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РИМСКИ МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗ АНТИЧКЕ ЗБИРКЕ 
МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

Одувек су најразличитија средства за мере
ње била део човековог свакодневног живота. 
Због тога нам ваге, тегови, шестари и разни дру
ги инструменти откривају сопствену историју и 

сведочанство су тренутка у којем је тај предмет 

настао. С друге стране, израда и прецизност мер
них инструмената говори нам о томе до које је 
мере поједино друштво овладало техником ме
рења и њиховом израдом. 

Одсек за антику Музеја града Београда по

седује више различитих мерних инструмената 
који су предмет овог рада. Мере и инструменти 
за мерење били су веома развијени у Римском 

царству. Римљани су поседовали изузетан ме
трички систем за мерење тежина, строго кон

тролисан и прописан1 • Свестрано су своја знања 
из математике, геометрије, астрономије и других 
области користили у свакодневном животу. Та
кође су познавали и користили и многе друге 

мере, за које су поседовали и одређене инстру
менте2. За те потребе израдили су инструменте, 
као што су кантари, теразија, шестар и висак ко
ји су до данас остали непромењени. Такви су и 

инструменти које овде публикујемо, а који по
тичу са различитих археолошких ископавања 

или су случајан налаз са античких локалитета. 
Од 20 овде обрађених и публикованих пред

мета 12 потичу са археолошких ископавања, што 
пружа могућност за прецизније закључке о да
товању тих налаза. Ове мерне инструменте по-

сматрми смо у склопу осталих налаза, што нам 

је омогућило прецизније датовање. Једном прих
ваћен облик инструмента или одређена тежина, 
уста.1и.1а се и траје кроз читав период антике. 

1. Кантар - вага (statera) - сл. 1/1 
Налазиште: Београдска тврђава, Доњи Град, 
античко насеље, ископавања 1968. године, 
сонда F/ XlX, Ц - 29 
Бронза, ливење, искуцавање. 

Прецизна, мала вага, израђена од бронзане 
жице са очуваним тасом који се помоћу три ру
пице и ланчића качио за хоризонталну полугу. 
Тас је кружног облика, веома танак, скоро раван 
и делимично оштећен. Хоризоmална полуга на 
једној страни је кратка, кружног пресека, и на 
њеном крају се налази рупица кроз коју се качио 
већ описан тас. Други део полуге је два пута 
дужи и завршава се малом, купастом главом. 

Овај део полуге троугластог је пресека и на ње
му су два троугаона усека, који су одређивали 
тежину. Тег, који се померао по полуги, није 
очуван. Горњи део кантара био је покретан, и 
састављен од nиљушкастог дела који је помоћу 
нитне био повезан са усадником. 

Димензије: дужина полуге 86 мм, висина са 
држачем 33 мм, R таса 29 мм. 

Датовање: крај IL почетак Ш века. 
Библиографија: Крунић С, Римски меди

цински и фармацеутски инструменти из Синги-
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Сл. 1 - Мерни инструменти и тегови 

Fig. 1 - Measuring instruments and weights. 
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дунума и околине, Београд 1992, 22, 76, Т. XV, 
ххщ 102. 

Аналогије: слични кантари, никако иден
тични: Gregel Z, Rimsk.i medicinski instrumenti iz 
Нrvatske I, V AМuZ, 3 ser, sv. XVI-XVП, 1983-1984, 
sl. 1, Т. I; Feurgere M,-Ktinzl Е., -Wei~er U, Les ai
guilles а cataracte de MontЬellet (Saбne-et-Loire), 
Contribution а l'etude de l'ophtalmologie antigue et 
islamique, Die Starnadeln von Montbellet (Saбne-et
Loire ), EinВeitragzurantiken und islamischenAugen
heilkunde, JRGZM 32, 1985, Taf. 64/1. 

2. Катар - вага (statera) - сл. 2Ј3 
Налазиште: Сланкамен, археолошка ископа
вања од 1955-1958, МГБ инв. бр. 4567 
Бронза, ливење, искуцавање. 

Део веhег кантара од којег је очуван само 
један део полуге са куком за вешање терета. По
луга је правоуглог пресека, а њен крај је заоб
љен. При крају се налази обмотана кружна алка, 
која на доњем делу има један искуцан, плочасти 
део, који је залсмљен за полугу. На тој искуцаној 
површини налази се рупица кроз коју је про
вучена кука. Горњи део куке је ваљкастог пре
сека, а завршетак ове жице је обмотан око саме 
куке. Доњи део је искуцан, правоуглог пресека. 
С друге стране полуге налази се фрагментован 
отвор, на који се качила друга кука, која недо
стаје. 

Димензије: очувана дуж. полуге 37 мм, ви-
сина куке 63 мм. 

Датовање: Ш - IV век. 

Непубликовано. 

Аналогије: Спиридоновић С. - Петровић Ј, 
Свет мерења, Београд 1995, 124, 056; Holl R, Das 
inventar des Dolichenusheiligtums von Maner ап der 
Url (Noricum), Der Rбmische limes in Osterreih, 
ХХХ, Wien 1980, 98-99, Taf. 39, No. 59; Матковић 
Р., ... Медијана, Ниш 1979, Т. XXXIV, сл. 70. 

3. Теразије - сл. lf2 
Налазиште: Београдска тврђава, &лики Ка
лемегдан, Каструм, археолошка ископавања 
1978, сонда 2, блок 1, Ц - 19. 
Бронза, ливење, искуцавање. 
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Сл. 2 - Мерни инструменти и тегови 

Fig. 2 - Measuring instruments and weights. 

&ома мала бронзана вага - теразије. Хори
зонтална полуга израђена је од жице кружног 

пресека, чији су крајеви искуцани, са две мале 
рупице за качење ланчића, на којима су висили 
тасови. На средини полуге налази се усадник, 
од танког, искуцаног лима, за који је нитном по

везан виљушкасти држач. Држач је покретан и 

на његовом врху налази се рупица кроз коју је 
провучена кружна алка, која је служила за 
вешање теразија. 

Димензије: дужина полуге 110 мм, висина са 

држачем 38 мм. 
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Датовање: друга половина Ш века. 
Библиографија: Бојовић Д, Сингидунум, Па

риска улица, југоисточни бедем Каструма, АП 
20, 1978, 55; Крунић С, op.ci~ 75-76, Т. XV,XX. 
101. 

Аналогије: Tudor D,Sucidava Щ DaciaXI-XП, 
1948, fig. 36/4; Lalovic А, Rimski medicinski i faпna
ceutski instrumenti izarheolooke zblrke Narodnog mu
zeja u Zaje~ru, Timocki medicinski glasnik XIV, br. 
2, Zajeear 1989,%,sl.6;Bulat M,Nalazsdonjogradskog 
prisuшi~ta u Osijeku, Osijecki zЬornik ХУ~ 1977, 45, 
Т. XIX, 5;Radn6tiA, lntercisa П, Budapest 1957, Taf. 
XLV, 13. 

4. Теразије - сл. 2/1 
Налазиште: Сланкамен, археолошка ископа
вања 1955-1958, МГБ инв. бр. 4336 
Бронза, ливење, искуцавање. 

Хоризонтална полуга теразија је овалног 
пресека са средишњим делом који је искуцан. 
На њему се налази кружна рупица за вешање. 
На крајевима полуге такође се налазе искуцана 
проширења са отворима за качење тасова. На 
крају једне полуге оштећен је отвор за качење. 

Димензије: очувана дужина 138 мм, висина 
36 мм. 

Датовање: друга половина Щ почетак IV 
века. 

Непубликовано. 
Аналогије: нису пронађене. 

6. Тег (pondus) - сл. 2/4 
Налазиште: село Ушће, археолошка ископа
вања локалитета "Плантажа" 1967, МГБ 
инв. бр. 2012. 
Олово, ливење. 

Оштећен оловни тег у облику једноставне 
кружне плоче. Централни део је благо испупчен. 
При спољашњој ивици тега налази се један пла· 
етичан, концентрични круг. Задња страна тега је 
равна. 

Димензије: R - 58 мм, дебљина од 4 до 6 
мм, тежина 101 гр. 

Датовање: прва половина Ш века. 
Не публиковано. 
Аналогије: нису пронађене. 

Димензије: дужина 169 мм, дебљина полуге 7. 
3 мм. 

Тег (pondus) - сл. 2/5. 
Налазиште: село Ушће, археолошка ископа· 
вања локалитета "Плантажа" 1967, МГБ 
инв. бр. 1969. 

Датовање: друга половина Ш, почетак IV 
века. 

Библиографија: Крунић С, op.cit, 75, Т. ХУ, 
100. 

Аналогије: Bulat М, op.cit, Osijeeki zЬornik 
XVI, 1977, Т. XIX; Syilagy Ј., Aquincum, Budapest 
1956, 69, Т. 1; PetrovicJ"" Gomolava,NoviSad 1986, 76, 
sl. 262. 

5. Теразије - сл. 2/2 
Налазиште: Сланкамен, археолошка ископа
вања, 1955-1958, МГБ инв. бр. 4337 
Бронза, ливење, искуцавање. 

Мала теразија израђена од бронзане жице, 
чија је полуга правоуглог пресека. Централни 
део, изливен и искуцан у облику разуђеног ли· 
ста, перфориран је са шест идентичних отвора 
и једним мањим у средини. На крајевима који 
су лучно повијени, плочасто искуцани, налази се 
по једна рупица за качење тасова. Један крак ва
ге недостаје. 
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Олово, ливење. 

Оловни тег у облику квадра, без ознаке 
тежине. 

Димензије: 28 х ЗО х 13 мм, тежина 214 гр. 
Датовање: Ш век. 
Не публиковано. 
Аналогије: Гончева Г, Гробни находки от 

Одесос, Известия Щ Њрна 1961, 32, Т. IV, обр. 
23. 

8. Тег (pondus) - сл. 111 
Налазиште: Обреновац, археолошка ископа
вања локалитета ,Драган Марковић" 1966, 
МГБ инв. бр. 1846. 
Олово, ливење, гвожђе. 

Већи оловни тег у облику квадра. Горња 
површина има засечене стране ка бочним иви
цама. На горњој страни, у њеном средишњем де· 
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лу, налазе се остаци убачене гвоздене дршке или 
алке. 

Димензије: 80 х 82 х 20 мм, тежина 1154 гр. 
Датовање: Ш век. 
Непубликовано. 
Аналогије: Цермановић-Кузмановић А, Ан

тичка Дукља, некрополе, Цетиње 1975, 115, Т. 
17,2. 

9. Тег (pondus) - сл. 2/8 
Налазиште: село Ритопек, случајан налаз, 
МГБ инв. бр. 970. 
Олово, ливење, бронза. 

Тег полулоптастог облика. На горњој зарав
њеној површини, налази се убачена дршка од 
дебље бронзане жице, кружног пресека. 

Димензије: R - 38 мм, висина 18 мм, тежина 
134,5 гр. 

Датовање: П-Ш век. 
Непубликовано. 

Аналогије: Цермановић-Кузмановић А"" 
op.cit, 88, Т. 13, 2. 

10. Тег (pondus) - сл. 2/6 
Налазиште: Ритопск, случајни налаз, МГБ 
инв. бр. 2730. 
Бронза, ливење. 

Тег, лоптасто-крушколиког облика, пуно ли
вен. Недостаје му дршка, односно алка за 
качење, чији трагови се виде, а била је од 
гвожђа. 

Димензије: R - 21 мм, очувана висина 24 
мм, тежина 42 гр. 

Датовање: П-Ш век. 
Непубликовано. 

Аналогије: Viminacijum, G!avni grad rimske 
provincije Gornjc Mczije, Beograd 1980, 25, кат. 
бр. 153, Коракевик Д, Античко Скупи, Скопје 
1984, кат. бр. 90; Radn6tiA,op.cit,235,Taf.XLV, 
15. 

11. Тег (pondus) - сл. 1/3 
Налазиште: Салаковац, случајан налаз, МГБ 
инв. бр. 2519. 
Бронза, ливење, урезивање. 

Лоптасти, бронзани, тег са равно засеченом 
горњом и доњом површином. Доња засечена 

површина је благо удубљена са једном урезаном 
тачком у средини. На горњој површини, у сре
дини, такође урезана једна тачка, а изнад и 
испод је урезан натпис у два реда: VNCIA VI. 

Димензије: R - 31 мм, висина 26,5 мм, 
тежина 261 гр. 

Датовање: ll век. 
Непубликовано. 

Аналогије: Dikle O.A.\V, Mathematics апd 
Measuremcnt, London 1987, 46-52, fig. 48; Radn6ti А, 
op.cit, Budapcst 1957, 229, No. 121, Taf. XL У, 16.; 
Ce~kov Е, Rimljani na Kosovu i Metohiji, Beograd 
1969, sl. 26. 

12. Тег (pondus) - сл. 1/5 
Налазиште: Салаковац, случајан налаз, МГБ 
инв. бр. 2639. 
Бронза, ливење. 

Мањи бронзани тег, квадратног облика, са 
косо засеченим угловима тако да је добијен 
облик полиедра. 

Димензије: висина 17 мм, тежина 31 гр. 
Датовање: П-Ш век. 
Непубликовано. 

Аналогије: Skiljan М, Stare rnjere, Zagreb 1975, 
46-47, 68 a-h, sl. 42,5--6. 

13. Тег (pondus) - сл. 1/4 
Налазиште: непознато, случајни налаз, МГБ 
инв. бр. 4310. 
Бронза, ливење, урезивање. 

Већи бронзани тег у облику коцке, са пра
вилно засеченим угловима, тако да је добијен 
облик полиедра. На једној од квадратних основа 
налази се жиг, који се састоји од пет кругова. 
Облик круга добијен је урезивањем малених 
троуглића, чији шпицеви су окренути у поље. 
Овај жиг вероватно представља ознаку тежине. 

Димензије: 28,5 х 30 мм, тежина 258,5 гр. 
Датовање: Ш век. 
Непбуликовано. 

Аналогије: Skriljan М, op.cit, 46-47, 68 a-h, sl. 
42.11-12; Миловановић Д, Уметничка обрада не-
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племенитих метала на тлу Србије, Београд 1986, 
27,_ 21 

14. Тег (pondus) - сл. 219 
Налазиште: Нови Бановци, локалитет "Пур
гер" - Burgenae, случајан налаз, МГБ 
инв. бр. 4478. 
Бронза, ливење, урезивање. 

Тег, облика коцке, са засеченим угловима, 
тако да је добијен полиедар. На једној од ква
дратних површина плитко је урезан зракасти 
венчић. Вероватно ознака тежине. 

Димензије: 16 х 17 мм, тежина 30,4 гр. 
Датовање: П-Ш век. 
Непубликовано. 
Аналогије: Skriljan М, op.cit, 47, 68 е, 42, 5-б. 

15. Тег (pondus) - сл. 2/10 
Налазиште: Нови Бановци, локалитет "Пур
гер" - Burgenae, случајан налаз, МГБ 
инв. бр. 4479. 
Бронза, ливење, урезивање. 

Тег облика коцке, засечених углова. На јед
ној од квадратних површина урезана је полови
на кружног, зракастог венчића, веровато озна

ка тежине. 

Димензије: 16,5 х 16,5 мм, тежина 28,45 гр. 
Датовање: П-Ш век. 
Непубликован. 

Аналогије: Skriljan М, op.cit, 46-47, 68 g-h, 42, 
8-9. 

16. Тег (pondus) - сл. 2/11 
Налазиште: Нови Бановци, локалитет "Пур
гер" - Burgenae, случајан налаз, МГБ 
инв. бр. 4480. 
Бронза, ливење, урезивање. 

Мали тег облика коцке са засеченим угло
вима. Само на једној квадратној површини има
мо уrиснуте три тачке, које су постављене у 
облику троугла. 

Димензије: 11 х 11 мм, тежина 9,50 гр. 
Датовање: П-Ш век. 
Непубликовано. 
Аналогије: Skriljan М, op.cit, 46-47, 68 a-h, sl. 

42,8-10. 
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17. Шестар (circinus) - сл. 1П 
Налазиште: село Ушће, случајан налаз, МГБ 
инв. бр. 2474. 
Бронза, ливење, урезивање. 

Једна половина шестара са очуваном, племе
нитом патином. Глава шестара је кружног обли
ка са отвором у средини. Бочне стране, на глави, 
су назубљене ситним урезима. Горњи део тела 
шестара је правоуглог пресека и украшен дво
јако: техником ливења и урезивања. Ово 
украшено, горње поље, је назубљено: прво иду 
бочна назубљена поља (четири зуба) а потом 
централна поља којих има пет. На овим пољима 

накнадно су урезане хоризонталне и косе лини

је. Доњи део шестара је троугластог пресека и 
завршава се шпицем. Задња страна је равна. 

Димензије: дужина 142 мм, дебљина 4 мм. 
Датовање: почетак Ш века. 
Непубликовано. 
Аналогије: Unyi V, Diespatantiken graЬerfelde 

von Pannonien, Acta Archeologica XXIV, far. 1-2, 
1972, 83, АЬЬ. 57/58; Od arheoloskoto bogatstvo na Sr 
Makedonija, Skopje 1980, 9G-91, kat. br. 505; VIМI
NACIJUM, Glavni grad rimske provincije Gomje Me
zije, Beograd 1980, 24, kat. br. 141; Dimitrijevic S, Ar
heoloska topografija i izbor arheoloSkih nalaza s Vin
kovackog tla, u: Corolla Memorial Josepho Brun5mid 
Dicata, Vinkovci 1979, 172, Т. 18,2; Popovic I..J"" An
ticka bronz.з u Jugos\aviji, Beograd 1969, kat br. 341; 
Mi1ovanovic М, ор. cit, 51, kat. br. 93. 

18. Шестар (circinus) - сл. 1/8 
Налазиште: Салаковац, случајан налаз, МГБ 
инв. бр. 2780. 
Гвожђе, ливење. 

Инструмент се састоји од два дуга зашиљена 
гвоздена крака правоуглог пресека. Краци су у 
горњем делу проширени и спојени већим гвоз
деним клином са полулоптастом главом, кроз от

вор на проширењу. На клину је направљен пра
воугли отвор, кроз који је провучена тања гвоз
дена плочица која је служила да фиксира клин 
уз спољну страну шестара. 

Димензије: JrfЖ. 370 мм, шир. главе 35 мм, 
дуж. клина 78 мм. 

Датовање: IV вск. 



РИМСКИ МЕРНИ ИНСЈl>УМЕllПI ИЗ АНТИЧКЕ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРлдА 

Публиковано: Поповић И, Анrичко оруђе од 
гвожђа у Србији, Београд 1988, 129, бр. 3. 

Аналогије: Поповић И, op.ci~ 129, бр. 1 и 
2, Т. XXIV, 6; Poczy Ю, Auf der spur ciner Munzstatte 
in Aquincum, Acta Archa. tom XLI, Budapest 19Х9, 
499, fig. 5, 3. 

19. Висак (paerpendicu\um) - сл. 1/6 
Налазиште: Ушће, случајни налаз, МГБ инв. 
бр. 2497. 
Бронза, ливење. 

Висак је купастог облика са једним прсте
насrим, задебљалим, ојачањем на горњем делу. 
Унутрашњи део, врх купе, је испуњен бронзом, 
пуно ливен, и у њему се налази очуван фрагменr 
алке о коју се висак качио. 

Димензије: висина 25 мм, R - 24 мм. 
Датовање: m век. 
Непубликовано. 
Аналогије: Viundobona, Die Romer im Wiener 

Raum, Wine 1978, 273, М 187, Taf. 25, 187. 

20. Висак (paerpendiculum) - сл. 2/12 
Налазиште: Сурчин, археолошка ископава
ња локалитета "Калуђерске ливаде" 1991, 
МГБ инв. бр. 4443. 
Олово, ливење, бронза. 

Оловни, пуно ливени висак неправилног ку
пастог облика. У горњем овалном делу, налази 
се заливена бронзана жица савијена у облику 
алке, која је служила за качење. 

Димензије: висина 54 мм, R - 38 мм. 

Датовање: Ш-rv век. 
Непубликовано. 

Аналогије: Поповић И, ор. cit, Београд 1988, 
127-128, Т. XXIV, 5; Зотовић Љ - Петковић Н, 
Старе културе у Ђердапу, Београд. 1969, Т. 
ХХХVП, 1. 

Различита мерења људи су изводили од пам
тивека. Научна дисциплина названа метрологија 
( ,, '' од грчког "µетраv , мера, мерило и "Л.оунх , Л.о-

уоа - учење) одувек је тежила увођењу реда у 
различите дисциплинез. Мерење је одувек било 
везано за математику, и без познавања те науке 

не би било ни мерења. За различита мерења, као 

што смо већ рекли, постојали су и инструменти, 
који су се временом усавршавали. 

Инструменти за мерење тежине били су у 
римско време добро познати, а равнокрака вага 
коју су користили и Римљани и данас је нај
тачнији инструменr за мерење масе4• Поред ових 
вага они су имали и канrаре, којима су се 
служили трговци за најразличитија мерења. На 

многим надгробним споменицима који приказују 
трговце и занатлије видећемо и представу ових 
вагаs. 

Мале ваге типа теразија, као и мале кантаре 
користили су угалвном златари (aurifices,aurgril, 
argentari fabri) и лекари (medici) који су уједно 
били и фармацеути, односно сами су припрема
ли лекове и мелеме. За њихов рад биле су им 
потребне мале, прецизне ваге6• За сада су поз
ната два типа римских, финих, прецизних вага: 

теразијске ваге (бр. 3, 4 и 5 - сл. 1(2, сл. 2/1 и 
2) и канrари (бр. 1 - сл. 1/1 ). Први тип се са
стајао од основне хоризонталне полуге, једнаких 
кракова, на чије крајеве су се качили тасови. На 
централном делу налазио се покретни виљушка

сти део (бр. 3) или само обична алка за качење 
(бр. 4 и 5) о стабилан ослонац. Ове равнокраке 
ваге користила је и посебна служба за конrролу 
тежине новца7. Овај тип вага познат је са мно
гобројних локалитета& који су различито датова
ни у период од П до rv века. 

Други тип ваге, канrара (бр. 1 ), представља 
минијатурни кантар. Овакве ваге биле су раније 
познате под именом "римске ваге", а ми је данас 
знамо под грчким називом. Хоризонтална полу
га код овог типа је с једне стране два пута дужа 
него с друге стране и на тој дужој полузи налазе 
се само две мере које су мог:1е да се мере. Тег 
који се СТdвљао у та два положаја недостаје. 
Овај примерак на основу услова налаза датован 
је у крај 11, односно почетак Ш века. &ћи при
мерци оваквих (бр. 2 - сл. 213) вага потичу са 
различитих локалитета9. Оба описана типа пред
стављају преносне ваге, које су се лако носиле 
у кутији, а потом у uепу, што се односи првен
ствено на мале ваге, типа теразија. 

Овај "помпеански" тип кантара налази се на 
читавој територији некадашње Римске империје 

и може ес сместити у веома широке временске 
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оквире. Тип нсравнокраких вага, са само једним 
тегом који ес може померати по дужем краку 
полуге, на коме је обично урезана скала (бр. 2) 
широко је распрострањен. Ове ваге најчешће 
имају два опсега, два односа кракова: "тежу" и 
"лаку" страну10• Слику "римског" кантара види
мо и на рељефу из Остије11 , који приказује ме
сару. 

Бронзани или гвоздени кантари, као што 
смо рекли, веома су бројни, и датују ес у читав 
период Римског царства, од почетка 1 па све 
до средине V века12, и потичу са бројних ло
калитста13. 

Тегови су се развијали независно од ваге и 
они су најчешће плочастс, цилиндричне, лопта
сте, квадратне или нске друге форме14. 

Израђивали су се од различитих материјала, а 
најчешће од камена, олова и бронзе. Избор ма-

теријала, од којег су прављени тегови, утицао је 
и на саму тежину тега. 

Маса тегова одговара римском дуодеци

малном систему мера, у коме је основна мерна 
јединица либра, коју јс римска администрација 
раширила по читавом Царству 1s. Мања мерна 
јединица од либре (која износи 327,45 гр) је 
унца, и представља њен дванаести део (27,29 
гр). Наши тегови су израђени од олова или 
бронзе, сви су ливени, а понеки имају и ознаку 
тежине која је исписана великим латиничним 

словима (бр. 11 ), римским бројевима (бр. 11) 
и.1и имају ознаку коју представљају утиснуте 

тачке (бр. 16), урезан зракасти венчић (бр. 14 
и 15) или кругове настале утискивањем троу
глића (бр. 13). Понекад се ознаке на теговима 
јављају и у минама (1 мина - µva = 436,5 гр). 
То није ништа чудно, јер су многи грађани 

Сингидунума и његове околине били грчког 
порекла. 

Римљани су имали с.1едсће тежине: 16 

либра (liЬra) 
1/24 
1/12 
1/8 
2Jl2= 1/6 
3/12= 1/4 
4/12=1/3 
5/12 
6/12= 1/2 
7/12 
8/12=2ЈЗ 
9/12=3/4 
10/12=5/6 
11/12 
1 

унца (uпса) 
1/2 
1 
1 1/2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Ради лакшег руковања, већи тегови су има
ли гвоздене ручице, о чему сведоче остаци гвоз

дених или бронзаних алки и котови на њиховим 
горњим површинама. Такве алке имају и тегови 
бр. 8, 9 и 10. Тег откривен у Дукљи, из гроба 
бр. 131, који је хемисверичног облика има, та
кође алку за качење, а гроб јс датован на 
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назив 

scmuпca 

uпса 

sesunca 
sextans 
quadraпs 

tricns 
quincunx 
semis 
scptunx 
bes 
dodraпs 
dcxtraпs 
dcux 
liЬra 

тежина 

13,643 
27,287 
40,931 
54,575 
81,86 
109,15 
136,437 
163,725 
191,Q12 
218,3 
245,587 
272,875 
300,162 
327,45 

ознака 

:::,S 
S. 
S: 
S:. 
S·: 
S: .. 

почетак IV века 17 . У Бризију је откривено 
више различитих тегова, са различитим озна

кама за тежину. Тако урезан знак л је ознака 
за 5 либри, а х за 10 либри '. Такође се јављају 
и друге ознаке као: Ж за 38,3 кг, 11111 за 
тежину од 1,905 кг, 11 за 0,745 кг, + за тежину 
од 3,7 кг19 • 



РИМСКИ МГРllИ ИllСГРУМЕllТИ ИЗ АНТИЧКЕ ЗБИРКЕ МУЗЕЈЛ ГР ЛДЛ БЕОГРЛДЛ 

Тег под бр. 6 - сл. 2/4 има тежину од 101 
гр што приближно износи 4 унце (108,72 г). Тег 
бр. 7 - сл. 2/5 има т-:жину од 214 гр што је при
ближно 8 унци (217,44 г). Оловни тег бр. 8 -
сл. 2/7 са тежином од 1154 гр, одговарао би 
тежини од 3,5 либре (1146,07 г). Тежина тега бр. 
9 - сл. 2/8 од 134,5 гр одговара римској мери од 
5 унци (135,99 г). Тег бр. 10 - сл. 2/6 са тежином 
од 42 гр има нешто већу тежину од 10/8 либре, 
односно износи 1,5 унце, која је тежила 40,77 г. 
Тег бр. 11 - сл. 1/3 са својом тежином од 261 
гр всроваnю је некад износио 10 унци, чија 
тежина је била 271,8 г. Ознака која се на..1ази 
на горњој површини тега UNCIA VI са једном 
утиснутом тачком у средини би:н1 би ознака 
тежине за 7 унци, што износи 190,26 г и не 
слаже ес са самом тежином тега, чија јс вред
ност нешто мања од 10 унци. Тег бр. 12 - сл. 
1/5 са тежином од 31 гр представља римску меру 
од 1,4 унце, која јс износю1а 30,57 гр. Тег бр. 13 
- сл. 1/4 са жигом који се састоји од пет кругова 
и данашњом тежином од 258, 5 гр, одговарао би 
римској мери од 9,5 унци (258,21 г). Тег бр. 14 
- сл. 2/9 од 30,4 гр одговарао би римској мери 
од 1,8 унци, што износи 30,57 г. Тег бр. 15 - сл. 
2/10 са тежином од 28,45 гр нешто је тежи од 
једне унце. Тег бр. 16 - c.i. 2/11 са тежином од 
9,5 гр одговарао би приближно тежини од 1/3 
унце, што износи 9.06 г. 

Шестар, као инструмент, имао је широ~у 
примену и користиле су га различите занатли1е 

(зидари, клесари, тесари) а као математички ин
струмент користили су га архитекти и матема

тичари. Примерци које су користили занатлије 
били су углавном гвоздени (бр. 18 - сл. 1/8), а 
бронзани су представљали део прибора стручња
ка (бр. 17 - сл. 1/7). Можда су бронзане шестаре 
користили и каменоресци приликом израде 

скулптуре и декоративне пластике. 

На бројним римским надгробним спомени
цима приказан јс овај инструмент са осталим 

алатима које је користио одређени занатлија, 

· или чиновник који врши премеравање и контро
лу јавних и приватних грађсвина20. Мали, брон
зани шестари (бр. 17) са лепо украшеним кра
цима, обично геометријским мотивима, откриве
ни су у Мастинцима (Срем), Тешичима (код 

Прилепа), који је датован у царски псриод21 . Два 
примерка потичу из Паноније, а један јс откри
вен у гробу на некрополи у Јагодин малој и да
тован ЈС у IV век22. Овако широко датовани на
лази бронзаних, малих, шестара показују да је 
индснтичан, једном установљен облик био дуго 
у употреби. 

Гвоздени, велики шестари нађени су у Бо
љетину, Чсзави,23 а један примерак из Аквинку
му од бронзе је2~. Затим су ту примерци из Ne
mcsvamos-Balacapuszta, SaalЬurga, Compiegnea и 
из Combodunum-Kemptenea25. 

Висак је мерни инструмент којим се 
одређивала и проверавала всртикш~а. Овај ин
струмент јс до данас задржао исти облик. О ка
нап јс била окачена мала купа од олова, бронзе 
'или гвожhа. Понекад је тело од једног матери

јала. а део за качење од другог (бр. 20 - сл. 2/12). 
Пр~тпоставља ес да су бронзани и о:ювни при
мерци вероватно служили као математички ин

струмент, у употреби код архитската21i. 
Представе виска у уметности, нарочито на 

римским надгробним споменицима, веома су 
бројне27 . Висак је био и део инструмента "гро
маг", који јс служио за тачно одређивање правца 
приликом трасирања улица и путева, а такође и 

за одређивање међа у разграничавању зем

љишта:!S. Налаз из С. Митровице (horreum) ана
логан јс нашем примерку, како по материјалу од 
којег јс направљен, тако и по изгледу. Примерак 
из С. Митровице датован је у крај IV века29. 

Видимо, да сви ови римски инструменти, ка

да је једном усвојен њихов облик, остају непро
мењени кроз читав период Римског Царства. Тај 
облик је остао непромењен до данашњег дана, 
односно, био је опште прихваћен у свим перио
дима. 

Ове основне типолошке карактеристике, за 
све овде приказане инструменте, важе и данас, 

сем за инструменте коришћене за мерење масе, 

односно тегови. Распрострањеност ових инстру

мената сигурно је била широка, али досадашња 
незаинтересованост археолога за ове предмете 

вероватно је утицала на мали број публикованих 
предмета. Када већина ових инструмената буде 
публикована, вероватно ћемо моћи решити и ло

цирање центара њихове производње. 
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SТEEL YARDS AND BAIANCES 

Slavica Клтiс 

Since time immemoria\ various measuring devices were а 
part of men's everyday life. People used to measure thin~ since 
ancient times. The Departmenl for Antiquity of the Belgrade 
City Museum houses а rather good numЬer of measuriog in· 
struments whicb bave Ьееп dealt with iп this paper. From twen
ty specimens published here, twelve derive from archaeologica\ 
excavations, while eight of them represent stray finds excavated 
in antique sites. 

Тhе instruments for measuring weights were well known 
in the Roman times. Romans used two k.inds о( balances: 
Ьеаm sca\es (No. 3, 4 and 5) and stee\yards (No. 1 and 2). 
Small Ьеаm scales (fig. 1(2. and 2/1,2) as well as small 
stee\yards (fig. 1/1) wcre main\y uscd Ьу goldmisths and 
physicians, who were phannacists at the same time. The first 
type consisted of а basic, horizontal Ьсаm with equal legs, 
with pans hung from each extremity (lig. 2/1 and 2). On tbe 
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central part there was а fork-like pivo\ (fig. 112) or а simple iron 
ring for hangiog (Гig. 2/1 and 2). This type of balances is well 
known from mапу findspots which bave Ьееn dated to the 
period Ьetween the 2nd апd 4th century. 

The second type of balances - steelyard (No. 1 and 2), 
known also as »Roman balance• has two types: small steelyards 
(fig. 1/1) оо whose longer Ьеаm there are only two measures 
and Ьig steelyards (fig. 213) used Ьу tradesmen whicb had 
several measures on the longer lever. 

Weights developed independently from the Ьalances and 
most frequently they were plate-like (fig. 'lfl), ball-shaped (fig. 
1/3 and 2/6), square (fig. 1/4,5 and 2/9, 10, 11), cylindric or they 
were of some other form (fig. '114, 5, 8). They used to Ье made 
of various m:iterials, most frequently of stone, lead (No. 6, 7, 8 
aod 9) апd bronze (No. 10, 11, 12, 13, 14 and 15). The mass of 
weights coпesponded to the Roman decimal system, whose 



РИМСКИ МЕРНИ ИllСТРУМЕIПИ ИЗ АНТИЧКЕ ЗБИРКЕ МУЗЕ.ЈЛ ГРлдА БЕОГРЛДЛ 

Ьasic mcasuring unit was а pouod (327,45 g) aod а smaller оое 
an ounce (27,29 g) Ьeing its twelfth part. 

Compasses, as ап instrumeot, were widely used Ьу va
rious craftsmen (bricklayers, carpenters, stone cutters), scul
plors, architects and mathematiciaos. Craftsmen mostly used 
iron specimens (No. 18, fig. 1/8), while those of bronze, small 
compasses, represented accessories of specialists (No. 17, fig. 
1П). 

The р\umЬ-ЬоЬ is ап instrument used to set and control 
vertical lines. It was used Ьу architects and bricklayers, but it is 

also а part of the instrument for exact fixing Ьouodaries, when 
land had to Ье measured. lt used to Ье of brooze (No. 19, fig. 
1/6) or \ead. (No. 20, fig. 2112). 

The distriЬution of these instruments must have been 
\arge, but since the present interest of archaeologists has not 
Ьееn great for this kind of material, it is рrоЬаЬ\у the reason 
that only а limited numЬer о[ objects has Ьееn puЫished so 
far. When the majority of these instruments is puЬ\ished, we 
shall Ье in а position to easier locate their centers о( produc
tion. 
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