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РИМСКЕ БРОНЗАНЕ СВЕТИЉКЕ ИЗ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА ГРАДА 
БЕОГРАДА

До сада су из римске збирке Одсска за аи- 
тику Музсја града Београда објављени иоједи- 
ни бронзаии ггрсдмсти. Обимнији рад, свакако, 
ирсдставл>а публикована фигурална пластика 
као и интересантнији ситии, бронзаии налази.1

У жељи да наставимо са даљим објављива- 
н»ем музејских предмета одлучили смо ce за 
бронзанс светиљке. Иако су ови предмети 
случајии налази, без ближ их података, ипак 
смемо прстпоставити да потичу из Сингиду- 
нума или бар његове ближе околине. Ови на- 
лази су интересантни и y склопу проучава!Ба 
живота y С ингидунум у али су исто тако 
значајни за проучаваи>е римског занатства, 
културних карактеристика, естетских потреба 
и др. y оквиру Горње Мезије.

Римски бронзани предмети, па тако и лам- 
пе, калазс сс много рсђе зато што су y своје 
доба били ретки, a самим тим и скупоцепи 
предмети. Друга чињеница je да су ce бронзани 
предмети дуго употребљ авали и пажљиво 
чували, a због скупоће материјала вероватно 
су ce дотрајали предмети претапали и 
израђивали нови.2

Бронзана иидустрија и њена производЈБа 
били су везани за набавку сировина и виши 
културни ниво, односно технологију произ- 
води>е. Због тога je ова производи»а ироцветала 
само на нсколико мсста y оквиру Империје. 
Главни центри су свакако били y Александри- 
ји, неким подручјима Галије, y Етрурији и 
Кампанији.3 Касиије, током П и III в. сигурно 
je да су и друге провинције добијале своје цен- 
тре за израду луксузних посуда и других пред- 
мета од бронзе и сребра.

Светиљке су поред религиозног, имале 
пре свега утилитарни  карактер.4 Бронзане

ламие служ иле су више за домаћу, кућиу, уно- 
трсбу, a рсђс при литургијским  обредима и 
свсчаностима.5 Пошто су ce бролзане лампе 
сматрале луксузним  предметима поседовали 
су их само богатији римски грађани. Да су мс- 
талне светиљке биле ретке показује нам и по- 
датак да je y кући С. Juliusa Polybiusa y Помпеји 
откривено укупно 73 лампи различитих тино- 
ва, a само једна je била од бронзе.6 Због тога ce 
one веома ретко налазс y гобовима и времсн- 
ски ce дуго користе.7

Светиљке израђене од овог материјала, y 
кућама богатијих грађана стајале су y larariumu 
или sacruriumu поред којих су стајали кипови 
кућиих богова, Понекад ce броизане лампе иа- 
лазе y храмовима и тада можемо прстпостави- 
ти да су поклаплне као вотивни дар.8 One су 
такође налажсна и y светилиш тим а (saccellum) 
утврђеп>а. Такав су пример светиљ ке из Бол>е- 
тииа и Текије.9 Ове поменуте лампе имају и 
натпис који ce налази на диску. Лампа из Те- 
кије посвећсна je нимфама и откривена заједно 
с бропзаном статуом Јупитера.1

Израђиване су уобичајепим техникама за 
израду бронзаних предмета.11 Често je на њима 
било и накнадних дорада и то л ем л > е^  дршки. 
Ове, често дупле дршке биле су неопходне ргши 
одржаваЈБа равнотеже ласпрам дугог кљуна.1

У М узеју града Београда, y Одсеку за анти- 
ку, чува ce већи број глинених светиљ ки a 
међу љима и четирн бронзане лампе. Два при- 
мерка потичу са нспознатих локалитета и 
представљају поклон. Једаи примсрак je ио- 
клон из збирке гос. Дуљић, на можсмо претпо- 
ставити да потиче са Космаја, док четврта лам- 
па потиче из околине Обрсновца. Сва чстири 
примерка су типолош ки сасвим различита.
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СЛАВИЦА КРУНПЋ

I лампа, кат. бр. 1 -  инв. бр. 129 
Тип: Locschcke XVIII -  Ivâny XXX -  de’ Spa- 

gnolis-Dc Carolis II
Налазиш те: нслозиато, поклон Управе 

градских добара

1, la

Добро очувама бронзана лампа, прсцизнс 
израде, нешто дубљ ег рсцинијспта. Диск je 
окруж ен ужом пластичном, јсдва наглашсном 
траком која уједно представл>а и ра.меии мојас. 
Потом ce спуш та ка центру где ce налази мали 
отвор за CHiiaibe ул>а. Диск je украшен са три 
урезана, копцснтрична круга. Кљун je шнри и 
завршава ce полукружно, a на њему ce налази 
отвор за ваздух y облику тролисне дстслимс. 
Отвор за ф итиљ  je y облику срца. Светиљ ка 
има чстири волуте: две уз днск на прелазу y 
кл>ун и две на носу. Волуте су валжасте, 
скраћене и горња површ ина им je обрађена y 
виду спирале. Дршка je шира, тракаста, при- 
лемл>ена уз горљи део рецииијента, украшена 
једиим  плићим жљебом по средини. На иајуз- 
дигнутијем  делу дршке налази  ce посебно при- 
лемљ еп украс валжастог облика, украшен са

три плиткс канслуре. Дпо светилже je ирсте- 
насто, y цснтру ce налази минијатурни мла- 
стични кружнћ око којег су три урезана ком- 
иеитричма круга (сл. 1 и la).

Димсмзије: д. 127, ш. 61, h 60, R di. 50, R dn. 
43 i II d. 59 mm

Датовадо: друга половина или крај I вска
Нспубликовано
Амалогије: Л. Radnoti, Gefësse, I^ampen und 

Tintenfâsser aus Bronze, Intcrcisa II, Budapest 1957, 
T. XLIV, 5,8 i 11; II.B. Walters, Catalogue of the 
Greek and Roman lamps, London 1914, Pl. VI, 58; S. 
Loeschcke, Lampcn aus Vindonissa, Zürich 1919, Taf, 
XXI, 1053; D. Ivâny, Die pannonischcn lampen, Bu
dapest 1935, Taf. LX, 2 (срцолик отвор); M. de’ 
Spagnolis-E. De Carolis, Museo Nacionale Romano, I 
Bronzi, IV, 1, Le lucerne, Roma 1983, 27. 11,9, 29,
11,13, 28, 11,12.

II Лампа, кат. бр. 2 -  ипв. бр. 130
Тип: y Лсшксовој типологији  не постоји 

овај тип -  Ivâny XXXII -  de’ Spagnolis-Dc Carolis
III

Налазиштс: нспознато, поклон
Бромзана лампа, квалитетле израде, чији 

je диск кружиог облика са већим, незиатно 
оштсћсним отвором y средини. Рамеии појас je 
благо наглашен, кљул кратак a hoc нроширен. 
Углови носа су наглаш сни a отвор за фитил> 
мали, кружног облика. Рсципијепт je ннзак и 
ма вишс места оштећен. Дно je прстенасто и 
украшело y ц е т р у  са два мала пластична кон- 
иентрична круга око којс! су два урезана кру- 
га. Уз диск, на дслу свстил>ке према кљуну, 
налазс ce две волуте којс су пумо ливене, крат- 
ке и y прссеку ф оугластог облика. Лампа je 
имала и лршку која je нриле.чл>ена за горњи 
дсо рецципијекта и са.мо мам,и део јој je очуван 
(сл. 2 и 2а).

Димензије: д. 108, ш. 72, h 28, R di. 63 i R d. 44
mm

Датовање: Kpaj I -  почетак II вска
Неиубликовано
Апалогијс: II.B. Walters, op. cit, pl. IX, n. 353 i 

374 (ради ce о ксрамичким лампама којс имају 
идентичан облнк кљуна и поса); D. Ivâny, op. cit, 
Taf. LX, 2,8 (ио облику диска и угластом иосу), 
Taf. LXI, 1, (ове лампе припадају типу XXXIII, 
али имају као наш мримсрак кратке мале волу- 
тс уз диск).

III лампа, кат. бр. 3 -  инв. бр. 3328
Тип: Locschcke XIX -  Ivâny XXXI
Налазиштс: Обреновац, вероватно из ссла

Ушћа, лок. непознат
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PIIMCKE БРОНЗАНЕ СВЕТИЉКЕ ИЗ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

ма која јс оштећена. Светиљ ка има очувану 
племенито зелену патину (сл. 3 и За).

Димензије: д. 164, ш. 70, h 25, R di. 60, R dn. 
42 i H d. 54 mm

Датовање: почетак или  прва половина II 
вска

П убликовано: J. Todorovid -  V. Kondié, Keltski 
in rimski Singidunum, Muzej grada Beograda, kat. 
izlcrëbe 10, Ljubljana 1971, si 13

Аналогије: B. Vikié-BelanCié, AntiCkc svetiljke u 
ArheoloSkom muzeju u Zagrebu, VAMuZ, 3 ser, sv. 
XV, Zagreb 1975, T.L. 7; D. Ivâny, op. cit, kat. br. 
4309, Taf. LXI, 8; S. Locschcke, op. cit, T. XXI, 1054: 
Lj. Popovié -  D. Mano-Zisi -  M. VeliCkovid-B. Jclié, 
AntiCka bronza u Jugoslaviji, Beograd 1969, 136, si. 
267.

IV лампа, кат. бр. 4 -  инв. бр. 4276 
Тин: оваквс лампс нс постоје y тип ологи ји

S. Locschckca, D. Ivâny, de’ Spagnolis-De Carolis-a 
Налазиш те: непознато, поклои С. Дуњ ић 

па зато можемо претпоставити ла потиче их 
села Стојник, Губеревад или Кабс.

На свстиљки су видљиви трагови оштсћем>а 
и то на реципијсЈггу и кљуну, a дршка y целости 
медостаје. Рецииијепт je лоптастог облика, кл>уп 
je кружног лресека, дугуљаст, са паглашеним 
отвором за фитил». Диск je наглаш ен једном 
испупченом, пластичном траком која иде око 
већег отвора за сипаи>е уља. Од отвора за сиианл

Бронзана лампа са јцзшком y виду стилизо- 
ваног листа чији ce крајсви завршавају иуним 
лоптицама, од којих једпа недостаје. На цснтрал- 
ној оси листа налази ce плитко, испупчено ребро 
y чијсм центру je мала кружпа псрфорација. 
Испод листа je друга дршка, кружна, правилпо! 
пресека, прилемл>епа за листасту дршку и рспн- 
пијеит. Сама лампа има издужен крушколик 
облик. Диск јој je кружан, украшен жл>ебљсним, 
концс1причпим, пластичпим прстеновима ра- 
зличите ширине који имају пад према отвору за 
CHnaibe ул>а. Отвор je широк са делимично 
оштсћсним ивицама. Кл>у» je издужен са окру- 
глим отвором за фитил>, који je наглашен пла- 
стичиом, зарављепом траком. На средини кл>уна 
су рупице за ваздух, лоше изливсне, којс су вс- 
роватпо требало да буду y облику тролисие де- 
тслипс. Дпо je нрстснасто профилисано са јед- 
иим пластичиим кружићем y центру. Лампи je 
припадао и купасти, добро очуван поклопчић 
којим ce затварао отвор за сипање уља. По- 
клоичић je y облику купе и то израђен од пуне 
бронзе са проширсним, тањим, бочним ивица-
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СЛАВМ11А КРУЖ Гћ

ул>а полазила јс и дршка, за коју можсмо на 
оснопу видљ ивих слсмсната тврдити да je y 
свом корену била шупл>а и да ce уздизала из- 
пад диска. Отвор за фитил» јс наглашсм, 
круж иог облика са зарављеном ивицом и ма- 
лим падом ка самом отвору. Дно je y облику 
стоие, равно са квадртним отвором y срсдипи 
(сл. 4 и 4а).

Д имснзије: д. 113, ш. 82, h 45, R di. 54 i R d. 38
mm

Датовањс: II -  III век 
Н епубликовапо
А налогије: S. Schâfer-L. Marczoch, Lampen dcr 

Antikcnsammlung, Archâologische Reihc, Museum 
filr Vor-und Frühgeschichte, Frankfurt am M. 1990. 
Abb 2; T. Szentléleky, op. cit, 144, 288 a i b; H.B. 
Walters, op. cit, Pl. VI, 104, Pl. VIII, 105 i Pl. IX, 334.

Прва ламиа, под каталошкнм бројсм 1, 
представл>а изузетно квалитетан рад мајстора.
IIo тип ологи ји  С. Лешкса припада типу XVIII, 
no D. Ivâny ти и у  XXX, а код de’Spagnolisa-De Са- 
rolisa то je тип  II. Всо.ма лсмо обрађен диск, во- 
луте, срцолик отвор за фитил» као и отвор за

ваздух на кл>упу y облику детелипс указују ма 
изврсног мајстора који јс излио ову свс гнлзку 
(сл. 1 и la).

Овај тип лампе за сада нијс нознат са тсри- 
торије Г. Мсзијс. Слична обрада диска, са ма- 
лим  отвором y срсдини за синаљс ул»а, као и 
облнк рецииијсита има лампа открнвена y 
гробмици y Тарипцима.13 Овај малаз, y склоиу 
других гробних иивентара датовали су y 
почстак царског псрмода.14 Лампа откривсна 
на непзнатом локалнтсту која сс чува y музсју 
y Прилепу има такође сличпо украшсп, удуб- 
л»сн диск и мали отвор. Ова лампа има волу гс 
само уз диск и датоваиа je y I в.15 У Иигсрии- 
си 16 je откривеиа ламиа веома слична пашсм 
прнмерку. Има нодве волуте уз диск и нос, као 
и срцолик огвор за фитиљ. Аутор ову и још 
једну лампу датује доста иенрсцизно. Он каже: 
”онс су из II м са почс гка III вска, a неке су и из 
I в.”17 Walters публмкује бронзану лампу са 
четири волутс и срцолнким отвором за фи- 
тил», са истом прстсистом, тракастом дршком 
која јс украшена пуиим, ваЈБкастим украсом.18 
D. Ivâny иубликујс лампу која има срцолик отвор 
за фнт»л.19 Из Випдонисе потнче лампа са 
идсптично моделованим диском која има ipojin- 
сан отвор за ваздух и по две волуте уз диск и 
K jb y n .  Овај мримсрак има и мади отвор за смпа- 
ње yjba, и припада тину XVIII,20 a разликујс ce 
од нашег што изиад прстепасте дршкс нма полу- 
мсссчаст украс. Лешке овај тин лампе датује y 
дру| y иоловину I века, односно он каже ”нопу- 
ларпс су y последљим децснијама I в.” 21 Ламие 
сличио моделованог диска, украшсне ко!шен- 
тричпмм круговима са малим отвором за ennajbe 
уља али са по јсдном волутом уздиск откривене 
су y Горсиум-у22 и Нисенстадт-у.23 Код примср- 
ка из Горсиума дршка je оштсћсна, док je код 
друге лампе прстенаста. Лампа која ce чува y му- 
зеју y Писсмстадту потичс из ipoôa откривсног 
код МПллеидорфа и датује ce y itpyry половину
I в.24 Join једпа светил>ка са територије Бугарске, 
која има четири волуте и већи отвор за cunaibe 
уља има идситичио удубљен и украшси диск. 
Ова поменута лампа иотиче из гроба бр. 1 откри- 
веног y близини М сричлера,25 a датована je на 
сам почстак II вска. Овај примсрак свстиљке уз 
прстснасту дршку нма и украсну y облику по- 
лумесеца. Лампа из Ôszüny-a има веома 
сличан облик реципијснта и диска нашем при- 
мсрку. 'Гакође има чстири волуте, с том разли- 
ком iirro изнад ирстспасте дршке има другу y 
облику листа. Овај при.мсрак бронзане свстиљке 
датован je па крај I в.и.н.е. или на почетак! в .ае .28
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Најсличније примсрку из М узеја грала Бео- 
града су лампе којс потичу из Kircheriana29 и 
колекциије Betti.30 Сва три нримсрка имају по 
дпе волуте уз диск и кљун, и то кратке, као код 
кашсг примсрка и срцолик отвор за фитиљ. 
Облик и дубина рсципијента такође одговара 
нашем примсрку. Двс лампе имају мали отвор 
за cnnaibe уља,3 као наш нримсрак, док je код 
трсће он 11СШТО ш ири.32 Диск код ових светиљ- 
ки je удубл»ен и украшсн концентричним кру- 
говима. Ове лампс имају и сличну ширу, 
прстснасту лршку еа украсом y виду задебља- 
iba, с том разликом што имају елемснте за 
качен»е. Једпа од ових лампи уз прстенасту 
дршку има и листасту,33 која je извијека на 
спољашљу страну.

Израда ових лампи са чстири волуте, 
углавном je до сада датоваиа y I вск,34 и то како 
y прву п о л о ви н у ,5 тако и y другу половину I 
века. Налази који ce чувају y Националпом 
музеју y Риму датовани су ипак нешто касиијс 
и то y крај I и почетак II века.37

Директну амалогију за ову изузетну, ква- 
литстно израђеиу лампу (кат. бр. 2, и сл. 2 и 2а) 
нисмо успели да проиађемо. С. Лешке не поз- 
наје овај облик y Виндониси, али ако узмемо y 
обзир да дршка педостаје можда би наш приме- 
рак који поседује кратке волуте, уз диск, могао 
ипак да припада јбсговом типу XIX.38 Типови 
D. Ivâny XXXI i XXXII39 имају иотпуно друго- 
јачије моделован диск него наш примерак. Код 
оба ова поменута тима па диску je уобичајсна 
пластична трака која одваја рамсни појас од ди- 
ска, a често ce идентичпа трака налази и око 
ширег отвора за сипам>с ул>а. По угласто модело- 
ваном носу припада наш примерак типу XXXII 
D. Ivâny, a обликован диск најпише подсећа на 
примерке из Pécs-a и Tatabânya. Примерак из Та- 
tabânya припада типу XXXI D. Ivâny.41

Овако кратке кљунове, који ce завршавају 
са наглашеним крајсвима носа има иримерак 
откривел y Емони, 2 загим ламиа која која ce 
чува y Народном музсју y Варшави43 и приме- 
рак са непознатог локалитета.44 Ова трећа лам- 
па има благо наглаш ен прстен који представ- 
ља раме, диск плитко улегнут и мали отвор за 
cnnaibe уља, и датована je y I в.45 Ламиа из 
Емоне потичс из спаљеног гроба, мањих je ди- 
мензија и датована je y крај I и почетак II ве- 
ка.46 Примерак из Варшавс датован je y I век.47 
Угласти hoc има и лампа из Пожаревца, која je 
датована y II в.48 Лампа из Ч итлука (Aeqnum) 
такође има угласте завршетке носа али je дато- 
вана на много касније y П-Ш в.49 Из Гарсума

јсдна лампа мрипада овој варијанти.50 Сличми 
носеви али и присуство волута уз диск имамо 
код налаза из Текије,51 Вимковаца.52 Волуте и 
угласт, широк кл>ун има и лампа из Калатиса 
која je пропађсна y гробу и датована y II в.5 
Слична je такође и лампа пађема y Кочапичкој 
клисури,54 која има дршку y облику нолумссс- 
ua, a угласт заврш етак носа налазимо и код 
лампе из Nida-Nedcrnheima.55

Лампе угластог носа иубликују  н L. Le- 
rat, 56 H. Menzel57 i T. Szcntlélcky.58 Већи 
број бронзаних лампи с једним  паром волута, 
кратким кљуном и угластим  носсм иубликују 
dc’Spagnalis i De Carolis.59 Волутс код послсдп»с 
од поменутих примсрака су дуге, правилпе, a 
не скраћеие као код наш ег примсрка. Dc’Spa
gnalis i De Carolis оирсдсљ ују ове светил.ке y 
тип III и датују их на нрелаз из I y II вск.60

Свстиљке Loeschcke тип XX и D. Ivâny 
XXXIV,61 или тип V код de’Spagnolisa De Caroli- 
sa,62 такође имају угластс заврш етке носа, који 
су чссто и савијени ка кљ уну. Овај тип све- 
TMjbKH често je палажсм с новцем Лвгуста, али  
то не мора бити и времс њ иховог иастанка. 
One могу бити и знатно старијс,63 a С. Лсшке 
овај тип датујс y другу ноловииу I в 64 Ch. Pi
card сматра овај тип лам пи хсленистичким , a 
као провијснцију, односно цептар производ!ве 
наводи Л лександрију.65

А нализирајући керамичке примерке лам- 
пи каш ли смо код H. В. Waltersa примсрке чији 
ce кљ унови индентично заврш авају као код 
иримсрка из Музеја града Београда. Аутор сма- 
тра да je овај тип глинеиих светиљ ки настао 
директно из мсталиих узорака и иринадају по 
њему тзв. ”тииу книдос”.

Све ово ипак указујс, с изузстком светиљ- 
ке из Читлука, да наш примерак можемо дато- 
вати y крај I и на сам почетак II века.

Ни за светил>ку под кат. бр. 3 (сл. 3 и За) 
нисмо успели да пронађсмо дирсктну аиалоги- 
ју. Лампа има облик сличан круш коликом T u 
ny, али по другим елем ентим а оиа ипак нс 
припада помсиутом тиму (Loeschcke XXI, Ivâny 
XXXIII).67 Посматрајући друге елемепте 
сврстали смо je y С. Лсшков ти п  XIX, односно 
Ivâny тип XXXI, мада директно не одговара ии 
овим тииовима јер нема волуте.68

Ако посматрамо само облик лампе онда јој 
je најсличнија она из Ncuss-а^која je датована 
y II или прву половину III в. Налаз из Сиска 
типом нс одговара нашој лам пи али  зато има 
сличиу, украсну дршку, узнад прстенасте.70 
Помснута лампа припада тииу Лсшке XXI, Ivâ-
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ny XXXIII. ЈТампс опог типа имају изнал ирстс- 
насте лршкс обичио још полумессчасту или 
листасту, украсну лршку. Л истасту дршку има 
и светиљ ка коју побликујс Babelon-BIanche,71 
али  она има два фитиљ а. Ламиа из ÔszOna72 та- 
кође има листасту дршку али припада типу С. 
Лсшкс XV, Ivâny XXX. Листасте, украсне дршке 
чсстс су и на типовима С. Лсш кеа XV-XIX.73 
One ce јавЈћају и па типовима XXXI -  XXXIII D. 
Ivâny.74 Овај украсии део дршкс може да будс и 
y виду разуђсног листа какав јс па лампи от- 
кривеној y светилиш ту Јунитсра Долихсна y 
Б. П алапци (Egcta).75 С встилиш тс јс подигнуто 
на прслазу из II y III в, a за лампу сс сматра да 
je настала на крају I или  почстку II в.76 Овај 
примср нам најочиглсднијс показује како су 
светил>ке дуго трајале и чувале ce.

Свстиљ кс слнчпог листа иотичу још из 
Равне (Timacum Minus), села Стубал код Блаца77 
и К урвин града.78 Лампс са једпоставнијим  ли- 
стом, аплицирапим изпал ирстемасте дршке 
потичу из Т екији  (Transdierna),79 Besancon-a 80 
Zâmaly-u81 и y Nida-Nedernheim-u.82 У Saldumu je 
откривеиа маснвна бронзана свстиЈИка са 
удубљ еним диском који je ош тећен и украшен 
пластичмим концснтричним круговима,83 a 
дршка недостаје.

У гробу бр. 1 y б ли зи н и  М сричлера откри- 
всна je бронзана лампа са дршком y облику 
полумсссца, чији диск je моделован на идсн- 
тичаи  пачим као код наш ег примерка.84 Типо- 
лош ки ове две ла.мпс ce потнупо разликују, a 
иримерак из М еричлсра датован je иа крај I и 
почетак II в.85 Код С. Леш кса такођс налазим 
пример бронзане лампе идентичног носа и от- 
вора за фитил», чији диск има такођс пла- 
стичме концентричне кругове и удубљење.86 
Ова лампа има чак и неуспсли тролисни отвор 
иа кљ уну за ваздух.

Примсрак који ми публикујемо (сл. 3) има 
изванредиу зелену иатину и технички je бе- 
спрекорно изведен, ако зансмаримо неуспеле 
отворе на кл»уну за довод ваздуха. К валитстно 
моделована површ ииа диска, као и комплетне 
лампе y целини, указују на раније датумс, па 
можемо ирстпоставити да je ова лампа настала 
y првим дсценијама II века.

Ч етврта светил>ке (кат. бр. 4, сл. 4 и 4а) 
представља најлош ији рад мајстора, a и сама 
бронза je лош ег квалитета. Типолош ки као 
што смо већ рекли, светил>ку лисмо могли ла 
оиределимо.

М ноги аутори сматрају да je овај тип све- 
тил>ки хеленистичког порекла,87 и датују их

сасвим различито. Тако, јсдпа лампа овог 
облика откривсиа y гробу код Солупа датова- 
на je y IV в.п.н.е 88 Помснута ламна има иден- 
тичаи облик носа пашсм примсрку, чак je и 
отвор за фитиљ  удубљсн. II.В. Walters, који пу- 
бликује вишс светиљ ки овог облика, такођс 
датује овај тин сасвим различито. Тако приме- 
рак из Халикарнаса датује y IV-III в.п.н.е, док 
за примерак из колекцијс Хамилтон сматра да 
je веооватно византијски или ранохришћан- 
ски. Брокзама лампа са непознатог локалите- 
та има сличан облнк, отвор на диску и прслаз 
y дршку као наш примсрак. 1 Свстил>ку публи- 
кује T. Szentelélcky и оиа на бази која je уздигиу- 
та и равиа, y љеном целтру, има идентичан 
квадратни отвор као наша (сл. 4 и 4а). Сличме 
лампе публикујс и D. Ivâny,92 с том разлико.м 
што њени примерци имају нешто краћи Kjbyii. 
Она one светиљке спрстава y груну крушколи- 
ких и оирсдел»ује их y тип  XXXV.93 С личност 
номенутих лампи из Птуја, Zsejke и Ôszûny-a и 
îiauier нримсрка je y лоптастом тслу, слично 
обрађсном носу и иостојаљу дршке. И Н . Menzcl 
иубликује свстиљ ку овог типа, чији репипи- 
јсп г je испупчено дугуљаст, са извученим 
KjbynoM на чијем крају je ојачањс око отвора за 
фитил».94 Лампа стоји на стоии која има ква- 
дратни отвор на дпу, a разликујс ce од машсг 
примерка по поклопиу којим ce затвара отвор 
за CHiiaibe уља. L. Lerat публикује више лампи 
овог типа с том разликом што су one израђене 
од глине и он их назипа ’’хеленистичке”.

Овај тим свстил>ке израђиванје y тра;1ици- 
ји  хеленистичких лампи, које су ипак најка- 
рактеристичмије за II-I в. п.н.е.96 Квадратии от- 
вор па диу не прсдставл>а оштсћсн»е већ ламер- 
но паправљен отвор за чси.97 Овакав отвор има 
и спстилжа откривема y Добротину на Косо- 
ву.98 Лутор претпоставља да ce над правоу- 
глим отвором завшравала осовина која je  пола- 
зила од средишта диска и на којој je сгајала 
бронзана фигура.99

Све хеленистичке свстил>ке имају више 
тсло (recipient) и издужем кл>ун (Rostrum) и 
обавезно пластичном граком оипичен отвор за 
сипам»е уља. Мале разлике, али ииак значајне, 
унућују пас ииак на то ла примерак из Музеја 
града Београда сматрамо каснијим произво- 
дом. Светиљка je свакако настала по хелсни- 
стичком узору, a за касмији иериод смо ce 
опредслили и због саме лоше израле.

Из хеленистичких глинених свстиљ ки ко- 
је имају дуг кл>ун, горионик, потскле су брон- 
запе лампе. М иогобројии аутори ce слаж у да je
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употрсба бронзаних ламии била дуготрајиа.100 
Сигурно не можсмо д£ не мислимо да ce брои- 
зане лампе нису правиле и током II и III века. 
Потврду за ово налазимо y Гамзиграду где су 
откривене две бронзане и једна гвоздена све- 
тиљка, типолошки потпумо различите.101 Ове 
светиљке откривенс су y касноантичком слоју 
који припада IV веку.1 Свс нам ово указује да 
су сс бронзане ламне производиле током чита- 
вог античког псриода. Онс су тада всроватно 
рађсне по старијим иримсрцима, тако да им ce 
основни облик није Meibao.

Многе светиљке су ималс и поклопац и то 
иоготово оне код којих je отвор за cmiaibc ул>а 
велик или изразито вслик. Поклопац je 
обично био везан шарниром или ce држао на 
ланчићу.103 Понеке светиљке ималс су само- 
сталне поклопчиће, као примерци које публи- 
кују de’Spagnoli i De Carolis.104

Примсрци које смо овде публиковали су 
хетсрогени и нсмају дирсктних аналогија y 
n o c T o jc h o j  литсратури. Зато смо за неке при- 
мерке користили аналогију везујући ce  за

облик диска, начин украшаван>а диска или 
облик дршкс. Све нам ово указује да су метал- 
не свстил>кс рад мајстора уметника и да je сва- 
ка дело за себе.

Свака од ових свстиљки припада једном од 
позиатих тинова или смо комбиновали два ти- 
па за некн примерак, али једну нисмо типо- 
лошки одредили. Постојање ових светиљки 
указује нам на релативно висок културпи и 
економски ниво становника Сингидунума.

Време имнорта мисмо y стању да прециз- 
није утврдимо али свакако je то всћ од самог 
краја I в. кад je и подигнут кастсл на Калсмсг- 
даиској тераси.

(скраћенице) 
д -  дужина  
ш - ширина 
h - висина
R di. -  иречник диска 
R dn. -  пречник дна 
H d -  висина са диском

Н А П О М Е Н Е

1 Д. Бојовић, Римска ситна бронзана пластика y 
М узеју града Београда, ГБ, kib. XXXII, 1985, 19-49; 
HcTH.Rimske fibule Singidunuma, katalog XII, Beograd 
1983.

2 R. Cognat -  V. Chapot, Manuel d'archeologic romai
ne, tom II, Paris 1920, 470, 472.

3 D. Pinterovié, O rimskoj bronci s terena Osijeka i 
okolice, Osijeéki zbornik VIII, Osijek 1962, 72

4 M. P. Nilsson, Lampen und Kerzen im Kult der Anti- 
ke, Opuscula Archaeologica, vol VI, Lund 1950, 96-111; M. 
Тадић-Ђурић, Једна касноантичка лампа из збирке На- 
родног музеја y Београду, Жива аитика, год. X, св. 1-2, 
Скопје 1960, 238.

5 M. Ch. Daremberg -  Е. Saglio, Dictionnaire des an
tiquités grecques et romaines, tom III, L-M, Paris 1904, 
1336; H. B. Walters, Catalogue of the Greek and Roman 
Lamps in the British Museum, London 1914, XIV; T. Szen- 
tléleky, Ancient Lamps, Akadémiai Kiad6, Budapest 1969, 
92.

6 S. Schâfer -  L. Marczoch, Lampen der Antikensam- 
mlung, Archàologische Reihe, Museum fiir Vor-und Friige- 
schichte -  Archâologischcs Museum, Frankfurt am M. 1990, 
5.

7 T. Szentléleky, op. cit, 144; R. Cognat-V. Chapot, op. 
cit, 470.

8 A. Цермановић-Кузмановић, Античке светиљке 
из Текије (Transidicma) Зборник филозофског факул- 
тета, том XVII, Београд 1991, 176

9 Археолош ко благо Ђсрдапа, Бсоград 1978, 79, 
кат. бр. 224; Старе културе y Ђ срдапу, Галерија САН 
У, Београд 1989, T. XXXVI/2; А. Цермановић-Кузмано- 
вић, Вронзана лампа из Текије (Transdiema), Зборник 
Н ародног м узејаХ М , Београд 1983, 50-51, сл. 1.

10 А. Цермановић-Кузмаиовић, op.cit, Зборник фи- 
лозофског факултета, том XVII, Београд 1991,176.

11 D. Pinterovié, O rimskoj bronci u arhcoloSkoj zbirci 
osijeCkog muzeja, Osijeiki zbornik IX-X, Osijek 1965,78; M. 
L. Bernhard, Lampki starozytne, Warszawa 1955, 210

12 T. Szentléleky, op. cit, 145; H. Mcnzcl, Antike Lam
pen, Katalog 15, Mainz 1969, 106.

13 M. Гарашамин -  Д. Гарашанин, Иачинот на по- 
гребуванл и комструхција ма кнежсвската могила во 
Таринци, Зборник на штипскиот Народсн музеј, IV-V, 
1964-1974, Штип 1975, 196, сл. 3.

14 Исти, op. cit, 193; Од археолош кото богатство на 
СР Македомија, кат. изложбе, Скопје 1980, 77, кат. бр. 
422.

15 LJ. Popovié-D. Mano-Zisi -  M. Veliékovié -  B. Je- 
liéié, AntiCka bronza u Jugoslaviji, Beograd 1969, 134, кат. 
бр. 260, si. 260.

16 A. Radnoti, Gefasse, Lampen und Tintefàsser aus 
Bronze, Intercisa II, Budapest 1957, 215, T. XLIV, 5,8 i 11

17 Исти, op. cit, 212.
18 H.B. Walters, op. cit, Plate VI, 58
19 D. Ivâny, Die Pannonischcn Lanpen, Budapest 1935, 

кат. бр. 4290, Taf, LX, 2.

15



СЛАВИЦЛ КРУШ Гћ

20 S. Locschcke, Lampen aus Vindonissa, Zürich 1919, 
Taf, XXI, 1053 a i b.

21 Исти, op. cit, 322.
22 Zs. Bânki-J. Filz-Gy. Fülop, Forschungen in Gorsium 

in 1977/78, Alba Regia XVIII, Székesfehérvâr 1980,194, Taf. 
XXVI, 489; Исти, Forschungen in Gorsium in den Jahrcn 
1981/82, AJba Regia XXII, 1985, 123, Abb. 19/113.

23 F. Miliner, Die antikcn Lampen in Eisenstadt, Jahre. 
Oster, ArchoI. Insti. in Wien, Band XXIV, Wien 1929, 148- 
149.

24 Исти, op. cit, 149.
25 Д. Аладжов, Раскопки на трако-римски могилен 

искропол при Миричлери, Известил XXVIII, Софил 
1965, 88, обр. 11/1.

26 Исти, op. cit, 114,
27 T. Szentléleky, op. cit, 141, каг. бр. 276.
28 Исти, op. cit, 145.
29 M. de’ Spagnolis-E, De Carolis, Le lucerne, Museo 

Nazionale Romane, I Bronzi, IV, 1, Roma 1983, 27. II, 9 i 29, 
II, 13.

30 Исти, op. cit, 28, II, 12.
31 Исти, op. cit, 28, II, 12 i 29, II, 13.
32 Исти, op. cit. 28. II, 12.
33 Исти, op. cit, 16, 28, 11, 12.
34 M. Гарашанин-Д. Гарашалим, op. cit, 193.
35 H. Menzel, op. cit, 106; T. Szentléleky, op. cit, 145.
36 S. Leeschckc, op. cit, 321-322; D. Ivâny, op. cit, 23.
37 M. D e’Spagnolis-E. De Carolis, op. cit, 19.
38 S. I^oeschckc, op. cit, 322.
39 D. Ivâny, op. cit. 23. Taf. LIX. 6, 7, 8 i Taf. LX, 6, 7,

9.
40 Исти, op. cit, Taf. LX, 2 i 8.
41 Исти, op. cit, Taf, LX, 8.
42 Lj. Plesniéar-Gec, Sevemoemonsko grobiSée, Disser- 

tationsc et Monographiae, tom VIII, Ljubljana 1972, grob 
594, T. CXXXVII/1.

43 M. Bernhard, op. cit, кат. бр. 561, T. CLXII.
4-1 S. Schàfer-L. Marczoch, op. cit, кат. бр. 87.
45 Исти, op. cit, 74.
46 Lj. Plesniéar-Gec, op. cit, 102.
47 M. Bernhard, op. cit, 211.
48 ВИМИ11АЦИЈУМ, група аутора, Главни град 

провимције Горње Мезијс, Бсоград 1980, 24, кат. бр. 
147.

49 Lj. Popovié-M. Manzo-Zisi-M. Vcliékovié-B. Jeliéié, 
op. cit, кат. бр. 269.

50 Zs. Bânki-J. Filz-Gy. Fülôp, op. cit, Alba Regia XXII, 
1985, Abb. 19/112.

51 A. Цермановић-Кузмановић, Бронзана лампа из 
Текијс (Трансдиериа), Збормик Н ародног музеја XI-1, 
Београд 1983, сл. 2.

52 M. Smalcelj, Antiéke metalne svjetiljke iz Vinkovaca, 
Opuscula Archaeologica VI, Zagreb 1966, T.I.70; B. Vikié- 
Belanéié, Antiéke svctiljke u arheoloSkom muzeju u Zagre- 
bu, Vjesnik arheoloSkog muzeja u Zagrebu, 3 ser., sv. IX, 
Zagreb 1975, 150, T.L. 7; D. Ivâny, op. cit, Taf. LXI, 9; Lj. 
Popovié-D. Mano-Zisi-M. Veliékovié-B. Jelié, op. cit, кат. 
бр. 276.

53C. Preda, Découvertes récentes daus la nécropole tu- 
mulaire du Début de l'époque Romaine, A Callatis, Dacia 
IX, 1965, Bucarest, 149, fig. 11/2.

54 M. Кокић, Неколико новијих набавака y збирци 
музеја јужме Србије, Гласиик скопског научног 
друштва, к»и XIV, Скопје 1935, сл. 2.

55М. Kohlert-Németh, Rômische Bronzen II, 14 Ar- 
châologischc Rcihe, Frankfurt am M. 1990,кат. бр. 25.

56 L. Leral, Catalogue des collections archéologiques de 
Besancon, I Les Lampes antiques, Annales littéraires de L'u
niversité de Besancon, 2 me série, T.l/1, Besancon 1954, 
pl. XXIV, 203, 204 i 207.

57H. Menzel, op. cit, Abb. 89, 3.
58T. Szentléleky, op. cit, n. 282 a i b.
59 M. De'Spagnolis-E. De Carolis, op. cit, III, 1, 2, 3, 4,

5 i 6.
^Исти, op. cit, 30.
61S. Loeschckc, op. cit, 323, Tef. II, 1055; D. Ivâny, op. 

cit, Taf. LXI, 2 i 6.
Л“М. de Spagnolis-E. De Carolis, op. cit, 45, V, 2 i 3.
63 A. Цермановић-Кузманонић, Римска бронзана 

лампа из околиме Пожаревца, Старинар IX-X, 1958/59, 
Београд 1959, 204.

64 S. Loeschckc, op. cit, 23.
65Gilbcrt-Ch. Picard, Lampes de bronze alexandrines à 

Volubilis et Banasa (Maroc), Revue Arshéologique, 6e sé
rie, Tome XLV, Janvier-Mars 1955, 67-68.

^ I .B . Walters, op. cit, HHI, pl. VIII, n. 73.
67S. Locschcke, op. cit, 323; D. Ivâny, op. cit, 23, Taf.

LXI.
68 Исти, op. cit, 322; D. Ivâny, op. cit, 23, Taf. LIX. 
WM. Vegas, Die rômischen Lampen von Neuss, Novae- 

sium II, Limesforschungen Band 7, Berlin 1966, 125, Taf. 12.
307.

Vikié-Belanéié, op. cit. 150, T.L. 7; D. Ivâny, op. cit, 
Taf. LXI, 9; Lj. Popovié-D. Mano-Zisi-M. Veliékovié-B. Je
lié, op. cit, кат. бр. 267.

71 E. Babelon -  A. Blanchet, Catalogue des Bronzes 
Antiques, Paris 1895, 598, 1490.

72 T. Szentléleky, op. cit, 141, 145, n. 276.
73 S. I^ocschcke, op. cit, 321, Taf. XXI, 1050.
74 D. Ivâny, op. cit, 23, Taf. LIX, 7, Taf. LX, 9 i Taf. 

LXI, 8.
75 Д. Вучковић-Тодоровић, Светилиште Јупитсра 

Долихеиа y Брзој Палании, Старинар XV-XV1,1964/65, 
Београд 1966, 177, сл. 15; Lj. Popovié-D. Mano-Zisi-M. 
Vcliékovié-B. Jelié, op. cit, 137, кат. бр. 273.

7<> Д. Вучковић-Тодоровић, op. cit, 181.
77 C. Дрча-П. Милошевић-П. Поповић, Наисус- 

Сирмијум, обрада метала, каталог изложбе, Ниш 1983, 
31. сл. 39.

78 Б Јелич. Бронзани жишци y Народмом музеју, 
Зборпик радова Народног музсја II, Београд 1959, 74, 
Т.И. 2 и 3.

79 А. Цермановић-Кузмановић, op. cit, Зборник На- 
родног музеја XI-1, Бсоград 1983, 50, сл. 2.

80 L. Itérât, op. cit, n. 204, pl. XXIV, 204.
81 D. Ivâny, op. cit, Taf. LIX, 7.
82 M. Kohler-Németh, op. cit, 51, n. 25.

16



РИМСКЕ БРОНЗАНЕ СВЕТИЛ.КЕ ИЗ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

83 Археолош ко благо Ђердапа, каталог изложбе, 
Београд 1978, 81, кат. бр. 240

84 Д. Аладжов, op. cit, И звс сти ђ  XXV1I1, 88-89,
85 Исти, op. cit, 114.
86 S. Loeschckc, op. cit, Taf. XXI, 1054.
87 S. Sahàfcr -  L. Marczoch, op. cit, 4.
88 Исти, op. cit, 2.
89 H.B. Walters, op. cit, XVIII, Pl. VIII, 105.
90 Исти, op. cit, XVIII, Pl. VI, 104.
91 T. Sentlélcky, op. cit, 144, 288 a i b.
92 D. Ivâny, op. cit, 24.
93 Исти, op. cit, Taf, LXI, 3, 7 i 11.
94 H. Menzel, op. cit, 109, Abb. 91/1.
95 L. Lerat, op. cit, 3, Pl. II, 12,16.

96 M. Bernhard, op. cit, 213.
97 H. Menzel, op. cit, 144.
98 E. èerSkov, Kasnoantiéka ostava iz Dobrotira na Ko- 

sovu, Glasnik muzeja Kosova i Metohije VII-VIII, 1962/63, 
PriStina 1964, 319, si. 4, T. I, c-d.

99 Исти, op. cit, 319.
100 K. Zeigler-W. Southcimerj Dcr KJcine Pauly, Stutt

gart 1969, 469-471.
101 D. Srcjovié -  D. Jankovié, Gamzigrad, Kasnoantifki 

carski dvorac, Beograd 1983, 111, 132, кат. бр. 80, 81 и 176.
102 Исти, op. cit, 00.
103 A. Hug, Luccma, in Pauly-Wissowa, Real Encyclo

pedic, XIII/2, Stuttgart 1927, 1571.
104 M. de’Spagnolis-E. De Carolis, op. cit, 107-109.

Slavica Krunié

ROM AN BR O N ZE LAMPS IN THE COLLECTION O F TH E BELG R A D E CITY M U SEU M

The Department of Antiquity of the Belgrade City 
Museum continues to publish the objects housed in the 
Museum. These lamps are chance finds without closer 
data, though we may assume that they derive from 
Singidunum or its surroundings. Two specimens derive 
from unknown sites and represent gifts. One specimens 
is from the collection of Mr Dunji6, so we dare say that 
it derives from Kosmaj, while the fourth lamp is from 
the vicinity of Obrenovac.

The first lamp (fig. 1 and la) belongs in the S. 
Locschcke type XVII, D. Ivâny XXX and type II of de’ 
Spagnolisa -  De Carolisa. The lamp is well preserved 
and has a slightly deeper receptacle. At the disc and 
spout it has two volutes and the opening for the air on 
the spout is formed as a three-leaf clover. Heart shaped 
opening for wick, as well as the opening for the air point 
to the hand of a master who cast this lamp. The fin- 
dspot of the lamp is unknown and it has been dated to 
the latter half of the 1st century or to its very end.

The second lamp (fig. 2 and 2a) belongs in the type 
XXXII of d. Ivâny, type III of de’ Spagnolisa-De Ca
rolisa and S. Locschcke has not this type in his typology. 
The lamp has a circular craved-in disc, a larger opening 
for pouring oil and two volutes at the disc. The origin 
of the lamp is unknoown. The lamp has been dated to 
the end of the 1st or early 2nd century.

The third lamp (fig. 3 and 3a) has a pear shaped 
basis, but because of other elements it docs not belong 
to this type of lamps. We determined it to the type XIX 
of S. Locschcke and XXXI of D. Ivâny. The lamp has 
a circular disc decorated with plastic, concentric circles, 
its handle is leaf shaped and the opening for the air is 
on the spout. It probably derives from the village of 
U&îe near Obrenovac from an unknown site. This spe
cimen is covered with fine green patina and its make is 
irreproachable. If we disregard unskillfully made ope
ning on the spout for the air, the lamp as a whole points 
to earlier dates, so we assume that it was made in the 
first decades of the 2nd century.

The fourth lamp (fig. 4 and 4a) is the most unsuc
cessful work of a master and the bronze of the lamp is 
also of poor quality. This lamp was made in the tradi
tion of Hellenistic lamps and it does not exist in the 
typology of S. Loeschcke and D. Ivâny. In our opinion 
the lamp derives from Kosmaj or its surroundings. We 
have broadly dated it to the 2nd-3rd century.

The specimens we have here published are hete
rogenous and have no direct analogies in the existing 
literature. They show, however, that metal lamps were 
the work of master artists each lamp being a masteri- 
piece for itself.
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