КРСТОЛИКА ФИБУЛА (инв.бр. 98/08) 

На имању на имању Џамић Слободана Џода, потес Џодини виногради (а данас је то 
имање Светолика Трифуновића – Лике) је пронађена друга фибула, оштећена, са 
искривљеном и фрагментованом стопом, без механизма за закопчавање. Трагови позлате 
су видљиви на луку, попречној греди и луковицама. Скромније израде од претходо 
описаног примерка. Укупна дужина износи 8,7 цм, ширина попречне греде 5,7 цм, висина 
лука 2,6 цм. Стопа фибуле је највероватније била правоугаона и украшена као код 
претходно описане  фибуле, са концентричним круговима.  Лук је нешто шири, а попречна 
греда је једноставна, троугластог облика, без украшавања. Бочне луковице су зашиљене а 
средишња је заобљена. Према аналогијама, датована је у другу половину IV века. 

Крајем 2009. је на око 50 м од места проналаска поменуте фибуле, у току копања 
гасовода пронађен амфороидни крчаг са две дршке, украшен ребрима, сиве боје печења, 
споља окер боје.  

 

Крстообразне фибуле су незаобилазни функционални део војног огртача. На 
простору Србије је пронађено укупно 255 крстообразних фибула, а готово трећина овог 
корпуса налаза припада налазима са локалитета Виминацијум (79 примерака), 36 
примерака је позлаћено (такође, трећина потиче са Виминацијума). Фибуле су израђиване 
у дворским радионицама, чије је постојање потврђено у Наисусу (Нишу) и Сирмијуму 
(Сремској Митровици), вероватно су постојале и у Виминацијуму (Костолац) и 
Сингидунуму (Београд), а могуће да су постојале и локалне радионице. 2 

 

БРОНЗАНИ МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ ВОЈНОГ ПОЈАСА (инв.бр. 99/08) – копча и 
апликације 

У архиви Завичајног музеја Жупе није остао забележен податак где су пронађени 
делови војног појаса, али се претпоставља да су пронађени на Ивковића имању. У стању 
добре очуваности се налазе оков и алка и пет апликација, рађених од бронзе. Копча, 
укупних димензија 5,4 х 5,2 цм (правоугаона алка 5,2 х 2,2 цм, оков 5,2 х 3,2 цм), се 
састоји од правоугаоне алке и покретног окова, израђеног у техници проламања у оквиру 
кога се налази форма пропелера, трн тј. дупли трн (који одлукује овај тип копчи) 
недостаје. Копча припада типу Gala, које се датују од друге половине III до у другу 
половину IV века. Стилски идентични форми пропелера на копчи су и пет апликација у 
виду пропелера, што јасно указује на то да су припадали истој појасној гарнитури. 
Апликације, чија се дужина креће од 4,8 до 5 цм, су са четири нитне причвршћиване за 
појас.  
                                                           
1 П. Шпехар, Налази металних делова војног појаса са територије Виминацијума, Ниш и Византија V, Ниш, 
2007,275 
 
2 Д. Спасић – Ђурић, Прилог проучавању позлаћених крстообразних фибула, Гласник САД 24, Београд, 
2008, 401,423,424. 
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Према типологији Перице Шпехара, ове апликације би се могле сврстати у трећи 
тип, односно, у тип апликација које су ојачане једним или двама ребрима, у нашем случају 
са једним ребром, које је декорисано целом дужином са по паром уреза. Централни део 
апликација је кружан, при чему је тај кружни део додатно декорисан са обе стране 
апликација, и дужинске и ширинске, са мањим концентричним круговима. Крајеви 
апликација су проширени и профилисани. 

Једно од обележја римске војске у касноантичком периоду је војни појас (cingulum 
militae, cingulum militare, balteus) са копчом, језичком и разноврсним апликацијама. Војни 
појас је имао довструку функцију, практичну и симболичку. Симболичка функција се 
огледала у томе да, у зависности од материјала (бронза, сребро) и декорације укаже на 
ранг војника, уједно показујући и социјални статус, због чега је појас чуван и након 
престанка војне службе. Практична функција се огледа у томе да су се о појас качили пре 
свега бодеж и мач, мада је према неким мишљењима олакшавао и ношење оклопа.3   

Касноантичке војне појасне копче су шарнир копче са оковом у облику пропелера, 
које су на основу облика пређице разврстане у три типа:  

1) Тип Champdolent тј. делфин шнале, чији рам чине две сучељене главе делфина, са 
два трна, покретним оковом и могу садржати и форму пропелера.  

2) Тип Muids који одликује овална пређица, са једним трном, покретним оковом и 
може, такође, садржати форму пропелера 

3) Тип Gala, коме припада примерак из збирке Завичајног музеја Жупе, одликује 
правоугаона алка, дупли трн и покретни оков у оквиру кога се налази форма 
пропелера 

Према H. W. Böhme-у4 типови копчи Champdolent и  Muids припадају простору 
Галије, док је тип Gala типичан за за илирску дијацезу, за источне провинције на Дунаву и 
Балкану. Ове копче су припадале војницима вишег ранга, официрима римске војске. 
Спорадични налази галских копчи на истоку  су последица померања трупа са једне на 
другу територију.5 Копче типа Gala пронађене су у Мађарској у Keszthely-Dobogó-у, 
Dunaujvaros-Dunapentele-у (датоване у другу половину III и почетак IV века), у Словенији 
у Љубљани, потом у Аустрији у Linz-у, у Хрватској у Гали код Сплита и један примерак у 
Енглеској у Maryport-у (друга половина IV века), као гробни налаз вероватно војника из 
источних провинција. Оно што морамо овде истаћи, јесте да су апликације из Maryport-а и 
Александровца изузетно сличне. На простору Србије познати су примерци копче типа  
Gala са локалитета Крушевље код Свилоша, затим са Ушћа код Обреновца, један налаз из 
источног Срема. Налаз са налазишта Крушевље код Свилоша је пронађен заједно са 
крстастом фибулом типа 4А, као и у Александровцу, која се према Келеровој 
класификацији датује у 350 – 380. године.6 Копче и апликације из Крушевља и 
Александровца не припадају стилски истом типу. Апликације са Ушћа код Обреновца 
(локалитет Плантажа) и Крушевља код Свилоша су припадају истом типу док се копче 
разликују. Копча из Ушћа код Обеновца је датована у последњу четвртину III и прву 
половину IV века.  
                                                           
3 Шпехар, нав. дело, 270 
 
4 H. W. Böhme, Das Ende der Römerherrschaft in Britanien und die angelsächische Besiedlung Englands im 5. 
Jahrhundert, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 33 Jahrgang 1986, Teil 2, 482. 
5 А. Црнобрња, Појасне копче из Музеја града Београда, Гласник САД 13, Београд 1997, 304; Шпехар, нав. 
дело, 274 - 276 

6 А.Црнобрња, нав. дело, 304 – 307; Шпехар, нав. дело, 276 
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Апликација и фибула која је веома слична александровачким налазима је 
пронађена на локалитуету ''Зиндан'' – Praesidium Pompei, село Рутевац у алексиначкој 
котлини.7 

Апликације су разврстане у три стилске групе: амфорасти (подељени у пет 
подтипова), срцолики (подељени у два подтипа) и језичци у облику пропелера (подељени 
у три подтипа), који су уједно и најбројнији. Задржаћемо се овде само на апликацијама у 
облику пропелера. Најстарији познати ликовни приказ се налази на женској фигури са 
надгробног споменика из Интерцисе, због чега неки аутори сматрају да порекло ових 
апликација треба тражити у области Подунавља. Као део војне опреме, ове апликације су 
први пут ликовно представљене на Константиновом славолуку. Према дужини апликација 
одређене су две развојне фазе. Првој фази припадају апликације дужине до 7 цм, које су 
могле бити украшене мотивима концентричних кругова и пластичним ребрима по 
средини. Ови налази су опредељени, на основу датованих гробних целина, у IV век, тј. у 
период од владавине Константина I (306 – 337) до краја IV века, мада се ова врста налаза 
најчешће јавља са крстастим фибулама типа 4 (350 – 380) као што је случај и са налазима 
из Александровца. Друга фаза је датована у прву половину V века и идентификована су 
два типа у оквиру ове фазе. Апликације дужине 7,5 – 9 цм украшене техником пунцирања 
припадају Köln-Weinheim типу, који се везује за Алемане који су се као најамници римске 
војске борили Британији, Северној Галији, Панонији и Далмацији. Апликације дужине 9 – 
12 цм са профилисаним ребром и таласасто изведеним ивицама припадају типу  Trier – 
Muri. Повећање дужине апликација се доводи у везу са увођењем спате у наоружање 
римског војника, што је захтевало веће апликације и шири појас.8    

Поред описаних налаза, заједно или у њиховој непосредној близини је пронађен 
бронзани предмет – посуда(?), лоптастог трбуха, кратког вертикалног обода, без 
наглашеног врата и без дна, украшена пластичним ребрима. За сада нисмо успели да 
пронађемо аналогије за овај налаз, те га овом приликом представљамо стручној јавности 
на увид.  

Део археолошке збирке музеја представља скупни налаз новца, који је Завичајни 
музеј Жупе недавно добио на поклон од мештана села Пуховац, где се налази и утврђење 
датовано од касне антике до средњег века. Поменути новац је веома лоше очуван, 
нестручно чишћен, што све заједно чини да је веома тешко читљив или већим делом 
потпуно нечитљив. Распознаје се да у овом скупном налазу има античког, 
рановизантијског и турског новца, као и новчића из ХХ века из удаљених крајева света.  

Још неколико налаза из збирке музеја би се условно могло сместити у период касне 
антике, али то не можемо са сигурношћу тврдити. Ово се пре свега односи на две оплате и 
евентуално неку од гвоздених алатки.  

С обзиром на стање истражености античких и касноантичких локалитета у Србији, 
можемо закључити да Жупа александровачка припада ретким регионима у којима није 
било апсолутно никаквих истраживања антике и касне антике.  

Посматрајући разнородан рељеф Жупе александровачке, а на основу извора и 
других закључака истраживања у неколико научних дисциплина, можемо претпоставити 
основне смернице за истраживања касноантичког периода у Жупи.  
                                                           
7 Д. Рашковић, Римско насеље Praesidium Pompei – Римљани у алексиначкој котлини, Зборник Ниш и 
Византија V, Niš, 2007, 222,223 
 
8 Шпехар, нав. дело, 271 – 273, 276,277. 
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Жупа александровчка захвата простор између централног била копаоничке групе 
планина на западу, долине доњег тока Западне Мораве и крушевачког басена на северу, 
доњег тока Расине и западних огранака Великог Јастрепца на истоку и долине средњег 
тока Расине на југу. Највећи делови општине Александровац припадају последњим већим 
десним притокама Западне Мораве, односно средњем и горњем слива Пепељуше и горњем 
делу слива Расине. Крајњим западним деловима територије, преко планинског масива 
Жељина и дисецираних површи северног обода Равног Копаоника залази у слив Ибра, 
односно горње делове њене десне притоке Јошаничке реке. Жупа Александровачка се у 
микрорегионалном смислу дели на Горњу или Планинску Жупу (западни део) и Доњу или 
Праву Жупу (источни део).9  

Једна од стратешки важних комуникација у античко доба на простору западног 
Поморавља је пут од Врњачке бање ка жупском крају и рударским ревирима Копаоника, 
што је могуће пратити по касноантичким локалитетима, при чему је овде посебно важно 
напоменути неистраживани локалитет Градац, на размеђи жупских села Бзеница и 
Стрменица10. Поменути локалитет је важан јер се у његовој близини рачва пут ка Брусу 
(констатовани су само средњевековни локалтети: град Козник, манастир Милентија и 
локалитет Будиловина) и даље ка Копаонику, а са друге стране ка Александровцу. Други 
крак путног правца из околине Врњачке бање води узводно уз Попинску реку, према 
жупском крају. На овом путном правцу се налазе локалитет  Градиште у Пуховцу11 (4 км 
западно од Александровца) и локалитет Градиште у Љубинцима12 (11 км југоисточно од 
Александровца). Александровац се налази између поменутих локалитета, а од Љубинаца 
пут је даље могао водити ка Брусу и Копаонику и на другу страну ка Крушевцу и 
Јастрепцу. Налази које смо описали у овом раду су вероватно припадали војнику који је 
службовао у једном од ова два утврђења, или јe живео у касноантичком насељу на 
простору данашњег Александровца, где се вероватно налазила и касноантичка 

                                                           
9 М. Милинчић, Д. Сандић, Општина Александровац – положај основна обележја и однос према окружењу, 
Жупски зборник 1, Александровац, 2006. стр. 10 
 
10 Констатован и потпуно неистражен локалитет. Нема ближих података. 
 
11 Архива Завичајног музеја Жупе - Касноантичко, рановизантијско и средњевековно утврђење  „Градиште“ 
у селу Пуховцу се налази на купастом узвишењу, које се са северне и источне стране стрмо спушта ка 
Градачком потоку, док је са осталих страна знатно приступачније. На основу конфигурације терена може се 
закључити да се ради о утврђеном простору неправилног облика, са цитаделом овалне основе на врху и 
бедемом који опасује цитаделу. Бедем је видљив само у једном делу на северозападној страни, није могуће 
утврдити правац простирања. 

12 Grupa autora, Ranovizantijska utvrđenja u kruševačkom okružju, (katalog) Kruševac 2000, 17; Д. Мркобрад, 
Жупа Александровачка – нови археолошки споменици, Гласник САД 9, Београд, 1993, 228 – 235; Архива 
Завичајног музеја Жупе -  Утврђење Градиште у селу Љубинци је смештено на заравњеном врху брда на ком 
се у конфигурацији терена уочавају остаци објеката. Горњи плато, димензија 30 х 25 м био је опасан 
бедемом, а још један појас бедема је видљив на југозападној падини. Приликом рекогносцирања је 
пронађена керамика из бронзаног и гвозденог доба, антике и средњег века. Са овог локалитета потиче и 
случајни налаз велике бронзе Филипа I Арабљанина (244 – 249), ковница Виминацијум. Овом утврђењу 
припада и оближњи локалитет Ограђе (вероватно подграђе Градишта), 200 м западно од Градишта. У 
Народном музеју у Крушевцу се налазе случајни налази појасног језичка и бронзане копче из V – VI века. 
Локалитет је регистрован у току дводневних рекогносцирања 1992. год., која су обављена под руководством 
академика Н. Тасића. Резултате рекогносцирања је објавио Д. Мркобрад. Аутор је нађени материјал 
определио у бронзано и гвоздено доба, антику (III – IV век), рановизантијски период (VI век) и средњи век 
(XI – XII век). Приликом хапшења крадљиваца који су на овом локалитету ископали око педесет рупа је 
пронађене копче, фибуле, стреле и 15 новчића из периода IV - VI века. 
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некропола.13 Према речима грађана оног дела Александровца где су пронађени налази, 
неки од њих су приликом грађевинских радова на својим имањима наилазили на људске 
скелете и разне предмете.  

Констатована су и два путна правца од Западне Мораве ка Жупи. Један је од 
Читлука, уз реку Пепељушу према планинском побрђу, поред касноантичког утврђења у 
селу Лаћислед, познатом као ''Градиште'' или ''Милошев град''14. И могући је још један 
путни правац који је водио из Левча, прешавши Западну Мораву код Кукуљина или 
Богдања ишао ка утврђењу Градац у селу Риђевштици и спуштао се у Жупу.15 Овај путни 
правац је је највероватније био повезан са већ поменутим Градиштем у Љубинцима. 

Пронађени делови опреме римског војника у Александровцу, која је типична за 
војнике Илирске дијацезе, отвара низ питања, пре свега о постојању војне посаде на 
простору Жупе, као и о границама римских провинција. Често се у литератури наилази на 
неку врсту компромисног решења и за Жупу се каже да се налази ''на простору на ком се 
сусрећу Горња Мезија, Медитеранска Дакија и Дарданија''.   

Душан Рашковић, помињући у свом раду налазе о којима овде говоримо, каже да се 
би се на простору Жупе и копаоничког побрђа требало тражити границу између Дарданије 
и Прве Мезије. На истом месту, Рашковић отвора питање да ли би требало на простору 
Александровца тражити још један војни пункт, подсећајући да је тај пункт заправо могао 
бити локалитет Градиште у Пуховцу, с обзироом да се налази на правцима комуникација 
према Врњачкој Бањи, копаоничком побрђу и Јанковој клисури.16 Исти аутор предлаже 
границу између Прве Мезије и Медитеранске Дакије, која је логички везана за саме 
географске карактеристике крушевачке котлине, од трстеничког теснаца се одвајајући од 
тока Западне Мораве, пратећи падине жупске планине Жељина, Гоча и ка Копаонику на 
југ.17 Неки аутори  граничну линију повлаче од Параћина па равно преко Велике Моравe, 
на Јухор до у крушевачку котлину.18 Д. Рашковић и Г. Тошић сматрају да је северна 
граница Дарданије обухватала источне падине Копаоника, атаре села Блажева, Белог Брда 
и Брзећа19, што Жупу оставља ван граница Дарданије.  

                                                           
13 Д. Рашковић, Рановизантијски археолошки локалитети и комуникације у ширем крушевачком окружју, 
Трећа југословенска конференција византолога, Крушевац 2002, 43,44 
 
14 Утврђење се налази на узвишењу које доминира над долином реке Пепељуше, у чије се корито спуштају 
југозападне падине. Заравњени елипсоидни плато, димензија 100 х 70 м, је окружен бедемима, који се 
наслућују у конфигурацији терена, сем у једном делу где је видљив, грађен од тесаног камена. Приликом 
рекогносцирања, проналажени су уломци касноантичке и рановизантијске пластике. 
 
15Рашковић, нав. дело, 47;  Д. Рашковић, Н. Берић, Резултати рекогносцирања античких и средњевековних 
налазишта трстеничке општине и суседних области, Гласник САД 18, Београд, 2002, 148 – 154 
 
16 Д. Рашковић, Налази касноантичке појасне опреме у крушевачком окружју, Гласник САД 18, Београд, 
2002, 178, 179 
 
17 Д. Рашковић, Стање истражености рановизантијских утврђења на северозападу области Наиса, Зборник, 
Ниш и Византија 3, Ниш 2005, 183 
 
18 Рашковић, нав.дело, 183, позивајући се на А. Moscy, Gesselchaft und Romanisation in der romischen Provinz 
Moesia Superior, Budapest, 1970, karta 15  
 
19 Г. Тошић, Д. Рашковић, Ранохришћански споменици на источним падинама Копаоника, ЗРВИ XLIV, 
Београд 2007, 28 
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 Границе Дарданије и даље представљају једно од тема за научну расправу, посебно 
је спорна северна граница провинције, да ли се налази јужно или северно од Западне 
Мораве. Ипак, по свој прилици цела територија Жупе александровачке припада 
провинцији Дарданији.  

Према већини аутора, северну границу Дарданије треба тражити у зони Западне 
Мораве.20 Иако се сам Александровац не налази на главним античким комуникацијама, он 
свакако представља  недостајућу карику везану за споредне античке комуникације у 
региону, а даља истраживања Александровца и његове околине би свакако употпунила 
слику како војне историје, тако и касноантичког рударства и пољопривреде, јер је Жупа и 
тада, као и сада била плодно тле, посебно за виноградарство и воћарство.  

 И на овом месту, важно је напоменути хитност и неопходност заштите поменутих 
локалитета који су веома често изложени девастацији од стране банди лопова културног 
блага. Један од циљева овог рада је да се прикажу досадашња сазнања о стању 
истражености касноантичког периода у Жупи, и укаже на алармантност ситуације на том 
плану. Посебно је занимљиво истаћи да су сви локалитети које овде помињемо 
вишеслојни, те би истраживања донела много више резултата, укључујући и истраживања 
антике, касне антике, периода Ране Византиије и свих периода средњег века и турског 
периода на овом подручју. 

 

 

                                                           
20 V. P. Petrović, Pre-Roman and Roman Dardania - Historical and geographical considerations, Balcanica XXXVII, 
Beograd 2006; M. Mirković, Moesia Superior. Eine Provinz an der Mittleren Donau. Verlag Philip von Zabern. 
Mainz 2007.; V. Ivanišević, P. Špehar, Early byzantine finds from Čečan I Gornji Streoc, Starinar 55, Beograd 
2005, 134. 
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ТАБЛА 1 

 

 

Касноантичке крстасте фибуле из Александровца, Збирка Завичајног музеја Жупе (цртала С. 
Црнобрња) 

 
Делови римског ратног појаса из Александровца, Збирка Завичајног музеја Жупе (цртала С. Црнобрња) 
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Касноантичка метална посуда (?), Збирка Завичајног музеја Жупе (цртала М. Маринковић) 

 

 
Налази оплата који највероватније припадају касноантичком периоду, Збирка Завичајног музеја Жупе 

(цртала С. Црнобрња) 
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Карта распрострањености касноантичких налазишта у Жупи александровачкој21 

                                                           
21 Локалитет Градац у Риђевштици административно не припада општини Александровац, овде је картиран 
ради лакшег праћења дела текста о комуникацијама. 


