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АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ГРАДИШТЕ  
У ДОЊЕМ ДУБИЧУ КОД ТРСТЕНИКА

Апстракт: У раду ћемо представити досадашња истраживања и сазнања о 
локалитету Градиште, који се налази у атару села Доњи Дубич, недалеко од Тр-
стеника. У питању је касноантичко утврђење које је обновљено током ранови-
зантијског периода, највероватније за време цара Јустинијана I (527–565). По-
кушаћемо на основу расположиве археолошке грађе, и теренских истраживања 
локалитета и ближе околине, да дамо одговоре на питања о разлозима изградње и 
могућој функцији утврђеног комплекса Градишта. Један број случајно пронађених 
археолошких артефаката има карактеристике германске продукције, што отвара 
могућност за претпоставку о присуству страног етноса. Након аварско-словенске 
инвазије крајем 6. и почетком 7. века долази до прекида живљења у јужном делу 
области Левча. Међутим, ово тумачење се мора узети са резервом, с обзиром на 
слабу истраженост дате територије. До обнове насељавања у ширем залеђу Гра-
дишта долази тек средином 9. века, судећи по случајно пронађеним налазима. Кас-
ноантичка и рановизантијска тврђава у Доњем Дубичу представља значајан део 
културно-историјског наслеђа општине Трстеник и Расинског округа. 

Кључне речи: Градиште, Доњи Дубич, утврђење, путне комуникације, налази, 
металургија, касна антика, рановизантијски период, јужни Левач

УВОДНА РАЗАТРАЊА

Археолошко налазиште Градиште (Сл. 1) налази се у селу Доњи Дубич, 
на око 10 km ваздушном линијом северно од Трстеника, у географско-ис-
торијској области Левач, на простору централне Србије (Карта 1). Нека-
дашње утврђено насеље изграђено је на источним обронцима Гледићких 
планина, односно на једном високом и стрмом брду чија надморска виси-
на износи 459 m. Приступ локалитету је могућ преко превоја са источне 
стране, који га повезује са висом Крива коса (511 m). Падине узвишења се 
стрмо спуштају до уских долина потока Град (Матићки поток) на северној 
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страни, Дубичке реке на западу и Ристићког потока на југу (Карта 2). На 
самом врху, који представља заравњен плато у благом паду ка западу, вели-
чине 85 х 55 m, се данас налази црквица посвећена Св. Петки. Према прича-
ма мештана, црква је саграђена на старијим темељима грађевине непознате 
првобитне функције. Од цркве изграђене у другој половини 20. века до на-
ших дана је остао очуван само дрвени скелет са неколико окачених икона. 
На источној страни се блажа падина спушта ка седлу, које спаја Градиште и 
заталасано побрђе развођа Дубичке и Риљачке реке. На око 20-так метара 
испод самог врха уочава се у конфигурацији терена траса зида ширине око 
2 m, који је прстенасто окруживао тврђаву са свих страна. Врх брда, на ком 
се налази утврђење, је урасао у ретку храстову шуму и шибље, док су јужна 
и источна падина под ливадама. Један атарски пут води од саставка потока 
Град и Дубичке реке, и пењући се дуж северне падине Градишта долази до 
самог превоја. На падини брда и на самом заравњеном врху проналази се 
велики број уломака опеке и тегула, као и гомиле ломљеног и притесаног 
камена мале и средње величине.1

ИСТОРИЈАТ ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ГРАДИШТЕ

Колико нам је за сада познато, прве податке о утврђењу у Доњем Ду-
бичу налазимо у књизи пуковника Јована Мишковића „Топографски речник 
Јагодинског округа“ из 1885. године. Аутор на источној страни села лоци-
ра брдо Град „на коме се наоде и данас опадине негдашњег града незнано 
чијег“. (Мишковић 1885: 48) 

Феликс Каниц, аустријски истраживач и љубитељ старина, током својих 
обилазака Србије у другој половини 19. века, je посетио манастир Љу-
бостињу и његову околину. У контексту претпоставки о постојању римског 
каструма на месту средњовековног манастира Љубостиње, он спомиње и 
утврђење „чији су трагови сачувани у великим крушицима код Доњег Дуби-
ча“. (Каниц 1989: 636)

Најдетаљнији опис остатака утврђења у Доњем Дубичу оставио нам је 
учитељ из Пољне, Тодор М. Бушетић, у својој антропогеографској студији 
области Левча из 1903. године. Утврђење је заузимало простор од 75 ари. На 
основу достављене скице, јасно су се издвајале две утврђене целине, најве-
роватније горњи град и подграђе. Квадратно утврђење у централном делу, 
имало је измерене странице од по 15 m. Бушетић је запазио и бедем, који је 
на растојању од 15 до 30 m окруживао горњи град. Квадратна четврт на врху 
и поменути кружни бедем, били су међусобно повезани зидинама, осим на 

1 Градиште је аутор овог рада обишао у јулу 2018. године, током рекогносцирања атара 
села Риљац и Доњи Дубич (општина Трстеник).
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јужној страни, где их није било (Сл. 2). Унутрашње утврђење је било „по-
пођено квадратним печеним циглама“, димензије 0. 30 х 0. 30 m. Зидови 
утврђења су према Бушетићу били саграђени од речног камена. Од покрет-
них археолошких налаза аутор спомиње наковањ, будак и половину жрвња, 
који је уграђен у темељ једне куће у Доњем Дубичу, као и новац. Током оби-
ласка Бушетић је утврдио да су зидови утврђења били готово у потпуности 
уништени. (Бушетић 1903: 496)

Требало би напоменути да је непосредно пред Први светски рад један 
мештанин Доњег Дубича, на свом имању под утврђењем, пронашао фигуру 
„мечке“2 од камена. (Вукашиновић–Милисављевић 2014: 37)

Игуман Севастијан Путник је у књизи о манастиру Љубостињи из 1921. 
године записао народно предање о Градишту: 

„Пет километара северно од манастира, идући уз Дубичку реку, лежи село 
Доњи Дубич. У овом селу има такође једна градска развалина, за коју народ прича да 
је из доба краља Уроша, оца Драгутинова и Милутинова. Каже се, да су недалеко око 
овог града сва поља и шуме била својина овог краља и да му се на једном од тих имања, 
источно од овог града, родио син Милутин, због чега је ово место прозвано Милуто-
вац, које село и сада постоји.“ (Путник 1921: 8)

С обзиром да су преци данашњег становништва заселили Доњи Дубич 
крајем 18. века (Вукашиновић–Милисављевић 2014: 44), нису могли знати 
ништа о његовој историји и прошлости археолошких локалитета у њего-
вом атару. Због свега наведеног су имали потребу да на један сиболички 
начин обликују свој физички простор и дају му одређена значења. Пошто 
су први насељеници дошли из Криве Реке на Копаонику, где су још увек 
била свежа сећања на српске средњовековне краљеве (2014: 121–122 и 
244–250), они су затечене остатке утврђења приписали периоду владави-
не Уроша I (1243–1276). Оближње село Милутовац су у својим легендама, 
због самог назива, везали за место рођења Урошевог сина, краља Милути-
на (1282–1321).

Јеремија Д. Митровић набрајајући старине у ондашњем Јагодинском ок-
ругу спомиње и град у селу Доњи Дубач (Доњи Дубич). (Митровић 1932: 28) 

Александар Дероко бележи 1950. године постојање „темељa већег, мож-
да античког, града“ 12 km северно од Трстеника, у месту које назива Доњи 
Дубићи, свакако мислећи на Доњи Дубич. (Дероко 1950: 116)

Емил Чершков пише о Градишту у Доњем Дубичу 1956. године, у пре-
гледу археолошких локалитета централне Србије. Изнео је податке о облику 
и величини утврђења, преузете из рада Т. Бушетића. Указао је и на већу ко-
личину опеке, дајући димензије 24 х 26 х 4 cm. (Чершков 1956: 89)

2 Вероватно је реч о фигури лава.
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Прво рекогносцирање локалитета Градиште извршено је 1998. године 
од стране Душана Рашковића и Николе Берића, из Народног музеја у Кру-
шевцу. Истраживачи наводе да је утврђење имало два нивоа „простирања“. 
На самом врху узвишења налазио се квадратни озидан простор димензије 15 
х 15 m. Примећен је и зид, који је окруживао врх „у висини источног прилаза 
утврђењу“. (Рашковић–Берић 2002: 147)

ЛОКАЛИТЕТ ГРАДИШТЕ, ДАНАШЊЕ СТАЊЕ

Од Градишта (430 70’ N, 210 02’ E) у Доњем Дубичу данас је мало тога 
остало. На самом врху узвишења, односно на заравњеном платоу, на ком 
је било смештено унутрашње квадратно утврђење, се могу уочити гоми-
ле ломљеног камена са кречним малтером, као и по неки фрагменат опеке 
дебљине око 4 cm (Сл. 3–4). Зидови тврђаве нису видљиви изнад нивоа тла, 
и о њиховој очуваности и техници градње се не може ништа рећи без архе-
олошких ископавања. Црквица, саграђена од дрвених облица током друге 
половине 20. века, је готово у потпуности уништена. У једном делу је видљи-
ва подница коју чине квадратне опеке 24 х 26 х 4 cm. Северна и западна па-
дина, као и сам плато на врху брда, урасли су у храстову и грабову шуму, и 
готово непроходно шибље. Источни прилаз утврђењу је под ливадама, као 
и јужна падина брда (Сл. 5). Зид који је окруживао подграђе се назире само 
у конфигурацији терена, и може се пратити једино на источној страни.3 До 
остатака утврђења се данас лако долази атарским путем који води уз север-
ну падину до седла, које одваја Градиште од заталасаних брежуљака даље 
ка истоку. Зидине између горњег квадратног дела утврђења и спољашњег 
кружног зида, које је уочио Т. Бушетић почетком 20. века, данас се не могу 
приметити, чак ни у конфигурацији терена. Током рекогносцирања нисмо 
уочили на површини локалитета никакве покретне археолошке артефакте, 
са изузетком грађевинског материјала. Коначан одговор о изгледу првобит-
ног утврђења и распореду грађевина унутар њега, могу дати само будућа 
систематска археолошка истраживања.

ПОКРЕТНИ НАЛАЗИ

Приликом рекогносцирања терена 1998. године пронађен је одређен 
број покретних архолошких налаза. По површини терена су уочене опеке,  

3 Локалитет захвата делове катастарских парцела бр. 655/3, 656, 686/1, 686/2, 686/4 и 
688, на територији катастарске општине Доњи Дубич. Национална инфраструктура 
геопросторних података (НИГП), доступна на сајту Републичког геодетског завода 
на адреси: https://a3.geosrbija.rs/.
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дебљине 4 до 6 cm, и ширине 26 до 28 cm. Праћењем кртичњака су при-
купљени ситни фрагменти керамике, углавном мањих лонаца „средње факту-
ре, сиве и мрке боје печења, са споља разгрнутим ободом, и са жлебом на 
унутрашњем делу“. Издвајају се и уломци зделе са благо разгрнутим ободом. 
Два одломка су била украшена плитко урезаним паралелним хоризонталним 
и таласастим линијама. Д. Рашковић и Н. Берић су наведену грнчарију дато-
вали у 6. век. (Рашковић–Берић 2002: 147)

Примерци фрагмената лонаца и здела исте фактуре и боје печења са ло-
калитета Самоград (општина Бјело Поље, Црна Гора) су хронолошки да-
товани у 6. век. (Мркобрад–Јовановић 1989: 41–42) Међутим, фрагменти 
керамике аналогни оној са Градишта у Доњем Дубичу пронађени су током 
археолошких ископавања објекта D у Новопазарској Бањи и одговарали 
су хоризонту друге половине 4. и самог почетака 5. века. (Јовановић 1995: 
56–57) С обзиром на шири временски оквир у ком је наведена керамика 
произвођена, без систематских археолошких истраживања се не може пре-
цизно одговорити на питање о хронологији њене употребе на Градишту у  
Доњем Дубичу.

Током рекогносцирања локалитета Градиште4 од мештана је прикупље-
но неколико предмета, који се данас чувају у Народном музеју у Крушевцу. 
Издвајају се два примерка виска (тега). Први поседује лоптасти облик са 
кукицом на врху. Унутрашњост му представља силикатни камен, који је об-
ложен слојем олова. У оловну овојницу је утиснута кукица од гвожђа. Виси-
на предмета је 4.9 cm, пречник 4.1 cm, а тежина 203.5 g (Сл. 6). (Рашковић 
1996: 95) Идентичан лоптасти оловни тег са гвозденом ушицом је пронађен 
током археолошких ископавања утврђења Рас код Новог Пазара и датован 
је у 4. век (Popović 1999: 116). Други предмет, који је дефинисан као оловни 
покретни тег са осовине кантара, има облик издужене купе са благо про-
филисаним завршетком. Дужина предемета износи 4.1 cm, пречник дна 2.8 
cm, а тежина му је 138 g (Сл. 7) (Рашковић 1996: 95). Оловни купасти тег 
из утврђења Рас је нађен у слоју који хронолошки припада 4. веку. (Popović 
1999: 110)

Као случајни налаз су у Народни музеј у Крушевцу, путем поклона, дос-
пеле и фибуле са Градишта у Доњем Дубичу. Први примерак представља 
гвоздена лучна фибула са правоугаоном посувраћеном стопом и обмотајем, 
без сачуване игле. Дужина фибуле износи је 7.6 cm (Сл. 8). (Рашковић 2015: 
322) Познат је још један примерак фибуле од гвожђа са посувраћеном сто-
пом и обмотајем, и делимично очуваном иглом, дужине 6.7 cm, са истог ло-
калитета (Сл. 9). (Рашковић–Тошић 2009: 75)

4 Д. Рашковић с времена на време грешком локалитет Градиште у Доњем Дубичу озна-
чава термином Градац.
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На основу типологизације Софије Петковић ове фибуле припадају типу 
35 А, тј. лучним фибулама са посувраћеном правоугаоном стопом. Варијанта 
А има опругу са 5 до 12 навоја са унутрашњом тетивом. Лук им је полукруж-
ног, ромбоидног или троугаоног пресека. Стопа је посувраћена и правоуга-
она, и везана за лук са два до четири навоја. Израђиване су од бронзе, а ретко 
од гвожђа. Димензије им се крећу од 4 до око 7 cm. Фибуле варијанте А редак 
су налаз у провинцијама на тлу Србије, и представљају „варварски“ импорт и 
везује се за културу Черњахов-Синтана де Муреш. Највећи број ових фибула 
се хронолошки датује у период од друге половине 3. до друге трећине 4. века. 
Један гвоздени примерак из гроба са некрополе Виминацијум–Пећине при-
пада хоризонту 4. века. Друга гвоздена фибула са правоугаоном посувраће-
ном стопом нађена је у кули 19 у Ромулијани и датована је у средину 5. века. 
Фибуле од гвожђа из Виминацијума и Ромулијане етнички су дефинисане 
као готске. (Петковић 2010: 309–311) Градиште у Доњем Дубичу предста-
вљају најзападнији, до сада познат, локалитет на ком су пронађене фибуле од 
гвожђа са посувраћеном стопом. 

Са Градишта у Доњем Дубичу потичу и две рановизантијске бронзане 
фибуле са посувраћеном стопом и псеудонамотајем. Лук веће фибуле укра-
шен је паралелним урезима чија дужина износи 4.7 cm5. (Рашковић–Тошић 
2009: 75) Сачуван је део опруге са иглом. Стопа фибуле је посувраћена и 
облика је латиничног слова U. Изнад споја стопе са луком налази се ојачање 
и десет псеудонавоја представљених урезима. Дужина фибуле је 4.7 cm (Сл. 
10). Друга мања фибула је делимично оштећена, а њена димензија је 4.1 cm 
(Сл. 11). (Рашковић–Тошић 2009: 75). Овај тип фибула је чест налаз на 
простору читавог Балканског полуострва током рановизантијског периода. 
Са територије Расинског округа познати су примерци са Градца у Горњим 
Левићима на Копаонику, Великог Градишта у Петини и Градца у Дупци-
ма. Биле су у употреби током читавог 6. и до краја прве половине 7. века 
на простору северног Илирика. У смислу етничке припадности, овај тип 
фибула се везује за староседелачко ромејско становништво, али би требало 
напоменути да су током рановизантијског периода биле у употреби и код 
варварских племена (Германа, Словена и Авара). (Веселичић 2010: 33–56)

Међу покретним археолошким налазима, који се сврставају у групу 
функционалних делова одеће, спадају и неколико типова копчи које се ок-
вирно могу датовати у рановизантијски период (Сл. 12). У прву групу се 
сврставају три фрагментоване овалне бронзане копче којима неодостаје 
трн. Карактеристика ове групе налаза, која потиче са локалитета Градише, 
огледа се у задебљаној предњој страни. Предмети оваквог типа су током 
6. и 7. века могли су бути у употреби и код германских племена. Копче су  

5 До осталих димензија свих наведених фибула нисмо успели доћи.
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поседовале најчешће седласт или штитасто обликован трн. Будући да у овом 
случају располажемо са фрагментованим предметима, крајњи закључци о 
етничкој припадности носиоца се морају узети са великом дозом резерве 
(Рашковић–Тошић 2009: 75). Примерци који су обликом слични копчама 
са локалитета Градиште јављају се на археолошким локалитетима у Прахову 
(Aquis) и Салони, и датују се у 6. век. Једна бронзана овална копча са ра-
новизантијског налазишта Халмирис (Румунија) се хронолошки смешта у 
период 5–6. века. (Nutu 2011: 183)

У другу групу копчи спада једна приближно кружна, тј. прстенаста коп-
ча, од легуре бакра, са трном који је повијен на доле. Трн је на супротној 
страни петљaсто обликован, а на том делу је тело копче сужено (Рашко- 
вић–Тошић 2009: 75). Два примерка овог типа копчи, од којих је један од 
сребра, пронађене су током ископавања некрополе 4 из доба Сеобе на-
рода, на Београдској тврђави и временки су опредељени у 5. век. (Ivaniše- 
vić–Kazanski 2009: 117; Иванишевић 2009: 34–35) Међутим, због једнос-
тавности облика ови примерци су били у дугој употреби, у распону од 2. до 
13. века (Реџић 2013: 107–108), па без тачног утврђивања стратиграфије 
локалитета, нису хронолошки осетљиви.

Трећој групи припада једна фрагментована четвороугаона бронзана 
пређица копче. (Рашковић–Тошић 2009: 75) Један у потпуности очувана 
копча из Војке, има пређицу сличног облика и потиче из 6. века. (Dimitrijević 
i dr. 1962: 98) Пређица са гепидске некрополе на локалитету Кормадин у Ја-
кову је датована у прву половину 6. века. (Ivanišević–Kazanski 2014: 145–146)

Са локалитета у Доњем Дубичу потиче и фрагментована тробридна 
гвоздена стрелица сa трном за насађивање (Сл. 13) (Рашковић–Тошић 
2009: 75). Тробридне стрелице се најчешће налазе током ископавања 
аварских некропола и хронолошки се датују у 6. и 7. век (Csiky 2011: 17). 
Тробридне стрелице пронађене током археолошких истраживања Сал-
дума на Дунаву се временски опредељене у 6. век и везују се за Аваре.  
(Jeremić 2009: 162)

На Градишту је пронађен један лоше очуван умбо од кованог гвожђа 
највероватније купастог облика (Сл. 14). Умбо би могао сведочити о гер-
манском присуству у утврђењу. (Рашковић–Тошић 2009: 76) Будући да је 
предмет фрагментован, као и то да недостаје цртеж, крајњи закључци се мо-
рају узети са великим опрезем. На основу досадашњих истраживања, умба 
су откривена на појединим ранивизантијскм локалитетима и некрополома. 
Територијално најближе аналогије имамо на локалитету Градиште у селу 
Пуховац (Повац) код Александровца жупског, на ком је од стране мештана 
пронађен добро очуван умбо од кованог гвожђа купастог облика, датован 
у 6. век. (Рашковић–Берић 2002: 151) Приликом археолошких истражи-
вања Градине на Јелици код Чачка пронађен је фрагментовани умбо који се  
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опредељује у време 6. или прву половину 7. века. (Милинковић–Шпехар 
2014: 151) Умбо од гвожђа ископан у Салдуму, на дунавском лимесу, је при-
падао хоризонту 6. века (Jeremić 2009: 157). Поједине сличности могу се 
пронаћи са умбом, који је откривен у гробу бр. 108 на некрополи у Арадцу 
код Зрењанина, као и оним из гепидског коњаничком гроба из Батајнице. 
Оба артефакта се хронолошки датују у 6. век. (Dimitrijević i dr. 1962: 74)

Најбројнију скупину налаза са Градишта у Доњем Дубичу свакако чине 
примерци касноантичког новца. Прва скупина од 5 комада потиче из пери-
ода између 341. и 376. године, и доспела је у Народни музеј у Крушевцу као 
поклон проналазача. (Рашковић–Тошић 2009: 74) Друга, састављена од 31 
примерка, накнадно је прибављена од стране музеја, и чини је новац кован 
између 270. и 375. године. (Рашковић 2013: 46–60) Обе скупине потичу са 
малог простора једног винограда близу самог врха Градишта, што отвара 
могућност да је реч о остави бронзаног новца (ibid: 33–45) (ТАБЕЛА 1).6

Једини рановизантијски примерак је фолис цара Јустина II (565–574) и 
Софије, искован у Никомедији 573/574. године. (Рашковић–Тошић 2009: 74)

Остава касноантичког новца са Градишта је, судећи по последње ко-
ваним примерцима, похрањена највероватније у време готске инвазије око 
378/379. године, о чему ће доцније бити више речи.

Табела 1.

Скупина 1 Urbs Roma 324–330

Siscia. ASIS. Вучица 
и близанци. URBS 
ROMA. LRBC I-745. 
R=1.80 cm. T=1.60 
g.

Владар Период Ковница.  
Натписи.

Констан-
тин I 335–337

Siscia. ASIS. DN 
CONSTANTI-NVS 
MAX AVG GLOR- 
IAEXER- CITVS 1. 
LRBC I-759. R=1.70 
cm. T=1.80 g.

Констанс 337–350 Nicomedia Констанције 
II 355–361

Siscia. ASIS (сим-
бол муње). DN 
CONSTAN- TINVS 
PF AVG FEL TEMP-
REPARATIO. LRBC 
II-1228. R=1.80 cm. 
T=1.90 g.

6 Примерци новца из прве скупине нису нам бити доступни, па се дају само подаци о 
времену ковања и ковници. Информације о примерцима из друге скупине су преузете 
из Д. Рашковић, Налаз новца са локалитета Градац у селу Доњи Дубич у Гледићким 
планинама. Шумадијски записи VII, Зборник радова Народног музеја у Аранђеловцу, 
Аранђеловац, 2013, 46–60.
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Констанције 
II 337–361 Siscia Констанције 

II 355–361

Siscia. M ASISD. DN 
CONSTAN- TINVS 
PF AVG FEL TEMP-
REPARATIO. LRBC 
II-1236. R=1.80 cm. 
T=2.25 g.

Констанције 
II 337–361 Antiochia Валенти- 

нијан I 364–367

Siscia. BSISC. DN 
VALENTINI-ANVS 
PF AVG GLORIA 
RO-MANORVM. 
LRBC II-1278. 
R=1.70 cm.  
T=1.95 g.

Валенс 364–378 Thessalonica Валенти- 
нијан I 364–367

Siscia. R ASISC. 
DN VALENTINI-
ANVS PF AVG 
SECVTITAS 
REIPVBLICAE. 
LRBC II-1302. 
R=1.80 cm.  
T=1.90 g.

варварска 
имитација 306–337 ? Валенти- 

нијан I 367–375

Siscia. R ASISC. 
DN VALEN-PF 
AVG SECVTITAS 
REIPVBLICAE. 
LRBC II-1303. 
R=1.80 cm.  
T=1.90 g. 

Скупина 2 Валенти- 
нијан I 367–375

Siscia. D ASISC. 
VALENTINI-
ANVS PF AVG 
SECVTITAS 
REIPVBLICAE. 
LRBC II-1308. 
R=1.70 cm.  
T=2.00 g.

Викторинус 270–271

Galia. IMP C 
VICTORINVS 
AVG 
PROVIDENCI 
AVG
RIC-61. R=1.85 
cm. T= 3.10 g.

Валенти- 
нијан I 367–375

Siscia. M R O BSISC. 
DN VALENTINI-
ANVS PF AVG 
GLORIA RO-
MANORVM. LRBC 
II-1349. R=1.80 cm. 
T=2.00 g

Проб 278

Roma. R (полуме-
сец) E. IMO PRO-
BUS AVG SOL-I 
INVICTO
RIC-202. R=2.30 
cm. T=3.70 g.

Валенти- 
нијан I 367–375

Siscia. M R O BSISC. 
DN VALENTINI-
ANVS PF AVG 
GLORIA RO-
MANORVM. LRBC 
II-1349. R=1.80 cm. 
T=2.00 g
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Крисп 317–326

Trier STR. 
IVL CRISPUS 
NOB CAES 
BEATA TRAN-
QVILLITAS VOT-
IS-XX. RIC-308. 
R=2.10 cm.  
T=3.60 g.

Јулијан 361–363

Sirmium. ASIRM. 
DN FL CL IVLI-
ANVS PF AVG VOT 
X MVLT XX. LRBC 
II-1619. R=1.90 cm. 
T=3.42 g

Крисп 317–326

Trier. STR. 
IVL CRISPUS 
NOB CAES 
BEATA TRAN-
QVILLITAS VOT-
IS-XX. RIC-308. 
R=2.10 cm.  
T=3.20 g.

Констанције 
II 324–330

Thesalonica. 
SMTSA. 
CONSTANTIVS 
ISN NOB C 
PROVIDEN-TIAE 
CAESS. LRBC I-815. 
R=1.90 cm.  
T=3.60 g

Константин 
II 321

Trier. STR. 
CONSTANTINVS 
IVN NOB C 
BEATA TRAN-
QVILLITAS VOT-
IS-XX. RIC-312. 
R=1.90 cm.  
T=2.90 g.

Констанције 
II 330–335

Thesalonica. 
SMTSA. 
CONSTANTIVS 
IVN NOB C 
GLORI-A EXER-
CITVS 2 st. S. LRBC 
I-841. R=1.80 cm. 
T=2.50 g

Константин I 321

Trier. STR. 
CONSTANT-
INVS AVG 
BEATA TRAN-
QVILLITAS VOT-
IS-XX. RIC-341. 
R=2.0 cm.  
T=2.55 g.

Констанције 
II 330–335

Thesalonica. 
SMTSA. FL IVL 
CONSTANIVS 
NOB C GLORI-A 
EXER-CITVS. 
LRBC I-847. R=1.80 
cm. T=2.00 g

Констанције 
II 346–350

Aquileia. AQS. 
DN CONSTAN-
TIVS PF AVG 
FEL TEMP-
REPARATIO. 
LRBC II-884. 
R=2.10 cm.  
T=4.60 g.

Констанције 
II 346–350

Thesalonica. TESA. 
DN CONSTAN-
TIVS PF AVG FEL 
TEMP REPARA-
TIO. LRBC II-1635. 
R=2.10 cm.  
T=3.90 g

Валенти- 
нијан I 346–357

Aquileia. A SMAQ. 
DN VALENTINI-
ANVS PF AVG 
SECVTITAS 
REIPVBLICAE. 
LRBC II-967. 
R=1.90 cm.  
T=1.80 g.

Константин 
I 324–330

Constantinopolis. 
CONSB. 
CONSTANTI-NVS 
MAX AVG GLOR-
IA EXRC-ITVS 
2. LRBC I-1005. 
R=1.85 cm.  
T=1.90 g.
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Крисп 317–326

Siscia. ASIS 
(полумесец). IVL- 
CRISPVS NOB 
CAES VIRTVS- 
EXERC/S-F/HL. 
RIC-130. R=2.10 
cm. T=4.20 g. 

Urbs Roma 330–335

Heraclea. SMHE. 
Вучица и близан-
ци. URBS ROMA. 
LRBC I-902. R=1.65 
cm. T=1.70 g.

Константин 
II 321–324

Siscia. ASIS. 
CONSTANTINVS 
IVN NOB 
C CAESAR 
NOSTRORUM 
VOT/X. RIC-
182/4. R=1.80 cm. 
T=2.90 g. 

Лициније 317–320

Cyzicus. SMK. 
IMP LICI-NIVS 
AVG IOVI CONS-
ERVATORI AVGG. 
RIC-8. R=1.80 cm. 
T=3.60 g

Константин I 324–330

Siscia. BSIS 
(полумесец). 
CONSTANTI- 
NVS AVG 
PROVIDEN- TIAE 
AVGG. LRBC 
I-737. R=1.80 cm. 
T=1.80 g. 

Константин 
I 335–337

Nicomedia. SMNΔ. 
DV CONSTANTI-
NVS PT AVG. 
LRBC I-1132. 
R=1.50 cm. T=1.60 g

Константин 
II 324–330

Siscia. SIS (полу-
месец). FL IVL 
CONSTANTINVS 
NOB C 
PROVIDEN- TIAE 
CAESS. LRBC 
II-740. R=1.80 cm. 
T=1.80 g. 

Рановизантијски фолис

Јустин II и 
Софија 573–574 Nicomedia

ФУНКЦИЈА УТВРЂЕЊА ГРАДИШТЕ У КАСНОАНТИЧКОМ  
И РАНОВИЗАНТИЈСКОМ ПЕРИОДУ

Покретни археолошки налази сведоче о животу на Градишту у периоду 
од 4. до 6. века. Разлога за градњу овог утврђења у 4. века свакако је било 
неколико. 

По типологизацији коју доноси Р. Арсић, утврђење у Доњем Дубичу 
би могло припадати касноантичком периоду и категорији statio тј. путној 
станици. Наведени тип фортификација карактерише брањени простор 
који захвата површину од 0. 3 до 0. 6 h, а ређе око 1 h, и у њима је могло 
бити смештена посада од 10 до 30 људи. Путне станице су биле лоциране 
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на стратегијским тачкама дуж комуникацијских праваца, на прелазима или 
у кланцима. У брдско-планинским крајевима се срећу на надморској висини 
од 180 до 900 m. Једна од битних функција им је била заштита рудника, као 
и транспорт и прерада руде. Грађена су од камена, а ређе уз употребу опеке. 
Фортификације типа statio најчешће су имале једну до две куле и обзиђе, а 
основа је била правоугаона или кружна. Може се закључити да је намена 
ових утврђења била вишефунлционална и служила су за смештај војне по-
саде, која је бринула о сигурности рудника и путева, али и за заштиту по-
стројења за прераду руде и њено складиштење. (Арсић 2011: 68–70) Време 
градње овог типа утрђења, на основу покретних археолошких артефака-
та, Арсић смешта у 3. и 4. век. Главни разлог за њихово подизање је била 
унутрашња несигурност на просторима Римског царства, тј. појава великог 
броја пљачкашких и разбојничких дружина (latrones), али и варварски упади 
преко лимеса, чијој се масовности мале посаде утврђења нису могле ефикас-
но супротставити. (2011: 71–74)

У касноантичким изворима се бележи присуство разбојника (latrones) 
у Дарданији (Dardania) (Petrović 2007: 12), непосредно на југу и југоисто-
ку од Мезије Прве (Moesia Prima), на чијој територији је било саграђено 
утврђење Градиште у Доњем Дубичу (Марић 2017: 285). Пљачкаши, позна-
ти и као latrones Dardaniae, су током друге половине 3. века нападали трго-
вачке караване, али и пољопривредна имања у близини утврђених путних 
станица. (Petrović 2007: 12)

Судећи на основу географског положаја, главна функција утврђења Гра-
дишта у Доњем Дубичу је била заштита путне комуникације дуж долине Ду-
бичке и Љубостињске реке. 

Ф. Каниц је већ крајем 19. века изнео претпоставку да је улога утврђења 
Јеринин град у Грабовцу, претпостављеног љубостињског и оног у Доњем 
Дубичу, била заштита путне комуникације која преко врха Камиџора (625 
m) води ка Жупањевцу на северу. (Каниц 1989: 636) Овај путни правац је 
повезивао прелаз преко Западне Мораве у сутјески код Трстеника на југу са 
централним деловима области Левча. Соменути путни правац је био активан 
и током средњег века, и водио је од прелаза на Западној Морави, поред Љу-
бостиње и даље на север ка утврђењу и манастиру Жупањевац и Каленићу. 
(Ристић 2017: 139) Године 1826. њиме је прошао Јоаким Вујић на свом пу-
товању од манастира Љубостиње до Каленића. Он даје опис пута који про-
лази кроз Дубич, а затим „преко страшни гудура, стрменити планина, с опас-
ностију живота“. (Вујић 1828: 147)

Друга важна путна комуникација је водила од прелаза на Западној Мо-
рави код Читлука, преко атара села Кукљина и Велике Дренове, а затим уз-
водно долином Риљачке реке кроз данашњи Милутовац и Пољну, до локали-
тета Град у Превешту. (Рашковић 2002: 39) (Карта 1)
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О постојању попречне путне везе, која је спајала долине Дубичке и 
Риљачке реке сведоче и народне легенде које је прикупио Т. Бушетић 
почетком 20. века. Аутор наводи да у атару села Божуревац постоје „за-
копине старога пута, који је водио граду у Доњем Дубичу, којим је ишао 
Краљевић Марко“. Друго предање каже да је господа из доњодубичког гра-
да имала баште и шеталишта у Божуревцу, па су споменутим путем у њих 
одлазили. (Бушетић 1903: 500) Још једна легенда говори о томе да је краљ 
Урош сазидао утврђење на Градишту. Имао је летњиковац у Божуревцу, 
пчелињак поред Риљачке реке и плодна поља све до Милутовца. Темељи 
неког објекта у Божуревцу се везују за Урошев летњиковац или цркву. (Ву-
кашиновић–Милисављевић 2014: 34) Ове народне легенде и предања пред-
стављају реминисценције сећања о постојању путног правца који је пове-
зивао Градиште у Доњем Дубичу са његовим залеђем, и који је водио кроз 
атар Божуревца до долине Риљачке реке, што је приметио и Д. Рашковић.  
(Рашковић 2002: 224)

Досељеници, који су крајем 18. века заселили Доњи Дубич, Милу-
товац и Божуревац, морали су да на симболички начин вежу новооткри-
вене локалитете и затечену топономастику за одређене, њима познате, 
историјске или митске личности. Улога ових значењских учитавања је 
пре свега била симболичко обликовање новонасељеног простора, и ње-
гово инкорпорирање у миље сачуваних и претходно стечених сазнања и 
претпоставки. Краљеви Марко, Урош I и Милутин, су на својеврстан на-
чин постали митски хероји или демијурзи који су, у свести локалног ста-
новништва, својим деловањем обликовали физички универзум који их је  
окруживао.

Запажамо да је насеље на локалитету Градиште у Доњем Дубичу наста-
ло на раскршћу два путна правца и да је његова основна улога највероват-
није била управо контрола делова поменутих комуникација. Судећи по при-
купљеним археолошким налазима, локалитет је првобитно насељен током 
друге половине 4. века. 

О могућим металуршким активностима сведочи топоним Металица, не-
далеко од Градишта, на ком се, по тврдњи мештана, често проналазе кома-
ди згуре и „угаљ“ (Вукашиновић–Милисављевић 2014: 38). Већа количина 
шљаке се може уочити и на потесима Велика Нерезина и Орнице, северно 
и источно од Градишта (2014: 245). Најближа зона са познатим касноан-
тичким рударским активностима се простире јужно од Западне Мораве, и 
обухвата планину Гоч и њено источно побрђе око горњих токова река Среб-
рнице и Лазице. На Гочу је забележено присуство оловно-цинкане руде са 
примесама злата, платине и бакра. (Марић 2017: 290–293) Планина Гоч, и 
њено непосредно окружење, је током касноантичког периода припадала ру-
дарском домену Metalla Dardanica. (Марић 2017: 293–295)
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Некропола утврђења се највероватније налазила на локалитету 
Нерезина,7 300 до 400 m северно и североисточно од Градишта, дуж пре-
тпостављеног комуникацијског правца који је повезивао утврђење са доли-
ном Риљачке реке. Забележено је да су мештани, при дубоком орању, прона-
лазили хумани остеолошки материјал. (Вукашиновић–Милисављевић 2014: 
38) Већи део некрополе је уништен приликом подизања винограда током 
прве половине 20. века. (Вукашиновић–Милисављевић 2014: 245)

БЛИЖА ОКОЛИНА ДОЊЕГ ДУБИЧА  
ОД ПОЧЕТКА 7. ДО КРАЈА 12. ВЕКА

На локалитету Градиште у Доњем Дубичу за сада нису откривени ар-
тефакти млађи од краја 6. века. Међутим, нису познати ни археолошки ло-
калитети у окружењу Градишта, из периода од краја 6. до средине 9. века, 
што се може сматрати хијатусом у насељавању области јужног Левча. Овај 
временски прекид би се могао објаснити и недовољном истраженошћу дате 
територије. Налази два фолиса у атару села Велике Дренове, око 10 km ју-
гоисточно од Градишта, један ковање Василија I (867–886), а други Лава VI 
(866–912), говоре о поновном насељавању ових крајева и на посредан начин 
сведоче о бугарском присуству током 9. и 10. века. (Рашковић 2018: 78) Ви-
зантијски новац је био у употреби у Бугарској након примања хришћанства, 
у време владавине византијског цара Василија I. Ширењем бугарске државе 
на запад долази и до обнове циркулације византијског новца у новозаузетим 
крајевима. Њихови освајачки походи и успостављање државног апарата у 9. 
и 10. веку западно од водотокова Јужне и Велике Мораве, забележени су и у 
сувременим историјским изворима. (Radišić 2018: 149) У том контексту би 
требало посматрати и налазе два фолиса из Велике Дренове. 

Бугарско присуство посведочено је на више археолошким локалитетима 
Расинског округа: Варварин, Укоса у Град Сталаћу, Бедем у селу Маскаре, 
Конопљара у Читлуку, Градиште у Љубинцима и Градац у Горњим Левићи-
ма. (Рашковић 2018: 73–79)

Византија се поново враћа у долину Западне Мораве и њено залеђе 
након 1018. године. У Малој Сугубини, око 5 km источно од Градишта у 
Доњем Дубичу, је током Другог светског рата пронађена остава визан-
тијског чанкастог новца у металном суду. Мештани су бронзани новац 
искористи за справљање „плавог камена“. Код колекционала Д. Зајића  

7 Ј. Мишковић у „Топографском речнику Јагодинског округа“ описујући тај потес на-
води следеће податке: „НЕРЕЗИНА, планина на источној страни села Д. Дубича, под 
жирородном гором, виноградима, њивама и ливадама; лежи између Орничког и Петровог 
потока, на левој обали Дубичке реке“. (Мишковић 1885: 136).
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из Крушевца je сачуван један примерак из наведене оставе, и реч је о комаду 
који је искован у време цара Манојла I Комнина (1143–1180). (Рашковић 
2002а: 39)

Место налаза оставе није познато, али се по нашем мишљењу може веза-
ти за локалитет у окружењу цркве Св. Димитрија у Малој Сугубини, 4.9 km 
југоисточно од Градишта.

Наиме, на самом улазу у Малу Сугубину, десно од пута који води из 
правца Рујишника, код куће Драже Мачужића, налази се црква „Димитрија“. 
По сведочењима мештана, храм је подигнут 1926. године на старијим те-
мељима од опека, везаних квалитетним кречним малтером. Ширина зидова 
је била око 1 m. У цркви се налазе две пронађене опеке, димензија 29 х 21 х 
5 cm и 36 х 22 х 4.5 cm. Јужно од храма су пронађена два скелета, ломљени 
камен и опека (Рашковић–Берић 2002: 145). 

Жупа Левач (Левче), у којој је смештен и атар села Доњег Дубича, на-
кон освајања великог жупана Стефана Немање 1183. године и сукоба са Ви-
зантијом, улази у састав рашке државе. (Мишић 1998: 96) 

ЗАКЉУЧАК

Градиште је било локални центар, али и утврђено насеље у ком се жи-
вело током 4. века, чему сведоче фрагменати кућне грнчарије, тегови и но-
вац. Први пут је живот на њему угашен током друге половине 4. века, што 
потврђује и откривена расута остава новца, са најмлађим ковањем из доба 
императора Валенса (364–378). 

Године 376. долази до инвазије Хуна на територију Алана и једног дела 
готских племена северно од доњег тока Дунава, што је проузроковало лан-
чану реакцију. Огранци Гота, Тервинги (Tervingi) и Греутунги (Greuthungi) 
прелазе на десну обалу Дунава и бивају насељени око Марсианопоља. Ус-
лед лошег односа источноримских власти са новопридошлим Готима до-
лази до побуне, која је кулминирала битком код Хадријанопоља 9. августа 
378. године. Наведени сукоб је представљао велику готску победу, у којој је 
и сам император Валенс (364–378) погинуо. (Atkinson 2018: 8–11) Након 
битке већина Гота, којима су се придружили Алани и Хуни, пустоши бал-
канске провинције царства. Теодосије I (379–395) је 379. године органи-
зовао контранапад из свог центра у Солуну (Thessalonica), и том приликом 
су Готи, и њихови савезници, протерани из долине Вардара, Дарданије и 
једног дела Мезије Прве. (Mocsy 1974: 340–341) Њихова пустошења ар-
хелошки су потврђена и на простору данашње Србије, на локалитетима: 
Салдум на Дунаву (Jeremić 2009: 11, 225), Зидинац у атару села Добре (Је-
ремић 2013: 198) и др.
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О престанку живота на Градишту, непосредно након 378. године, услед 
инвазије Гота и њихових савезника, сведочи и већ више пута спомињана ос-
тава бронзаног новца. 

На другим касноантичким локалитетима широм Крушевачке котлине, али 
и на њеним брдско-планинским ободима, се уочава временски хијатус у на-
сељавању након осме деценије 4. века. Археолошка ископавања на локалитету 
Конопљара у Читлику (општина Крушевац) током 90-их година 20. века све-
доче о страдању откривеног касноантичког насеља, које је јасно датовано при-
мерцима новца цара Валенса пронађеном у лепу спаљене куће. На Конопљари 
је откривена и велика остава новца, који потиче из раздобља од 365. до 375. го-
дине. Остава новца истог временског оквира ископана је на локалитету у селу 
Вратари, у области Левча, којој припада и Доњи Дубич. (Рашковић–Тошић 
2009: 70) На утврђењу Градац у атару Риђевштице, на територији општине 
Трстеник јужно од Западне Мораве, такође долази до престанка живљења у 
периоду након средине друге половине 4. века. (Радисављевић 2019)

Током прве половине 6. века, у доба цара Јустинијана I (527–565), об-
нављају се утврђења широм Царства. (Бугарски–Радишић 2016: 91–92) О 
животу на Градишту у Доњем Дубичу током 6. века сведоче случајно откри-
вени покретни археолошки налази.

Недалеко од Доњег Дубича, у атару села Велике Дренове пронађени су 
фолиси: Анастасија I (Константинополису, 517–518), Јустинијана I (Кон-
стантинополис, 539–540), и полуфолиси Јустина II (Тесалоника, 567–568) 
и један кован у Тесалоники из 574–575. године. (Рашковић 1998: 88–89) 
Ови случајни налази нам на посредан начин сведоче о рановизантијским 
активностима у залеђу утврђења Градишта у Доњем Дубичу током 6. века.

По типологизацији рановизантијских насеља на територији Србије, 
коју износи Михаило Милинковић, Градиште у Доњем Дубичу би се могло 
сврстати у категорију утврђеног села (Милинковић 2015: 258–263), које је 
имало и неоспорну војно-одбрамбену улогу.

Присуство Германа, највероватније као помоћних војних одреда у 
утврђењима, током 6. века, посведочено је осим на Градишту, и на другим 
археолошким истодобним локалитетима у ширем окружењу Доњег Дубича. 
Требало би овде споменути налазе: источноготске појасне копче из Кру-
шевца, коштаног украса са Градца у Плочнику, умба штита са Градишта у 
Пуховцу (Повцу), фибуле са посувраћеном стопом са Градца у атару села 
Ђерекаре, као и типичне гепидске керамике са утврђења Градиште у По-
точцу (Рашковић 2000: 7).

Веровање мештана Доњег Дубича да се у оквиру утврђења Градишта 
налазила и црква8 не може се у потпуности одбацити. Пракса подизања 

8 Зидови наводне цркве су откривени након Првог светског рата, током крчења шуме на 
Градишту. Црква је имала улаз на западу, и била је поплочана шестоугаоним опекама 
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сакралних споменика у оквиру комплекса рановизантијских утврђења током 
6. века посведочена је на на простору северног Илирика. Аналогне примере 
налазимо у тврђавама: Јеринин Град у Бранговићу (Пецикоза 2016: 329), 
Градац у Горњим Левићима (Тошић–Рашковић 2007: 40–41), Ћава у Лису 
(Шпехар 2014: 69–72), Градина у Врсеници (Поповић–Бикић 2009: 26), 
Градина у Постењу (Премовић–Алексић 2014: 133–134) и др.

Коначни престанак живљења у утврђењу Градиште у Доњем Дубичу 
може се везати за крај 6. или почетак 7. века, када долази до продора Авара и 
Словена јужно од Дунава и Саве. (Рашковић–Тошић 2009: 77) У том пери-
оду евидентирано је страдање великог броја утврђених насеља на простору 
северног Илирика. 

Без археолошких истраживања не може се одговорити на питање о хро-
нолошком редоследу грађeњa појединих сегмената утврђења на Градишту 
у Доњем Дубичу. Да ли је прво сазидана мала квадратна тврђава, димензије 
15 х 15 м, на самом врху узвишења, која је првобитно могла бити само стра-
жара, а током 4. века и обзиђе са подграђем на нижој надморској висини? 
Да ли је читав комплекс сазидан истовремено у 4. веку, или је продукт ра-
новизантијске обнове у 6. веку? Одговор на ова питања могу дати само нека 
будућа археолошка истраживања. 

Градиште је у 4. веку било значајно утврђено насеље на источним об-
ронцима Гледићких планина. Саграђено је на месту спајања два битна пут-
на правца, једног који је повезивао обалу Западне Мораве са облашћу око 
Жупањевца, и другог који је спајао долине Дубичке и Риљачке реке. Ње-
гова главна функција је била заштита и контрола наведених комуникација. 
Градиште je било и металуршки и производни центар, чему сведоче и веће 
количине шљаке и згуре на потесима Нерезина и Орнице, који се налазе у 
непосредној близини. Утврђење је напуштено након 378. године, услед ин-
вазије Гота о чему сведочи похрањена остава касноантичког новца.

Утврђење је обновљено у време цара Јустинијана I, када је у оквиру 
горњег града највероватније саграђена омања црква, чији је под био попло-
чан опекама. Један део посаде су чинили германски, највероватније гепид-
ски, најамници, што је посведочено и пронађеним археолошким артефак-
тима. Коначно је живот у утврђеном рановизантијском насељу Градиште 
замро крајем 6. или на самом почетку 7. века, као последица продора Авара 
и Словена. На основу случајних налаза посредно долазимо до информација 
да је поновно насељавање области у окружењу Градишта спроведено тек 
средином 9. века. Потврду наших претпоставки могу дати само нека будућа 
систематска мултидисциплинарна, а пре свега археолошка, истраживања.

„врло фине израде“. Том приликом је, по причи мештана, пронађена и већа количи-
на грнчарије, за коју се не даје неки прецизнији опис. (Вукашиновић–Милисављевић 
2014: 245)
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Карта 1
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Карта 2. Google Earth 3D model Градишта, поглед са запада

Сл. 1. Градиште у Доњем Дубичу, поглед са истока (фото Д. Радисављевић)
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Сл. 2. Скица основе Градишта (Т. Бушетић 1903: 497)

Сл. 3. Траса јужног зида на платоу Градишта (фото Д. Радисављевић)
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Сл. 4. Ломљени камен и опека на платоу Градишта (фото Д. Радисављевић)

Сл. 5. Источни прилаз Градишту у Доњем Дубичу (фото Д. Радисављевић)
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Сл. 8. Фрагментована лучна гвоздена фибула са правоугаоном  
посувраћеном стопом (фото Д. Рашковић)

Сл. 9. Фрагментована лучна гвоздена фибула са правоугаоном  
посувраћеном стопом и делимично очуваном иглом  

(фото Д. Рашковић)

Сл. 6. Лоптасти оловни тег  
(фото Д. Рашковић)

Сл. 7. Благо профилисан купасти 
оловни тег (фото Д. Рашковић)
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Сл. 10. Бронзана фибула са посувраћеном стопом  
и псеудонамотајем (фото Д. Рашковић)

Сл. 11. Фрагментована бронзана фибула са посувраћеном стопом  
и псеудонамотајем (фото Д. Рашковић)

Сл. 12. Копче и пређице (фото Д. Рашковић)
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Сл. 13. Тробридна стрелица (фото Д. Рашковић)

Сл. 14. Фрагментовани умбо штита (фото Д. Рашковић)
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Dejan S. RADISAVLJEVIć 

THE ARCHAEOLOGICAL SITE GRADIŠTE  
IN DONJI DUBIČ NEAR TRSTENIK

Summary

The archaeological site Gradište is located east of the core area of Donji Dubič village, on 
the left side of the Dubička River, 15 km north of the municipality centre Trstenik. The late 
antique fortress was probably built in the second half of the third century, in the period of the 
activities of the local robbers (latrones) and because of the pressure of the barbarian tribes on 
the north border of the Roman Empire. The main function of the late Roman fortress was the 
protection and control of the roads which connected the Valley of Zapadna Morava River and 
southeast area of present day Šumadija region in the central Serbia. Probably, one of the reasons 
for building of the fortified settlement was the protection of the local metallurgical activities 
on the nearby Nerezine site. The late Roman fortress was destructed during the Gothic Inva-
sion around 378 BC. At the beginning of the sixth century at the same site early Byzantine state 
rebuilt the fortress probably during the rule of the emperor Justinian I (527–565). During this 
period, some of the members of the auxiliary troops in the fortress Gradište in Donji Dubič be-
longed to the Germanic tribes, probably Gepids, which can be noticed by characteristics of the 
some archaeological finds. The life in the early Byzantine fortification was interrupted during the 
invasion of the Slavic and Avar tribes at the beginning of the seventh century. The area around 
Gradište in Donji Dubič was part of the early Bulgarian state from the eight century, and after 
1018 BC part of Byzantine Empire. Around 1183 BC the geographical and historical region of 
Levač was conquered by Stefan Nemanja, ruler of the Serbian state of Raška.

Key words: Gradište, Donji Dubič, fortress, road communications, late Roman period, early 
Byzantine period, metallurgy, south Levač region, archaeological.
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