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Забелешке арх. Рихарда Штаудингера и ДР Јаюш Шафаршш 

Код већи:не римских гра'дова могу се 
назрети бар к,онтуре и 'Одредити .оквири 
које је тај г:ра'Д заузимао, док 'с-а СИНiГИ;Ј;У
нумом ни ТО није случај . ОКОЛНО'СТ да се 

римски град налазио у најужем у.рбаном 
језгру данашњег Бео,града, к'ојiИ у 'ЮМ делу 
има најмаље слободних 'l1QВРШИЈна за архе
ољошКtа истражwвања, Iне дозвољава да се 

са сигурношfiу одреде чак .ни оювири РИМ
{шOtг града. Поред тога, недостатак 'Iю~рет

ног археОJIОШКОГ материј ала, уз 'Чињеницу 

да и ОНО мало што је ПРOiнађено није у ПО"Г
пуиос'ГЈ1 лоцирана, QтеЖ'а"ва да се се-гледају 

пробле1\iU1 везани за историју римског 'Града. 

Налази 'са крај а :прошлог и почетка 'овог 
Еека, эабележеН'и у литератури, углавном 
се могу 'Вез.ати за епиграфске споменике, 
ретко за o-стаЋке пО'юретног материјала, а 

поготово :не за .арХ'итеК'Dонске објекте. Ова 
појава ·се објашљава, пре <свега, ,веЋИМ ИН
тересовањем за ову ;врсту СПQМен'июа . Изу
зет-;:-:о 'Се деша,ва да су эабележени iИ ови 

други налази. 

Све д,о осниваља Општинског музеј а 
града Београда, одно(:но да,нашњег Музеј а 

града Београда, налази оа територије рим
ског Сингидунума набашљани су эа Народ
ни музеј. Осниваљем Општинског музеј-а, 
ситуација се, између ,два раЋа, 'Изразито 

није промеНlила, али је УСЛQlвила пој 'аву [1а
сионираних ca-:К;УПJl:lа:ча античких ст.арина, 

који су не само поклоним,а 'веЋ И писаном 
речју задужили Музеј. Најпознатији ОД 

ових сакупљњча овак'ако је Richard Staudin
ger, порекљом Немац.1 Он је у периоду ОД 
1929. године па све до своје смрти, 1936. го 
ДИlНе, сакупљао, прилик.ом грађевинских 
рад'о'Ва, сав покретни материјал из СВИХ 

0поха Београда, нарочито керамички, ства
рајуfiи тако јединствену и најбројнију 
збир,ку керамике Београда, њој ,а се Да!нас 

чува у Музеју. Поред тога, ЧИНИ нам 'ое да 
је Шт-аудингер уредно !ВОДИО эа:белешке о 

свим налазима у току ј едне године, аљи, на 
)калост, сачу;вана је само забелешка за 

1934. 'lOaU1iY.'.!, коју У преводу ·с немачког је
зика ,овде у потпуности ДОiНосиЈ\.Ю 'с увере

љем да ће КорИсТ'w~ и и истраживњчима но
r;ије историје Београда. 

"За раGJIИКУ ·од нала-за из 1933. године, 
који ,сви потичу са једнйг места, и ЂО гра
дилишта HOlВe Патрија1ршије3 [Улица кнеза 
Симе МаРКQlвиh,а бр. 6] , керамички и неко
лик.о других налаэа потичу са лет гради

лишта, к,ој а су у одговарај уhrим планови:vrа4 

с·бележeu-ш словима В, С, D, Е и F [сл. 1, 2]. 
ГраДИЛJПIIта А и G нису дала НЈ.1јкаrюве на
лазе, нити кеРaJN"ике, нити било КlaЊBe дру

ге, аЈ!И заслужују пюкњу због других ра
злога. 

Керамичк'и и малобројни метални пред
мети при>казањи ·су на О:ВИМ таблама у при

родној веЛЈИЧИНИ и И3'ведени су у Тtринаест 
група према овом К'аЈрактеру . ;) 

На градиЛlИШТУ А, на УГЛУ Кнез-Михај
лове улице и Обили:hевог <венца нису нађе

ни iНика:кЂИ си'Vн'И обј екти. Разлог што га 
овде помињемо ј е 'шт·о заслужује да му се 
посве'ри па:ж:ња . Слој хумуса допира,о је све 

до саме у личне к'алрдме, па ку лтурНiИ слој 
на 'Гоме 'месту према томе уопште :није по

стојао. То, дакле, није било тле на кО'Ме би 
било ,о ста'Гака КУЛТYiре (Kulturboden). Ме
сто се налазило у близини 'В,арошког OГIJЊO

па , вероватно иеТlосредно испред њега, у 

незазиданој гласији . У прилог томе ГОВОРИ 
и чиљеница што је ту нађен један iМaCOBaH 
гроб, о чијој се ста,рсьсти и пореклу м,Q,же 

сЭ<м{) Iнагађати. М·огао би ПО!1'ицати из 1739. 
године, када су ТУРЦИ заузели Београд, или 
још веро(Ватније из 1. 789, када су га заузели 
Аустријанци под Лаудо.ном. На томе месту 
откопан је и један канал, који је ук,осо пре

сецао градилиште од "Руског цара" [ресто
ран "Загреб"] и о коме ћемо на другом ме
сту поближе говорити.6 
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На градилиurгу В [М. 1, Добрачина бр. 
14] нашли с!у се остаци ј едне грнчарске ра
дионице. и то једне велике Јаме з'а отпатке 
П,У1не уломака очигледно лоше урађеног по

суђа раЗ'fiе врсте, :юао и предмети представ
љени 'у групи ХII! .као nрнчаРСI<Ю оруђе и 
веће КQличине ШЉЗlIre !из лећи. Разни нала
зи наводе на заКЛ:iучак да је та г.р:нчарска 

радионица постојала и ра'дила у ,време ау
стријске окупације Беогрщца, од 1717. ДО 
1739. 'Гу су 'Нађене и сокле стубова или до
вратника, који мож,да припадају истоме 
времену. Откривен је IИ једЗ!Н одавно затр
пан бу;нар, дубок ок,о 8 ом, непосредно иопод 
данашњег нивоа УJIlИце, из к'ога се радиони

ца вероватно снабдев,ал,а 'водом. Нашао се 
ту и iЦеВiНИ всщовод, код кога са'м могао 

први пут у,становити о_гранак цеви постав

љен под прав-им углом. Нађено је 'и .,цоста 
УЛОМ'Зiк·а 'водоводних цеви, из чега се може 

закљуЧ'Ити да је ращионица и то произво
дила . На том град'ИЈ1'ИШТУ от,кри-вена је и 

половина темеља једне џамије, док се дру
га половИ'Н!а налазила iНa суседном ИlМiању, 

с леве стране. И ови темељи били су !ИСТИ 
као и темељи ДефтеРДЗlрове џам.ије, !На углу 
Улице Вука Караџиhа и Обиляћевог венца , 
откривени пре неJrОЛИКО година, поставље

ни на решетке ОД дрвених КoQчева. О овој 
се ЏЭiМ1ији за сада ништа 'Не зна. Џамију 
означену у туроком плану ОКЮ 1860, - не
к,З!Дашњу Бајрамбегаву џамију - морамо 

тражити на удаљености од једно 150 iМ, У 
ДЗlН'Зшњој Госпо-дар-Ј.евремовој улици. Џа
мија на npадилишту В вероватно је посто
јала још пре него шrrо су подигнути lВapo

Ш'К'И опк.опи у време измеђУ 1717. и 1739, а 
по слично изтрађе'Ним теме)ымаa била је си
гурно из ИC'rO"Г вре-мена као и Дефтердарова 
џамиј'а. Од кеРа!МИЧКИХ налаз-а, граДИJllИ1llте 
В дало је, на дуБИ'Н'и од ОКО 3 м, иеnпо рим
ског :материјала, као и материјала из 18. ве
ка и нО'Виј ег. 

Налаз-иште С на углу улица ДоБРЗiЧlИ.Не 
и СИ!\оfИНе, у Добра'чинroј бр. 15, дало је до
ста материјала из римског доба и 18. века. 
И ту је нађен jeдaIН масован гроб, у коме су 
b-ероваrrно сахрањени војници пали при 
освајаљу Београда под Макоом Емањуелом 
1688, с обзиром на 'Го да ое гроб налази у 
ок,виру варошких опк·опа, подигнутих после 

1717, када је .војска Е}вге-ниј'а --Савојског ос
војила Београд, ·али изван !З'НТИЧJro-средњо

ве·ковног Jlpaд'CKOf бедема. 'у ,самом гробу 
нису :нађени НИ новци н;и-ги .оружје 1ООји би 
послуЖlИЛИ за ње-гово даТО.вање. На гради
лишту С QТ,КОПЗlНа 'су и два велик·а римска 

надлробна споменика,' ипа'К би требало 
претпоставити да су овамо довуче:њи касни

је са неК'ос проба 'КОј:и је био подигнут не-
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што ви-ше. Осим тога, нађене су и римске 
пљ-оснате опеке 'и ј едан стари водовод са 
це-вима од neqeнe земље, к,оји је градили

ште пресецао У,К'ОСО у ПРЗlВцу на'Гиба терека . 

PZh1)Jl vo; .r)!"Ofl?/l1l 
I ZU а""", Тчn,""" <'" ,7.,-<"", ~.9J4 

B~<)9rqo( ,Af~"1 1'93.! 

Д, -~~ 

Сл.. 1. - Пл.а'Н.. jednoz дел.а Беоzрада са .честu
ха 'Н..ал.аза у 1934. zодunu. 

1. - Plan а'иnе par tie de Betgrade avec eтp~a
cements des fouilles de 1934. 

Нал·азиште D, у Господар-Ј ев:р:емавој 
улмци бр. 32А, на углу Калетэ;н-Ми.шине, 
дало је нешто керамике, пре свега !из 18. 
века. Осим римских опеюа, ,нађен је ту и 
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део камене секире ИЗ времена келтоюих 

С:юордиок.а. 
Налазиште Е у Поп-Лукиној улици, 

от.верено приликом пресецаља прилаlэне 

Сл. 2. - Место zде су 1934. zодuне, nрuли1СО..lt 
nросецања БраН1Сове улице, откривени ри.мС1Си 

zробовu (F). 

2. - Emplacement ои ont ete decouverts les 
tombes Tomaines еn 1934 lOTS du percement de 

la тuе Brankova (F). 

улице до земунског iМ'ocт;a, није дало РИ1.:I
оке налазе, чак ни НОВЭЈЦ, ИЗ чегасе :мо.же 

закључити .да је гробље, о коме се даље го-

вори, у римска доба лежала 'СЗЈМО на другој 
стра:ни улице. Нађена је само lКера1Мика из 
18. Бек,а. Ни у ПОП-ЛУ'КИНiој улици, чији је 
ниво []РИЛlиком просецаlliа ове у лице спу

штен за <ж!о 60 см, (Н]ису нађени римски 
предметм. Хумус је C'ru1зЭЈО непосредно до 
уличн{)[' плочник,а. Овде ј .е у ТDитЭJЊty једна 

од нај:старијих београдских улица, кОја је 
постојала још у риме",о доба. Налазиште Е 
ле>Юало је ист·о као и налаЗИ'Illте F и G, 
И3ВМI ·варошк<ог оrrкопа кој:и су Аустријан

ци подигли у 18. веку. 
Налазиште F је овакако најважније и 

најзанимљивије у 1934. години [сл. 2]. Ту 
сам установио неК!адашње РИМlс:юо гробље. 

За. разлику од 'Великог римског гробља., 
КОЈе се пружа на г.ребену брежуљка,8 од но
вог универзитета па у најмању PYIКY до по
четка Улице краља АлеК'сандра [Булевар . 
револуције], овде су нађени само ОК'рОМНИ 
гробови, вероватно из 3. и 4. ,век'а. о,копа
на су три гроба 'а3ИДаЈна римским олекама, 
од којих једна ноои .ознаку ПП Флавијеве 
легије. О садржини nробова lНe могу ништа 
рећи, јер нисам био присута'н ка!Ца су от
к.ривенrи. Нађена су ДЋа 'мала нащгр.обна 
споменика, један rC натписом.9 На целој по
вршини означеној црвеном бојом,10 на пла

ну бр. 3 [сл. 2], нађени су примерци римске 
керамике rсл. 4, 5], делом И3lврс-но очуsа'ЊИ, 
угљавном rпозна terra sigillata. 11 

Налазиште G је резултат раДО1В·а на во
ДОВ оду у Бранковој улици [сд. 2]. Нађено је 
више гробова са остацима ДРВЕЩIИХ ковчега. 
На једном старом плану Београд.а з'а прву 
т.рећину 19. века на 'авом MeCТIY је ущртано 
гробље. Изгледа да је то било хришћанско 
гробље на к,оме Ice са:х,рањивало ОД позно
РИМСК'QГ доба до 19_века.l2 На нала3ЮllТУ G 
иначе није биљо римских налаза, можда 
cтorra што се није канала довољно 'дубоко." 

ОТКiРИће великог ,БРоЈа гробова, кюји су 
зидан<и опек'Ом, опеКiQМ и K,aM$fQM КаЈО и 

саркофага, од Трг.а Републике - нарочито 
на простору између Кооавске и Улице М;ај

ке Јевросиме, ка'о и уз Еулев·ар револуције 
- до Голсвор'гијеве улице, одредило је пра
вац пружања јУГаиЈС'I'очне некрополе, .која 
је настала уз пут Singidunum-Vimina
cium.13 Такође, наласи гробо:в.а у Оиминој, 
Господар-ЈOIВзновој :и Јевремовој уЈИЩИ, од
редили су !Место и делимиЧ\но правац пру

жања севе;роисточне неroрополе римског 

Сингидунума.14 

Налаз једног римоК'ог nроба,15 1931. годи
не у БраiJiIJroВој улици бр. 16, био би !Недово
љан да се говори о 'НекрOiПОЛИ, ПОГОТОВО што 

се ради о ycarмљ·eнOM I1робу, к'оји је рађен 
ОД секундарно упот:ребљених стела. Од при
лога нађених у овом г.робу, помињ~ се оамо 

7 
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три бронзана новчиhа, једЭIН АурелијанQВ и 
два Клаудија Го'Гског. Налаз новца Клау
дија ГОТСКОГ је terminus post quem за наста
нак овог гроба. У истој улици , нађен је, та
кође, и ј еда'Ч \недовршен римски жртве
Нiик,16 док налаз фрагментоване стеле1 ; при
ЛИiК,0JI..1 градње "Призада" (Обилићев венац 
бр. 2) упућује да је стела могла бити доне
сена из непосредне околине. 

ОТКРИЂ е три римока гроба, на углу Поп
Лукине и Бранкове У.hице, као и ,два lНaд
гробна споменика, кој е помиње у прет:х,од
НОМ тексту Р. Шта.удингер , јаqио говори О 
ПОС1юјању некрополе, поготово што еу гро
бови откфивеНIИ у непосредној близини гра
ба рађено г од секундарно употребљених 
стела. 

На југозападној страни р.иМСКQ.г града 
једина улица к,оја би могла да О\Ц lч).Вара 
путу који је излазио 'Из цивилног насеља 
јесте ПОП-ЛУКЈИна улица, 'или ње.на непо
средна crколина, уз коју се фор:\!ирала ју
~ озаnад1l.а 'Иекроnола Сu'И'Zuду'н.ума . От,кри
ће гробова 1934, уз већ публиковани гроб из 
Бранк<Ове улице бр. 16, недвосмислено у.к.а
зу је на ПОСТОј ање југозападне некрополе, 
погс тово што је и у Карађорђевој УJIИЦ:.1 
пронађен "део римског споменика са ликом 
):<:енскюг БО}КЗlнств,а . "18 

Однос оевероисточне и југозапащне не
крополе остаје и даље нејао-ан према глав
нај некрополи, која се формирала уз пут за 

Виминацијум на јУГОИСТ>ОЧЈној страifIiИ града. 
Поставља се fIlитање - да ли су ове две iНe
крополе, североисточна и југозападна, на

стале уз пут који је излазио из насеља на 
сезеРОИСТОЧЈНој , односно ј угозападној отра-
1-:И, што нам изгледа највероватније, или су 
се формирале непосредно уз насеље и вре 
меном опојиле са ГЛaiВНОМ југоисточном .не
крополом. Ово спајање је на:роЧ'ито изра

зито код севеРОИС1\очне некрополе, иако ОТ

криве а;рхитравне греде С HaTIГAC(}:VI и по

СВе1\ОМ богињи Хекати (БОI1иња раскршhа) у 
ГоспоД,ар-Јевремовој бр. 41 упуhује на по
стојање излазног пута из града и на севе
роист.О:чЈној C'Dрани. 19 

Подсетимо се да је на 'северозападној 
сТ'рЗIНИ римског града био лщира!Н castrum, 
уз који се и форМ'Ирао римски град, из кога 
се могло lивлазити ·само у три правца. На 

TНlM правцима настале су и три римске 1ie
кроnоле. О Д06емз, ce-веРоисточнО'd И југо
источној, веn имамо до.ста подата'Ка. На\Ла
зи гробова на углу Поо-Луюине IИ Бранко
ве и у Бран.к:овој УЛИЦИ бр. 16, као и налаз 
стеле \нз Обилиhевом венцу -бр. 2, ДОЗВОЉ'а
ва 11ВРДЊУ да се може ГОВОРИТИ и о трећој, 
ДО сада не евиденТИРЗlној, ,неКРОПОJliИ рим
скюг Сингиду;нума. 

8 

Керами·ка нађена на углу Поп-Лукине и 
Бранко ве улице, у југозападној :некрсполи , 
припада римско-провинцијској кера'мици 
(сл . 4, 5). Формама и начином украшавања 
.nС P::-·ЗЈ:икује се СД до данас пронађених 
npv..MepaKa у Сингидунуму . На овом HaJla
зишту најз~.ступљенији су крчази с једном 
дрш.кюм , КОЈИ су, вероватно, као и познати 

примерци, били црвено пе'iени и обојени 
црвеном бојом у ГЈрњем делу суда. Штау
ДИН.гер у својој забелешци не даје никаюве 
по~атке о фактури .ових судова, али је ја
сно да, lНa основу познатих форми, 'Може

мо. говорити О устаљеном облику .юрчага 

К'ОЈИ ,се и даље налази, случајно или при
ликом искюпавања, ка'КО у некрополама, 

так,о и у цИВилном 'насељу. У збирци Од

сека за антику Археолошког одељења у 
Музеју града Београда заступље:-Iе су све 
форме које карапперишу и налазе са' у гла 
Поп-Лукине и Бранкове улице, изузев кр
чага на сл. 4/1. Кр'Чаг са тролисним отвором 
(сл. 416) идентичЗ'н је крчагу који је прона
ђен у некрополи на Булевару револуције 
бр. 72- 78.20 Према томе, и овај крчаг из .iy
гозаnадне некрополе, најверо"Ватније је биа 
тамнозелено глеђо сан, к·ао и крчаг са Бу
леВЗl?а револуције. 

Полулоптасту зделу. коју је юд IlIтау
ди:нгера ,откупио Народни .музеј у Беоrгра

ду, и !К,оја је данас изљожена у п оота'В цти Му
зеја, М. Бирташевић је определила као ра
новизантијску зделу.21 Очигледно је да се 
ради о СУДУ римск,о-провинцијске провени
ј енције, на којем се налази орнам6НТ у виду 
листова и полумесеца, изведен печатом (сл. 
4iБ). 

Углавном све до ·сада пронађене плитке 
зделе на територији Сингиду!нума рађене 

су од црвено печене земље, мада има , исти

на, 'врло рет.ко и сиво печених здела, iПа би 

и зделе (сл . 5110, 5112), нађене приликом ре
гулисања Бранкове улице 1934. године, мо
гле бити од црвено печене земље и обо,јене 
црвеном бој-ом. 

Мин.rијату;рни .судови из југоза.nадне не
I<рополе (сл. 512, 4, 5, 7 и 8) формама и тех
ником израде ничим се не разликују од до 
сада пронађених ,судова у различиТlИМ де
JIовима гра·да. 

"у мапи с наЛЗ"3iима/~2 које смо већ описа
ЛИ, налази се и један лист са скицом (сл. 6) 
и описом налаза у 3адарск.ој улИiЦИ, Beo",ra 
значајним за топог.рафију Ои.н.mДУЈНУма. 
Стога и дајемо Ш'I'аудингеров текст У пре
воду: 

"Исто као и на суседној парцели У [сл. 
6], на .којОј је пре 6 до 7 година :ПОДИIUiута 
HOBorpaдwa, тако су и овде, цело.м iIl0ВРШИ

!'!{ћ'4 [,на сл . 6 - обележено јаЧО1\1 црном 60-
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ј ом], 'Нађени многобројни римски остаци 
како керамич:ких ЈПОС)'IДа тако и опе-ка фор

мата 29 Х 29 Х 5 'см са пе-чатом легије ПП 
Флавијеве и форшат.а 28 Х 42 см без печата. 
На месту обележеном са А, у 3адарокој 
улици, ;нађен је, :на !Дубини соа 1.60 м, шут 
једне ОИ'гурно римске куће, измешан с људ

СКИМ К'Qстима и мало'бројlНИМ 'о:стацима ке
рамичюих посуда. Ту је !нађен и темељни 

ЗИД, који је укосо 'пре-сецао ;радил:иште [сл. 
б], дебљине 28 см, начињен од цигала фор
мата 28 Х 28 Х 5 см, са спојницаr.lJ'iа од мал-

-

, 
, 

имбрекса. Здра:вица се појавrила на просеч
ној дубини 2,5-3 М." 

Податак 'Који нам је оставио Ш'т,аудин
ге-р, веома је значајан о проотирању рим

ск'ог цњвилrног насеља. Исти;на, у Задарокој 

улици, ост;аје нејаоан 'однос, у 'Ве.р'I1икал'Ној 
страrrиграфији, куће юд плетера према оста
цима 'Грађевине зидане тврдИ!м материја
л,ом. Слој кућа од плетера, iQпредељен као 
најранији г.рађesински х,ориз.оIНТ у Оинги

дУ1нуму, д·о сада је једино, оа сигурношћу, 

издвојен на простору испред HOIBe ЗЈ'раде 

Сл. 3. - Римска 1СераМИ1Са нађена 1933. 20дU1tе у улuци Кnеза Симе Марковића бр. 6 (7). 

З. - Ceramique romaine decouverte еn 1933 dans ta rue Knez Sima Markovic J'VQ 6 (?). 

тера. Код ,овог зида нађени ,су знатни оста
ци некадашњих зид(){на од плетера једног 

,очигледно скромнијег здања. Ова кућ!а је 

оигурно стра'дала у пож,ару, јер ,су на зидо

вима 'били 'ВИДЉ'иви ј асни трагови пруhа 
које је к.арбон.изирано у:след т.оплоте. Поред 
тога, нађени су зна'I1НИ остаци дрвета пре
твореног у угљен, ,веро.ватно 'од исте 'Кан

струкције. Овде су нађени остаци тегула и 

Филозофск,ог факултета (Васина улица), 

I1де ·су ОТlК'ривене рИ!мске терме.23 Налаз у 
3щцарскюј 'Ул-ици, као и lоткрива приликом 
радова на откривању темеЈЬ'а Наро\Цне би

блиотеке на КОСа'Нчиhевом 'веНЦу,24 и у по

друму конака Кнегиње Љубице25 (Кнеза 

Симе Марковиhа бр. 8), све у непосредној 
бљизиН!И Задарске улице, говори ~a је овај 
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4. _ Ceramique Tomaine decouverte еn 1934 d t'intersection des rues Рор Lukina et Brankova. 
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СА. 6. - Задарс'Ка уm.ща 
.место (А) zде су 
откривени 

остацн рu.м.СКUХ купа. 

6. - La тuе 
Zadarska et 
L'emplacement 
щl. furent trouvees 
les fondations 
des maisons romaines. 
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Сл. 8. - Део ри"ltс'Ке стеље са натnисо.К, нађена 
близу Чукур -чес.ке. 

8. - Frаgщеnt d'une stete rощаinе avec inscrip
tion, trouvee pres de Cukur cesтa (Fontaine de 

Cukur). 

део Београда био обу~ваћен римс~им гра
ДОМ. 

Тражећм податке iQ Рихарду Штаудин
геру, добротом Олге Шафарик, добио сам 
из засcrале архиве др Ј.анюа Шафарик.а не

колико цртежа, lИюји су Ice једини сачували 
у Београду из богате остаВ!Иlне овог вред
ног прегаоца . 26 НаИiме, ради се о преписи
ма -гри епиграфска споменик'а, 'Нађена. у ра

Зличитим деловима Београда, к,оји су данас 
изгубљени . Садржина тек.става на спомени
цима одаtБНО ј е позната.27 Међутим, не ових, 
об.rnик и димензије, а погютово не и преписи 
у оригиналу са цртеЖ!Иlма опомениња. 

Сл. 9. - Ри.м.С1<и жртвенuк са посветом Јуnи
теру, 1iaDe1{ 1<од С1<УnШТU1iе Социјаљистич 'ке 

федеративне републике ЈуzослаВ~tје. 

9. - иn auteL des sacrifices romain consacre а 
Jupiter, trouve pres de t' Assemblee nationaLe. 

Најлозна'IlИј:и међу овим опоме,н'ИlЦима је 
"Римски ~aMeн с натпиоOlМ, IПло"Ча 'од белог 
као шећер мермера, иск,опана у Беоnра,ду, 
у авлији семеништа богосл.ав.сш:ог; била је 
вероватно над уласк!Ом у купалишта ј ,авна." 

Ова-к.о је испод цртеЖ!а, к,ојlИ је рађен у 
ОЛО8ци, заrrnиоа.о Шафарик (сл . 7). 
Плоча је данас изгубљена, била је ви

сока 0,40 М, широка 0,61 м (подаци tЛjрема 
књ'Изи Inscriptions de 1а Mesie Superieure, 
Beograd 1976, 73) Нађена је пре 1868. годи
не, јер је те гощине F. Kanitz пом,иње у ОВО
ј-ој књизи.28 

Горњи подаТа!К Шафарика дозвољава да 
се Mec~o налаза овог споменика ЛОЦИ1ра на 

простору између улица Париске, Кнеза 

13 
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Cm.1e Марковиh'а iИ Улице 7. јула, тј. на про
стору северозападrно од Саборне цркве до 
зграде Француске 'амбаса.де.29 Још један по
датак, захваљујуh.и цртежу спамениК'а, је 
веома важан. На ДО ,сада објаЋЉеним фото

графијама недостаје доњи десни угао пл.о
че, док се на цртежу ·види 'и тај део, тако 
да је облик плоче јсада у lЛотпуности са
гледан. 

У многим ДОПУНЗIМ,а читања текста са 
споменИК1а, J1Iоједина ,слова ,су Д·ОПУЊЗlВана, 
иа:кю се виде на овом препису. Намера нам 

није !Да о томе ра:сn:рављ'8'МО. 

Због великог значај.а споменика наводи
мо последље издање те:к,ста,30 ОС'I1ЭЈБљајуhи 
могућност да овај препис ШафаРИlКа (сл . 7) 
ПQМогне, евентуално, у Iразрешењу бројних 
спарних места ч,итања поједИНiИХ редов·а. 

Alma lavacroru.m de sax[is deci1do 
lympha 

Et su.nt ех lapide perfectae [piscinaJe 
pulchrae 

Laetis inque locis natus rlacus. Quae] 
tamen ipsis 

Типс сит sospes erat coniux [sacravit] 
in ивuт 

5 Emeritis quondam A!exandr[iJ [2-3Ј 
nomine dignae. 

Raucisoni !apidoso cadunt lde fonJte (?) 
Ziquores 

Тат laudati operis dominus 
[veteranus?J et auctor 

lп suae memoriam voluit COn[BeCTaT~] 
maritae. 

Ut tamen et lector потеn [cognosce)re 
possis 

10 Singulae declarant exordia l[itterJae 
primae: 

АеНа сит Tertia subole ае coniuge 
fcastaJ . 

Друnи споменик је фРЭЈI1мен'Юв,<iна ·стела, 
нађена "близу Чукур чесме ... ". Цртеж је, 
так,ође, рађен ОЛОВК:ОJ,t (сл. 8). 

Ка.КО видимо из прилож6Нor цртежа, на 
стели је било седам редова текст.а , К'Ојима 
код веhине недостају почетна слова, шro ј е 
нарочито видљиво у реду 1, 2, 3 и 6. Ре'iИ 
су растз:вљене троугластим урезима. 

Читање овог текст.а у JIајновијем и~.цању 
римсюих споменика из Сингидуну'ма31 дато 
је у ·следећем обљику : 

D(is) M(anibus) 
Corneliae С. f(iliae) 
Priscae quae 
vix(it) ann(is) XVI m(ensibus) VI 

5 dieb(us) XVIII 
[CoJrn(elius) [PrJis[cJus 
r. . .Ј RISVIRC С.Ј. 

т.реhи споменик који на,м даје Шафарик 
је жрт.веник са 'Iюоветом Јупитеру Патер
иу. сВ'И споменици из Синг.идун.У'М'а, с по
свет·ом Патерну, Ha.ђ~ су оК'О Саборне цр
кве у Улици 7. јула, nдe се пре'I1поставља 
д.а је био фОРУ;М:, :изузев овог и жртвеника 
који је 1935. године откривен у Доситејевој 
улици бр. 1. 

Податак Шафарика 'да је "K a1MeH РИМ
ски, нађен у Београду код Батал-џа,мије, у 
плацу roсп. Капетана Ђорђа Влај'к,о.виhа, 
до rроба са многим римским цигла-ма; ви
сок је 2 сroпе (у марту 1866)", !Веома је зна
чај 'ан, јер му сада тек знамо облuк u виси
"у. Цртеж (с.л. 9) је рађен перо .... 

Читаље текста на 'овом (шоменику никад 
није било спорно, али га ипак због целине 
п,о.нављаrмо.32 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
Pater(no) 
Aur(elius) Iu!i 
anus m(iles) 

5 l(ibens) p(osuit) m(erito). 

3а.хваљујуВи подацима арх. Рихарда 
Штауди.нгера и др Јанка Шафарика, наша 
сазН8.Њ'а о римском ОингидytНУЈМу барем су 
делими'iНО употпуњена. 3а6ележИ1ВШIИ их 

данас, помови ће нам сутра. 

НАПОМЕНЕ 

1 О Рихарду Штаудингеру. архитекти ПО 
професији и археологу-аматеру, не знамо мно

го, чак ни место где је рођен , а рођен је, нај
вероватније, 1875. године у Немачкој, јер кад 
је умро - имао је 61 годину. "у Београд је 
дошао 1927. године. Боем по природи, није 
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имао сталан радни однос, већ је једно време, 

колико сам успео да сазнам, живео од сред

става која је добио од Општине града Београ
да за израду макете Београдске тврђаве. На
рочито је показивао интересовања за историју 
старе српске куће, како у Београду , тако и у 
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Србији па је о томе и написао рад: Кућа грч
ко-оријенталског типа у моравско-вардарској 

долини, Гл.аС1Щ'IC ГеО'lрафсх:оz друштва, XVIII , 
Београд 1932, 46-58. Има индиција да је уче
ствовао на археолошким ископавањима у Сто

бима. Писао је о открићу римског пута у До
ситејевој и Влајковиhевој улици у више на 

врата. Бавио се и пројектовањем зграда, које 
су саграђене на Дедињу и у Улици Милутина 
Бој ића бр. 4. Умро је у Београду 18. августа 
1936. године, оставивши жену и двоје деце. О 
Штаудингеру уп. М(илослав) Ст(ојадиновић) , 

In memoriam Рихард Штаудингер, "Правда", 
20. август 1936, страна 10. и књигу умрлих за 
1936. годину на Новом гробљу у Београду. 

2 3абелешка је сачувана у виду мапе, у ко

јој су две на машини куцане странице текста, 

I<ao и цртежи судова дати на таблама које су 
груписане у тринаест целина, како то и сам 

зутор наводи у тексту, као и три плана. Мапа 
се данас чува у Музеју града Београда, у Од
секу за средњи век Археолошког одељења, не

заведена нити регистрована под неким бројем. 
Малу је Штаудингер поклонио, највероватније, 
Општинском музеју непосредно пред смрт, за
једно с једним делом своје збирке. Други део 
његове збирке откупио је Српски семинар, коју 
је 1947. године уступио Музеју града Београда. 
у овом раду издвојили смо само судове, који 
обликом и орнаментиком одговарају римско
-провинцијској керамици, не упуштајуhи се у 
анализу судова касније провенијенције. 

3 Како је од цртежа са археолошким ма

теријалом за 1933. годину једино сачуван један 
цртеж, паша слика бр. 3, ТО смо склони да ове 
керамичке налазе вежемо за овај локалитет. 
На слици су дати лонци са две дршке, полу

Jlоптасте зделе и тањири с прстенасто профи
лисаним дном - типична римско-провинцијска 
керамика која се и данас налази у цивилном 

насељу. 

4 Штаудингер је у својој мапи оставио и 
три плана на кој има су обележена места нала
за у 1934 . години, од којих доносимо само два 
(сл. 1 и сл. 2), док је треhи план скоро иден
тичан плану 1 (сл. 1), с том разликом што је 
место налаза, на данашњем углу Поп-Лукине 
и Бранкове улице, дато на плану ситније ра 
змере. 

5 Сви цртежи покретног материјала дати 
су у размери 1 : 1 и разврстани су према обли
цима, без обзира на временско опредељење 

(римски , словенски, турски, аустријски) и ме
сто налаза, тако да су им, ако није позната 

фактура, барем димензије одређене. Место где 

се данас чувају ови судови, није нам познато. 
Штаудингер је био велики пријатељ са др Ми
лославом Стојадиновиh.ем, потпредседником 
Општине града Београда, па му је, највероват
није, поклонио већину ових судова, а овај их 
је 1952. године продао Музеју града Београда. 
Успели смо да препознамо само један суд (сл. 
~/2). 

6 Нисмо нашли где је Штаудингер о томе 

писао. Вероватно није ни стигао, јер га ј е смрт 
претекла 1936. године. 

1 Ради се о двема добро познатим стелама 
које су нађене на имању Црвеног крста; пу

бликовао их је Н. ВУЛИћ, Сnо.м.е-иuк, LХХVП, 
Београд 1935, 61-63, бр. 73-74. 

8 Налази римских гробова код нове зграде 
Универзитета, како саопштава Н . Жупаниh , 

Годишњак СКА, ХХIП, Београд 1909, 208, за
вели су Штаудингера да почетак југоисточне 
некрополе стави скоро у средину римског ци

вилног насеља. Данас је устаљено мишљење 

да би ова главна римска некропола почињала 
од Трга Републике, или у његовој непосредној 

близини. 

9 Споменици које помиње Штаудингер. 
нису до сада забележеnи у литератури и нови 
су допринос броју откривених епиграфских 

споменика у Сингидунуму, поготово на ј уго

западној страни римског града. 

10 Наша слика бр. 2 , обележено јачом цр
I-юr.l бојом. 

11 На таблама које је оставио Штаудингер 
у својој мапи налаза за 1934. годину, од орна
ментисане тера сигилате нема ни један при

мерак, као ни глатке сигилате. Ми смо на на
шим сликама 4, и 5. дали сву римску керамику, 
која потиче са налазишта F (сл. 2), изузев два 
крчага слична крчазима на сл. 4/3. 

12 Ради се о српском гробљу које је преме 

штено касније на Таш-мајдан, непосредно око 

цркве Св. Марка. 

13 д. Гарашанин, Неколико римских гроб
ница из Београда, Музејu, 2, Београд 1949, 
146-154. 

14 В. Кондиh, Римски налаз из Вишњиh.еве 
улице, Годuшњак zрада Беоzрада, VII, Београд 
1960, 29-36, са скицом једног дела римске не
крополе . 

1:1 Н. Вулић, Coo.m;e-иu'Х:, LXXI , Београд, 

1931, 23, бр. 623 и 624. 
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22 Цртеже судова, као и планове, Штау
дингер је обрадио у првим месецима 1935 . го
дине. Скицу коју прилажемо (сл. 6), обрадио је 
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QUELQUES DONNEES INEDITES CONCERNANT LЋISТOIRЕ DU SINGIDUNUM 
ROMAIN 

Notes prises par Richard Staudinger et Janko Safarik 

Dragoljub Bojovic 

L'un des p1us соппи col1ectionneur d'objets 
де l' Antiquite а Be1grade entre les деих guerres 
fut Richard Staudinger, Belgradois d'origine 
allemande. Il avait recueilli, des 1а fondation ди 
Musee de lа vШе de Be1grade еп 1929 jusqu'a 
sa mort survenue еп 1936, tous les objets faci
lement transportables dignes d'interet histori
ques et de toutes les epoques, specialement des 
objets еп ceramique. Tout сеlа etait гесuеШi 
lors des creusements des fondations роиг 1es Ьа
timents et les travaux publics. Les objets de
couverts furent soigneusement cataloguees par 
Staudinger, mais, malheureusement, seulement 
les notes de 1934 furent conservees. Les notes 
prises par lui composaient ипе sorte d'atlas ои 
etaient sur des p1ans de Belgrade indiques les 
lieux de decouverte avec les desins des objets 
recueillis. 

Nous avons pris еп consideration де cet atlas 
uniquement les objets de l'E~poque romaine. Les 
Шustгаtiопs 1 et 2 nous font voir les етрlасе
ments des Неих de decouverte еп 1934. Une des 
decouvertes les plus connues est lа necropole ro
таЈпе (ш. 2, F) trouvee lors du percement de 
1а rue Brankova. Dans cette necropole оп а 

decouvert trois tombeaux construits еп briques 
portant lа marque de lа legion IV Flavia et deux 
monuments funeraires еп pierre, dont ип, соmте 
l'а note Staudinger, portait ипе inscription qui 
est restee inconnue car, malheureusement, per
sonne пе l'avait transcrite et les deux monu
ments sont perdus. А cet endroit оп а trouve 
ипе grande quantite de vases, des fragments et 
mете entiers, de provenance romaine provin
ciale (4 et 5) dont lа plupart sont aujourd'hui 
perdus. 

16 

Grace а lа decouverte des tombeaux, notes 
par Staudinger, аи croisement des rues actuelles 
Brankova et Рор Lukina et аи tombeau trouve 
dans leur voisinage, аи 16 de lа rue Brankova, 
оп peut etre sur де l'existence а l'epoque romai
пе d'une troisieme necropole de Singidunum 
situee аи sud-ouest de l'agglomeration. 

Dans ces notes de 1934 Staudinger пе men
tionne qu'une seule decouverte еп 1933 et сеlа 
еп creusant les fondations du nouveau patriarcat 
dans lа rue Knez Sima Markovic .NQ 6. De tous 
les dessins de 1933 il n'est reste чи'ип seul (3) 
c'est pourquoi nous sommes епсНп а. croire чие 
lа ceramique decouverte provient de се Неи. 

De тете dans l'atlas de 1934 nous avons 
trouve ипе feuille avec ипе esquisse des objets 
trouves dans la rue Zadarska (6) . Се sont еп 
l'ealite des fondements еп briques d'un batiment 
et des restes d'une maison construite еп treillis. 
Les donnees чие nous а laissees Richard Staudill
ger sont d'une gгапdе importance pour 1е рlап 
du Singidunum romain car оп пе savait pas 
auparavant avec surete чие ces Неих avaient 
fait partie de l'agglomeration romaine. 

• 

De lа riche donation du docteur Janko Sa
farik il n'est reste а Belgrade que trois dessins 
d'inscriptions epigraphiques romaines sur ип 
monument trouve sur lе territoire de Singidu
пит. Tous les trois monuments (7, 8 et 9) sont 
perdus. Il est vrai que le texte inscrit sur ces 
monuments est соппи mais lа forme de ces то
numents nous est restee inconnue ainsi que leurs 
dimensions. 
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Grace аих dessins conserves de Safarik рош' 
lа ргеmјеге fois nous pouvons connaitre lа forme 
de l'autel des sacrifices (9) ainsi que sa grandeur. 
Il п'у eut pas de difficulte а 1ire lе texte sur le 
premiel' monument, се qui n'etait pas lе cas des 
deux autres (7 et 8). Le dessin de lа dalle de 
рiепе (7), aujourd'hui pel'due, nous fait voir 
qu'il etait question des thermes а Singidunum се 
qui pourrait nous aider а resoudre la question de 

ces thel'mes dont оп n'etait pas d'accOl'd aupat·
avant. Le troisieme monument est ипе stete 
funerai re (8) trouvee pres de lа Fontaine de Си
kur dans lа гие DobraCina. Сотте оп peut Iе 

constatel' sur lе dessin il у avait sщ' lа stele sept 
lignes ecrites auxquel1es роиг lа p]upart тап

quaient les pl'emieres lettres се qui est sш·tоut 
le cas des lignes 1, 2, 3 et 6. 




