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ДРАГОЉУБ БОЈОВИЋ 

ОТКiриhе колек:~О!ра 'у Kac'r1prYMy,14 чија 
конструкција упућује на могуыюст да се 

пружао ван ·оквира Kac'I1PYMa, кроз цивил
но на'сеље, На!ј,вероватније дан.а'ШЊо'М Ули

цом браће Југовића, ИЛИ њеном нај..непо
средниј'Ом: 'ОКОЛlИlном - заједно !са О'IYКри

веким колектором у Ва,сивој УЛIИЦИ бр. 13, 
и УЗУ1Н МИРКОВОlј УЛИЦИ бр. 4,15 говори о 
праВИЛЊО ПQ.стаЈБљеној rканаЛИЗ'ЩИ'О[НЈој мре

жи, коју су, ·СХОДIЮ ПРИНIJ;,ипима ,рим-ск,ог 

:г:рађевинарства, пратиле улице. Па!ралел

ни положај :откривеНЈОГ колект.ара у Ва

синој улJ1I.Щ1, с колект.аром у каструму и ње

говим евентуалним продужеТЕО[М", упуh,ује 

на прmюшење о,р.ТОГOlналнаг растера ка

СЋрума на касније фарм:ираlН'О цивилно на

сеље, које је, каЈО !Ј1 веЋина .напrих градова, 

грађена ло ХиподамовlOМ принципу. Појава 

дуплиранlИХ 1т<рагВ'оугаоника Ka\c'I'pY'Ma iИ ци

вилног насеља, ка,о што је ~o, највероватни

је, случај у Оингиду.нуму, у Горњој Мезиј и: 

се јавља још у В'И!М.И!Нацију:му и УЉIТiИја
ни.16 . 

У Оингиду.нуму .има 'Мало .очуваВЈИХ ар
~тект.()нсюих спомењика, ·а готово и .не по

стоје у потпуности разјашњене 'Урбане це
линеР Изуз.имајуЂ:и кастру;м lНa Калемег
дану, чији праr:вац про.стирања 'Одређују ар
хеолOllIК'ИМ ИСКОПад3ашим.а ,констатовани се

верозападни18 и североис'I'ОЧНИ ·бедем,10 са 
от:к;ривен'Им кулама и потврђено саnаЬае 
legionis у Доњем ГРа!ду,20 СПОМеНЈИlJjИ у ци
вилном насељу су маљоброј.НIИ 'и недовољни 
за дефинИ'I\ИБНУ 'оинтезу. 

НеПО'NТYна истраженост, чињеница д.а се 
рwмоки град налази испод савремено:г Б ео
града, неКiOнтролисаност РarНJије градње -
све су то елементи, кој<и су ,допринели да 
нем-амо ј а:сну слику -о римском СИIrnИДУНУ
му. СТРПЉИВОМ методом картирања нала
за и праћењем паслерarгне грађевинске де
ла'l'НОСТИ у Београду, 'Обриси римок'о-г града 
постају ј асниј'и. Од архитектонCКiИХ и дру
ГИХ СПQменик;а кој-и :су П'01VIОГЛИ у адређива

њу постављених OEБIира града, у Синги:цу
нуму су ДО данас забележени: 

- Студентски парк, североз.ападни део. 
Приликом заштитних радова открмвене су 
терме, као и трагови ДРУГИХ зграда.21 

- СтудентсК!и парк, југоист.очни део. 

Приликом копања склоништа 1944. године 
iКонстатовar.ни су остаци римских ЗlИдо,ва.22 

- Orудентс:юи трг бр. 6. Прил.иком ко
па,ња темеља за но.в-оградњу, о.ткривена су 

два римска зида која П1рИПадају једној про
ст-орији. 'Унутрашњост прос.торије била је 

обложена опек·ама формата 42,5 Х 28 Х 5 -см. 
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На ОВ'ОМ делу нађен је :и под од биконкав
Н1ИХ ПЈючица на површИЈНИ 'од о'ЈЮ 2 ква
дpalI'fНa Me'I1pa.23 

- Студентски трг бр. 19. ПрИJN1КОМ ко
пања темеља за нов'огра'дњу Бесы::радс.ке 
берзе (зграда Е'I1нографок-ог музеја), нађе
не су ~Be оло,вне водоводне цеви, ко}е 'C~ по

клоњене Нармном rмyз'еју у Београду.24 

- У;зу;н Миркова улица бр. 4. У слоју 
ЗlЦраБЈИЦе .о'Гкривен је З'Идани ;канал 'обра

ђен ХЈидроС'ГатиЧ'юим малтером.25 

- Бrраће Југовиiiа улица бр. 1. Између 
Улица бр,аhе Југовић,а И Оимине улице, КОН

статовalНИ су 'остаци зидосва и 'Подова куЂд. 

На једном- месту нађен је ПОД поплочан опе
кама формата 42 Х 29 Х 4,5 см, дОК је на дру
гом месту отк:риrвен под од шест-О,угао\Них 

опека.26 

- Васина улица бр. 24. ПРИЛИК:.ОМ :nра
ђевинсКiИХ ра'Дова, откривен је пощ '!Уд би

конк.iJВНИХ опека, на дубини {)д јед.нот ме
тра 'Испод површине З€Jмље.27 

- Змај-Јовина улица бр. 32. На углу са 
Оиминам улицом, приликом к,опања теме
ља, ОТКР'ИIВВНО је 12 стубиhа хиnюк.ауста I'1pa
ђевине непознате намене.28 

- Змај-Ј.Qlв'Ин:а улица бр. 30. Приликом 
колања темеља за 'кућу, нађено је лопрсје 
женске фигуре.29 

- Добрачина улица. У Добрачино\ј ули
ци, приликом .ра'да на канализациј;и, нађен 
је фрагмент веће бронзане статуе.3О 

- Доситејев'а улица бр. 1. Прилик()М КО
пања темеља, нађе:н:и ·су жртвеНЈИК с ~посве

том Ј ynитеру. Патерну 'и остаци 'РИМСКОГ 
пута.З1 

- Ва,сина улица бр. 13. На ра'сКiРСНИЦИ 
Васине и Змај Јовине УJI1.Ице, приликом ко

пања темељ а за телефонску :пО'дземну га

лерију, откривене су уличне плоче, ивич

њаци и колектоrp.32 

- Госrюдар-Ј'ованова улица бр. 41. При
лик'ом извођења грађевинских радова, от
кривен је арХ'.И'Грав храма са завеТЂИМ нат

писом богињи р al ск:pnm а , Хекати.33 

- На углу 3мај-Јавине и СИ1VDине улице, 
нађен је 1927. године жртвеник .посвећен 
Јупитеру из доба Александра Севера.34 

- Симина улица. 'у СиМ\И'Ној улици, на
ђене ·су "две базе за кarrvrени стуб".35 

- На углу Господар-Јеврем оазе .и КаЈПе
тан-Мишине улипе, нађен је жртвеник с по
светом Јупитеру.36 

- На углу Оимине :и Капета'Н-Мишине 
улице, нађена је мермерна ГЉа!Ва бога Хе
Jl'Иоса.37 



- Трг Републике бр. 5. ПРИЈЈ!ИЮ()М К'О
паља темеља за 'ЗI1pЭ!ду ЈаДРаЈНске банке, на
ђен је 'Ж:J.Yl'ВенИlК 'с пооветом Јупwrеру.3В 

- Ули:ца 7. јула бр. 10. ПРИЛИ!КОМ изrво
ђења l'рађев'Инсюих 'Р alДова, :нађена су 'I1ри 
'Ж:р1'веника и једна ПЛЈИffТа, четвоространOl' 
облика.39 

- Улица 7. јула бр. 12. ПРИЛИКОМ из!Во
ђења ЗElМљ,н;;их радова, нађЕЈНО је шеснаес:l' 
комада меРМ6рв1ИХ фраГJI.lената -статуа и .щва 
жртвеНЈИЈка.4О 

- Улица 7. јула бр. 14. ПРИЛИЈком изво
ђеља земља:них радон-а, нађен је жртвеник 
посвеЋен Ј'У1ПИll'еру.41 

- У УЛИЦИ 7. јула, на MeCТYC'Ilape Бо·· 
юсловије, нађена је мермерна плоча на .ко
јој -се [lОМ'И!ЊУ терме.42 

- На углу Делиј.ске и УСК;ОЧЈке улице, 
приликом зидања згрщце за друштв.о "Де
мо.крат", HaiђeH је веh!и жртвеНИЈК.43 

- Кјнез-Михамлова улица бр. 52. Нађе
нису један Ка<ЛИтел ЈИ '(,"'Ј.1атуа Хераюла.44 

- у I{;нез-Мих,аиловој у.mици, П!р:и.ликом 
paдQBa на подизању палате Николе Спаси
ва, нађена је мермерна глава жене.4; 

- Кнез-МихаlИЛQва улица бр. 50. При
ликом ИЗВОђеља земљаR1ИХ раЩiO!Ва у \DiВQPИ
шту <ХВе зграде, .нађена је мања ПРОФИЛИСа
на база и део ·стуба са очувЭ!иИIМ капитело'М 
ОДR1речњака.4б 

* 

Ниј е ми намера ~a у >Овом Р8ЈДУ :юранЈОЛ{)
шки аiН:али~ам аве CПIомеНЈике и 1]ост,а,вљам 

у схеме ;разв.ој,а prи;м1С;КЮТ I1раџ~а. Будyhа !ИСКQ
паазањ'а ИН:ОВИ налази, УПОТIry1ниве анали
зе у којима ве се 'Као закључarк lмдрати да 
:исrюљи истина, да је ОИНI1ИДУНУМ у доба 
римске IВЛaдiЭЈВ'ине био град ,са свој,ИiМ C!iКJВИ
рима, форумом, ја<в:нrим и приватним ,Qпоме
ницима, зидаН!Им ло римсюим УЗОри'М'а и 

римскоlМ П!ринциду. Његови (Ј!К':8IИРИ 'данас ,се 
м'ОТу са:мо :претrюотавИ?11И, а ЊGГOВIИ ј авнм и 

ДРУГИ споменици, nЮЛаЈКО излаэе из таме да

леltМХ векова. Један од ових ,спО!Меника је 
и :недавно ОТКРИIВен:и термални 'К{Ј!мллекс на 

будућој пјацети, чији ве м-ањи део бити 
КОНiзе,рВЈЈ1!ран,47 'и уз терме у CTyдe:нrrcKOM 
парку, та.кође КOiНЗерв'иране, '()Мо,гућиТIИ за
интересованИIМ да Се упознају с почецима 

урбане lИС'!10;рије БеОI1pа:да. 

КЈаю и веЋ!и:на КJcmC'l1a'ћOB,aНIИX ClПiQмепи

юа 'из РИМОЕЈог лepиrода у БеЮ1ГРаду, тако 

је си о!Вај комплек;с на ПрОсТorpу ИСЛРЕЩ нове 
зграде ФИЛОЗОфоког факултета, случајно 
ОТЮР~l'веiН 'fI1РИЛИIЮOiМ :кюпarьа темеља за 

ПРИЛОГ УРБАНОЈ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА. , , 

фискуљтурну дворану ФилозоФс:к:ог факул
ТоС'1Ћ.48 НОlВоот'Юривене терме, ЛОЦJ1iране на 
простору 'Омеђеном ЗllРад:ом Капетан-Миши
IЮГ здаља на северозападној страiНИ, :новом 

зградo'1Vl Ф<lкултета !На ј'УI1ОIИст'Очној, Чмка
-Љубино,,,''VI УЈЈ!ИЦClм :на јуюзa:nад[}юј, и Ва-си
ном улицом на сеIlЩРОИiСТОЧЈНО.ј стра.ни, iIТpo

ст,орно се н,адооезују на вев :юонстamОiВане 
остатке I1JађеВJiна са ПОДРУЧiј'а око CTYДCIНIГ
ског трга, Терм е прэле ПРаЈВац улице Сту
деН11СКИ трг (ларна C'l1p3lHa), где је :на :месту 
бивше кафане "Макед'Онија" ('угаю с Васи
нем уљицо:м), 'Бев !раније :к:онстатован ПОД 
од опе:ка, као и граl)8Винасе.веРОИСТОЧН1Ије, 
која је откривена 'И!сгюд темеља Зl1рщце бр. 
6 н;а СтудеНТСКЈ0М тргу (сл. 1 - обележенЈО 
стрелицом). Оне, такође, пра'l'е и нал'азе у 
југоiИЮТОЧНОМ делу Студffil'ТСЖОГ парк,а, на
довезујуh::и се на спомея:ике у УЈЈ!Ици браhс 
Југов:и:hа. 

Читав.комллекс мопред зграде Фило
зофског факлутета М'ОЖем:о, на основу очу
'ваностlИ, поделити на .щва дела: југозапа;цни 
део са апсида.и"\'!а (сл. 1 и 3) и североисточни 
део којег ЧlИiне зид бр. 5 и зид бр. 11 (сл. 2). 
Део .с·а ДПClИДG1Jма и зидови бр. 5 и 11, по на
чину nрщцње, ч[ине једну целину, :истина 
ОРГСШЮКИ ;}IeKoHcтaToB3.lНY. 

"у делу са аПСИ.Ц&'\1а (сл. 3), од три откри
вене, најбоље је очувана апсида означена 
бр. 1, на југоза;ПЭЈДнај ~Рf1!Н1И К01\IШлекоа. Уз 
гюмоћ очуваних елемената у acr1CI-ЏJ,И 6р. 2, 
она даје могуЋност потпуне и правилне, ре
КО!НС'ЛРУкције овог дела терми. 

Аnсuда бр. 1. КЈаю и друге две ЭlЛсиде, 
и aJIlСlИДа бр.' 1 је полуК1ружнО грађена, а да 
би се полукруr Ј1Јрецизније извео, О!Н,а има 
темеJынс'1l0пу (кота 112,96 М) о\ц хоризон
Тз''fJjНО ПОЛОЖe1fИх опека (сл. 4), на lюојИ!Ма је 
ИЗiВеден ссук.л (КО'Ј\а 113,41 м). СQlКЛ је зидан 
каменом и НЈивелиса.н ПО потреби, ,опеком, 

до <Висине 0,55 IМ, одакле почињезид грађе
вине, чији је горњои :ниво ,ОЧУВа:нЈос'ЛИ на 
к!ОТИ 113,55 м, ЗИД грађевине {терме),сачу
ван у висИlН'И од свега 0,12 м, си .QЧУ;ВЭlН сЭЈМО 
У 'овој aJIlСИ'ДИ, у;пу'f!ује ,на ,могућност да је 
читаза грађевина, 'односно део са ,М]оида

ма, зидан опеком. Опека и 'Каме!Н у соклу, 
као и у очуваном зиду аЋснде, везани су бе
личЭlC'IlИМ малтером са доста ситног и :к;руп

НО'Г шљу:њк,а. Дебљинаопеке у ·соклу је 3,5 
см, а деб.љ;ина, односно ширина :!ИДа сокла 

је 0,70 iМ, док је ширина зидаanсиде 0,65 м. 
Димензије апсИ'Де >бр. 1 су 2,35 м (по пара
ПC'I1НОМ з.иду) Х 1,45 м. 

ПcxrtреЧlНИ (па:рапе'Ј.1НЈИ) зид, који повезу

је све три aIlClИде,у:н;иштен је су IНIИВОУ iПо

да, који је носио ·стубиВе ХИIюка:уот,а. Под 

је .делимичноечу'ван једино у ЭlЛси,ци бр. 2, 
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ПРИJIоr УРБАНОЈ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА . .. 

Сл. 1. - Рu.лtс%е тер.м,е uа nјацети испред 'И(ве зzраде фUJl,озофско'l фа%УJl,тета. 

Les thermes Toтains SUT Та ptace devant Le nouveL edifice de Ia FacuLte de PhiLosophie 

Сл. 2. - СевеРОUСТОЧ:liU део Tep.uu, остаци zраtевu'Ие, PUJrLC%U буnар U 'Купе од nJl,етера. 

La partie nord-est des thermes, restes du batiment, puits romains et Les тaisons еn osier 
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ДРАГОЉУБ БОЈОВИЋ 

Допирум до параЈПетног зида, тако да се на 

основу њега могла и одредити дубина све 
три аnюиде. Ширина па:рапетног зида апси
да изноои 0,70 м. 

У унутрашњости аrюиде бр. 1, <између 
стубиhа {)IД -опека, Iкаји су ,IЮОИЛИ гНа суспен
ЗYlра'ма ПОД грађевине , ·от:к;ривењо је пу1но 
гареж:.и. Стубиhи су нем,арно рађени, а очу· · 
вани су СаЈМО делимично ~K'йTa 113,25 м). 
У:куПiНIO ј .е 'сачу.вано :пет ·сту.биhа, ipадм.јално 
распоређених, ·ОД којих су три rнeIюсредно уз 
ЗИД апсиде, док \друга два прате I()Be у YiНy

'Ilрашњости :х:ипокаусталног 'ПЈРOiС·ТОlPа (eJl" 5). 
Вазне олеке стубиhа, '~aje се lосља,њају на 
по\д ·с ЈЈјРе:м:азом (rкoтa 112,94 iМ), У потпуно
сти су ·очуване и (Имају 'димензије -(41 Х 28 Х 
Х 6 см) .знаТlЊО дебље -од о:пека у QО,к.лу. 
Опеrке које су изнад њих, намерно с.у ЛОIМ
љене :и СМЭJЊiИIВ8Јне. Међусобно су arюјене 
т,анюим ·слојем малтера, ДОК се iПод с лрема

зом, на 'Којем стој-е IСТУб-иЋ:и ~ипоК'ауста, не
знатно уздиже !К,а 'зиду апсида. с.У1ПС'I1рук-
ција пода је 'О(Ц фраI1менТоОВЭ!НИХ 'и !Веh::ИНО:i'<1 
К'осо постављених апека, које су заЈ]ивене 
слојем преМ8Јза .ОД ,р8ЈЗ'муhене земље, чија 
дебљина на појединим местима :иде и до 
8 ом. 

Аnсuда бр. 2. Anlоища бр. 2 је знатно ·сла
бије ОЧ~а\На од аЈПОЈ11Де бр. 1 (eJl,. 3). Њене 
ДИ1VIенз.ије ·су ка·о и код претходне ·апоиде 
(2,35 Х 1,45 М), а ТаЈкође и ширина СOiкла. 
Сокл је зидан 'Каменом, који је у )ЛНутра
ШЊОСТlИ, као и ,кодапаиде бр. 1, .обрађен и 
нивељисан, где је 'то :било ПО 'IlРебно, 'Ilањим 
апек8Јма . Делови зида ,изнад сокла, у авој 
апоиди нису 'очу.В8ЈНИ. Под с премаз-ом на
лази 'се на коти 112,90 М \и .делимично је :са
чуван, допируви 'и .до П8Јрапе~ног .зида. Од 
стубив,а ХИlПокауста ОЧУ'вале су 'се једино 
баЈЗне 'опеке, док под изнад СУ1спензу:ра., ни 

-овде ·а !ни у ДРУI1ИМ двема апюидама нтије 
~OHC'ТaT.OBaH чак /НIИ у урушеном ,сТ!ању. Ди

мензије опека <стубића :х;ипокауста су 40 >-:. 
х 28 Х 5,5 СМ. СyrIiC'Ilрукција пода с пре-ма
З>ом је 'К,ао и у апсиди бр . 1, ·с 'Гим ШТО су 
л·омљене опеке Iнешто бројније, а и премаз 
је Iнезнатно 'деБJЬiИ 'и 'КOIмпа:кmНЈИ'јм. Очу,вани 
зид сокла (преко .којег је, ка'о lJ1 у претход
ној .Э!ПСИДИ, био асфалт) ,одг()(Вара по ВИСИНИ 

ооклу У ЭЈпсИ!ди бр. 1. 
Аnсuда бр. 3. Од Тlри Е)()НЈстатаваЋе апси

де, н.ајслабије је ,очувана аПСИlДа бр. 3, о\ц 
које је ·сачу;ва'На једино темељна зона, зи
дана ломљеНlИtМ каменом са дО<с.т;а, у гор

њем 'делу, беличасто.г Iмалтера . За разлику 
од а'П'сище бр. 1, апоида бр . 3 нема .темељ
ну ст'Опу изведену опеком. СевероlИСТОЧНИ 
зид ове 3Јnoиде, очуван на коти 112,74 м, 
има темеље на знатно ,већој дубиНlИ од прет

ходних апсида (CJl, . З - .обележено стрељи-
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CJl,. 3. - ИЗ'lJl.ед аnсuда тер.м.u са јУ'lОUСТО'Ч,"I-iе 
Ctpa"l-iе. 

цом), ,као 'и северозапащно-г и југ.оIИСТОч.ног 
дела -саме ·ап·сиде. Почетак ~eMeљa ,Се!Веро
иСт.Q>ЧНOIГ зида .ове апсиде ј.е на КоОт.и 111,03, 
ДOIК је почетак темеља код аПiOИ'де бр. 1 lНa 
КОТIИ 112,96 м. Разлог Ћоме }е ИЛИ коришhе
ње ве'В пос,тојеhег зида, шт.о нам се чини 
највеРОlВатнмји!м, 'Или .нес.табилан терен за 
ПОtстављање тем:еља. АПСЈ11да има !Исте ,lIiИ
меНЗlИје као и ПРВТХQiдне Д,ве, 'алlИ је под 
с пре-мазом уништен УКОПOlм два скелета. 

Испо\ц пода, у УНУЂрашњ'осТIИ апсиде, кон
статован је римски 'СJliој ·с нала:ЗИiМа римск,о
-прови.нцијске 'керњмик·е. Међу налазима 
домrинмpају плиhе зделе оранж боје, косих 
зидова и лрстенас'IlО ој ,ачаног обода, дели
мично бо,јене по 06()1ДУ а у УНУ'l"1рашњост.И 
црвеном бо}оlМ. Овај нал·аз, у ,склопу sерти
кал::не стратиграфије, УlПуhуј-е на то да су 
апсиде ИЗ каснијеr периода. 

Све три аПOИIДе ~ине један трик.ОlНхалrни 
простоip, чији се зидови спај 'а:ју у по\цужне 
зидо,ве (CJl,. 1). На пИ<тање наме.не апсида I-DИ
је тешхо ОДГО'В-ОрИ'DИ. Остаци Х!ипо:ка:уетал
ног ПРО.С'Ilора, као .и .оБЈ]ИК ·апоида, упуhује 
на закључак да се ради .0 'остацима терм-и, 

где су ·апоиде, у с.т.вари, три маље piscinae 
римских терми откривених у непооредно] 

близини римске улице која је пратила п;ра
вац ДМIашње Ваоине улице . 

Између зида бр. 1 'и ~еверOlИСТ,ОЧНОГ зида 
апсиде бр. 3 (оног дела који прелази у по
дужни зид), налази се -међузид (CJl,. 2 иЗ), 
к'оји је нешто пљиЋе постављен у ,односу на 
ПОДУЖНiИ североист.очни зид апсиде бр. З. 



La v u e des apsides des thermes, du cote sud-est 

Међутим, на 'одређеној виоини овај међу
зид ОрГаЋ'СК:И ·се 'Везује за па:рапетни зид 
atпсида. 

Зид бр. 1 (мерен ОД североистоfЧiНОГ зида 
а:псиде бр . 3), ЗЭЈједно с -м еђузИ'доМ' , ш'ирок 
је 1,70 м 'и уједно чини заврше1'ак: пavа
петног зида апсида. ДуЖ!ина парatпеТIШГ зи
да, од I]очет~а апаище бр. 1 па све до њего
в'ог ·c~peTaн>a према југоист,оку иоrюљеном 

кроз з:и,ц бр. 1, ОДНОСНО до поrчетка зида бр, 
3, износи УКУШIO 12 м. За ра'злику 'од дру
гих змцова, зид бр . 1 'Из'Веден је .великим 
к,аменим: БЛОКОВJ1iма, кој:и су, као >и код о,ста
лих зидова, везани бељичастИ'м маљтером са 
доста ситног 'и крупног шљунка. У доње::.vI 
делу авот зида налазио се ,веЋИ ' .юа''М€!ни 
блок, 'Који је .раније, нај в €pOB ЭiТtНиј е, слу
жио као дoвpaт.њwк. Висина Зiцд·а бр. 1 :очу
:вана је ДО ,}Сате 112,57 М, дОК .му је почетак 
темеља на коти 111,35 м. 

На зид бр. 1 ,наслања ,се зид бр. 3, ду
ЖlИlне 2,60 м. 3идан је као rи претходни зи
ДОВИ, у техници заJDИ!Вања малтером ·оитног 

ломљеног камена. На месту где се :наlCлања 
на ЗИД бр. 1 широк је 0,70 м, 'дОК је iН'a крај
њој ·североисточној страни широк 0,60 м. 
Укупна очуаана ;висина овог з-ща у југо
З~ПЩЩНОМ делу је 1 м, почетЭlК темеља је на 
ко,ти 111,43 м. У 'QlВОМ зиду, на .раст,ојању 
1 м ОД зида бр. 1, на ко'[\и 112,52 iМ - .нала
зио ·се четвртас'l'И ОТБ'ар (сл-. 3) веJl'И"ЧtИ.не 
0,20 Х 0,20 м. Отвор иде целOlМ ширином зи
да и прес'Вођен је опеком де.бљине 6 см. На 
коти 112,70 м - зид бр. 3 'ОРГаЈНоки се :ве-

ПРилог УРБАНОЈ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА., , 

зује са зидом бр. 4, који је до те висине од
војен·о эидан. Ова .органска веза З'ИЈдо.ва бр . 
3 и бр. 4, (Изведена је ,опеЈ{оОМ (сл- . 6). 

На ра.стој ању 0,80 м ОД североисто'Ч)но.г 
зида апсиде бр. 3, ОТК:Р.ИЈвен је зид (-означ:ен 
к,ао 3'ИД бр. 2) , К'оји се пружа паралељио са 
североiИ'С-ТОЧ:Н.им ЗiИдом 'апсиде, а :који је 'На 
северозападној страни, што се јасно мо,гло 
КО,нст,аТ'ОlВати, уништен изградњом Капетан
-Мишиног здања (сл-, 1). У горњем делу ЗIИД 
бр. 2 једини је коЈи је фугован ШJ1lРОК'и.м хо
ризонта.лН:ИМ и ,косим потезима 'који .nрагге 
форму 'каме-на. Очув.а:на дужина 'овог зида 
је 1,70 :м, а ширина 0,50 м. 

Зид бр . 4, у 'Односу на зид бр. З, ,скреЂе 

под углом ОД 90 степени, 'одржа'1З:азући TalКo 
паралеЛlI-ЮСТ са ЗИДOl\i бр. 1. Почетак T,€Me

ља зида бр. 4, у односу 'на зид бр. 3, налази 
се на .нешто 'Већој дубини (ко.та 111,17 м), 
док је горњи ниво љег-ове ОЧЈ71ваIНrОСТИ на ко
ти 113,13 м. За разлику ·од претходних зи
дова, знатно је 'трошнији. Зидан је ломље
вим каменом, с мало малтера (сл-. 6). Зид 
бр. 4 пруж.ао се .на јУIЮiИСТОКУ до зида бр . G 
(сл-. 3).'109 

СевероIИСТО'ЧНО ОД зида бр. 4 откр;ивен·а је 
конс.тру:кциј а .од камена и опеке, дужине 

1,80 м :и 'шир'ока 0,60 'М' Зида-на је. lНаизме
НlИЧ'НО, ,каменом и Q,пеком до ВИСИlНе 0,20 м 
(сл-. 7 и 8). Ова 'ко:нстру;кција 'Кој-а би, нај
вер.Оlват.није, могла 'да буде јеДаЈН !од ,одвод
НИХ канала ТерМ!И, леж-ала је на ,обиљу у;ру
шеног лепа, хој.и заХ'ВаЈт·а простор између 
зидова бр. 4'И бр. 5. 

Након ·окидања 1ю:нстру:кције од каме
на и опеке, зида.не у техници opus mJixtum 
(сл-. 8), -која .иде правцем .зида бр . 4) указао 
се зищ .a~ плетера) ,облепљен лепом. Зид ,ове 
куће rпр.о,тез'ЭЈО се сщ зида бр, 4 на југоисточ
ној до Зiида бр. 5 на ,севеРОИС'Dочној отрани. 
Његова ук'у.пна очувана ДУЖlиња изно,си 2)60 
,М, а ло:стаВЉ€l}1 је незнатно по\д УГЉО'М, у од

носу 'На 'зидове 'бр. 4 'и .бр. 5. ОЧУ1вана .виси
на зида од плетера ,изноои 0,60 М, дОК му је 
ширина 0,18 м. "Темељи" .ов'ог зида фУНДИ" 
рани су каменом (сл-. 7). Зид је био ок-речен 
белом бој-ом, :пре-К'о :које оу преВУЧ:€iНе уже 
ТРаЈке пла~е и црвене боје. У зиду 'су вид
љиви остаци рупа ОД прyhа, пречника 2-3 
см. На удаљеНОС"f1И 0,50 м CtД зида бр. 5, у 
зиду куће ,ОД плетера добро ,сеочувао нега

тивоплате 'дР-вен.ог ,стуба , пречн:ика 0)5 м, 
:који је , вероватно, IНОСИО кровну конст,рук
цију (сл-. 7 и 8). Додајмо још да ,стуб 'Није на 
ореД'Ини зида КУће,ШТЮ на,с УПУћ'Ује .на МО
ГУћНОСТ простирања зида од плетера и пре
ма север'оистоку. Читаву ,О:ВУ 1юнс~рукцију 

од лепа ознаЧИJIlИ смо 'ка'о КУћа бр. 1 (сл- , 2). 
Горњи :ниво очу:ваног лепа 'КУће бр . 1, на
ла'зио се непосредно испод ОДВОДНОГ канала 
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ДР АГОЉ VБ ВОЈОБИЋ 

под 

ЧИНИО ј е Т>аRК:И 
n!:I'<:I\IГ'\TnP'l"ofP земље, а простирао 

од очу,ва;н;ог зида 

1, што да ПРОСТtИ1ра~а 
само ка севеРОЗЈa\l1аду. компа:кт-

'о чуван до висине 

ОТКiр:иrвено 

ст,ре.mицом; СЉ. 

чет.Иlри р..имско-про:вин-

5РОiНза;њи !Новац 

.~~v",~~~~.a~~ покретни M~uTE~DJ11 сле-

деће каrpактеРИC'I1ике: 

.QЧУ1в,З!На кадионица 

од светло жуто ,печене глине, са nryп-

скоро ваљ:кастом BO:r\OlM nrp стен а, ст о 
проширено:м: на :дну. ,са 1'ри 

плаСТЈ1чне траке на орна:м:ент у 

као rи на 'Остале че'DИРИ траке 

суда. По ,суда 

су Т1рагав'И 

преЧFDИК 

светло жут,о печене глине 

делом врата 'и 'I1paJKacTa 
тракаста Дрrпка з'аsр.шавала прелазу 

сужаlВа конусног ,врата у 

вероватно 

од 'оветло жуто печене глине, 

већи део тра'Касте кроз с.ре
дИ1НУ 'Ка!неловане дршке, сада 

саве, Irrолази IИОПОД прстенас.то :r:Щ:)О(:Р.t<l-

Ј]исаног ,обода. 'суда одво-
плић.им КаЈнелурама. :врат и горњи 

iЦeo према:зЭiНИ СУ тамно пре-

9: 

ив:тензи-r:ета. Гblp-

лрюqРИЛlИСаЈНО • вис. 

18 'см, пречник 
3.251 

: вис. 
пре'Ч.ник ,дна ИНIВ. 

'очуван жижа'к "панонског 

типа", .од ,свет ло жуто печене глине, пре-
ма'зан ЦpiВeНLКacЂo мтрким прем.азOlМ ___ .. _, .... __ _ 
КО'Г lинтензитета. кљуна ОИЈ:ВИЧ€lН1а су 
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урезима, док )ЈЈИСК незнатно 

отвором у СР8ДiИ'ЊИ. На 
мања р:упrица за 'Бн'здух. 

:ВИДУ ,стилизOlВ а,нQlГ .mиста, 

iВ:ИС. ВИС.са дршК'ом СМ, 

'Кљ:уно-

глава с ЈЮВОРОВИМ: 

'В€IlЩем ,00R1peHYTa на 'десно. Rv.: натпис не
Ч1Итак. Р,ах седеЬамСТаЈву.на лооо, JJiрЖИ 

'руци капље, г.ранЧ'ицу. 

,адогњишта, OИIВиче

:насатице поставље-

тепуЈЮОМ, !На у 

ansata сачуван ,само део IН:,аТIIJИiса 

LEG ... , IПОТПУНО очува;н жижак 
од СИВО печене глине, СПОJЬiа На 
рамену жишка нала;зе се т.ри" а 

ДИ'С:К 'и KЉYIН оивичени су пла:сТ1ИЧНОМ т,ра

юом. На незнатно дну, ,ОlИВичен 
са ,Два 'К:ОRцентрична урезана 

ЗИ 

где 

uлетера, 

игала скут ласТИЈМ пУ1НО главама, 

'Ilри ЖИ1lIка: 

Ж:ИЖаЈК од цр;венкасто 

печене земље, оа траговима цр-

веНКаЈСТОТ премаза. рамену :ж::ишка 

три пластtИЧ5не док ј е на 

РУ СТ Иlчна 'маоке, испо:д; 

O,'I\ВOp за уље. делимично :неiд'Oст,це и 

на види 'недювршена рJl1пица за ваз-

дух. . :вис. см, 

<ppa,l1J.\ileiI-r:J.'>iDВaIН )ЮИЖiак ,од ,светло 

IНЮ mечене земље 'са црвеним nре;мазо;:м:. 

налазе ,се три 

~rт'НГ'''-''-''\-f ,са ОТ,ВОРОМ на СР Ещ,иЕШ. 

РY1llица за ВаЈЗДУХ. 
'r.Il'ynmTCI 

1,(Y'I'n"'];'I"I1\ очуваlН :fК\ижак: од оветло ЦР

вено печене земље, 'Пiремазан Тамно 

вим ,ПР ем аЗ,QМ. На 'рамену диска су Д'В'е 
давице, жљебљене по је 

нечита;к на'I'1I]ИС. 

СМ, дуж. СМ, ,ИНВ. 

Као што смо констатоваЈИ1, 
од плетера rнасла;ња:о се на 

О'д;FLОСНЮ пресечен је ЗИДОМ 5, 
ду~И'М ОЧу!ВaLНIИЈм ЗlИДОМ овог К1омплекса. 



бр. 5 је ња ,североэ.алЭJДI·юј СТРаЈНИ прекинут 
темељима анеК!са Капе'IЋtН-МИШИНОТ здања 
(СА. 2).50 У:кугта rOчува:на дужина му .изно
си 14,65 м. На ј уг<УИ ст QlЧНЮ ј страни З'ИЩ је 
уништен ;изградњо.м стопе сту,ба за навУ 
зграду Филозофског фаlКУ тета. IIJjИiри:на 
му је 1,20 м, а горљи нив,о њелове ОIЧу,вано
сти K,OiHCTail'OiBa'H је на К'О'I'И 112,10 М, дОК му 
је почетак темеља на ЕОТИ 110,60 м. Зидан 
је у техници заљивања :малтерOlМ lВeћeг ЛО'М

љенот камена са доста беличастог малтера, 
баш као и ,апсиде, и опеком IKoja је, по по
треби, поr;лужила за 'Н!wвелэцију камена. 

:х,омогеност, м:алтер и C'~PYKтypa 'У1Пуhују да 
је овај зид истовремено Горађен са апсида
ма те.р.ми, иаiКJО органска веза није конста-
110вана. Треба наПOlМенут.и да зид .бр. 5 није 
изведен у строго ПРаЈВој линији (Сд. 2). 

На јУГОЗаЈпадној ст.Р:аЈН!И зида бр. 5 нала
зе се три зида ('ЗИД бр. 6, 7 :И 10) 'Од к.оЈих 
су једино ЗИДOO3lи бр. 6и бр. 7 ,органски ве
зэ'Њи 'са ЗИДОМ бр. 5, ,ДОК је ЗИД бр. 10, ПQlред 
т,о.га што је з,на'I11l0 плиhи од претхюдна два, 

само прислюњен УЗ 'зид бр. 5. дУ::>IG1'на зидо
ва бр. 6 .и 7.износи 1 м, ·а ширина 0,90 м. 

СеверозаЈПадно од зида бр. 7, на удаље
ности 3,5 м налази ·се ЗИД бр. 11 кој!И се пру
жао ка ·севеРОiИЈC'I'ОКУ, Ш"Ј';о 'ПО'Dврlj.ује да су 
се терме ПРОСТИЈрале м у том правцу. Зид 
бр. 11 ,0рга;ноК'и је веза'Н ·са зидOlМ бр. 5 и 'Из
веден је у lИ\стој те:юнrици као [и ЗИД за који 
се везује. Ширина овог зида износи 1 м, а 
очуван је у дуЖЈИНЈИ QД 5 ·м. На Се!Веро.ИСТОЧ
ној ст,рани ЗИД бр. 11 nrpекИiНУТ је Зrид'ОIМ бр. 
16 ИЗ турсж:,ог периода, јер је на ОВОМ месту 
РЗЈније 1f10cTojao турсюи хан, ТЭlко да је нај
верова.тније овај ЗИД и ,о.ста:так хана. Теме
љи з'Ида бр. 11 почињу на }соти 111,60 м, а 
ОЧУВЭЈН,а Вiисина ,му је на к,оти 112,05 м. Се
вероието'чно, где ·се ЗaJВiрш'аlВа з'ИД бр. 11, од
носно на месту где је ПРВЮИiнут, налаза РИМ
ске аЈрХЈитектуре није било. На читавом 0-
1В0IlV[ про,СТОРУ до Ваои.не улице, у њи::в'оу те
меља римске а!рХ'.итектуре, IНалазили су се 

подруми 'Из к,аснијег периода. 

Два метра од зида бр. 5, на ње.говој се
вероисто,чној с.тра'Ни, 'налази се зид бр. 12, 
који се на'ДOtвезује на ЗИД бр. 20 .л;рекIИНУТ 
ЗИДОМ бrp. 11. Ширина зида бр. 12, као и бр . 
20 ·износила је 0,60 м. СеверOlИОТЮ.чНо'од зи
да бр. 12 је з:ид бр. 15, делимично иокрчен и 
пресечен, као и зид бр. 11, зидоlМ бр. 16. Као 
\и претходни зидови, Iи ЗИД бр. 9, К1оdlИ има 
знатно дубље темеље :него зид бр. 12, n:pе
сечен језИЈДОМ бр. 5. Зид бр. 9, з'аједн:о са 
зидом бр. 8, :на југ,озarпащној ,страни зида бр. 

5, 'l\lюрао је чинит-и неку цеJ1lИf11У. Зид бр. 8 
ОЧYiВ'ан је на :к,оти 111,90, ДОК му је поче
так 'темеља на JrОТИ 111,50 м. 

Сл. 4. - Те.мељuа стопа, с 0'1<: Л u оста'Ци зuда 
у аnсиди бр. 1. 

Le pied de fondement, Le socte et Les restes d.u 
тит dans t'apside ЈУ!! 1 

СЛ. 5. - У1iутрашњост аnсuде бр. 1 са очува
н'Н.м стубu'hu.ма хиnо'Кдуста. 

L'interieur de L'apside ЈУ!! 1, avec Les coLonneties 
conservees de L'hypocauste 



СА. 6. - ИЗZАед североuсто'Чuе страnе зuда бр. 
4 од nочет'Ка те.м.еља до о'Чуваnе виси'Н.е. 

La vue du cote nord-est du тит Ng 4, d parti'r 
du fondement, jusqu'd La hauteur conservee 

Северо.заi1ащно Olд зида бр. 11 ,r:y ЗИДОВИ 
бр. 17, 18, 19, 20 и 21. Сви су шири;не 0,60 м 
и ОВИ ОЧУВЭЈНИ У темељној зони, изузев дела 
зида бр . 18, О,ДНОСНО у потпуности ·су ИСКlр
чени. Зид ·бр. 17 :и ЗИД бр. 21, к·ао шт·о 'се 
ВИДИ на слици (СА. 2), спајају се !и чине угао 
неке просторије. Овај угао у\даљен је ОД зи

да .бр. 11 овега 0,50 М, што ј аi(ШоО ГОlВори да 
са 3'ИДOlм бр. 5 и зидом бр. 11 није мо·гао чи
нити целwну у -одређеној фун,кци.ји. Исти 
случај је и са зидом ·бр. 19, :к,ојм је Па!ра
лелан са ЗИДОМ бр. 5 и удаљен :од њега са
мо 0,70 '1\01:, а ,к,ојrи је и преоекао :куЂЈу бр. 2 
од плетера. Иiнтересан'I1НО је Н'alПОavrену.ти да 
је зид бр. 18 зидан ,ДО змда бр. 20, с,а знатно 
дJ1lбљ'И!М поч·етк'сrм темеља .него шт.о је то 
случај од ЗlИДа бр. 20 до 3rида бр. 5 (СА. 2). 

Северозапа:днlO од зида бр. 18, ·ОТ.кЈра1(Ве
на је друга 'Кућа 'од плетера, са очуваffii1М 
падом О'д . раЗ':мућене земље и два зида ·ори
јентисана правцем југозапarд-североiИ{:Т'ОК, 
као И код куве бр. 1. ОЧУВа\на 'Виоина југо
истсчног зида юуве ,бр. 2 је 0,40 м, дОК је 
североз<rпадн:и 3IИ!Д знатњо мањи - ове-га 

0,15 ом (СА. 2 И сл. -11: 1) . Дебљина зидооа ,ове 
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КlyЋe iИ:ЗJIОСИ 0,18 м. У ј.угоиcrгочтном зиду ви
деле ,су се pyiпе од прућ,а, на раЗJIJИЧЈи'ГИМа 

удаљенастима једна од друте. Североз.апад
:Н1И ЗИД удаљен је од јуr.оисточ:ног зида 2,15 
м. Г'ор:њи 'Н'ИЈВ.О 'ОЧУВС1!ности ју:юисточlНiОГ зи
да је 'На ,К'QТ.и: 112,33 М, дОК је под с према
зо:м на кQ'ГИ 111,97 'м. ПРИ')]ик,ом љресеца
ња пода куве бр. 2, 'к.онстатоваЈИО је да ј е 
OВIaj ПОIЦ 06нављан и ,да ·се кућа 'ра.ниј е rюро
стирала и испод сев еро западног зида, у 

прamцу Капетан-Миш'ИЈНОГ здања. Ју.г,о
iИстоЧJНiИ ЗИД юуће налазио се на раст·ојању 
ОД -зида ,б.р. 18 ·~eгa 0,40 м. Кућа је била 
пресечена З!И'довима бр. 17 и бр. 19. Зид бр. 
17 Юl!оније је иск.оришhен ПРИЛИКОМ зида
ња зида бр. 22. (СА. 2 - .обележ:ено стр ели
цо:м), '.к,ој'и је, ка.о 'и ЗИДОВИ бр. 13, 14, 'и зид 
бр. 16 - из турског периода. 

СА. 7. - Одводии 'КаuаJl, тер.м.u 1И остаци.м.а 'Ку
пе од nАе'гера u ОnАато.м стуба у зuду 'Купе 

бр. 1. 

Le саnа! de fuite des thermes et Les restes de La 
maison еn osier, avec revetement de la colonne 

dans le тит de la maison N9 1 

На поду куће бр. 2, непоаредно УЗ њен 
југо:источни 'ЗИД, нађени су: 

- Велика полулопта-ста, ПО'IlП.У'нlO очува
на, здела, црвеН!касто лечена, с назначеНQМ 

стопом, равно профилисанИ1М 060~OM, к,оји 
је са унутрашње стране прстенасто .ојачан 
и наглашен једним урезанИЈМ жљебоlМ. На 
'О'боду су {)IЧУlВани трагови црноомоластог 
премаза . Дим. : нис. 17 см, преч'НIИК обода 



46 СМ, пречник ст,опе 15 см, iИН1В. бр. 2.905 
(сд. 11: 2). 

- Ф:раDМент-ов<ЏI љонац \Којем He.дo~aje 
ДНО (највероватније rrpCTeHalCTO профили<:а
но, .юшю је и 'РеК'O!НC'I1PУ1ИсаIНО), окер боје, ·са 
ТЗ!МiЊО IМр'КИIМ премазом 'На rвpaTY и већем 
делу трбуха. Обод је равно профилисан, а 
испод њега, оа ;цилин.дРИЧНЈОГ !Врата, пола

зе две траroаСЈГе ,дршке, са по д.ве шире ,вер

тикалне канелуре. ДfИМ.: очувана :ВlИС. 16 см, 
ПiречН!ик обода 15 'см, инв. бр. 2.993 (сд. 11: 4). 

- ПО'I1пуно очу.ван ПОКЛ1()П,ац К'онуrnюг 

а:б.mи:ка са nY\lIO рађе.њОIМ дршком, 'Од свет'ло 
печене ГЈ])ине. Дим.: ·вис. 4,5 ом, пречНlИК 12 
см, 'ИНВ. бр. 2.941 (C.!i. 11: 3). 

Непосредно 'крај :-}Ида бр. 5, У делу кю
јег заклапају ЗИДOIВИ бр. 20 -и бр. 21, O'l~кри
вена је Kpymнa конструкција лепа, nре'Ч
НИiКlа 1 м, чија <:е намена није мо;гља иден
ТИфИЛ{'Q!вати. Испод лепа нађено ј·е обиље 
фрагмената кеРClJМiике, rМeђy 'Юојима и цели 
судови: 

- Велики ПИТОС ,ОД жув.'Касто печене 
глине, којем недос.таје стопа. Обад је !ЮСО 
профилисЭЈН, а IИс.под њега је пљастичrна 
трака на коЈој је арнамент изведен У'N1ски
вањем. Испод плаС'I1ичне Ћраке IИДУ цеJlJИ'М 
обимом питоса две таласасте линије 'Из!Ве
дене ПJLИh.()!м канелуро'М. ДИlМ.: вис. 62 см, 
пречник omo.pa 40 см, инв. бр. 3.260 (сд" 
12: 1). 

Сл . 8. - Изz.ltед и 'нд-ч.uи zрадње одводио? ха
?ia.lta иа OCTaЦUJ,~a .ltena хуће бр. 1. 

La vue et la construction du canaL de juite, avec 
les restes du torchis de La maison NQ 1 

ПРИЛО!' УРБАНОЈ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА . .. 

- ФрагмеН:Т,OIВа'На 'дубљ·а юонусна з:це
ла 'ОД светло црвено печене 'земље. Дњо зде
ле је имало, верова'!1НО, прошире:ну и оја
чЭЈНУ ,с,топу. Дим.: 'БИС. 17,5 см, пречЮ1К 
отвора 30 ICM, инв. бр. 2.914 (C.!i. 1.2: 2). 

- Фраnме:нтоваtНа конусиа здела са ,,5" 
профиљисаним абоДом IОД СИiRО печене зем
ље, с прстенас'DИМ дно/м. д,И!М.: ThИtС. 10,5 см, 
пречник отвора 26 см, преЧЈН!ИtК дна 8 см, 
инв. бр. 2.916 (сд. 12: З). 

- Два фра:гмвнта Та\Њира ;ОД жуто пече
не земље, премаза,НЈИ црвенИIМ премазом iНa 

спољној и УНУ'грашњо.ј страни (сл. 12: 4). 
- Фраlгмен:тована шољаод СИ18-'О печене 

земље коЈој недостаје део трбух,а и дно. 
Ваљкаста дршка полази Jl:спаД. lк.о:со профи
JI!ИСа!Н'ОГ 060да. Шољ\а има танке зrидове (сд. 
12: 5). 

- Потпуно очyrnа:на мањашоља од цр
вено печене зе..l\{ље с траговима цр!Венк:а

С'!10Г премаза. Дим.: IБИС. 5,2 .ОМ, пречнiИК 

О'I1Бора 10,2 ом, 'ilLИр. равног дна 4,5 см, ИНБ . 
бр. 2.917 (C.!i. 12: 6). 
у непосредној ·близини угла, где се спа

јају се:ве;роза:падни: исевероис'ГоЧiНIИ зид 
Фиск.УЛТУlPне дворане ФИЛ:О:3iофсК'ог факул
тета, ;која је саг.рађена испод да'НаЈШњег ни
воа пј'ацете, а .на ПРalВЦУ простирања према 
југомегоку зида бр. 1, ,отК!ривена је јама 
Пlрилик,ом багеровања земље . Ј ама је била 

У'копша у ЗДРClJБ1ИЦУ до 'дубине 1,50 м, пре-ч
ника 1,60 м. Њен rючеТ,alК није ухвав.ен, а 
у профилу се ј э!с!но видело да ее сужава 
према дну. Јаму су у ;одређеним размацима 
ЗЭЈТ!Ва.рали слојеви пепела. Поред ЖИЈВотињ
СКИХ костију .и бројне керам,ике, налажени 

су и фрагменти лепа, што ја-сна упyfiује да 
се ра:ди .а јами за 'О'flпатке, која се вреМffiI
ски везује за КУЋе од плетера. Од .налаза 
к:ерамике ко'ји су се могли реК!ОНСТРУIИ)сати, 
нађени су: 

- Већа конична здела од жуhкаст:о пе
чене гљине. Обод ј е КОСО пр офиљию ЭЈн, 'Врат 
цилиндричан, дно прстенасто. На []релазу 
врата у КОНУС је ој.а1чање у В'иду пласТiИЧ

не траке. ДИЈМ.: БИС. 13,5 см, преЧНИlКОТБора 
32 ом, пречн:ик дна 11 ом, ИНЈв. бр. 2,912 (C.!i. 
13: 1). 

- Вева конусна здела од жуhкасто пе
чене гљине, дефОРМlисана ПРИЈ]И:к.ом пече
ња. Обощ на кој ем су две широке ,к.анелуре, 
коса је ПРОфиЛИС(lIН, ДНО прстенасто. дИМ.: 
вис. 15 ом, rnречНiИК o'l'Вopa 35 см, пречiНИК 
дна 11,5 см, ИНЕ. бр. 2.911 (сл. 13: 2). 

- Маља здела рађена у ИМИТад1Јији тера 
{).игилате, којој недостаје део 'обо\да. 3дела 
је бојена црвеном бојrOМ. дИМ.: ВИС. 5,5 ом, 
пречНtИК .ОТБора 10 'СМ, преч.нrик дна 4,5 см, 
ИНВ. бр. 2.915 (С.!/,. 13: 3). 
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печене Зe!Vlље, 

и део стопе. 

равно :rю УlК!pашен 

вертикаJIiНИМ У'резима, 'К!ао и друге две пла-

С'ItИчне на ПЛ3Јстична трака 
испод изведена <и HeIllTO 

тира од сличне т.раке при дну. ОIюла 
По целом суду виде 

енгобе 13: 

печене глине, 

реКQlНС'I1pУИСЭЈН са '11РОЛИСН1ИМ ,отвором, 

елемената за !РЕ~К{)IН~:;Т1РУКI~иј 
полази трак:аста .дршка, .кане-

лована юроз прстен њст о 

,ОД 'оветло цр-

са 

прстена\стим ДНiOiМ. 

преч-

СЛ'О!ЈЮ].ЮН(УМ руком, сиво печена, ,споља у.гла

чане ПОВРШИJRе и неэнатню наглашено,г '050-
да. вис. 15 

- ТЗВ. "д.ачка ш,оља", деЛ1Wl\fl1ЧНО 
м ент'о>в'ана , од т.а::мrню о:иве пеСКiOiВите земље. 
јЈ,Q'Т'rТК'ГТ,fА',.о.1:З'm је конусног дршка .ваљ-

ка,стог ЩЈtесекд ЗЭЈВРШ8Јва се у нивоу .равног 

дна 'и делом с ЉИМ чини 

шоље. :вис. пречник ютвора 

13: 

К'ОМ, дебљине и до изузев дела 
средно где се, поред опе:ке, 

и Х'alмен. :ка:мен,а, само у 

горњем делу, да се 

непосредно (Изнад налаз,ио и ПОiВр-

ПJ1ИlНОКИ 'Ниво отвора НИIВО 

,откривен је ОЧЈИ-

је дО М, када је 

16 

Боде 

4,50 М, откривен читав'им 
ра, ИСПУ'ст У виду прстена у 

сложе.не .различитим 

м. опец:и: на 

страни одговара ИОПУ1СТ сна 

испусти су извеД8ЊИ виду с!Пирале, 

целом ВИ'CИlНОМ У изузев 
опека., налаза 

ру иеп'ред 

тета у 

ој се новооткр!ИВених 
терми уклопити старо и HOIВO, а на 

ОСНОБУ налаза и вертикалне 

три ,аrнтИ'Чка 

ТОЈг,а, у првом и 

разлику ОД друга два, 

се 

ни само остаци архитеКТУ1ре, 

целих :и судова. 

На о,с}юву Q'В'ИХ <Налаза и анализе садр-

1. Одмах испод павршине земље на.мшло 
се остаТске римске ,8ЈрХ!Итектуре, 

љене као .остаци терми, пr1А1Тf"'Т'::'lR 11',::\ 

наЈмлађИ Х!оризо.нт. 

2. 'су \Делимично 
стацима камене 

дала средњем Х'{)ризонту. 

3. 

ном, остацима 

мом за Юl1патке. 

на 0-

прмпа-

хоризонт ст ан,о!Вањ а, 

претходи непознате 

каюније и термама, 1VНtНЈЈi1d:,€,(:туrlе 

л О,К алlИТету, ,а тиме СЈlli.ГИ,ДУ'[Н:Ј1МУ 

ћама ОД плетера 
први пут 

тало ЦJiI!ВИЛНО насеље - М~f1нrИIJ~I]ију:м 



1 

Сл. 9. - Оzњиште и 'КераЈ.Щ1<Д из купе бр . .1. 
Le Јоует et la ceramique de [а maison N9 .1 

Сл. 10. - Жuжцu из слоја 'КУћД са nлетеро.м. 

Les vеiПеusеs de la соuсће des maisons еn osier 

2 3 



ДРАГОЉ'УБ БОЈОВИЋ 

СЈ1,. 11. - Под од раз.муnе'Н.е зе.мље, зuдовu од 
Ј1,еnа и хераЈ.щха из хуле бр. 2. 

старија епоха, која је веро,ва'Гно била з·а

ступљена и на зна11НО urирем простару. 

Испод .слоја кућа 'ОД плетера није констато
ван културни слој :који би временск:и п.рет
ХОДИО ОВИМ .кућЭЈма. Кућа бр. l ' и хућа бр. 2 
имале су ПОiД .од т·анкiOГ према:за раз:м.ућене 
земље м зидове .од пруhа 06лепљене лепюм. 
Зидови ·су били оюречени белом бојом с пла
вим си црвеним тракама. Ни једну ОД кућа 
нисмо могли да ,сагледамо као целину. Под 
К'уће бр. 1, каю и ње.н ЗИД на :северозапа,цној 
стрЭЈНИ, УНИlIIтен је 'каснијим I1рађевмноК!и:м 
интервенцијама, док је КУћ;а бр. 2 лrpесече
на, као и .кућа бр. 1, кwменим ЗМД:ОВiИМа из 
друго.г х·оризонта. У куliи бр. 2, приликом 
пресецања ПOtДа, установили 'СМО да је :имала 

18 

Le plancher de terre de~ayee, les murs еn tоrс1иs 
et la ceramique de la maison ·NQ 2 

старијм ПОД ·од разомућене земље. Ово 06-
на·ВЉЭЈње 'По.ДОlВа говори о дужем IВpeMeн

ском 1<'оришћењу самих 'кућа. Ка\кав је био 
'.расrnоред просториј-а у куЋ-ама од плете,ра, 
ка,о и 'OiдHOC !ЮУће бр. 1 .према кући бр. 2, те
ШК'О је уст,аНОIЂИ'I\И. МIQlгуЋ.'Н1Q је да ове две 

КУће представљају две ПРОС'l\ориј е исте, ве
ће КУћеод плетера, јер је севе,роз,a.rпадни 
зид :к:уће бр. 2, У С'I1вари, продуже.так зида 
куће бр. 1. Ма колик.о био iНej.aoaJН OiДHOC 
ОВИХ двеју кућа, једно је :недвосмислено: 
реч је О кући ИЛИ кућама, 'у којима је на
ђена керамrика к;ој·а ТИПQЛОШКИ iQдrовара 

време.њу, или 'Којој деценији каоније, када 
је иако/ван Трајанов новац, нађен на поду 
куће бр. 1. О'г.криће НiOBцa r:nредста;вља tel'-



5 
4 

C.I/,. 12. - Кера.м..ика из СJl.оја Kyha са 
n.l/,етеро.м.. 

minus post quem за настанак ових кува, 
које илуструју нај'рar.нију урбанистYfЧКУ 
схему Бео·града, .одн·асно римско,г Сингиду
цу'ма. 

За куве се везује и к,OlЮТlpукцrијн од ле

па, 'от~ривена у близ,ИНЈИ зида бр. 5 ·и бр. 20, 
са обиљем ри:м:ск'О-п;ровинци}ске ' керамике 
(СА. 12), ка'о и јама, таКОђе пу;на х:ерамике 
(СА. 13), коаа је имаља фЈ1нкцију јаме за 
отпатке. Нај.боља потврда за 'Го су разли

чити 'сљојевiИ пепела, '~ојlИ је бацан у јаму 
са отк:ривеног огњишта -:из куЋе бр. 1. 

Откриfiе ј аме за отпатке на ОIЮIМ: Л(){I{а
литету, која је у ,функционалној вези с КУ
ћама од плетера, HaMe~HYЉO је потребу да 

3" 

прилог УРБАНОЈ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА . .. 

La ceramique de la соисће des maisons 
еn oS,ier. 

се осврнемо на от:юривени комnле-кс грађе
вина и гробова у облику бунара <На просто
ру између улица Браћ.е ЈУГОВИЋа и Сими
не, У непо,среД-нам ·суседству Фмлоз.офоК'оl' 
ф аЈ.Култет а. Године 1954. нађено је " ... мно
го 'ОСТаЈт·ака римске културе", tНa ,oraнOBY ко
јих 'су Ј. 'I'ОД'ОРО:ВИЋ и М. БиртапrеВiИh из
двојили више сљаје:ва. 52 "Као нај:СТа!рији слој 
сматрамо слој римских гробова у ·облиюу бу
нара, а затим слој ~уВ..а, ш'Dо ·се могло 'кон
статовати н:аосноЈВУ ·ОСТаЈтак\а З-И:ДОLВ'а IИ .подо

ва, који су 'се налазили одмах иза (ХLOlдву;као 
Д. В.) њих". из овог подаТка произ.илазlИ да 
се не може говорити rQ (Вертикално ј, већ -само 
Xlори Зrонта лној стратиграфији. Из ПРИЛrооке
НОТ плана ШfДИ се да ,су гробови У ,облику 

19 



ДРАГОЉУБ БОЈОБИЋ 

до.'Ва римClКЈИХ 

делу ло.,к аIJЫ1Тета , 
архитектура 

бови УНИrШтени "V'JII,",ТCM""IC> 

На другом 
БOiва 'у . Коли.юо. се ЧИНИ, и 
наов.ом локалитету 'КОНТИНУИl1'ет 

живота :изражен К!роз lВертикаЈЫry страти

,су, без 

'ИЗПВ'Оlе~ни ГD()ОС~ВlИ у ,""101/1'''''' t)v,иаDа. 

QД плетера l{;о.щ 

:r:rpетпо.став

Т"'?lIifАћ."{т 'Улица Си-

ХOiРИЗО<Н,'1' 

неверо;в;аТЈ1о. 

римсiЮИ град, шири.о, раз-

на .остацима некропо.л~, не ',са'ЧУВа:БШИ 

чиљеницу некропо.ле из 

г------.Ј --- перио.да, 'уто.лико пре ,ШТО се не 

ди .о дужем 'временск,ом >''''''Ћ",,,,,t;;·п 

20 

иеДо.iВОЉНЈОМ 

мо.родачког :ж:иБља, насељенlOГ уз 

Ka~YMa, а 'р а отеру г.рада, 

три епо.хе у 

на,сеља", где 

ву -њовца и ;керамике, ОД::ЮВаЈрала 

насеље .f::);Ј1iМ.ИН'ЮЈ\И.lУNIЭ 

прве половине 

зи керамике и !Н(Јјвца у нашем 

х'о.ризонту, на нешто. пе

риод. СЕакако не тако. далек ОД периода ка-

,се први помиље IV 
уз се 

СР()јР]W:Иlра,г~и !римски I1рад. 

(или након 

хо;р.изо:н.т на 

И3Јградњ у терМЈИ, 

JIlичинаiЈ.\lIа воде, !НЕ~ГЈ,1iP.а:),:Ућ'И 

градњу ~,,~.~t-'~. 

не из дрyro г Х)(),РИ3QНТ1а и 

'готово саму 

његово вре~[еБ[СК;О 

ХОРUЗОUТ 

уз 

негира 

хори

да се 

onекюм 

ако 

~ОРИЗOlнт!На овом Ј]о.к:алитету 

заступљен ј-е каменом гр,аr,18ЕI1ИI:iо.:м 

даном гу целини и намени. 

ове 



ПРИЛОГ УРБАНОЈ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА .. . 

1 2 

5 

6 

С.fI" 13. - Кера.м,ика uз ja.Ate La ceramique du fosse 
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ДРАГОЉ;,тв ВОЈОВИЋ 

Ј::юмиса,о је и северюист,о,чlЊИ 

3 припадао 
темеља 'Одговара :ду .. 

бини темеЉlа грађlеЕ,и)}{е, а темељн;а стопа 

ИЈсrюљена кроз ЗИД, згн:ат-

OIД темељне стопе 'у ,апс!ИД'И 

3'Ј'Щ{)ВИ 'Ове знатно се 

на"tfiИ1НУ градње ,од зи-

дова терМЈИ, ти:м:е што је камен ве,зaIН са 
знатно МЭ!f:Ье малтера Ш'DО лак-

ше крчење 'О!.ВМХ зидова, су као та:кЈВ<И и 

сагледани приликом иоюопавања. 

IГ'lur,<;"~ ~~CТГ'l.(''Т' зида 17 чак (На кют.и 
обележено ' '"""_'1"'1"',""""_ 

У 

ЗИД 

севеРОИСТОЧС8ЮМ делу, док 

21 удаљен од 
што DОВ'ОРИ 

нооовезаности ова два 'хоризонта. 

На оправдаFЮСТ да'т.овања 
х:ориз{)Н'та) ,),Y\,VT""..",ve"" 1""'/"\ "11' 

ката 

храма 

прву 

да И3Dpадњу 

Оинmщу'н~му пр.~п.m~.~~f'\~{'~ 

'Кроз 

Ж,1)Т]5eiIШtfка ,око и .на месту tifL'PС~ДБ[е 

[Не можемо за 

ти пре друге ПОЛOffi:J1iНе II века. то 
наводи податак да су ови дедикан'Т\и, 

CКiOM 
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'На 

OT]f{PJIJ)B'E~JiJ[X жрт,~ 

ПUlсве.hен Капит.ол,

осталим зarвет у-

,о.'П'тк·vпr ... је дато-

х,оризонт опредељен као 

QстатЭЈК римоких терМЈИ, а на 

oCfНOIВY начина градње зидова, ,се знат-

но -од зидова из претхюдно:г хо-

ризонта. ЧИЈниле би све три 
адсиде, зидови 3 ,и горњи 

зида 4, као 'и североисточно зид 
зи.дОRима се на љега орга:кс]КЈИ ","'",ННУ' 

зид 6 и њаю и зид 

јУјr.о:;~аrIa):tНЈИ'М делом 
зидови 

tf.IJDeIOJifH'J'T а ј е ИЗЈ:-ра'дњ;ом 
к..ftПЕ~таl!Н-МЈVПlrиliiOТ здаља. 

правцем 

исток и ,скретале ад 'севера према 

ду за њао и римска 

::их 

,се да на 

,свеже :био I:ЮСТаЈВ-
се морамо r10СЛУЖИ'DИ по

ЧИНИ 'нам с.е, нев.е бити 

далек од истине. Ј ед\ина целина терми 
може дати закључке ,су апсиде. 

Све три апсwде чине трИК'онхални 

ПросТЮр, ст.ворен у У 

r}Jj~d.,JJ:u,!·tYJlld. има 

'п'СА, 'U,d.IJY1 . ..I'ТL',Yl. пример, 'а 'Го 

дато,ване у период 

томе, iИ наш'е терме обликом 

апс.ида, а тиме и временски, \одгсхваралеби 



термама са Медиј ане, значи почетху IV 
века. 

Испод апсиде бр. 1 K'OHC'IlaT.QBaH је РИМ
ски слој, кюји је на о'снову налаза хераlМТИ
ке датован у прву половину 11 века, а к.ој и 
и наше терме опредељује у каснији период. 
Термама претходи грађевина непознате на
мене, њоја у континуитету ЧИiњи средњу 
фазу. Самим тим што у вертикаЛlНој стра
тиграфији следи X-ОРИЗоОнт 'КуЋа с плетером 
а претходи тврмама, грађевина 'опредељу
је наше терме у касније време. 'у најнижем 
TeMeJЬiHOtM делу зида бр. 1, КОО шт;о ,~MO на
пред х,онстат.овади, наишло се .на д'Оврат

ник узид'аЈН као ~ПОЈ]иј а. И ,о(В,ај податак го
вори да с:у терме следиле неки камени о.б
јекат у суседству или ,непосредној близи
ни, можда узет баш са грађевине кюј а ј е 
претходила терма'Ма. На:чин градње терми 
изражен у теХ!ници opus incertum IИ opus 
mixtu'm, као :и фу:ювање эидова, ствара 
у~июак 'Површног рада, 'испољенот кроз к,ри

ве зидове (зид бр. 5, Сд. 2), и упyhује на 
закључак да су терме !из периода који уве
лико најоављује :време касне аЈН'ГЈ1јке. 

До сада су остаци 'т ерми , или 'споменика 
који улућују на љихово постојање у СИН
ГJ1lДУНУМУ, откривени на више места. Терме 
у Дољем граду,63 мањих димензија и 
искључиво рађене 'за потребе ханаба, нити 
се 'Могу нити морају узети у обзир у, разм.а· 
тра:њу ;КО(}Iтинуитета развој а терми у СИН

гидинуму. У Улици 7. јула, код Саборне 
цркве, нађена је мермерна плоча на којој 
се пом:ињу терме дате на УПО'l1ребу ветера
нима.М Ана.л:изом с.аДlржаја текста, наста
нак терми одrова1ра првој nЮЉОВЈ1'ни ПI ве
ка. Терме у Студентском парку, у више ма
X.OiВa попра.вљане, одржале 'су се, [Ю саоп

штењу :РУКОlВодиоца иск.опавања, ДО среди

не IП века.65 Према Ђоме, наше терме сле
диле би један развојни пут потреба терми 
у Сингиду;нуму, 'Кюје у ,Oiво cr3.peмe не мора
ју бити једине, нити је LВepOBa"ГНo тако било. 

"Приликом зидања зграЈД,е поред Уни
верзитета" како ,саQпштава М. ВаОИЋ,66 а Д. 

Гарашанин67 додаје "приликом дограђ.ина
ња з:nра.де УНИЈвerрЗ!итета " , нађена је рим
ска опека с нат.писоiМ LEGIIIIFLPARSUP, 
где су задња три слава изведена у лигату

ри. 'у Улици мај.ке Јеврооиме бр. 17 У јед
нюј неопљачканој р:имоњој I1ро6ници, у зiИ
ду гробнице, откривене (Ј<ј четири ,опеке са 
истим печатом као и на опецинађеној .при
ликом изградње анекса Кam:етан:-Мишиног 
здања. На основу налаза у гробници и на
чина градње гробнице, да,т,ова'На је у .крај 

III и почетак IV века.68 Имамо раэло.га да 
опеку коју публикује М. Ва'сиh Ђеже:NIЮ за 
најмлађИ хориэонт на локалитету к,од Фи-

ПРИЛОГ УРБАНОЈ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА . .. 

лозофског факултета, јер смо и напред 
ист·а.кли да су те.рме највеРОВ'аТЕИје зид ан е 
onеком. Једна од опека МOiгла је бити и 
опека са горњим пе-чатом. Анализом садр
жај а текста ЈНа овим опекама, М. Душаниh 
је дошла до закључк·а да садржмна ,o~гo
'в'а:.ра времеНЈУ ок,о 300. I1СЏI)ИЈне. 6 !/ 

Сл. 14. - Ос'нова (1), унутрашњост (2) u сnољ
'Н.и U3ZЈ1.ед PUMCXOZ бунара (3). 

La base (1), illterieur (2) et vue exterieure des 
puits roтains (3) 

у недостатку !]ОКјретнюг iМiаЈтери}ал'Э, тех

н!иња IIраlДње уз фарму, као .и наведени 
елементи дозВ>ољЭ!В,а:ју да терме ~laTyjeM'O у 

крај HI и почетак IV :века. 
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НАПОМЕНЕ 

t М. 

Gornjoj 
В. Кондић, РИМСКИ Сингидунум у t'T:H::'TrrA_ 

налаза, Зборник радова 

ИСJl,ОООђе~ње 'lрадова у Србији од Турака 1862-
(1970),.30. 

э Ptolom., НТ, 9, 3. 

4 А. v Domaszewski, Zur Geschichte del' 
romischen Provinzialverwaltung 1. Moesia und 
Hispania Mus. N. F. XLV. По 

мишљењу 

провинциј ским 

Трајанове владе 

подаци Птоломеја о 

110. године. 

29 sqq. 

6 Налазе прикупила је и 
објавила Д. спомени-
ци у Београду и околини, Годишњак Музеја 

БеО'lрада, 1, (1954), 59 sqq. Наставили су 
Тодоровиh М. Бирташевиh, Археолошки 

и околини, 

Be,oz1::lada, П, (1955) 32 
IV, (1957), 
углавном у 

Археолошком прегледу. 

7 Једина страна града која са-

да приближно одредити је сеIзеtЮУlсточна (Cf. 
В. КОНДИћ, Годишња1G zрада VII, 
(1960), 29 sqq.). 

8 V. -,-"'-'Н'-''''-, ;::'lЈ:1g:lШ.ln\lm 
Limes и I, 

Ћ. Мано-Зиси, Поглед на питање урба

у Илирикуму, 3БОР1ИМ\: 
Народио?' Београд, (1964), 102. 

10 D. 
92 sqq. 

Arheoloski 16, (1974), 

н Р. Штаудингер, "ПОJl,итика", бр. 9'766, 30. 
јул 1935, 7. 

t2 Још 1951. ГQДине претпоставило се да се 
на овом месту налазио антички храм (cf. М. И 

Га раш сl. НЈ1 Н , Археолошка налазишта у Срби-

126). Касније је овај део И3-
L ь-оо,""' .... r..VL центар с верским и други~м 

(cf. М. Римски 

345). 
споменици 

гидунума, Зборник радова 

извора, 

Љ. 30ТО

теЈРИ'ГОIШјlе Син
'lрадо
(1970), 

као Ју-

ва у од Тура"К.а 1862-1867, 
39 sqq.; идентификовала је овај храм 
питеРОБ. 

13 д. Бојовиh, Резултати археолошких и
скопавања на убицирању римског војног лого

ра у Сингидунуму, Старииар, XXVI, (у 

штаМIIИ). 

14 D. 
44 sqq. 
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ДРАГОЉ;,тв БОЈОВИЋ 

POUR L'HISTOIRE URBAINE DE BELGRADE DANS LA PERIODE DE 

Сотте tous les monuments 
де ћ~рочие romaine dikouverts а Belgrade 

'l'ensemble des -thermes rOmfHr1,eS 
devant nouveau batiment de 1а Faculte 

de Philosophie, а decouvert 
1ез travaux de construction еп 

son etat i1 peut etre 
еп деих avec apsi-

des composee 
de nos 5 La рагНе 

et les тиУБ nos 11, consti-
d'apres 1а тоде de ип еп-

<;>';;;;'Н>.Ј"С, чиОЈчие organiquement 
Sur ]а base 1а tгоиvаШе дев соисћеБ et 

verticale, dans сеНе localite 
Сlснг,еПLеrLt identifier trois horizons anti-
construction. Еп 1е 

ancien horizon, ont Не ип tas 
"''O'·''y .... ,гH'~'''' entiers ои lа diffe-
гепсе деих autres horizons 
~te trouves чие lев restes de 

decouvertes et l'analyse соп-
tenus соисћев} 1е БсЫ~та stratigraphique et 
Је suivant: 

1. Immediatement БоиБ 1а surface, оп trou_ 
ve les restes де l'architecture identifies 

restes des Љегтев, l'horizon 

thermes' etaient, en 
Биг 1еБ restes де lа construction еп 
tenant l'horizon' тоуеп. 

Les caracteristiques де Phorizon 
'ancien les maisons еп osier, lеБ 
assez Ыеп conservees еп torchis, ип m,H;CIllIJle 
еп еn еп 

1а 

Ьеаи
етЬгаБве 

m1.111ici(le et 1а colonie 
Au-dessous de couche деэ 

Lнаl'-",,-.ЈЏ,," еп osier, оп п'а раэ constate ипе соисће 
anterieure а maisons. Les maisons 1 et 2 
avaient le д'ип mince enduit de 

de verges 
torcrus. деэ maisons ont ete 
1а сћаих, avec les bandes Ыеиеэ et rouges. Аи
сипе деэ maisons n'a ри etre consideree entiere. 
Le de lа maison nQ 1, ainsi БОn тиг 
nОГ(1'-О11е~;t ont ete demolis pendant construc-
tions posterieures, tandis чие lа maison по 2 aussi 
blen que 1а maison по 1 ont ete intersectees 
lеэ тигэ еп pierre de deuxieme horizon. 

Sur Је de lа maison 1, tout 
du foyer, а trouvee ипе piece de de 
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de 
le 

:SН1gј,dt:Ш\.lm romain. La 
maison по 

(Phot. 
1а fosse dechets (Phot. 13) et sous 

construction поп identific§e еп torchis (Phot. 
appartient аu de 1а СЕтатјчие romaine 

faite roue et а 1а main. ЕПе te~ 
moigne forte influence latine, tout imitallt 
аи cours де l'execution formes romaines. Ту

ceramique de cet horizon de 
апсјеп, эе situe dans lа pre.:.. 

avec дев de 
de factures et d'ornements, des 

et de Panonie. . 

сотmе 

эиг forum, 
de l'autel autour де 1а 
rue jula et dans son 



avant lа deuxieme moitie du ПG 

siecle. Un веиl, de six autels decouverts а cet 
'C."u..LV.L". est consacre date 

tandis lе voeux est de Гап 
adresse le 

des 
objets 1'interieur des villes, notre construction 
en pierre du deuxieme horizon de construction, 

etre ЫШе avant lе dernier tiers du 

determine сотте 
restes et identifiee 
se10n des тиув, qui 
differe considerablement de de l'horizon 
precedent. L'ensemble des thermes serait сот_ 

trois 1), тиув nos 1, 2, 3 
le niveau mur по 4, ainsi Је 

mur nord-est 5 avec les murs 
or,ganHlu,eIY.Lerlt Не: murs nos 7 et 

1е тиг 16 
turque 2 et 3). 

Les thermes sont orientees dans lа directioll 
nord-ouest - sud-est et ont ипе deviation de 
450 vers l'ouest, de теmе que lа гие romaine 
decouverte l'actuelle Vasina. L'orien-
tation thermes et 1eur 1ocation tout de 

qu'il у s'agit eta,-
еп 

quelques mots 
sur lа l'о,nГ\,f'(l1"" des thermes. 
Malheureusement, соmmе dans nombreux саБ 

Singidunum поиБ n'avons 
d'informations N оив n'avons ри 
tifier lеБ decouvertes de сеНе соисЬе correspon
dant а lа construction des thermes, 1а 
simple raison qu'il n'y еп avait раБ. 
сеlа que поиБ БотmеБ de le faire indi-
rectement. Les apsides sont seul ensemble des 
thermes puisse donner des conclusions 

1ев trois арэИеБ ип 
сгее Биг се concept dans un in ~ 
Гhistоiге urbaine romaine. Les 

јппоmЬгаЫеэ, mais поuэ prend-

ПРИЛОГ УРБАНОЈ ИСТОРИЈИ БЕОГРАДА ... 

celui des thermes 
du regne 

~lll~П,rlt:::; pourra
lеuгэ apsides 

аuх thermes de 
Ive siecle. 

Au-dessous de 
1а соuсЬе romaine, 
nrдrrlј"',.д moitie du 

по 1 Не constatee 
selon ;а еп 

не siecle, qui ПОБ 
dans ипе posterieure. Les 

eonstructiOn dont 
qui dans 1а continuite 

Раг fait mете 
еПе suit 

celui 
des thermes, construction situe ПОБ Љегтев 
dans une Le mode de eon-
struction des tnlE!rrneS, дvr.rп!У\';' dans 1а technique 

аппопсе 

quite. 

ainsi lе сге_ 
travail 

inclines 

construction du blHiment виг 
thermes, аи debut de notre siecle, 

trois 
lettres sont еп Cette brique 
pourrait etre l'ипе de celles les thermes sont 
mщ:опееs. Dans 1а necropole sud-est de Singi-
dunum, trouvee аи 17, гие J'evrosime, et 
dans uпе sepulture поп оп decou-
vert dans 1е de lа seJpultulre quatre 

lеэ que lа 
lев decouverts lе mode de con-

1а est datee а 1а fin du IП-
siecle. L'ana1yse du texte 

1.._;'~ •• __ поиэ а атепе а lа 

1а periode de l'an 300. А 
defaut de тоЬПе, lа de con-
struction, 1еuг forme et autres cites, 
поив de dater ПОБ thermes а lа fin 
du et аи debut du Ive siecle. 




