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РИМСКЕ ТЕРМЕ У ПАРКУ НА СТУДЕНТСКОМ TPI'Y У БЕОГРАДУ 

Још једном се показало, као и безброј 

пута до сада, да где ГОД се закопа у нај

ужем урбаном језгру Београда, l'.юже да се 

наиђе на остатке римског СИf-~гидунума. 

ИСТО тако, сви ДО сада откривени археоло

шки предмети, како ПQкретног :материјала, 

тако и архитектонских остатака , на про

стору који је захватао римски град - ти

nicipium i colonia Singidunum, производ су 
случајних откриhа. На жалост, не ради се 

о недостатку евентуалних дугvрочнијих 

програма истраживања, ни на срећу једне 

ОД на јмлађих научних дисциплина - о не

доста'гку стручњака, већ, пре свега, мало 

је слободних површина на кој и.'\IIа би се 

обавила археолошка ископаваља ширег 

захвата, а нема довољно ни финансијских 

средстава којима би се у што краћем вре

мену истражила што већа поврuщна . 

Радници Грађевинског преду~.sећа "Но

ви Београд", копајуhи , 1968. године, ров у 
који би се поставила цистерна З:Ј. мазут из 

које би се грејале просторије зграде у Ули

ЦИ Студентски трг бр. 15 (зграда Градског 

комитета СКЈ), наишли су у северозапад
ном делу парка на Студентском тргу у Бео

граду на добро очуване остатке римских 

зидова (сл. . 1). Откриhе је пријэзљено За

воду за заU1ТИТУ споменика културе града 

Београда. Након изласка стручн>зка на те

рен, договорено је с представницима Гра

ђевинског предузеh.а , Пројектантског бироа 

и Градског комитета да се даљи грађевин

ски радови обуставе, јер се показало да је 

неопходно обави~и заштитна археолошка 
;rскопавања. Исте године, средствима За

вода за заштиту ·споменика културе града 

Београда - обављена су мања археолошка 

истра:живања. Ископавањима 1968. године 

KOHcтaloBaHo је, на основу ОТКр:'lћа базен а 

за хладну воду, очуваних стубиfiа хипока

уста, као Ј:1 сачуваног префурнијума, да се 

ради о остацима римских терми 

Године 1968. испитана је релативно ма
ла површина. Показало се да су терме врло 

добро очуване и да се, рестаурацијом и 

конзервацијом, :могу презентирап! као пр

ви очувани архитектонски објекат унутар 

уимског ЦИВИЛНОГ насеља. 

3аштитио искоnава'Ње 1968. ? t1д~ше 

у недостатку веЋИХ финансијских сред

става, радови у 1968. години трај али су све

га десет дана, тачније од 6. до 16. септем-
6ра. 1 Међутим, резултат није изостао. Пока

зало се да су остаци зидова, у ствари, оста

ци добро очуваних римских терми. За

штитним ископавањима истражена је по

вршина ОД сса 90 квадратних ме'1'зра. 
Како је ровом за цистерну унапред 

одређен положај сонде, то се у настав

Ј; У заштитних ископавања приступило 

nроширењу рова, према западу и југу, 

са две сонде. ОДi\1ах испод дебелf.'l' слоја 

хумуса наишло се на скелетне гробо

ве. Показало се, током ископаваља, да се 

ради о остацима турског гробља, које се у 

средњем веку налазило на овом простору. 

Турски гробови, барем већина од ЊИХ, у

копани су у римски шут, који местимично 

почиње већ на дубини 0,60 м од нивоа 

асфалтних стаза у парку. У вертикалној 

стратиграфиј и турским гробовима претхо

ди римски шут, тј . остаци терми . Испод ни

воа терми нису нађени остаци стариј е кул

турне припадности, који би упућивали на 

постојање живота на овом месту пре до

ласка Римљана у наше крајеве. 
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СА. 2. - Римске тер.ме, стање, после искоnавања. 
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Сл. 1. - Место 11 положај сондu у парку па (.'тудеnТС1<:О.At. Tp'lY. 

L 'emplacement des sondes arcl~eologiqttes faites dans Le ратс de la Place des Etudiants. 

Сл. 3. - Римске терме, осnова npojeKTOBa1tO'l С'1'ања. 
Les t1termes Tomains, plan des jondement. 
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Прва ОТl{ривена ПрОСТОрИЈа терм и, про

сторија 1, кој у образују зидови бр. 1, 2, 3 и 
7, само је делимично очувана (с.я . 2, 4, 8). 
Довољно, ипак , да се сагледа ЦЕ::.ЈiИна. Ова 

релативно мала просторија , димензиј а 

3,15 Х 2,20 М, имала је два улаза (сл. 3). Је
дан се налазио на западној , други на ју

жној страни просторије. Ни један од улаза 

није могао да буде сагледан у це.~ l!НИ. Улаз 

на западној страни просторије ! нешто ј е 

Јаснији, док се "према траговима у поду на 
јужној страни"2 може говорити ') другом 

улазу. 

Сл. 4. - Очува1tu под у J!.aK01t1tKy~lty и хunо
'Каус'г у 'Кал.дарuју.oI(,У , 

Le ptanche1" conser ve dans te laconicum et t'hy
pocau.:: te dans te caldarium. 

Просторија I имала је " ... ~ЏJД од де
белог премаза црвеног хидростатичког мал

тера. Под на слоју са зидовима има зао

бљен кос премаз . Премази на зидовима 

просторије су бројни, укупно их има 

13 ... ".3 Испод пода ове просторије налазио 

се хипокауст (сл. 4). 'Унутрашњосг ове про

сторије загреј авана је пом:оћу опека званих 

tegulae mammatae, које су се са'iувале, јп 

situ, на сва четири зида (зид бр . 1, 2, 3, 7) 
ове просториј е (с-" . 2, 4, 5, 6). 
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Сл. 5. - CUCTe..lt заzрејава-ња вертuкалнuх зи
дова у лако'Uu'Ку ..... у. 

Le systeme ае cl1.auffage des mur s dans le la
conicum. 

Сл. 6. - Остачu nрефурнuју.ма и под у лако -
1t'l.tKy.lty. 

Les r estes аu prefurnium et te plancher da11.s te 
laconicum. 



Сл. 7. - Део uстражеuoz калдарuју.ма У1{uште-
1{OZ ТYPCKU.At кан.ало.м.. 

Иnе partie du caldarium аЫте рат le canal turc. 

Сл. 9. - Део uстражеuоz uсто'чuоz базеuа У 
Фрuzuдарuју.му. 

Иnе partie du bassin de l'est dans te jrigidarium. 

Сл. 8. - Место и nОJl.ожај TYPCKOZ канала У 
односу иа ри.м.ске тер.ме. 

La position du canal turc рат rapport аuх ther
тез 1"omains. 

Сл. 10. - Изzлед о'Чува1ЮZ пода у јужuој аn
сuдu у калдарuјУ.ItУ. 

Le p[ancher C01tServe de l'abside du sud dans [е 
ca!dariuт. 

~~ 
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-у источном делу просторије I налазио 

се "префурнијyt\'I: и од њега су констатова

ни паралелни зидови и јако трошан свод 

улазног канала'" (сд, З, 4, 6), CBO/i, префур
нијума зидан је опеком. На bel-:l'IНИ опека 

налазио се жиг: LEGIIIIFF. 
Просторија 11, образују је зидови бр . 2, 

3, 9, 10 и 11, која се налази јужно од про
сторије I, имала је хипокауст ЧLJји су СТУ
биhи изведени опеком димензија 19 Х 19 Х 
Х 6,5-7 СМ (сд, 2, З, 4, 7), Стубиhи хипокау
ста распореljени су по одређеном низу, по

чињући непосредно од зида бр. 2, који је 
раздвајао просториј у I и просторију 11. 
Стубићи су удаљени један од ;.wyror, ПО 

ширини просторије, 25-38 см, а по дужини 
просторије, раздаљина између стубића хи

покауста износи 25-35 см. На скоро свакој 
опеци, узиданој у стубиће хипокауста, на

лазио се недовољно јасно утиснут жиг: 

LEGIIIIF1, 'у једном стубиliу, кој" је носио 
под на суспензурама, највише је очувано 

осам опека (с.я. 4). 
Просторија 11 делимично је уништена 

једним каналом који временски није могао 
бити тачно одређен (сд, 7), КаНаЛ је тур

ске провенијенције . Нисмо катег()рични у 

његовом одређивању. Рађен је од камена, 

док му је свод изведен опеком у живом 

кречу (с.я. 12). Укупна висина канала са 

сводом је 1,86 м. Овај канал пресекао је 

терме правцем северозапад-југоисток (с.я. 

8). На удаљености 0,65 м од зида бр. 2 канал 
је пресекао западни зид (зид бр. 9) просто
рије 11, уништио делимично стубиhе хипо
кауста, али само до одређене висине. Поје
дини стубиhи очували су се ИСПuд дна ка

нала (с.я. 7). Исти канал уништио је дели
мично и римски канал којим ;е довођен 
топли ваздух у просторију 11 (сд. 7). РИМ
ски канал налазио се тачно у llродужетку 

зида 1. који ј е раздвајао просторију 1 од 
просторије III. Канал је зидан ог.:ском фор
мата 29 Х 41 Х 5 см. "Кроз зидове канала 
запажају се специјални каиаЛИћИ који су 
испуштали ТОПЈIИ ваздух".5 У Уl~~'трашњо

сти овог римског канала, чија је дужина 

1,90 м, а укупна ширина 1,20 М, констато
ван је, такође, нешто краtiИ канал, који је 
имао исту функцију - да усмери топли 

ваздух у унутрашњост просторијР 11 У јед
ном тренутку развоја терми (сл. 7). 

Преградни зид (зид бр. 2) зид~:н је ЛОМ
љеним каменом и по којом опеком са доста 
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малтера (сл. 4, 7). ЊеГОВ<1 УКУПifа дужина 
износи 4,65 м, колико је ШИРОКd 11 просто
рија П. Ј ужно од овог зида, у нросторијн 
П, налажени су поред фрагмеН1'ованих 0-
пека и малтера и делови урушеног пода 

терми. ,,"Урушени под састојао се од према

::;<1. дебљине 0,30 м хидростатичког малте

ра који је био постављен преко подлоге од 

опека. Под се састојао из три СЈlОја: фини 

премаз на торњој површини, исг-од је слој 

!{реча са зрнасто туцаном опеком и испод 

тога крупни комади orтeKe убацивани у 

креч".6 Читава ова конструкција лежала је 

на великим опекама од којих су поједине 

морале бити веће од 38 см, јер смо већ ука

зали да је на појединим местимGI. раздаљи

на између стубиhа хипокауста бил<'l. толика. 

Да је у преградном зиду, зид бр. 2 по
стојао пролаз најбоље говори и начин зи

дања овог зида. Наиме, зид је до одређене 

висине, тј. до нивоа пода у просторији 1 -
зидан у истој равни , а потом у виду пила

стра, што је нарочито евидентно у источ

ном делу терми (сл. 2). 
Западно од просторије I ИС'l'ражена је 

просторија IП, тј. релативно узэи ходник 
(с.я . 2, 9). Ходник је у овој кампањи истра
жен у дужини од 5,55 м. Ширина му је 

1,80 м. У северном делу био је поллочан ве
ликим опекама, С којих је скинут хидро

статички малтер, што није случај с јужним 

делом ходника. Као и у просторији 1, и 
овде су ивице пода биле заобљене (сл. 9). 

Из просторије IП улазило се у просто

рију 11 и у просторију I . -Улаз из простори
је III у просторију 1 (с.я. З, 9), након скида

ња шута, јасно се оцртао у поду, ДОК то 

није био случај са улазом из просторије III 
у просторију II (сд, з, 8, 9), јер је зид бр, 2 
био оштеhен на овом месту. 

Северно од просторије I откривена је и 
делимично истражена омања правоугаона 

просторија, коју смо означили као просто

сторија IV. -оу ствари, ради се о добро очу

ваном базену (piscina), укопаном у здрави

цу, у који се силазило преко три степеник а 

(сл. 2, 9) од којих је сваки висок 25- 35 см. 
Степенице, као и зидови базен а били су 0-
малтерисани хидростатичким малтером. На 

западној страни базена, по дужнии базена, 

налазила су се три банка за седеље постав

љена у различитим нивоима. Доњи банк 

зида н је од ташмајданског креЧЊfiка , а гор-
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ња два опеком. Сва три банка заливена су 

хидростатичким малтероr.1: . Ширина доњег 

дела базена, непосредно крај степеника, је 
1,40 м, а поред банка за седење 1,80 М. Ме

ђутим, укупна ширина базена је 2,30 М. 

Базен је поплочан великим прetвоугаоним 

опекама димензија 62 Х 62 Х 5 см, као и ма
њим опекама, постављеним непосредно уз 

бана к за седење, "Чије су ДИМСl!зије 30 Х 
Х 40 Х 7 см (сљ. 2, 3, 9). Преко опека нанет 
је танак слој хидростати"Чког малтера. Као 

~(oд просторије 1 и просторије 111 тако су и 
ОDде ивице пода биле заобљене. 

у кампањи 1968. године углавном се ра
дило на простору који су захватаJIе терме. 

Местимично је ван грађевине рађено једи

но у ИСТОЧНQМ делу терми, па зато налази у 

оквиру вертикалне стратиграфије не могу 

да буду од нарочите користи, поготово што 

је римски слој поремеhен укопом турских 

гробова. Такође, и канал н:епозрате про

венијенције, који је пресекао терме, поре

метио је римски слој. 3начајнијих налаза 

који би помогли ближем датовању терми, 

није било. 

Сuсте.м.атск:о uск:оnавање 1969. 'l.одunе 

Радови из 1968. године проширени су у 
току 1969. године у систематско ископава

ње са основним задатком да се у потпуно

сти истраже делимично откривене римске 

терме, затим да се терме припреме за ре

стаурацију и конзервацију, а потом да се 

приступи дефинитивној презентацији. Ар
хеолошке радове изводио је Музеј града 

Београда ,7 а конзерваторске Завод за за

штиту споменика културе града Београда. 

С обзиром на ситуацију да је 1968. го
дине истражен мањи део терми, одлучено 

је да се оне у 1969. години постепено 
откривају путем систематских сонди (СС). 

Облик и величину сонде, у прв() време, у

словиле су парковске површине. Као дру

ГИ задэ'l'ЭlC било је постављено да се проб
ним сондама, у непосредној близини терми, 

истра~{и и део парка на Студентском тргу, 

што је и учињено (сљ. 1). О налазима уну
тар пробних сонди рећи ћемо нешто ка

сније. 

Како је ископавањима 1968. године од
ређен правац веhине откривених зидова 

терми , то је комплексом систематских СОН-

ди , отвореним на јужној страни терми, и

стражена површина коју су терме захвата

ле на тој страни. Одмах треба нэ! Јl асити да 

у истраженом простору, јужно од откри

вених терми, није било остатака римских 

грађевина. 

Систематском сондом, отвореном на ју

жној страни терми, откривена је и у пот

пуности истражена просторија 1I чији је 

мањи део откривен претходне lодине . У 

источном делу ове просториј е откривена је 

апсида чији је веhи део порушен приликом 

изградње турског канала (сљ . 2, 3, 12). У 
овој апсиди очуван је и део пода :који је ле

жао на стубиhима хипокауста. Састав овог 

пода одговара поду који је откривен 1968. 
године у овој просторији у урушеном ста

њу. Између пода апсиде и зида 7ерми (зид 

бр. 11) нађено је in situ неколико тубула 
преко којих су загрејавани вертикални зи

дови апсиде (сл. 2, З). Ово ОТI{риhе допуњу

је наша сазнања о систему зэгрејавања 

терми. Веhи део источне апсиде ј е порушен 
(сл. 12), али се на основу сачуваног дела 
може да одреди унутрашњи и спољашњи 

полупречник апсиде (r = 2,10 м; R = 2,90 м) 

што говори да је дебљина ПОРУlllеног зида 

износила 0,80 м . 

Као и источна апсида, тако је и јужна 
апсида у просторији 11 већим делом уни

штена (сл. 2). Ако је изградњом ј.'УРСКОГ ка
нала уништена источна апсида, јужна ап

сида, код које није сачуван спољашњи зид, 

разрушена је знатно раније. Међутим, на 

основу очуваног дела зида (зид бр. 1 О) тач
но се могао израчунати спољашњи и уну

трашњи радијус (г~ 1,95 м; R = 2,60 м). За 

разлику од источне апсиде, у ј ужној апси

ди сачуван је јп si tu већи део пода (сљ. 2, 
3, 10, 12), који је лежао, као и у источној 
апсиди, на стубиh:има хипокауста. Природ

но је да ако није очуван конструктивни 

зид у јужној апсиди да се нису могли са

чувати ни тубули преко којих ј е вршено 
зэгрејавање вертикалних зидона апсиде. 

Такође, на основу остатака зидова и у овој 

апсиди могли су се реконструисати пила

стри који су издвајали апсиду од унутра

шњности просторије. 

Цела просторија бр. 11 имала Је стубиће 
хипокауста на којима је стајао под терми, 

али, на жалост, само се мањи део сачувао 

in situ (сл. 2). Видели смо да су апсиде 

11 
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Сл. 11 . - ИЗ2лед севеРnО2 деда тер.м.u nосде peCTaypaц~,je ~(. 'Коnзервац~(.ј е. 

La partie nord des thermes apTes la restauration et lа conservation. 
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" 

Сл. 12. Изzлед јужnоz дела терми после рестаурације и 'Коnзервације. 

La partie sud des thermes apres La restauration et la conservation. 
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У просторији II загрејаване преко тубула, 
док је остали део највероватније загреја

ван преко тегула мамата, које иt.:тина нису 

очуване на првобитном месту . 

Западни зид (зид бр. 9) просторије II зи
дан је као и апсиде ломљеним каменом са 

доста малтера у којем је било крупног и 

ситног шљунка. Дебљина зида бр . 9 је 

0,80 М. На јужној страни овај зид је веfiим 

делом био искрчен, док је на северној био 

пресечен изградњом турског канала (сл . 7). 
Димензије просторије II су 10,5 Х 7,5 М. 

Јужни део терми (просторија I1), виде
ли смо, истражен ј е у току ископавања 

1969. године систематском сон.цом (СС-1). 

Међутим, северни, као и западни део тер

ми - истражен је пробном СОНДОМ бр. 7 
и 7Ь. 

Како је ископавањима 1968. године от

кривен веhи део источног базен а (сл. 9), то 
је пробном сондом бр. 7 настављено с ње
говим истраживањем, као и открићем зи

дова северно од источно г базен? "у току 

1969. године, поред тога што је истражен 

источни базен, откривен је још један ба

зен на западној страни постављен у истој 

равни са источним базеном (СА. 2). Западни 
базен је зидан већим делом опеком и омал

терисан хидростатичким малтером. У базен 

се силазило преко три степеника, постав

љеним непосредно крај улаза у очувани 

део терми. За разлику од источно г базена~ 

западни базен није имао банак за седење. 

Такође, западни базен незнатно је ужи од 

источно г базе на. 

Северно од откривених базена , који су 

укопани у здравицу, откривен је одводни 

канал за отпадне воде (сл. 2). Канал је 

откривен на коти 108,49 М, дОК му је дно 

на коти 107,54 м. Зида н је опеКО'Ј. На по
јединим местима са чувале су се камене 

плоче којима је канал био покривен. Ка

нал је долазио са источне стране и на сре

дини терм и скретао је ка северу, примају

ћи отпадне воде терми. 

у источном базену, у зиду бр . ] 6, на дну 
канала , откривена је керамичка цев угра

ђена у северни ЗИД базена (сл. 2). Преко 
ове цеви испуштана је вода из базена у од

водни канал. У западном базену оваква цев 

није откривена. Како је решен ОДВОД воде 

из овог базена , тешко је реhи. 
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Северно од одводног канала откривен је 
један полукру.жни зид (зид бр. ] 7) испред 
чије је западне стране откривена већа по

вршина пода (сл. 2), очуваноr на коти 

109,49 м. Напоменимо да је под ходника 

(просторија 111) откривен, таКОljе, на коти 

109,49 м. Под испред полукружног зида 

(зид бр. 17) рађен је од хидростатичког 

малтера, испод кога су биле ве~"1ике каме

не плоче. 

Пробном сондом 7Ь истра.жен је у пот

пуности западни базен као и просторија ко

ју образују зидови бр. 9, 12 и 13 (просто

рија VIl). "у просторији VП веlш део хипо
кауста је био уништен изградљом турског 

канала. 

Поред комплекса систематских сонди 

(СС-l) и пробне сонде 7 и 7б , којима су у 

потпуности откривене и истражене рим

ске терме, у парку на Студентском тргу о

творено је, TaKo~e, низ пробних сонди, 

С циљем да се евентуално открију нове 

грађевине. Резултат није изостао. Иако су 

НРОбне сонде релативно малих димензиј а, 

показало се да је читав парк на Студент

ском тргу пун архитектонских остатака из 

времена доминације Римљана. 

Североисточно од откривеиих терми о

творена је пробна соида бр . 1 (сл. 1). Сонда 
је неправилног облика, јер је пратила, ве

ћим делом , облик данашње стазе у парку . 

"у овој сонди слојеви су измешани све до 

дубине 1,40 м. На дубини од 1,40 м откри
вена су два гроба оријентисана си-јз са 

скретаљем од 50 степени ка истоку. У гро

бу бр. 2, изнад карлице скелета , нађени су 

остаци кожне кесице с већим бројем сре

брних талира из друге половине ХVП века 

(с.л . 13). Последњи датовани примерак је из 
1686. године , што очигледно говори да је 
покојник био жртва аустријско-турског ра

та из 1688. године. Такође, у ОВОЈ сонди, на 

дубини 1,40- 1,80 м откривено је десет тур
ских скелета, СJlабо очуваних и без прило

га. Сви гробови су укопани у римски шут. 

Већ на дубини 1,50 м пој авио се римски 

зид. У овој сонди је нађен и веhи број там
них камених коцки ца мозаика што говори 

да је под грађевине био рађен у мозаику. 

Такође, налажена је и црвена малтерна 

подлога са остацима плаве боје. На дубини 

2,80 м откривен је део зида римске провени
јенције. Поред откривених зидова нађено је 

доста фрагментованих тегула и Оllека с пе-
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чатом LЕGППF1. На коти 107,81 м појави
ла се здравица. 

Источно од откривених терми отворена 

је пробна соида бр. 2. Димензије сонде су 
10 Х 1,5 м. И У овој сонди, на дубини од 

1,18 м, откривени су турски гробови. На ко
ти 110,04 м откривен је компактаи слој 

римског малтера, да би се, такође, на коти 

109,69 М поново наишла на римски малтер. 
у јужном делу ове сонде откривен је део 

римског зида рађеног од ломљеног камена 

са доста малтера. 

ти 108,15 М, откривен је римски зид од лом

љеног камена. Са обе стране овог зида на

лазио се под од опека. Такође, на коти 

108,36 М откривен је други зид који се сече 
под правим углом с претходним зидом. Оба 

зида су рађена од ломљеног камена. Испод 

нивоа откривених зидова констатован је 

компактан слој камена и малтера. У верти

калној стратиграфији он чини најстарију 

грађевинску фазу у овој сонди. 

У пробној сонди бр. 4, која ве у току 

ископавања бити спојена са сон:да!\'iа бр. 5 

Сл. 13. - Предмети ри"ltс-ке .ltатерија.л:ие -културе U среБР1iU таљири uз XVH века. 

Objets d'art romai ns et [es thalers d'argent du XVII '" siecle. 

Западно од пробне сонде бр . 2 отворена 
је пробна сонда бр. 3. Димензије сонде су 
10 Х 1,5 м. На дубини 0,96 м поја.вили су се 
турски гробови, као и римски новац из IV 
века. у западном делу ове сонде, на коти 

110,04 М, откривен је под неке ри:мске гра

ђевине . Под је рађен од малтера са доста 

туцане опеке. У јужном делу сонде, на ко-

и 6, поред римског материјала, у ПО врши н
ским слојевима, нађено је и доста муниције 

из 11 светског рата. Већ на коти 110,10 м 
немачки ров из 11 светског рата пресекао је 
римски зид. Испод римског зида, по целој 

површини сонде, откривена је аморфна ма

са камена и Qпека. Као и у СОНДЈ1 бр. 3, ка-
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мен и опека везани су малтером. Углавном, 

све опеке носе жиг LEGIIIIFl. 
Одмах поред сонде бр. 4 отворена је, 

без контролног профила , пробна сонда бр. 

5. На коти 110,72 м почињу да се јављају 
честице римског малтера које припадају 

римском шуту. У испретураном туту, што 

је последица укопавања ТУРСКИХ гробова, 

нађена је у овој сонди велика гема од кар

неола с представом триклинијума. На коти 

109,21 м откривен је под од уситљене опе
ке и малтера. Под је пресечен турским ка

налом , који је и пресекао римске терм-е. 

Испод пода, на коти 108,61 м, појавила се 

здравица. У овој сонди откривена је и 0-
ловна цев којом је вода довођен а за потре

бе римских терми. 

Пробна соида бр. 6 граничила се с КОМ
плексом систематских сонди (СС-l). "у овој 

сонди откривен је део источне апсиде тер

МИ, као и веhи број стубиhа хипокауста, 

избачених неком приликом из просторија 

терми. 

"у северном делу парка на Студентском 

тргу, отворене су пробне сонде бр. 8 и 9. 
Пробна сонда бр. 8 налазила се северо

источно од споменика Јосифу Панчиh.у. 

Димензије сонде су 10 Х 1,5 м. У овој сон

ДИ , У површинским слојевима, на lјено је 

доста римске керамике. "у североисточном 

делу сонде откривена су два римска зида 

који чине угао неке ПрОСТОрИЈе с подом ко

)и се појавио на коти 106,85 м. Зидови су 

укопани у здравицу што упуfiује да припа

дају најстаријој грађевинској фази . 

Пробна сонда бр. 9 отворена је северно 
од римских терм и, а северозапаДIIО од спо

меника Јосифу Панчићу. Димензије сонде 

су 10 Х 1,5 м. Одмах испод површине наи

шла се на турске гробове којима је и по

peMeh.eH римски слој. На коти 108,44 М от
кривен је део римског ОДВОДНОГ канала за 

отпадне воде, који се простирао правцем 

север-југ. "у јужном делу сонде, на кQти 

107,75 м, откривена ј е римска камена кон

струкција у виду канала. 

Као што се види, читав ПрОС70р парка 

на Студентском тргу био је обухраћен рим

l'ким цивилним насељем , што говоре број

ни остаци грађевина. 
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Покрет-и.u налаЗи 

Приликом ископавања, како 191.'8. годи

не, тако и 1969, нађен је веома велиR.И број 
покретног материјала на простору који су 

захватиле римске терме, а таКОђе и у проб

ним сондама отвореним у непосредној бли

зини терми, у парку на Студентском тргу. 

Као и обично, приликом археолошких 
ископавања, нађено је највише херамике. 

Истина, овог пута, нађен је веома мали број 

потпуно очуваних судова, али је за то на

ђен велики брОј фрагмената. 

О керамици нећемо говорити овога пута. 
Сви карактеристични примерци , како рим

ско-провинцијске провенијенције, тако и 

тера сигилате, нађени у парку на Студент

ском тргу, заступљени су у књизи "Римска 

керамика Сингидунума".8 Истина, она се 

формама, фактуром и техникамэ укра
шавања ничим не разликуј е од керамике 

откривене у другим деловима града. 

У парку, на Студентском TPГ~', нађен је 
и велики број Qпека различитих димензија. 

Унутар терм и, као и у пробним сондама, 
нађен је велики број опека с печатом LE
GППFF и LЕGIIПF1. Поред опека налаже

не су и тегуле, као и тубули различитих о

блика и димензија. Треба '3абедежити да 

недостају имбрекси. Поред опека С печатом 

JV Флавијеве легије, налажене (";у и опеке 

с печатом SING. 
Поред предмета од печене земље, нала

жене су и камене коцкице употребљаване 

за израду мозаика. Откриhе мозаика у јед

ној сонди на Косанчиhевом венцу9 и мо

заичких коцки ца, нађених у римском слоју 

на Великом Калемегдану, 10 С налазима мо

заичких КQцкица у једној од пробних СОН

дИ у парку на Студентском тргу, барем ће 
,целимично ломоћи бољем упознавању рим

ског града. 

Од метални х предмета нађена су два 

кључа, један у простору префурнијума, а 

други у пробно] сонди бр. 7. "у систематској 

сонди бр. 1 нађена су два фрагмента једне 
наруквице рађене у техници гранулације." 

у свим сондама нађен је релэтивно ве

лики број бронзаног новца. Сви примерци 

су јако излизани и нечитљиви, тс1ко да се 

само на основу силуета портрета , представ

љених на новцу, могу датовати у ЈП и 

JV век. 
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Сл, 14. - Ољовnо О'lледало и ЖUШЦU нађе-н.и. "1,1 парку па Студе'Н.тском Tp'ly. 
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Од осталог покретног материјi'ла издво

јили смо следеће предмете: 

- Велика овална гема од карнеола, де

лимично фрагментована по ободу, са пред

ставом триклинијума на коме је амфора и 

два рога изобиља . Доле, поред триклини

јума, су представе два делфина. Нађена је 

у nробној СОНДИ бр. 5. ДИМ.: ВИС. 1,9 СМ, 
шир . 1,5 СМ, деб. 0,4 СМ. Тер. ИНБ. бр. 79. 
ИНВ. бр . 2154. 

- Потпуно очуван коштани привезак 

с рупом на горњем делу. Привезак је кру

жног пресека, заобљен и нешто дебљи на 

доњем делу. Нађен је у систематској сонди 

бр. 1 на дубини 0,60 м . Дим.: дуж. 7,7 см, 

дебљ. 1 СМ. Тер. ИНВ. бр. 3. Инв. бр . 2098 
(с ... 13). 

- Мање фрагментовано оловно огледа-
• 110 којем недостаје дршка. Оквир огледала 

украшен је рељефна изведеним кружиhи

ма с тачком у средини. Нађено је у систе

матској сонди бр . 1. Дим.: R = 3,8 см . Тер. 

ИНВ. бр. 123. ИНВ. бр. 2185. 

- Потпуно очувано мање оловно огле

дало са дршком. Очувани су и незнатни де

ЛОБИ стакла. Оквир је украшен као и оквир 

претходног огледала. Дршка је орнамен'l'И

сана рељефно изведеним укрштеним лини

јама. Средину дршке и оквир спаја полу

кружна трака. Нађено је у систематској 

сонди бр. 1 на коти 108,73 М. ДИМ.: дуж 
7,7 см, пречник оквира 3,8 см. 1'ер инв. бр. 

154. ИНВ. бр . 2205 (М. 14/1). 

- Делимично фрагментован жижак од 

светлоцрвено печене земље, пр('r.lззан цр

веним премазом. Део очуване дршке је пу

но рађен, диск је незнатно удубљен с кру

жним отвором ближе кљуну. На диску је 

представа ратника у игри и представа тро

зубца. На рамену су изведене, ближе др

шки, две розете и четири пласти,на круга. 

Кљун је фрагментован, дно равно. Пробна 

сонда бр. 7. ДИМ.: дуж. 9,1 см, вис. 4,8 см, 
шир. 5,9 СМ. Тер. ИНВ. бр. 164. ИНВ. бр. 2213 
(М. 14/2). 

- Потпуно очуван жижак од светлоцр

вено печене земље са делимично очуваним 

црвеним премазом. Дршка је пуно рађена и 

знатно надвисује диск који је одвојен од 

рамена са два концентрична, рељефно из

ведена, круга у којима је орнамент јелове 

гранчице. На рамену је излизан орнамент 

рељефно изведених тачкица у виду грозда 
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(?) . Дно је равно, кљун заобљен. Пробна 

сонда бр. 7Ь . Дим.: дуж. 8,9 см, зис. 4,2 см, 
шир. 5,5 СМ. Тер. ИНВ . бр. 158. ИНЕ . бр. 2207 
(с ... 14/3). 

- Делимично фрагментован жижак од 

еветлоцрвено печене земље с траговима 

црвеног премаза. Дршка је пуно рађена, 

знатно надвисује диск, орнамен'Гисана је 

с предње стране са два вертикална уреза. 

Диск је раван и одвојен од рамена рељеф

на изведеном кружном траком . Раме жиш

ка је украшено низом пластично изведених 

тачкица. Кљун је фрагментован и одвојен 

од тела жишка пластично изведеном тра

ком. Дно је равно и оивичено са два кон

центрична урезана круга. Систематска сон

да бр. 1. Дим. : дуж. 9,5 см, шир. 6 см, вис. 
4,5 СМ. Тер. ИНВ. бр. 145. ИНВ. бр. 2200 (с ... 
14/4) . 

- Фрагментован жижак кружног обли

ка од светлоцрвено печене земље с траго

вима црвеног премаза. Тракаста дршка по

лазила је са ивице жишка а завршавала се 

на диску жишка. Диск је незнатно испуп

чен с мањим удубљењем где је ру пица за 

уље. Делимично је и очувана рупица за 

фитиљ. Систематска сонда бр. 1. Дим.: дуж. 
9 см, вис. 4,5 см. Тер. инв. бр. 57. Инв. бр. 
2136 (с ... 14/5). 

~ Фрагментован жижак типа фирма

-лампе од светлоцрвено печене земље 

с траговима црвеног премаза . Ди ск је у

дубљен с кружним отвором на средини. На 

рамену су очуване три мање Gрадавице. 

Кљун је издужен и фрагментован, дно не

знатно удубљено. Пробна саида бр. 3. Дим. : 
дуж. 8,2 см, шир. 5,6 см, вис. 3 см. Тер. иив . 

бр . 53 . ИНВ. бр. 2133 (е ... 14 /6 ). 

- Мањи фрагментован жижак од жуh

касто печене земље којем недостаје дршка. 

Диск је незнатно у дубљен с кружним отво

ром помереним у страну . Дно Је равно. 

Пробна сонда бр. 7Ь. Дим.: дуж. 5 4 см, шир. 
4,8 см, ВИС. 2,2 см. Тер. ИНВ. бр. 162. ИНВ. бр. 
2211 (с ... 14/7). 

- Потпуно очуван мањи жижак од 

свет ломрко печене земље. Пуно рађена др

шка надвисује диск и раме жишка. На не

знатно у дубљеном диску је l1ластична 

представа људске главе. Раме жишка у

крашено је пластично изведеним кружи

hима. Кљун је зао6љен, дно равно и не

знатно удубљено. Пробна саида бр. 5. ДИМ.: 
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дуж. 6,8 см, вис. 3,5 см, шир. 4,2 см . Тер. 

инв. бр. 116. ИНВ. бр. 2180 (с.л. 1418). 

Фрагментован жижак типа фирма-лам
ле од светлоцрвено печене земље с црве

ним премазом. Ди ск је удубљен с кружним 

отвором на средини. Дно је равно са уре

заним кругом. Пробна со ида бр. 3. дИМ.: 

дуж. 6 см, вис. 4,8 см, шир. 4,6 СМ. Тер. ИНВ. 
бр. 67. Инв. бр. 2146 (с.л. 1419). 

А1-шдuза, иитерnретација u датоваље тер.м.и 

Приликом описа грађевине видели смо 

да је било преправки и дозиђивања терми. 

Анализом грађевине могу се издвојити две 
фазе у развоју терми. Првој фази одгова

ра грађевина коју образују зидови бр. 3, 4, 
5, 6, 15, 16, 14, 9, 10 и зид бр. 11. Другој фа
зи припадала би просторија коју образују 

зидови бр. 9, 12 и зид бр. 13 (с.л . 2). 

Унутар прве фазе изградње l'рађевине 

Бидне су преправке, односно дозиђивања, 

што је нарочито испољено код канала уну

тар хипокауста преко којег је ДОЕођен то

пли ваздух из просторије I у просгорију 11. 
'"":у? прво време овај канал је био веома кра

так и, у односу на зид бр. 2, постављен под 
извесним углом. Каснијом преправком зи

дови канала су продужени, тако да је зид 

канала сада постављен управно на зид бр. 

2 (сд. 2). Других већих преправки на зидо

вима терми у овој фази није било. 

У једном до сада не одређеном тренутку 

развој а терми, на првобитне терме, догра

ђена је просторија VП, коју образују зидо

ви бр. 9, 12 и зид бр. 13 (с.л. 2, 3). У ствари, 
зидови бр. 12 и 13 само су ПРИСJfоњени уз 
зид бр. 9 образујући тако нову просторију, 
чији западни зид, археолошким ископава

љима, није констатован а, такође: ни улаз 
у ову просторију. Као што се види (сл. 2, 3, 
11), ова просторија имала је хипокауст што 
упућује да је била загрејавана. Конструк

ција преко које су загрејавани вертикални 

зидови, није очувана, јер су зидови на ви

ше места уништени до испод пода проtто

рије. О односу ове просторије према дру
гим просториј ама рећи ћемо нешто детаљ

није у каснијем излагању. 

Напред смо издвојили више просторија 
унутар терми. Коју су намену имале ове 

просторије, тешко је, са сигурношћу, од

редити. Неоспорно је, а то смо и раније 

истакли, да је грађевина имала функцију 

терми. На то, пре свега, указују очувани 

базени за купање, као и одводни канал 

терми. 

Сада треба да одредимо намену сваке од 

откривених просториј а. Истакли смо да је 

просторија vп, коју образују зидови бр. 9, 
12 и зид бр. 13, накнадно призидана па је 
због тога морамо и изоловано посматрати. 
Анализом остатака зидова, који образују 

ову просторију, утврђено је да она није 

имала директну везу с просторијом 11 и 

111. Такође, морамо подвући да очувани хи
покауст у просторији VП није имао везу са 

хипокаустом у просторији 11, тј. није било 

шупљина у зиду бр. 9 кроз који би струјао 
топли ваздух из просторије II у простори

ју VII и обратно. Такође, веза из просто
рије 11 у просторију III није могла посто
јати, јер ј е зид, који их је раздвајао, зид 

бр. 9 - доста високо очуван (сл . Б, 11). Пре
ма томе, у првој фази изградње терми, про
сторија VII није чинила органску везу са 
осталим о"Чуваним просторијама терми. Ко

ју је намену ова просторија има,тrа, тешко 

је одговорити. 

Остаје нам да одредимо намену просто

рије I, 11, III, IV, V, VI, VПI, КОЈС "Чине од
ређену целину па, према томе, и делове 

римских терми. 

У развоју римских терми углавном су 

заступљене следеће просторије ; apodyte
rium (свлачионица), frigidarium (;::::росторија 

у којој се купало хладном водом), tepida
rium (просторија у којој се КУП.:'lло млаком 
водом), caldarium (просторија у којој се ку

пало топлом водом) и laconicum (i1РОСТОРИ
ја у којој се обављало знојење, l1резноја

вање). Познат је низ одступања од овог 

принципа распореда просторија, што је за

висило како од поднебља, тако И од захте

ва и потреба. 

Где треба тражити аподитеријум уну

тар наших терми? Унапред можемо рећи да 
је на то тешко одговорити. МеђУТИМ, по

стоје индиције да се аподитеРйЈУМ ипак 

може идентификовати у остацима зидова 

и пода северно од терми (сд. 2). Наиме, зид 
бр. 17 могао би да представља остатке апо
дитеријума. Иако није констатована орган

ска веза овог зида с термама, под који при

пада зиду бр . 17 очуван је на приближно 
истој КОТИ као и под у ПрОСТОрИЈИ IП. Пре

ма томе, ова просторија (просторија VIII) 
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највероватније је чинила целину с терм а

ма, па, према томе, и аподи'Гериј ум терми 

(с.л. 2). 

Аподитеријум се, дакле, налазио изнад 

одводног канала терми који је долазио са 

источне стране, тј. захватао простор север

но од улаза у терме . 

Из аподитериј ума се улазило у просто
рију ПI. У ствари, то је дуга чак ходник са 

чије су леве и десне стране откривена два 

базена (просторија IV и V). и један и дру
ги базен су укопани у здравицу. И један и 

други базен примао ј е само хладну воду. 

Према томе, оба базена, као И ходник (про

сторија ПI), ЧИНИЛИ су фригидаРilјум тер

ми (с.л. 2, 3). 

Из фригидариј ума, дугачким ходником, 

улазило се у просторију 1 и просторију П. 
У коју се просториј у, у процесу купања , 

пре улазило, треба сада да одговоримо. 

Просторија П је знатно веhих димензи

ја него просторија 1. У просторији П очу

ване су две апсиде, које, у ствари, чине два 

мања топла базена. Читава ова просторија 

:larpejaBaHa је топлим ваздухои, с доње 

стране системом хипокауста, а вертикални 

зидови преко тубула. Према томе, ради се 

о просторији где се обављало кулање то

плом водом , односно о калдаријуму . 

Просторија 1 је веома малих димензија . 

Испод пода имала је систем хипокауста. 

Вертикални зидови загрејавани су помоhу 

опека званих тегуле мамате. Beo!..ta је ва

жно да истакнемо да се налазила :непосред

но крај префурнијума. 

Рекли смо да се једно римско купатило 

састојало из аподитеријума, фригидарију

ма, калдаријума и лаконикума. У нашим 

терм ама идентификовали смо аrrодитери

јум и фригидариј ум. Где треба тражити 

тепидаријум, калдаријум и лаконикум, у 

ствари - три просторије, код нас су се са-

чувале само две. Верујемо да је нзша про

сторија П имала функциј у калдаријума а 

просторија 1 функцију лаконикума. На то 

упувуј е, пре свега, просторија 1, идентифи
кована као лаконикум. Ова просторија ре

лативно малих димензија једино је могла 

имати функцију лаконикума , јер горед ма

лих димензија близина префуриијума и 

хипокауст испод пода као и уграђене тегу

ле мамате условиле су CTBapaH~e огромне 

температуре потребне за функцију лако

никума. Такође, у процесу купања ниј е био 

обичај да се из млако г купатила директно 

пређе у лаконикум. Радије се упражњава

.)]0 да се из топлог купатила где ..:е и обав

љао стварни процес купања, пре~"Iази у ла

коникум. Према томе, наша просториј а П 

је одаја у којој се обављало купање топлом 

водом, тј. имала је функцију каЈiДаријума, 

а просторија 1 функцију лаконикума. 

Према томе, у нашим терм ама из апо

дитеријума (просторија VIII) УЛаЗИЛО се У 
фригидаријум (просторија Пl, lУ, V), затим 
у калдаријум (просторија 11), и, најзад, у 

лаконикум (просторија 1). Читав овај про

стор, где је за то било потребе, ЗD грејаван 

је из просториј е VI, тј. префурнијума (СА. 

г, 3). 

Веома је тешко тачно одреДИ'l'П када су 
саграђен е терме у парку, на Студентском 

тргу у Београду. Имамо мало података за 

ближе хронолошко датовање настанка тер

ма. Ипак, на основу покретног материјала, 

нађеног у терм ама и око терми, као и на

чина градње терм и, можемо настанак тер

ми датовати у 111 век. Наиме, релативно 

бројан археолошки покретни материјал 

својим стилским карактеристикама указу

је, пре свега, на треhи век. Налази н.овца, 

невином из 111 и lV века , указуј у, такође, 

да су терме саграђене у 111 веку и да су се 
одржале и током IV века. 
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LES THERMES DANS LE PARC DE LA PLACE DES ETUDIANTS А BELGRADE 

DTago!jub Bojovic 

La cite romaine municipium et colonia Sin
gidunum se trou\'ait еп plein centl'C urbain de 
l 'actuel Беlgгаdе. J·usqu'a present 011 а tres реи 
decouvert des геstеs des monuments publics et 
prives de lа cite romaine qui auraient ри nous 
faire savoir sa stroucturc. Les freqentes cI.~struc
tions de Belgroade dans son histoire шоuvеmеп
tee, 1а construction intense contemporaine n'ont 
laisse presque pas de trace de l'epoque romaine. 
De тете nous disposons tres реи d'espaces 
libres роиг les fоuШеs archeologiques qui аигај
ent ри nous renseignel' Биг l'histoirc de lа cite 
romaine. 

Еп creusant lа fosse pour нп reservoir de 
шаzоut dans lа partie nord-est du рагс faisant 
partie de 1а Р1асе des etudiants оп а decou\'ert 
les fondements des thermes гоmаiпз (Шustгаtiоп 
1) . Les l'echerches агсh€юl0giquеs completes ont 
ete faites еп 1968 et 1969 (Ш. 2). Pendant 1es 
fоuШеs оп а trouve sous ипе соисЬе epaisse de 
terre 1es restes d 'un сјтеНеге turc. 

Sur cet emplacement аи l\'Ioyel1 Age i1 у 
avait ип cimetiere turc. Les (от"ьеаих turcs 
etaient enfouis dans les decombres romaines. 
Dans uп de ces tombeaux turcs fut trouve ип 
sac сп cuir contenant ип grand гюmЬге de 
tha1ers еп argent du XVIIe siecle (Ш. 13). Le 
dernier tha1er еп date portait le mШеsimе de 
1686. Оп peut donc supposer que le defunt ctait 
une victime de lа guerre entre 1а Turquie et 
l'Autriche de 1688. 

Sous les tombes turques оп а mis а jour les 
fondements des thermes romains ci d'autres 
batiments que l'оп а surtout constate раг les 

sondes d'exploration nO S 2, 3, 7 et S (п11. 1). La 
decouvel·te de divers fondements romains sur 
cet espace est tres importante car c'est ипе 
preuve que sur се terrain s'ete!ldait, сотте оп 
l'avait suppose, 1а cite romaine. 

Les thermes etaient orientes sur 1'ахе nord
sud, lfgerement devie vers 1'est. L·entree des 
thermes se trouvait аи nord (ш. 3). 

L'ftude du batiment nous а permis de cons
tater deux phases de construction des thermes. 
La ргетјете construction est faite par 1еБ тиГБ 
marques par 1es numeros 3, 4, 6, 6, 15, 16, 14, 9, 
10, et 11. ОП avait ajoute plus tard ипе picce 
limitee раг les murs 9, 12 et 13. Еп l·ealite les 
murs 12 et 13 etaient appuy~s CO'fltre l~ mur NQ 9 
et donnaient ипе nouvelle рјесе dOHt le тиг 
ouest п'а ри etre determine раг les recherches 
archeologiques пј l'entree dans ~ette рјесе (ш . 2 
et 3). Еп etudiant les restes dез mш'::' qui еп
tourent сеНе рјесе (Salle VII) оп consiate 
qu'eHe n'avait pas de commullication directe 
avec les sa11es II et III. C'est pourquoi оп пе 
peut pas savoir а quoi еНе avait servi. 

Il nous reste donc е trouvel' queJJe etait 1а 
fonction -des sal1es I, II, I II, IV, V, VI et VIII qui 
formen t ип ensmeble et font partie dcs thermes 
romains. 

Еп general les salles suivantes pouvaient 
etre distinguees dans les thermes гошаiпs: аро
diterium, frigidarium, tepidarium, ca1darium et 
laconicum. 

ОU faut-il сЬегсЬег l'apoditerium dans nos 
thermes? ,s;ou1ignons que се n'est guere ЈасВе. 
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Pourtant, certains indices nous amenc:nt а iden
tifier l'apodi terium dans les restes des murs et 
du sol аи nord des thermes (Ш. 2). Раг conse
quent lе тиг N2 17 pourrait eLre l е:> restes de 
l 'apoditerium. Quoiqu'on n'ait pas constate de 
liaison entre се тиг ауес les thcrmes, lе sol de 
с.:е тиг se trouve etl'e аи тете пivеаи que сеlиј 
de lа saHe III. Par consequent cette рјесе, lа saHe 
VIII, а probablement fait partie dt;!s thermes, 
donc l 'apoditerium aussi. 

De l'apoditerium оп entrait dans lа saBe IП. 
C'etait еп realite ип long couloir donnant acces 
а deux bassins, l'un а gauche (saHe IV), l'аић'е 
а droite (saHe V). Les deux bassins rec.:evaient de 
l'eau froide uniquement. Раг consequent lе сои-
10јг et les deux bassins faisaient рю·tiе du fr i
gidarium des thermes (Ш. 2 et 3), 

Du frigidarium раг ип long couloir оп еп
trait dans les saHes I et П, Lors dcs bains dans 
quelle БаНе entrait-on d'abol'd? 

La salle II est Ыеп plus grande que lа saBe 
1. Dans lа saHe П i1 у avait deux absides qui 
abrita ient de petits bassins. Toute cette piece а 
ete chauffee раг de l'air chaud, les parties basses 
рЮ' hypocauste et les murs par corps tubulaires. 
Donc cette saHe faisait partie du caldarium. La 
saHe I est tres petite. Sous lе рlапсЬег se trou
vait l 'hypocauste. Les murs etaient c.;hauffes раг 
des briques ои tuiles que les Romains appelaient 
tegulae mammatae (Ш. 5). N'oublions pas de 
souligner que сеНе petite saHe se trouvait juste 
а сбtе du prefurnium (Ш, 6). 

Nous avons indique que lеБ thermes romains 
comportaient plusieurs salles, denommees аро
diterium, Irigidarium, caldarium et laconicum. 
Mais ой faut-i1 chercher les tерidЗl' iиm, calda
rium et laconicum, c'est-a-dire trois salles, quand 
dans notre cas оп п'еп а trouve que дсих conser
vees? Nous croyons que notre saHe II (Ш, 2) 
avait lа fonction du caldarium (Ш, 3) et lа saHe 
I du laconicum. Cette derniere рјесе, геlаНуе
ment petite, пе pouvait servir que де laconicum, 
саг ауес sa petite dimension, 1а pl'oximite du 
prelurnium et lа presence de l'hypocauste sous 

lе рlапсЬег et des tegulae mammatae јпсlиБ dans 
les murs devaient rendre lа роssiьшtе d'obtenir 
l 'enorme quantite de chaleur necessaire роuг lе 
fonctionnement du laconicum. Еп ргепапt le Ьајп 
l'habitude des anciens Romains n'eta it pas de 
passel' d 'une saHe Hede directement dans lе lа
conicum. ОП preferait passer d'une БаВе chaude, 
ои se passait lа partie lа plus imрогtапtе du 
Ьајп, аи lасопјсит. Par consequent, notre saHe 
II etait lа salle ои l'on se baignait avec de l'eau 
chaude, c'etait donc lе caldar ium, tandis que lа 
saHe 1 servait de laconicum, 

Еп conclusion ПОUБ pouvons ауес raison 
supposer que dans les thel'mes гоmаiпs de lа 
Рlасе des Etudiants а Belgrade оп E;!ntra it dans 
l 'apoditerium, saHe VПI, de 18. dans 1е frigida
гјит, salles ЈП, JV et V, puis оп passait dans le 
caldarium, saHe П, et enfin dans lе laconicum, 
saBe Ј. Tout cet espace, sauf lа saHe VП, etait 
chauffe а partir de lа saHe VI, c'est-a-dire du 
prefurnium (Ш. 2 et 3). 

Les fouНles sur l'emplacement des thel'mes, 
ainsi que les sondes de гесhеl'сhеs , nous ont 
donne ип grand nombre d'objets d'intel'et агсће
ologique. La plus grande parHe consistait еп се
ramiques que nous пе decrivons pas dans cet 
arHcle уџ qu'eHes l'etait dejA аUРЮ'аvапt (уојг 
Les ceramiques romaines de Singidunum par 
D. Војоујс, Belgrade, 1977). Avec les ccramiques 
il у ауаН de nombl'euses briques pOl'tant les 
sceaux de LEGIIIIFF, LЕGПIIFl et SING. Nous 
avons decrit aussi les lampes а Ьиil1е (lll. 14). Оп 
а trouve aussi ип grand nombre de pieces de 
mоппаје, lа plupart des ПIС et IVc siecles. 

11 est difficile de preclser exactement 
l 'epoque de construction des thermes romains 
sш' lа Рlасе des f:tudiants а Belgrade. Nous pos
sedons реи de documents qui pOUlTaient nous 
informer. Pourtant еп se basant sur les objets 
decouverts dans les IоиШеs et les pl'ocedes de 
construction employes оп peut les dater du IIIe 
siecle. Les pieces de monnaie trouvees indique
raient lе теmе siecle et que les thermes ont Не 
ouverts aussi аи IVc siecle. 


