Мр Мирко БАБИЋ
МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ

ПРЕЛИМИНАРНИ ИЗВЈЕШТАЈ О
АРХЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
У СКЕЛАНИМА 2008. ГОДИНЕ
Географски положај Скелана, на самој лијевој обали Дрине, у зони средњег Подриња, условио је да се баш овдје развије значајан политички центар у
времену експлоатације рудника сребра и олова у Сасама, односно римској
колонији Домавији између 1. и 5. вијека нове ере. Географски гледано, Скелани су природни центар рејона Источног Осата, који заједно са Западним
Осатом чини микрорегију Осат, са данашњим центром у Сребреници (Карта
1). Вододијелница ову микрорегију дијели на источни и западни дио, па су
Скелани центар Источног Осата, са потоцима и рјечицама које се директно
уливају у Дрину.

КАРТА 1.

Осат се граничи са планинским платоом на југу, и ријеком Дрином на
истоку, управо у огромном луку који ова ријека прави око брдско-планинског
масива Осата. На западу се граничи са микрорегијом Горњи Бирач, а на сјеверу са Лудмером (Карта 2). Јужни дио Осата чини тешко проходни стјеновити предио Сушице, који заједно са Таром на десној обали Дрине представља
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дио заједничког националног парка који се узводно наставља на клисуру и
кањон Дрине, који је један од најљепших у Европи.

КАРТА 2.

Бар два велика разлога су условила да се у Скеланима и сачувају бројни
римски споменици. Први разлог је такође географски, јер само када државна
граница није бивала на Дрини преко Скелана је водила трансверзала преко
Таре у слив Западне Мораве. У временима када је државна граница бивала
на Дрини, Скелани би били врло забачени предио (у који нпр. данас не долази
ниједна редовна аутобуска линија...). Други разлог лежи у чињеници да
послије завршетка експлоатације сребра у Сасама, са Великом сеобом народа и
падом Западног римског царства, од 5. вијека па до данашњег времена овдје
није егзистирало ниједно веће насеље, па није било грађевинских активности
које би уништавале римске рушевине. У таквом амбијенту простор Осата и
Скелана је дочекао улазак ових крајева у састав Аустроугарске монархије.
Преглед досадашњих сазнања о археолошким остацима у Скеланима
Најстарија запажања о видљивим остацима римских грађевина у Скеланима објавио је познати путописац и истраживач Феликс Каниц.1 Тада је
у неколико реченица описао видљиве римске споменике, а чак и дијелове
старих улица, путева и остатака палата, јер ништа од тога није било предмет интересовања средњовијековних владара нити Отоманске империје.
Феликс Каниц, Србија; земља и становништво, 1. и 2. део, Београд, 1985.
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Након промјене државно-правног окружења и оснивања прве музејске
установе на овим просторима – Земаљског музеја БиХ у Сарајеву 1888. године, већ 1891. године се појављује мањи стручни текст о римским старинама на Осату, писан од стране аустроугарског истраживача Ћире Трухелке.2 Ускоро су у Скеланима изведена и прва археолошка ископавања 1896–
1898. године од стране познатог археолога Карла Пача и објављена је прва
археолошка студија под насловом „Из римске вароши у Скеланима“.3
Карло Пач је у Скеланима за три сезоне успио да археолошки истражи 2
касноантичке базилике са великом некрополом, и да сакупи чак 80 римских
камених споменика.4 У свом тексту је публиковао основе поменуте двије ранохришћанске базилике и свих 80 споменика, а од тада па до данашњих дана у Скеланима више нису вршена права археолошка ископавања.
Скелани су и по овим објављеним резултатима одмах сврстани у најзначајније археолошке локалитете у Босни и Херцеговини. На основу бројних написа овдје се најчешће лоцира центар римске муниципалне управе за ову источну регију Провинције Далмације, M(unicipium) MAL(vesiatium). Муниципијум у Скеланима био је један од три градска насеља на простору средњег и
горњег Подриња у римско вријеме (поред Домавије код Саса и Муниципија С
код Пљеваља). Ту се спомиње на једном надгробном споменику и Публиус Елијус „princeps civitatis Dindariorum“ – што значи да је овај римски „жупан“ сахрањен у Скеланима као досељеник (или то баца ново свјетло на сазнања о
простирању овог племена које спомиње и римски историчар Плиније). По неким написима би се могло закључити да је насеље можда добило ранг муниципијума још за вријеме династије Флавијеваца у другој половини 1. вијека н.
ере и да је имало доста италских досељеника са источне обале Јадрана, као и
других крајева Римског царства. Вјероватније је да се то десило у првој половини 2. вијека.
Познато је да су у овом муниципијуму биле подигнуте почасне базе римским царевима Антонину Пију, Септимију Северу, Каракали, Марку Аурелију.
На основу натписа на жртвеницима познато је да су у Скеланима постојали
храмови посвећени: врховном богу Јупитеру, Капитолинској тријади (Јупитер, Минерва, Јунона), богу шума Силвану, богу рата Марсу, Либеру и источњачком култу бога Митраса, као и заштитницима љекара – грчким божанствима Ескулапу и Хигији. Храмове су подизали углавном бенефицијари неколико римских легија чији су дијелови овдје боравили: I ADIUT(rix), X G(eminae), XI CL(audiae) P(iae) F(idelis), V MACEDON(icae) – то јесте: Прва легија, Десета двојна легија, Једанаеста Клаудијева легија побожно сретна, Пета легија
македонска.5
2
3
4

5

Ћиро Трухелка, Римска цеста у котару Сребреничком, Гласник Земаљског музеја БиХ, Број 3,
Сарајево, 1891, стр. 243–244.
Karlo Patsch, Arheološko-epigrafska istraživanja povijesti rimske provincije Dalmacije, GZM, 19,
Sarajevo, 1907, str. 431–463.
Посао истраживача Карла Пача био је дијелом олакшан јер су државни службеници и жандарми
по инструкцијама познатог историчара Талоција, иначе министра, имали задатак да сабирају
све римске споменике, за будуће музеје, па их је у Скеланима већ раније сакупљен већи број.
Ivo Bojanovski, Municipium Malvesiatium (arheološko-topografska rasprava), Arheološki radovi i
rasprave, 6, Zagreb, 1968, str.241–261; Dr Enver Imamović, Srebrenica i okolica u rimsko doba,
Članci i građa za kulturnu istoriju Istočne Bosne, 17, Tuzla, 2002, str. 7–36; Др Радмила Зотовић,
Један нови поглед на питање Municipiuma Malvesiatiuma, стр.79–89.
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Два случајна налаза римских споменика у Скеланима
Два случајна налаза поново су скренула пажњу археолога на Скелане.
Први је представљао дио камене скулптуре са представом композиције вјероватно Јупитера и отмице Ганимеда, а пронађен је приликом радова на
изградњи колектора канализације 1999. године и нађен у приватној колекцији 2008. године. Други налаз је комплетан жртвеник са натписом посвећеним богу Јупитеру, пронађен приликом израде породичне гробнице Максимовића 2000. године, а за који сам дознао 2003. године (након чега је пребачен у Бијељински музеј).6
Фрагмент скулптуре димензија 60 пута 25 цм представља квалитетан рад у
мермеру, а ради се о сложеној и ријеткој
композицији са великом птицом окренутом леђима, и дијелом нагим мањим људским фигурама са сачуваном представом
бутног дијела ноге и са малом шаком на
леђима птице. Овдје се ради о митолошкој композицији са Јупитером, орлом и Ганимедом, али такође постоји могућност
да се ради о честој интимној сцени Леде и
лабуда (слике 1. и 1а).
СЛИКЕ 1. И 1А.

Локација на којој је пронађен нови Јупитеров натпис налази се на простору око 150 метара јужно од данашње православне цркве (слике 2 и 2а).
Још јужније се простире трећа локација, гдје су на обали Дрине запажени
остаци неке двије веће античке грађевине (дио нашом сондом 10).
Жртвеник је рађен од тврдог бијело-сивог камена кречњака, уобичајеног облика, и обрађен је са три стране, док је четврта страна само грубо обрађена и првобитно је вјероватно била прислоњена уз зид храма. Укупна
висина му је 97,5 цм, а ширина 51,5 цм, док је дебљина 32–36,5 цм у горњем дијелу, односно 37–38 цм у доњем дијелу. Горње проширење у виду капитела високо је 31 цм, а постамент је висок 27 цм, док је ширина и капитела
и постамента 51,5 цм. Доња површина жртвеника је добро обрађена, тако
да потпуно равно лежи на хоризонталној подлози, док је горња површина
на којој је приношена жртва нешто грубље израде. Натписно поље се налази у средишњем дијелу жртвеника и високо је 44,5 цм, а широко 41 цм.

Овај новопронађени Јупитеров натпис случајно је откривен приликом копања гробне раке у
малом породичном гробљу породице Петра Максимовића. Локални обичај је да се покојници
сахрањују на новим имањима у Скеланима, јер су њихова стара породична гробља била доста
далеко у брдскопланинском залеђу . Тако је приликом сахране Раденка Максимовића (19292000.) оца поменутог Петра, дошло до проналаска римског споменика са натписом. Јупитеров вотивни споменик нађен је у хоризонталном положају са натписом на доле, на дубини од
око 1 метар. Логично је претпоставити да су се овдје налазила култна мјеста са храмовима
римских божанстава, а да су хришћани у вијеку своју цркву направили знатно сјеверније.
Локални свештеник (о. Митар Крсмановић) је римски жртвеник очистио и о томе 2003. године
обавијестио Музеј Семберије у Бијељини, а будући да он дјелује као надлежни регионални
музеј, Јупитеров жртвеник из Скелана је пренесен у овај музеј, гдје се трајно чува.
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СЛИКЕ 2. И 2А.

Натпис је изузетно добро читљив и гласи: I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/M(arcus)
L(ucius) VALENS CUM/M(arco) L(ucio) FRONTON/TONAE FILIO/C. I (Primae) COH
(ortae) M(ilitariae)/V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). У преводу: Јупитеру, најбољем, највећем (посвећује) Марко Луције Валенс, са Марком Фронтонтоним сином; официр Прве кохорте хиљаднине (овај) завјет (који) изврши радо чинећи.
Натпис је значајан по првом помињању Прве кохорте милитарије (Dalmatorum) на овом простору, а симболика споменика иначе се огледа и у наглашеним значењима бројева 3, 6 и 9. Споменик је обрађен са 3 стране, има 3
дијела, а такође и 3 мање обрађене стране. Горње проширење у облику капитела има укупно 6 профилација. На врху је прво танко правоугаоно поље, па
конкавно, па поље са бршљенастим орнаментом у позитиву, па поље са акротеријама, па поново удубљено поље и на крају косо прелази у натписно поље
са 6 редова натписа.
Постамент је изведен са 5 профилација, а шеста би требало да представља
само натписно поље. Доље се налазио шири правоугаони постамент, па конвексна плинта, па коса профилација, па конкавна и врло мала правоугаона профилација од које се наставља натписно поље, вјероватно као шеста површина.
Орнамент у виду правилно заталасане витице из које вертикално надоле
полазе бршљенови листови налази се у горњем дијелу споменика. Са предње
стране и са десне стране представљено је по 6 бршљенова, док су са лијеве
стране представљена само 4 бршљена, али када се додају и 2 хедере у првом реду натписа, инвокације божанству, опет се добија број шест.
Главни орнамент се налази у средини горњег дијела и представља шестаром прецизно изведени познати орнамент розете у позитиву, са 6 правилних листова полукружних пресјека у једном кругу. Са десне стране, у истој
равни, представљен је такође круг са орнаментом од 6 геометријски повијених кракова, чија су 3 наизмјенична поља дата у позитиву а 3 у негативу.
Са супротне, лијеве стране споменика налази се исти овакав кружни орнамент, али само геометријски орнаментисан.
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Резултати археолошких истраживања у Скеланима 2008.
Дакле, након пуних 112 година, у Скеланима су извршена поново званична археолошка истраживања у трајању од 5 седмица.7 Радови су озвођени на
4 локације: Земљорадничка задруга, порта СПЦ, Баба-Анкина кућа, Бранкова њива. 8 Уз помоћ механизације отворено је чак 16 контролних ровова, који
су у наставку претворени у 10 истражних сонди укупне површине од око 500
квадратних метара. Сонде 1, 2 и 3 су поред Земљорадничке задруге, а сонде
4–7 у порти СПЦ, док су сонде 8 и 9 поред куће Баба-Анке, а сонда 10 на
Бранковој њиви.
Контролни ровови су копани механизацијом из практичних разлога, с обзиром на велику количину рецентних компактних слојева насипа шљунка и
туцаника, нарочито у дворишту Земљорадничке задруге гдје су деценијама
паркиране тешке пољопривредне машине. Сви ровови су копани са уском,
0,5 м широком „кашиком“, ровокопачем типа Скип, а по правилу се ишло до
дубине на којој се појављују археолошки слојеви, а након исцртавања профила они су претварани у уобичајене истражне сонде. Прва 3 контролна рова
отворена су у дворишту Земљорадничке задруге.
Први ров димензија 9,5 пута 1 м копан је у СИ углу дворишта, под правим
углом на јужни зид Дома културе, а на 0,80 м наишло се на малтерни под, па је
овај простор претворен у Сонду 1, димензија 9,50 х 5,10 м. Стратиграфија на
простору цијеле грађевине са мозаицима била је доста једноставна. Над слојем малтерног пода, или мозаика, налазио се слој дјелимичне гарежи и слој са
растреситим малтером и ситним шутом од кровних опека, а изнад њега се
налазио дебљи слој са крупнијим шутом, углавном од камена. Изнад се налазио слој хумуса и рецентног наноса.
Контролни ров 2 је копан у ЈИ дијелу овог дворишта, али овај пут, паралелно са Домом културе, односно под правим углом на двије везне зграде у
дијелу ка сусједним објектима откупних станица. Био је димензија 8 х 1 м, а
претворен је у Сонду 2, димензија 7,85 х 5,50 м (таквих димензија је због
равнања са углом јужних грађевина некадашње Земљорадничке задруге).
Контролни ров 3 је отворен у СЗ углу дворишта Земљорадничке задруге
код њеног ЈЗ угла, јер је забиљежено сјећање градитеља да су ту 1946, приликом изградње Дома, наишли на остатке мозаика. Ров је био димензија 3 х 1
м, а дубине 2,30 м. Међутим, показало се да ту није уопште било археолошких
слојева. Испод слоја хумуса дебљине 10–20 цм ишао је слој насипа од туцаника и шљунка 30–40 цм, а испод је ишао глиновити компактан слој жуто-смеђе
земље (можда настао некадашњим поплавама Дрине).
Контролни ровови 4, 5 и 6, димензија 14 х 1 м, 8 х 1 м и 8 х 1 м су отворени
према улици, са чеоне стране Земљорадничке задруге, јер се на тој страни
Позамашна средства у износу од 79.000 КМ обезбиједила је Влада РС, а имплементирана су
преко СО Сребреница и Народне библиотеке у Сребреници, у временском интервалу од 8. септембра до 12. октобра 2008. године. Поред руководиоца теренских истраживања археолошку
екипу су чинили: мр Ђорђе Одавић из Требиња, мр Милан Ђурђевић из Градишке, Сњежана Антић из Музеја Семберије, те студенти: Вања Жигић, Александар Јашаревић, Олга Перић, Теа
Стаменковић. Као консултанти су учествовали доц. др Ђорђе Јанковић и проф. др Бојан Ђурић.
8
Занимљиво је да је дошло до промјене првобитног плана да се ради од сигурних налаза на
Бранковој њиви, због неријешених имовинско-правних односа. Међутим, захваљујући интуитивним рјешењима дошло се до резултата.
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очекивао наставак зидова римске грађевине из дворишта, иза призиданих
објеката. Већ на дубини од око 50 цм долазило се до римских зидова, па је
овај простор претворен у Сонду 3, приближних димензија 9 х 9 м.
У порти српске православне цркве која се налази источно од главне улице,
укосо преко пута Земљорадничке задруге у центру Скелана, отворено је 6 контролних ровова. Контролни ров 7, димензија 4 х 0,5 м, отворен је преко пута
откривене римске грађевине у дворишту Земљорадничке задруге, али није
садржавао археолошке слојеве. Ров је био постављен паралелно са тротоаром
поред главне улице и 3 м сјеверно од породичне гробнице Глигића, а ишло се
до дубине од 2,50 м. Испод слоја хумуса дебљине 0,25 цм простирао се до
дубине од 2,00 м слој карактеристичне жутосмеђе земље, а испод њега такође
такав слој, али само нешто тамније боје. На основу поређења са профилом на
обали Дрине, закључило се да слој шљунка варира од 0,50 до 3,50 м дубине.

Слике 3 – 4. Мозаици пронађени у сонди 1. и 2.

Контролни ров 8 је копан 2,00 м јужно од стрме равни асфалтираног улаза
у порту цркве и већ на 0,40 м наишло се на трагове малтера и зида, па је овај
угао до тротоара проширен у Сонду 4, димензија 5 х 5 м.

СЛИКЕ 5 -7. ОСТАЦИ ФРЕСКО МАЛТЕРА И ГЛАВА ПТИЦЕ

ИЗ СОНДЕ 2. И МОЗАИК ИЗ СОНДЕ 3.

Контролни ровови 9 и 10 су постављени 3,00 м и 10,00 м сјеверно од косог
улаза у порту (у правцу према Споменику погинулим у отаџбинском рату 1992–
95). Ровови су били дужине 3,00 м и 3,50 м, али неједнаке дубине. У рову 9, на
дубини 0,50 наишло се на оскудне трагове малтерног шута, а у рову 10 копало
се до дубине 1,80 м и наишло се на слој са римском провинцијском керамиком,
па је овај простор претворен у истражну сонду 5, димензија 7,50 х 4,00 м.
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Контролни ров 11 ископан је у правцу цркве, одмах до малог степеништа,
1,00 м паралелно са подзидом и дужине 9,00 м. Овдје се такође наишло на
трагове зида, па је простор претворен у Сонду 6, димензија 9 х 3 м. Овдје се
раније, приликом подизања подзида тротоара наишло на 2 масивна обрађена
камена секундарно коришћена као реципијенти.
Контролни ров 12 је копан у средишњој зони црквене порте, у правцу ораха, паралелно са оградом гробља, 2,00 м сјеверно. Димензије рова су биле 9,50
х 0, 50 м, а ишло се до дубине од 1,30 м. Констатовано је да на дубини од 0,90
м постоји слој са керамичким налазима као у рову 10. Овај простор је претворен у Сонду 7, димензија 11,50 х 3,00 м.

СЛИКЕ 8 – 9. НАЛАЗИ ИЗ СОНДЕ 10.

Контролни ровови 13 и 14 копани су на адреси Скелани 62, у дворишту
Баба-Анке Ивановић, са циљем да се провјери интуитивно осјећање да се управо овдје налази Базилика 1, коју је 1896. године истражио Карло Пач. Ров
13, димензија 12 х 0,60 м и дубине 1,80 м, полазио је од врха неког обрађеног
камена, за који се касније утврдило да је стећак са кровом на 4 воде. Констатовано је да испод дебљег слоја хумуса иде слој тврде жутосмеђе земље са траговима дробљеног камена, па слој овакве глине без камена. На дубини од 1,70
м и 1,75 м, а на удаљености од стећка 9,00 и 11,50 м, констатована су 2 гроба.
Овај ров је продужен након 5 метара у дијелу између септичке јаме и крушке
у дворишту, јер се у том дијелу назирало узвишење које је подсјећало на зид
испод земље. Међутим није се наишло на зид ни до 2,10 м дубине (димензије
продужетка рова су биле 8 х 0,60 м), али је слој имао доста крупног грађевинског шута. Одлучено је да се само простор поред стећка третира као Сонда 8
(за сада, димензија 3 х 3 м).
Контролни ров 14 је постављен између куће и помоћног објекта. Пошто је
овај размак био само 4 м, ров је био димензија 8 х 2 м. На дубини од 1,30 м наишло се на дио зида и фрагмент симса, а убрзо и на врх једног споменика, на
основу чега је закључено да је коначно пронађена просторија Ф Базилике 1, у
коју је био смјештен цијели трезор од 80 римских камених споменика, од ископавања Карла Пача 1896–98.9 Ово је простор Сонде 9, чије ће истраживање
бити могуће тек након откупа и рушења ове двије грађевине.
Управо те 1896. године, недуго након завршетка прве кампање истраживања огромна јединствена поплава Дрине затрпала је наносима овај предио. Археолошка истраживања су настављена и наредне двије године, али су дефинитивно сви налази доспјели под земљу (а сматрало
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Контролни ровови 15 и 16 копани су сјеверно од улаза у Дом културе
Земљорадничке задруге у центру Скелана како би се провјерило евентуално
сјеверно крило зграде са мозаицима. Међутим, оба рова су била без археолошких слојева. Наиме, ров 15 је копан паралелно 3 м сјеверно од улазне стазе,
димензија 7 х 0,50 м и до дубине 2,50 м. Испод слоја хумуса ишао је јединствен слој жутосмеђе глине до дубине од 1,70 м, гдје је запажен танак прослој са
остацима малтерног шута, а испод се настављао исти глиновити слој, али нешто тамније боје (као и у рову 7).
Контролни ров 16 је ископан под правим углом на западном крају рова 15,
дакле, паралелно са зидом Дома културе. Димензије рова су биле 2,50 м ширине и дубине 2,50 м, а стратиграфска ситуација је била иста као и у рову 15,
што значи да је археолошки потврђено да зграда са мозаиком није имала сјеверно крило, нити да су Скелани тако густо били насељени у римско вријеме.10
Сонда 10 је отворена на локацији Бранкова њива, на самој обали Дрине,
на јужним границама насеља. Овдје је власник обављао земљане радове правећи приступ обали Дрине и наишао на римске зидове. Очишћен је профил и
заглачана велика основа димензија 32 х 7 м. Уочене су бар двије импозантне
римске грађевине, од којих је једна имала дио купатила и добро сачуване изливне канале, док је друга изгледа имала триконкавне базене са хидроскопним малтером. Тек на овој локацији нађен је већи број римских покретних налаза, па је одлучено да се у наредној кампањи и овдје настави са истраживањем.
Зграда вијећнице, терми или палате
У наставку археолошких истраживања у дворишту Земљорадничке задруге спојене су сонде 1 и 2, са контролним ровом између њих. Тако је до
нивоа подница истражен западни дио зграде са мозаицима, до правца: од
угла паралелне зграде па до септичке јаме поред јужног зида Дома културе.
Источно од двије призидане зграде између Дома културе и јужних објеката
настављала се римска грађевина са мозаицима, у истражној сонди 3. Дакле, у
све 3 истражне сонде пронађени су дијелови истог грађевинског објекта.
Пронађена римска луксузна репрезентативна грађевина са подним мозаицима, подним гријањем и зидним фрескама захватала је комплетан простор
све 3 сонде и простирала се испод двије везне здраде, а дијелом испод јужних
објеката.Констатован је са сигурношћу само њен СИ угао са апсидом, већи
дио источног спољашњег зида и дио сјеверног зида, а њене непотпуне истражене димензије су приближно 25 х 18 м (по правцу запад-исток). Ова римска
грађевина простирала се, са сигурношћу се може тврдити, још у правцу
запада и југа.

10

се да су нестали у кориту Дрине). Изгледало је да је после локалне катаклизме 1899. године
мали поток напросто збрисао све са лица земље, и Базилику 1 прекрио великим слојем наноса,
тако да ни истраживач, нити ико послије њега, није вјеровао да су споменици још овдје.
Дакле, само 4–5 м од централне римске грађевине са мозаиком констатовали смо тотално празне контролне ровове 3, 15 и 16 (као и недалеко ров 7), па се не може говорити о изузетној густини насељавања. Прије би се могло говорити о дугом трајању изграђених објеката, са овећим
размацима између њих. Само у источном дијелу Сонде 3 су за сада констатована 3 грађевинска хоризонта, па се прије може говорити о хоризонталној, него о вертикалној стратиграфији у
Скеланима. Вјероватно је Карло Пач наишао на празне сонде у овом дијелу Скелана, па се
оријентисао на некрополу на сјеверној периферији насеља, гдје је документовао двије базилике и сакупио низ споменика.
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Према истраженим остацима за ову грађевину можемо већ сада претпоставити да је била можда и најзначајнији објекат римског насеља у
Скеланима и да је служила за градску вијећницу, односно луксузне терме,
или какву палату неке значајне личности.
У сонди 2 просјечна очувана висина зидова је била 88 цм. Пронађене су
двије мање јужне просторије са улазима од масивних камених прагова,
ширине 1,10 м и са правилним квадратним рупама 7 х 7 х 4 цм за довратнике. У ове просторије се улазило из главног ходника, са скоро двоструко
већим улазом. У западној просторији пронађена је конструкција зидана од
опеке, пећ четвртастог облика (димензија 60 х 77 цм), са полукружним ложиштем, дубине 35 цм и пречника 45 цм.
На зиду 1 у доњем дијелу, у дужини од 1,70 м и висини од 0,25 м откривени су остаци бојеног малтера са мотивима вертикалних бојених линија
црвене и црне боје на бијелој подлози. Слични остаци малтера евидентирани су и на зиду 3, на саставу са зидом 1 (40 х 20 цм). Трећи остатак
зидног малтера пронађен је у самом ЈЗ углу, испод данашње грађевине...
+++
• На крају, треба рећи да су АРХЕОЛОШКА ОТКРИЋА У СКЕЛАНИМА 2008.
и поновни проналазак локације правог ,,музеја под земљом,, са 80 римских
споменика, изазвали праву археолошку сензацију и омогућили формирање
новог музеја у Скеланима за који је Влада РС већ одвојила милион КМ. Као
што смо видјели, просторија Ф Базилике 1 данас се налази већим дијелом испод куће и помоћне зграде Баба-Анке, па је за наставак истраживања потребно ове двије грађевине откупити. Из сонде 9 на простору између ова два
објекта извађено је око 30 римских споменика. Споменици су смјештени у
простор оронулог и напуштеног Дома културе Земљорадничке задруге у Скеланима, а радни назив овог новоформираног музеја је Музејска збирка Источни Осат или Музеј римских камених споменика Скелани (или просто
Археолошки музеј – Скелани).
• Током археолошких ископавања на простору поред Земљорадничке задруге, у истражним сондама 1, 2 и 3 пронађени су невјероватно велики и добро сачувани римски подни мозаици, вјероватно из друге половине 4. вијека
н. ере. Мозаик је изузетног квалитета израде, са геометријским мотивима четворолисних розета изведених прецизним преплитањем 4 кружнице са орнаментима у тамноплавој и бордоцрвеној боји, на бијелој подлози. Около се налазе украсна правоугаона и квадратна поља, са неколико геометријских мотива и изведеним преплетом, а у репертоару боја се јављају још свијетлоплава
и окержута боја. Откривено је око 40 квадратних метара мозаика у бар 4
просторије, али се центални мозаик са најљепшом композицијом очекује на
простору двије призидане грађевине јужно од помињаног Дома културе. Све
ово ће се заједно са Домом налазити у саставу новог музејског комплекса.
• За сада није пронађен велики број покретног археолошког материјала.
Археолошка истраживања су трајала 5 седмица и извођена су са 7-чланом
стручном екипом, са 32 физичка радника и са употребом механизације. Радови су били усмјерени првенствено на откривање остатака архитектуре, па
је пронађен знатнији покретни материјал тек у сонди 10 и дијелом у сонди 5.
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Овоме је допринијела и чињеница да су радници приликом изградње Земљорадничке задруге 1946. наишли на мозаик, а да је одређена ископавања неовлашћено изводио и локални наставник историје, а ова сазнања никада нису доспијевала до надлежних.
• ПЛАНИРАНИ НАСТАВАК ИСТРАЖИВАЊА У 2009. ГОДИНИ дефинитивно ће потврдити да се у Скеланима налазио центар муниципалне управе за простор
Средњег Подриња у римско вријеме, а да ће се у потпуности оправдати уложена средства. Близина богатих рудника сребра омогућила су му солидан материјални развој, а чињеница да овај простор није настањиван након пада
Римског царства у 5. вијеку допринијела је да су сачувани мозаици у оволикој
површини. Реално је очекивати, када се откупе 2 њиве и сруше наведена 4
објекта, да ће се открити преко 100 квадратних метара мозаика који је најбоље ставити под наткривени простор, а поред њега формирати музеј описаних
римских камених споменика. Оваква цјелина ће представљати најљепшу римску дестинацију у унутрашњости Балкана, а систематска археолошка истраживања имаће евидентан научни значај.
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