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НАЛАЗИ КЕРАМИЧКИХ ЖИЖАКА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРБАВИ 

Налази керамичких жижака са ископа

вања на Београдској тврђави, из каструма 

и приобалног дела насеља, ! представљају 

примерке који су типични за римску про

винцијС·ку продукцију жижака и веома 

ретко оне који су овде доспели путем ИМ

порта. Као и код производње керамичких 

посуда, тако и код израде жижака, на тр

жишту се јављај у они типови које УСЛОВ

љава 'Мода центара из северне Италије чи

ји су производи уважени, али убрзо по

том и копирани у локалним варијантама. 

Овај процес најбоље се прати на примеру 

"Фирма лампи" чија производња почиње 

крајем 1 века у италским радионицама, али 
врло брзо осваја тржиште и -бива прихва

ћена скоро ОД сваког ,већег керамичког 

центра у низу провинција . Често није само 

тип nреузиман него и печат мајстора, па 

се најчешhе ,коришhени печат FORTIS за
држава на лампама провинцијске израде 

дО IV века, мада је исти мајстор радио још 
крајем I века. 

Поред импорта из итал ских центара ве
роватно је постојала и жива размена и 

трговина керамичким производима међу 

провинциј ским центрима, нарочито међу 

онима који су били на важнијим копне

ним или воденим саобраhајницама.2 

Активна размена међу провинцијским 
центрима и заједнички извори утицаја да-

ју једну општу, доста уједначену слику 

керамичких производа римског периода. То 
је посебно изражено код жижака, који -
за разлику од остале грнчарије, не трпе 
утицаје затечене локалне керамичке про

дукције. Moryhe је да су мајстори разме
њивали и калупе за жижке,З па се потпу

не или делимичне аналогије жижака са 

Београдске тврђаве налазе, како у другим 

градовима Мезије, тако и у градовима су

седних провинција, Паноније и Дакије. 

у Сингидунуму који почиње да се раз

вија од 'краја 1 века, када његов логор по
стаје седиште легије IV Флафија, сигурно 
је постојала јака занатска делатност раз

личитих грана, која се развијала и траја

ла неколико следеhих векова. За сада се 
зна за развој грађевинарског и, с њим У 

вези, каменорезачког заната за које су по

стојали добр.и услови, јер је коришћен ма

теријал из Ташмајданског каменолома.4 

Поред радионица за израду оружја, алата, 

тек-стила и накита, чији су производи били 
коришћени у овакодневном животу, један 

од водеhих заната било је грнчарство.6 До

казе о постојању цигларских радионица, 

које су обично припадале керамичком 

кварту, дају нам бројни налази опека са 

жигом легије IV Флавија, као и опеке са 
печатом SING. Иако керамичке радионице 
нису откривене систематским ископава-
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њима, једна је забележена на Обилиhевом 
венцу, а остаци веће грнчарске пећи и у 

Голевортијевој улици.6 Могуће је да их је 

било и у делу код данашње Патријаршије, 
где је претпостављени занатски центар.7 

з 

подмиривала локална производња и да је 

керамика, у већој или мањој мери, слична 

оној која је прављена у другим градовима 

Мезије, а често и Паноније и Дакије. Ово 
се нарочито односи на период друге поло-

1 

2 

.... 

(с .. ··\ 
\ ... 

5 

Жишци са Беozрадске тврђаве: Тип 1, 1-3; Тип Н, 4; Тип 111, 5. 

Lamps јтот Betgrade Fortress: Туре 1, 1-3; Туре 1I, 4; Туре ЈП, 5. 

Код керамичког посуђа, коришhеног у 
Сингидунуму, ,сада се већ са сигурношhу 

може тврдити да је велики део lПотреба 
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вине П и прве половине IП века када је 

у керамичкој продукцији у провинцијама 

већ сасвим ослабљен утицај затеченог ло-



калног грнчарства, а ниво технолошког 

знања код прераде глине и израде ПОСУђа 
на завидној БИСИНИ и уједначен. Тада, и 

због добрих комуникација, и јаких трго

вачких веза ;- .преовладава један општи 

укус стечен сличним начином живота у 

правиицијским градовима. Иако ј ,е код ке

рамопластике и жижака у ранијем перио

ду локална производња подређена импор

ту, вероватно да у то време продукција 

жижака домаЋе производње добија све веву 

улогу. 

Положај Сингидунума поред Саве и Ду

нава, као и околности да је кроз њета про

лазио главни војнички и трговачки пут 

који је спајао Италију са Истоком, омогу
вавала је добру трговачку размену. Ве

роватно су неки керамички производи, ко

ји нису прављени у Сингидунуму, или их 

није било довољно - у.вожени, а неки, на

равно, извожени. Одређив.ање импорт а је 

једноставно код појединих, углавном раних 

типова жижака, пехара и шоља израђе

ни-х у специјалним техникама, као и код 

посуда рађених у техници terra эigillаtа. 

За овакву робу се зна да је долазила из 

већ утврђених радионица Италије и за

падних провинција, али је теже издвојити 

импорт других керамичких центара Мези

је или Доње Паноније, на пример, од син
гидунумске производње. 

Већина жижака, који ве овде бити при

казани, представљају производ мајстора из 

Сингидунума или неког другог провинциј

ског керамичког центра. Зато се дешава да 
неки типови жижа'ка , чија продукција по

чиње у 1 или почетком II века у италским 
радионицама, овде траје током целог Н, 

а некад и у IП веку. 

На Београдској тврђави са ископавања 

каструма и приобалног дела насеља скуп

љена је збирка од 85 целих и фрагменто
ваних жижака, где је било магуће одреди

ти тип којем припадају, и још 20 фрагмен
тованих жижака који нису типолошки де

терминисани.8 

т и п I (Т-I/1-З) 

Жишци кружног тела са угластим но

сем и волутама на рамену заступљени су 

са 6 примерака и представљају најстарији 
тип жишка са Београдске тврђаве. Према 

НАЛАЗИ КЕРАМИЧКИХ ЖИЖАКА 

стратиграфским подацима и начину изра

де, могу се датовати у крај I и почетак П 
века.9 .сем примерка са представом луне 

(T-I/ 3) који је, вероватно, италски импорт, 
остали жишци овога типа су солидан про

винцијски рад. 

- Фрагмент диска, рамена и дна жишка 

(Т-I/З). На увученом и једном канелуром 
ограниченом диску представа Луне окре

нуте на лево.1О Око основе дна два концен
трична круга . 

Добро печена, фино пречишhена зем
ља тврде фактуре, тамноцрвене боје. 

- Цео жижак са јаче увученим диском 
који је оивичен са две канелуре (T-I/1). 
Око основе дна је такође канелура, а на 
средини концентрично урезани кружиhи. 

На диску је кратер са двема гранчицама са 
стране. 11 

Жуhкасто-браон печена, добро пречи
шћена земља и мрко фирнисована повр

шина. Зидови жишка су танки, а контуре 
оштре. Ди:Ћ1ензије: д= 9 см, ш=6,4 см, в = 

=2,6 см, ди=4 , 8 см. 

- Цео жижак са благо увученим диском, 

који је уоквирен урезаНQМ линијом (T-I/2). 
ДНО је делимично наглашено у,резаном ли

нијом. На диску је представљен делфин 

окренут на лево. 1! 

Црвено печена, пречишhена земља и 

црвено бојена површина . Израда је груб
ља, а контуре помало нејас<не. Димензије: 

д= 7,6 см, ш= 5,5 см, в=2,3 см, ;ци=4 см. 

т и п н (T-I/4, T-HII15, T-V/29) 

Жишци кружног тела и мањег, споља 

заобљеног носа. Према обликовању корена 
носаЈ на Београдској тврђави се јављају 

две варијанте овога типа: (а) са равно огра
ниченим носем ' и (б) са заобљеним, срцо

лико завршеним насем. У нашој збирци на

лази се 9 целих и фра~ментованих приме
рака типа П. Иако почиње да се произво

ди у I веку овај тип жишка се у провин
цијама највише израђује у Н и траје до Н! 
века . 1З На локалитетима Београдске тврђа

ве налажен је у слојевима 11 И ПI века. 

- Жижак варијанте (а), са представом 
орла раширених крила на диску (T-V/29)." 
Рамени део је украшен гроздовима, а диек 
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Жuшцu са БеO'l.радске тврђаве: Тип V, 6-10. 

Lamps 'тот Betgrade Fortress: Туре V, 6-10. 
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Жишцu са Бещ.радскетврђав,е: Тип V, ' 11-12; Тип IV, 13-14; Тип II, 15, 

Lamps Јтот . Be~gтade Fortress: ,.Туре у, 11-12,; Туре IV, 13-14; Туре II, 15. -
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Жuшцu са Беоzрадске тврђаве: Тип VI1, 16-18, 20-21; Тип IХ, 19. 

Lamps јтот Belgrade Fortress: Туре VI1, 16-18, 20-21; Туре IХ, 19. 
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Жuшцu са Беоzрадск.е тврђаве: Тип iп, 22, 24-25; Тип V, 26; Тип VIII, 27; Тип УЈ, 28; Тип 11, 
29; Тип JV, 23, ЗА. 

Lamps јтom Betgrade Fortress: Туре ЈП, 22, 24-25; Туре V J 26; Туре VП, 27; Туре VJ. 28; Туре 
П, 29; Туре JV, 23, 30. 
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и корен носа оивичени украсном траком. 

Слични жишци бројно су заступљени ' у 

збирци Музеја града Београда он сви имају 

богато украшен рамени део, док су на ди
ску обично појединачне представе орла, 

лава, зеца или амфоре.15 

Жућкасто печена, пречишћена земља и 
мрко бојена површина. Орнамент и конту

ре грубље, боја премаза непостојана. Ди

мензије: д=8,5 см, ш=5,2 см, в=2,2 см, ди= 
~ 3CM. 

- Фраn''1ентован жижак варијанте (б) 
(Т-I/4) . .на увученом диску представа пти
це (?) на грани.16 Дис.к је уоквирен пла

стичном траком, а дно урезаном линиј ом. 

Црвено печена , фино пречишћена зем
ља и тамноцрвено бојена површина. Солид

на израда тан~их зидова. Димензије: д= 

= 9 см, ш= 6,1 см, в=2,5 см, ди=4,5 СМ. 

- Млађа варијанта овог типа жиш'ка која 

је представљена примерцима , рустичне из

раде и непрецизно изведеног орнамента 

(T-III/15)." На увученом диску је розета са 
13 латица, а рамени део је украшен низом 
концентричних кружића.18 

Жућкастомрка, средње пречишhена зем

ља и мрко бојена површина. Димензије: 

д=7,6 см, ш= 5,4 см, в=2,3 см, ди=4 см. 

т и п ш (Т-У5 , T-V:/22, 24, 25) 

у овај тип су опредељени жишци са 
више заобљених пламеника и већом укра

сном дршком ." Дршке су обично једно
ставног, срцоликог облика или у виду ли
ста украшене- површине.2О На БеограДС'кој 

тврђави је нађено 5 фрагментованих жи

жака овога типа и датовани су у период 

II и III века . 

- Фрагментован жижак са пет пламени

ка и листоликом, богато украшеном др
шком (Т-У5)'О На диску који је уоквирен 

тордираном траком, представљена је ко

шута у трку, . а 'на раменом делу су гро

здови. 

Жућкасто печена, фино пречишћена 

земља чврсте фактуре. На површини је 

премаз мрке боје неједнаког интензитета . 

Димензије: . д= 12 см, ш= 11 см, в=2,5 см, 

ди=5,3 см. 
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ТИП IV (Т-IIИ3, 14, T-V/30, 23) 

Овај тип чини посебна група жижака 

за које нисмо нашли потпуне аналогије, па 

је могуће да су они рад локалног мајсто

ра или неке друге провинцијске радиони

це, чији су производи стизали и до Синги
дунума. У овај тип су опредељена 4 при
мерка. То су жишци ру-стичне израде са 

вертика!lНОМ ДРШ'ком и равним диском. На 

диску, а .некада и на уском раменом поја

су, обично се налази стилизован биљни ор

намент поред којег је, . на неким пример

цима, представа животиље утрку. Заним

љиво· је да се иста .врста земље, квалитет, 

премаза и сличан или исти украс јавља и 

код посуда имитације рељефне terra si
gil1ata-e нађених на Београдској тврђави.21 . 
Пошто су примерци овог типа жишка из 

,насипних или стратиграфски неодређени:х 

слојева, не могу се прецизно датовати. у
колико lби нови налази потврдили везу 

с произвоДњом локалне рељефне t erra si
gillata-e, онда би и вр.еме пр.одукције слич

них жижака могло бити II, IП век. 

- Жижак равног диска на којем су не

правилн.о распоређене мале ,розете, а у 

средини је шематизована представа пса (?) 
у трку.22 Дно је оивичено урезаном лини

јом (Т-Ш/14). 

Црвена боја лечења, средље пречишhе
на фактура. Жижак је грубе израде, а гор

ња половина има црвени премаз који се 

отире. Димензије: д = 8,5 см, ш=II,9 см в= 
=2,5 см, ди = 4,3 см. 

- - Фрагментован жижак малих димензија 

(Т-ПV13). Жижак је рустичне израде и на 
диску је имао орнамент који се сада само 

наслућује, j~p ј е ПQвршина оштеh.ена. 

Црвено печена, средње пречишhена зем
ља са траговима црвене глазуре на повр

шини. Димензије: д =-,. ш=3,7 см, в=I,7 

см, ди=3;4 см. 

- Фра'гментован жижак чији је диск 0-

значен пластичном траком са косим заре

зима (T-V/30). На рамену и диску сасвим 
стилизован, плитак орнамент, вероватно 

флоралног мотива. 

Средње пречишћена, светлоцрвено пе
чена_ земља и црвено бојена г.орња повр

шина . Димензије: -Д=----'-", ш= 4,5 см, в=2,5 

см, ди=3,2 см. 



Т И П V (Т-П/6-10а, T-ПIlll-12а, 
T-V/26) 

Овај тип је нај-бројније заступљен на 

Београдокој тврђави, са 43 целих и фраг
меН'I'Qваних жижака. СВИ ОНИ припадају 

типу лампи с натписом, односно печатом 

мајстора на дну.2З Почеци и највећи центри 

њихове продукције су у северној Италији, 

али веn ОД краја 1 века почињу с произ

ВОДЊОМ овота типа и провинције. У прво 

време ОВИ жишци се производе са увезе

НИМ, а касније, . све чешfiе, домаhим калу
пима .!4 

На Београдској тврђави евидентирано је 

8 фрагментованих жижака који представ
љај у импорт. Судећи према стратиграф

ским подацима њихова употреба се може 
датавзти у прву половину II века. Ради се 
о примерцима веома фине, скоро порцулан

еке фактуре, тамноцрвене боје лечења и 

оштрих контура (Т-П/6, T-V/ 26). Сви фраг
менти СУ ' ОД горњих делова, тако да пе

чати мајстора нису сачувани. 

Много веhи брОј примерака (35 целих и 
фрагментованих) .припада провинцијској 

продукцији И одликује се израдом лошијег 

квалитета (Т-П/7-10а, Т-ПI!11-12а). Из
рађени су од средње до добро пречишhене, 

црвен.о или жуhкасто печене земље и има

ју 60јену површину. Међу њима се нала

зе како примерци са печат.ом, тако и они 

који само обликом припадају овом типу и 

на дну немају утиснуто име мајстора. На 

печатима се јављају имена мајстора: AR
MENI, FAOR (FAVOR), lANVARI и најче
шhе FORTIS. Иако .се .ови жишци углав

ном одликују jeДHOCTaBHO~ линијом и чи

стим .обликом где је једини украс пластич

на трака око диска, која у виду канала во

ди према отвору за фитиљ, ретки пример

ци имају гранулацијом или геометријским 

мотивима украшен рамени део. 

Пошто време рада појединих мајстора 
није увек у вези с , појавом њиховог имена 

на жишцима у провинцијама, наше при

мерке с печатима можемо прецизније да

товати на основу археолошких података . 

Тако се, хронолошки, овај тиц: жишка, на 
локалитетима Београдске тврђаве, може 

.определити у II и ПI век. 

- Фрагментован жижак танких зид.ова и 
оштрих контура (Т -П/6) . Око основе дели-

НАЛАЗИ КЕРАМИЧКИХ ЖИЖАКА 

мично сачуваног дна налазе се две кон

центрИ'Чно урезане линије. 

Фино пречишhена, тамноцрвено печена 
земља. 

- Фрагмент диска и рамена жишка (т-у/ 

26). На диску је делимично сачувана не
гроидна маска.25 

Фино пречишћенз, тамноцрвено печена 
земља. Контуре су оштре, а рад прецизан. 

- Фрагмент жишка са печатом (Т-П/7, 7а). 
Дно је уоквирено концентричним кругови

ма и има жиг мајстора Фаор-а, FAVOR/F 
са розетом изнад.26 Рељеф натписа је пли

так и нечитак. 

Пречишћена, жуhкасто печена земља и 

мр ко бојена површина. Димензија: д=-, 
ш= 5,9 см, в = 2,5 см, ди=З,7 см. 

- Фрагмент дна жишка (Т-П/В). Унутар 
пластичних кругова печат ARMENI. 

Средње пречишhена, жуhкасто печена 

земља. На tПовршини местичав мрки пре
маз. 

- Фрагмент дна и тракасте дршке жишка 
(Т-П/9, 9а). Основа дна је наглашена пла
стичним прстеном у оквиру кој ег ј е пли

так и нечитз'к печат IANVARI с розетом 
испод.27 

Средње пречишhена, жуhкасто печена 
земља. На површини местичав, мрки пре

маз. 

- Жижак којем недостаје део пламеника 

(Т-П/10, 10а). У двоструком прстену око 
основе дна печат FORTIS у дубоком ре
љефу." 

Фино .пре'Чишhена, црвено печена зем

ља и оранжцрвена глазура на површини. 

Димензије : д =-, ш=5,8 см, в=3 см, ди= 

= 3,9 см. 

- - Фрагментован жижак са вертикалном 

дршком и гранулацијом на раменом делу 

(Т-ПI/11 , llа). У двоструком прстену на 

дну је печат FORTIS у плитком отиску. 
Средње IпреЧИШћена, жућкасто печена 

земља. На горњој половини жишка је пQ

сан премаз мрке боје. Димензије: д=-, 

ш=5,1 см, в=2,8 см, ди= 3,4 см . 

- Фрагмент рамена и дна жишка (Т -ПII 

12, 12а). На раменом делу је урезан гео
метријски украс у виду троуглова у који-
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ма су кружиfiи. Делимично сачувано дно 

има пластични прстен око основе и завр

шни део натписа печата .. . VI , можда 

(FLA)VI?' 

Жућкасто печена, пречишfiена земља 
и мрки премаз на површини. 

ТИП VI (T-V/2B) 

Тип жишка једноставног, овалног тела 

са удубљеним ДИСКОМ, малим носем и ве

роватно 'вертикалном дршком.3О Заступљен 

је ·само једним примерком на Београдској 
тврђави, али се овај тип жишка често ј ав

ља на ширем подручју fрада, па се У окви

ру збирке Музеја града Беотрада налази 

око 70 примерака.31 По свом облику овај 
тип подсеfiа на глеђосане жишке који су 

карактеристични за IV век. И поред недо
статка доказа са локалитета Београдске 

тврђаве, д.овољне су аналогије из шире 
области Сингидунума,32 као и бројне ана
логије са других локалитета,33 па да овај 

тип са сигурношfiу определимо у ПРОИЗВОД 

локалне продукције IV века. 

- Жижак заобљене форме с малим, овал
ним пламеником (T-V/28).34 Диск је увучен 
и украшен плитким жлебовима. 

Пречишfiена песковита земља, црвене 

боје печења. Димензије: Д=-, ш= 6,7 см, 
В=-, ди=5,6 см . 

Т И П VП (T-IV/!6-!B, 20, 2!) 

Овај тип је представљен у нашој збир

ци 'са 17 углавном целих жижака чије је 

заједничко обележје мрко или зелено гле
ђосана п.овршина без орнамената и функ

ционалан облик.35 Он припада провинциј 

ској продукцији IV века када Домаћа грн

чарска производња ск.оро у потпуности за

довољава потребе своје уже или шире 

области. Жишци овога типа израђивани су 

на витлу у неколико хронолошки неосет

љивих -варијаната. Налажени су на лока

литетима Београдске тврђаве у слојевима 

који су новцем дато вани у крај IП и IV 
век. 

-- Жижак с веfiим, прстенасто профили
саним, отвором за уље (T-IV/16).36 

Пречишfiена песковита земља, црвена 

боја печења и ма.слинасто глеђосана повр-
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шина. Димензије: Д=-, ш= 6,7 см, в=3,9 
см. 

- Мањи жижак уздигнутог, једноставно 
обрађеног отвора за уље (T-IV/!7)." 

Црвено печена, средње пречишfiена зем

ља и црвенкастомрка гле!) на површини. 

Димензије: д=8,8 см, ш= 5,7 см, в=3,5 см. 

- Варијанта слична претходној од које се 
разликује само по величини (T_IV/18).38 

ПреЧИШћена песковита земља, црвене 

боје печења са црвенкастомрко глеђосаном 
површином. Димензиј е: д= 12,2 см, ш=8,5 

см, х=5,7см. 

- Жижак благо увученог диска са већИМ 

отвором на средини . Диск је наглашен пла

стичном траком (Т -IV /20). 
Средње пречишfiена, црвено печена зем

ља и маслинасто глеljосана површина. Ди

мензије: Д=-, ш=7 см, в=4 см, ди= 5,7 см. 

- Жижак прстенасто профилисаног и у

жљебљеног отвора за уље, са спирално 
увијеном дршком (T-IV/2!).39 

Црвен.о печена, средње преЧИШћена зем

ља и маслинасто глеђосана површина. Ди

мензије: Д=-, Ш=-, в=4,5 см. 

ТИП УIII (Т-У/27) 

Овај тип жишка је у неколико блиских 

варијаната карактеристичан за касно ан

тички и рановизантијски период. Припа

да групи "Малоазијских лампи" које су 

владале тржиштем као импорт или локал

на имитација од друге половине IV дО VП 
века.4О Варијанта овога типа, к.оја је на

ђена на Београдској тврђави, припада ста

рИЈОЈ продукцији када је гранулација на 

раменом појасу извођена у једнаким ни

зовима , а палмета између диска и отвора 

за уље правилно рађена. На Београдској 

тврђави овај тип је заступљен ј едним при
мерком и може се датовати у крај IV и по
<:reTaK V века. 

- - Жижак кружног тела с мањим, благо 

удубљеним Диском и палметом око отвора 
уљаника.41 Рамени део је украшен грану
лацијом, а дршка вертикална с рупицом 

за вешање. Дно је прстенасто профилиса

но и од ,њега према дршки и носу полазе 

коса постављене, урезане траке. 



Светлоцрвена, средње пречишhена зем

ља са непостојаним мрким: премазом на по

вршини . Димензије: д=9,З см, ш=6,7 см, 

в = 2,5 см, ДИ == 3,8 см. 

т и П IX (T-IV/19) 

Овај тип припада византијској групи 

жижака и често је налажен на локалите-

НАЛАЗИ КЕРАМИЧКИХ ЖИЖАКА 

тима ПоДунавља .42 Јавља се у неколико 

вариј аната, увек рустичне израде и оштре 

профилације. На БеограДСl<ој тврђави је 

нађен један примерак овог типа. 

- Жижак ОШ'I'ро профилисаног рамена и 
диска ·са дубоким жлебовима и косим, не

правилно изведеним урезима на рамену . 

Недостаје део дршке, диска и рамена. 

Песковита, мрко печена земља. 
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ХХХI, тип VIII. Могуће је да нека од дршки 
припада сличним типовима 111 и IV, кој и су 
раније провенијенције. 

20 Исто, Т-ХХХI/2. ИСТИ жижак са пред
ставом пса на диску. 

21 Љ. Бјелајац, Налази имитације рељеф
не {егга 8igil1a.ta-e са Београдске тврђаве, Го
дишњак града Београда XXVII, 1980, 46--47, 
T -I-III. 

22 Исто, 47, сл. 7, 9, 19. Исте розете као на 
нашим примерцима жижака. 

23 D. Ivan)'ii, наведено дело, T-XLVIII-LIV, 
tip XV-XVII. Сви наши примерци одговарају 
типу XVII који је датован од краја 1 до сре
дине IV века; Н. Menzel, наведено дело, 60-
61, сл. 49-53; Н. Deringer, наведено дело, 19 и 
даље, T-I-V. 

24 В. V1kic-Belancic, Anticke svjetitjke и 
Arheoloskom muzeju и Zagrebu, Vjesnik AMZ 
IX, 1975, 50. 

25 D. Ivany.i, наведено дело, T-LI /9; В. V,i
kic-Belancic, Vjesnik IХ, 54, T-XXXI/8, 9. Ау
тор лампе са маскама опредељује као рад 
италских мајстора и дату је их у другу поло

вину 1 и прве деценије II века. 
26 D. JvanyJ, наведено дело, 30, T-LXXXVII 

34--35. 
21 ИСТО, ХО/62, 63, 65. 
28 Исто, T-LXXXVI-XCI. 
29 К. Poczy, KeramJJk, Intercisa П, Archeo

logia нu,ngэюiса XXXVI, 1957, 131, T - XXII/14. 
Исти жижак са печатом FLA VI. 

30 D. Ivanyi, наведено дело, 20, тип ХХII, 
T-LVI/8, Т-LVП/4, 9. Овај тип је аутор дато
вао у lII- IV век. 

31 В. Кондић-Ј. Тодоровић, Годишњак 
МГБ IП , 71, сл. 26. Тип IП, варијанта 2. Музеј 

у својој збирци има 70 жижака овога типа. 

32 Исто, 71. Велики број ових жижака про
нађен је у Улици браће Југовића и у Универ
зитетском парку. 

33 Ј. RubrJgh,t, Sirmium 'ЈП, 53-54. У Сир
мијуму је овај тип жижака налажен с новцем 
IV века; В. Vikic, Vjesnik IХ, 61- 62; Н. Der.1n
ger, наведено дело, 58, сл. 12-13. Аутор их 
сврстава у групу касноантичких, облих лампи 

и дату је у IV-V век. 
34 Ј. Rubright, Sirmium IП, T-XV/152-153; 

В. VikJic-Вelапсiс, Vjesnik IХ, T-XLIII16, Т
-XLII/6; Н. Der,tnger, наведено дело, T-IХ!е. ф. 

35 D. Ivany;i, наведено дело, 20, T-LVI, LVII, 
тип ХХII; Ј. RubrJght, Sirmium ЈП, стр. 53, 
T- XV- XIX. Аутор генерално овај тип дату је 
у период IV до VI века, а у Сирмијуму је на
лажен с новцем IV века; В. V·ikic-ВеlапOiс, 
VjeSlThik ЈХ, 61. Исти тип жижака датован је у 
III и IV век. 

36 Ј. Rubr.ight. Sirmium IП, T-XV/160-161, 
T-XVI/206, T-ХVПl210, 234, T-XVIII/249, 250, 
274; В. Vilkic-ВеlапCiс, Vjesnik ЈХ, T-XLI/l-6. 

37 Ј. Rubright, Sirmium ЈП, T-XVI/166, 207, 
T-ХVПl235, 236, 247. 

38 Исто. 

39 Ј. Rubright, Sirmium ЈП, T-XVII /237. 
238; В. Vlkdc-Belana;c, Vjesn.ik IX, T - XLII/l. 

40 Ј. Perlzweig, Lamps ој the Roman Period, 
The AJthen~'a'll Agora VII, Pl'Iinceton 1961, 10. 

41 Ј. Perlzweig, наведено дело, Т-I0/349. 
Исти тип жишка, датован у V век; С. Iсопо
шu, наведено дело, 25, сл. 49. Исти тип жишка 
опредељен као тип XXVIII и датован у V и 
VI век; D. Ivanyi, наведено дело, T-XXXVIII/6. 
Слични жишци су у оквиру типа ХЈ датовани 
у ЈП и IV век. 

4'2 Ћ. Јанковић, Подунавск.u део Qбластu 
Ак.виса, Београд )981, 162, T-X/3, T-XI/4; С. 
Јсопomи, наведено дело, 27, сл. 54. Слични 

жишци опредељени су као тип ХХХ и дато
вани у VI век. 

CERAMIC LAMPS FOUND IN ТНЕ BELGRADE FORTRESS 

Ljiljana Bjelajac 

Сегатјс 1amps uneaTthed d-uгiпg the ех
саvаФilОПS in ,Ље Belgrade ~ol'ltress, ~п Ље 
castr:um аюd settlemen.t at the 'l'iver Siide, rep
геsепt the speoimens rtypica1 of the RоmЭЈП 
provilnai:al :producti-on о! J.amps, less frequently 
those which ·reached these parts throu-gh dшроrt. 
They were produced in 'а simi1ar way as И 
was Ithe ca·se wJth po.ttery prod1uction. lп the 
firsi period of rth'e RоmЭЈП dоmiпаtlion lamps 
were mainly import'ed, Ьи t soon after thart they 
were d.uplicated iI1l 10саl vard.a.nts. ТЫв process 
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has 'Ьее.n Itraced best in the Firmalampen, whose 
pr:oduc'bi'On s,tarted at Ље end о! the ls t century 
i·n ЫаЫс workshQPs, bu't soon they won the 
ШЭЈl'Ikеt and we.re accepted Ьу the Jarger ceramic 
pro:ducti'Oln centel'lS iIIl а whole seI'lies о! prov
i1nces. Not rarely was taken over t'he type, but 
80 was а180 .the et'amp о! rthe .master and the 
most frequently uФЊized stamp FORTIS outlived 
onthe lamps of the ргоviюсial pr"oductiQn until 
the 41Ь century, aLthough the master ооnсеrnоо 
worked as ea.rly Зis rthe end о! the 18t century. 



Вeэiае .iJmport fфom И'а1ЈЪс centers, there 
was ргоЬаЫу also ап extensive ba.rter and tтade 
with pottery aпnопg rthe !ргоvФnсiа·l center..s, fun 
рагblтйат when ·they were siФuаted at the moге 
importan't la.nd and warter ИOUes of communioa
И'Оп. АЈп actlive exch'a'nge affil()ng provu:ncial 
centers and соттon Оl'lgi;ПЈS of 1I11f1Ьuence g.ive 
а Igeneгal, f1ar1rly uI1liffied ipictwe of сеl1атјс ware 
јјгот Ље R'Ошarn !рerШod. 'DhiiS i..s еsресiа.lИу 
visible оп rthe lащрs which, Iin contrast to the 
роНегу, did tll'Ot und6l'lgo :ilntluences of Ње then 
local ceramlic produo1Jion. I:t iJs possible that 
master.s excharnged шо1ds :fior the lатрБ' as well, 
50 СOIпрlеtе ог partial IЭпаi10giеs for the lamps 
fr:orn ihe Belgrade Fort:ress саon ;Ье foU<ad both 
iп ithe 'ather Фоwns 'O,f 'Moes1a and QЛ the towns 
of фhе nei,ghb'or:ilng pvO'V!]nces of Pann'On~'a a.nd 
Daoi·a. 

Јп SilЛJgWduпum, whlich started its develop
menrt at ·Ље end 'Of 'Ље 1ist centUi1:y, when iw 
сащр :Ьесате the center о! t he Legia IV Flavia, 
а ,stran·g сгаН activ1ty of VlaI'lious ЬгarnсЬев must 
have е:юistеd. опе о! the leading crafts wa:s 
pottery шаk:i!пg. Pгoo:fs а! the exi,&tence of brick 
wогksь.орs, which, ЭlS а тule, belonged to the 
роИету шаkегs di'.stvkt, 'ћауе Ьееп produced :Ьу 
nuшегоu.s fJ.nds of ЬгЈ.оЮs sigпеd Ьу the stamp 
of the Legia IV Flavia, as well a,s bI1ioks signed 
SJNG. АИhоugh ceramk worikshops hoav'e not 
Ьееп d'jJscovered through systemaiic exoavations, 
опе wa<s reoor,ded Фn Obiblcev Venac Street, 
whble the геюaШns о! а ,larger ipot-tery kHn were 
foum'd !]п 'Go1svortij еуа S1Jreet. ТЬеу тау aloo 
have eristed in Ithe агеа of "Ьће presell't bublding 
of rр.аФгiагсh.а'tе, where Ithe cen.ter of crafts is 
suspected to have eXJisted. 

ТЬе l'ОсаиlOП of Singidunum at .the Sava and 
Danube !ГilVегs, .as wеИ as the аШсumstanсе that 
th-гоugh Ы ћаd passed rthe ma1n тојН1Јэrу aad 
trade (['oad wbich lil!l.lked Jrtaly wЈФh the East, 
was fаV.Qгаblе for good barter Ьuэi·пеss. 80 а 
va·st qU'3'ntity о! сerашLе pгoducts, wblch weтe 
not produced шп Singi{].Ш1Unl ат wblch wecr:e 
produced a1n d.nsuf:flicient q'uan1:urиеs, were ilffi
ported, but вomе of these goods were a1so 
exparted. ТЬе determ-ln:ilng of ilffipor,t is simple 
::tor indiw,dua1, chiefly early ,types of lamps, 
beakeI"lS ЭI11d cups шаdе 1111 special rtechniques, 
as wеИ as for vessels Iffiade :i!n rterra sigilla ta 
tecb<nique. These goods аге (l~nown t'O have сmnе 
јјг{)т 'already establilshed wю:rtkshорsоf Italy 
ог wes-term pvov1i'nces, but И ~IS т'Оте dlifficult 
to dl1stim.gu:ish tiJmport'ed waTe :trom the other 
centers making :pattery iiIn Moesia or Lower 
Pannorna fr·am the SШgJiduпum prod'uetion. ТЬе 
majority of lamps, which wШ Ье deaH with 
here,represent the production of the masters 
:nгoт SЬпg,ЬdrUn'ilm I()r .воте other pгovinci'al 
сегаnИс center. It happens rtherefore thalt воте 

НАЛАЗИ КЕРАМИЧКИХ ЖИЖАКА 

types, whose produc1Jion siaTted m НаНе work
shops riJn the 1st QТ lЭ't Фhе Ьеg1iшlШng о! the 2nd 
centUIТY, here ар.реЭlгed {].LuiГing ,the 2nd to outlive 
i'n rthe 3rd cen·tury as weH. 

From the Be1grade For1Jress, when the 
castrum апd the IDiver side pa'rt of the sett1e
ment were excavated, derives а соllесИоп of 
85 whole arnd frragmented ЈашipS, where we аге 
ЈЈП 'а position to determirne the type th·at they 
belong ,to, as well as a:nother 20 fragmen too 
lamps which are tУ1рolо@iоаШу uпdеtеrmiпаblе. 
We have singled oot !rl:Dne basi'c tYiPes of lamps 
whЬeh hav,e Ьееп dated iQ the perli'Od from the 
l:5t to Ithe 6'Њ .сеп1Јurу. 

ТУРЕ 1 СРЈ. 1/1-3) - Volute<J lатР' WИh 
angu.rlar spO'Ut. ТЬе speoimens from the Belgrade 
Fontress hav,e Ьееп da'ted to the end of the 1st 
and the 'begirnni,ng of the 2nd century. 

ТУРЕ П (Рl. 1/4; ПI/15; У/29) - Lamps with 
rouпd 'con'1Jarirll'er wHh аЈ f1at and Ы with heart
shaped s,Pout. Тћеу have Ьееп dated to ,the 2nd 
эnd 3rd 'centurry. 

ТУРЕ IЫ (1'1. 1/5; У/22, 24, 25) - Lamps 
wdth :sever:al spouts arnd decorated ha:ndle. ТЬеу 
have Ьеen d'ated to the 2шd and 3rd century. 

ТУРЕ IУ (Pl. ПI/ 13, 14; v/зо, 23) - 'Lamps 
with Hat dlisc an,d fJаШгЈ.у styblzed Нога! a:nd 
апiшаl represen.tatiQns on тЬе d'iJsc Эlnd shoulder. 
ТЬ'еу hav'e 'Ьееп dated оо the 2nd and 3:rd 
сen'Ьиту. 

ТУРЕ V (Pl. III6-10А; ПI/11-12А; У/26) -
Туре Firmalampen, which includes b'oth the 
specimens wiфh ШаЈstег's s-tamp and those which 
Ьу their fovm belong to thti.rs type bU't without 
~mргiпtеd nате IQ! t he master. ТЬеу have Ьеen 
dated to the rperiod :Drош the end of the 1st оо 
the зФd cen.tury. 

ТУРЕ УI (F1l. У/28) - ВЈтрlе lamps of 
ov,a,l coll'tat!1er a:nd wdth caved-i,n dlilSc. These 
lamps belong Itю rthe ргоV\iпci'Э!l producti>on of 
the 4Љ cen,tury. 

ТУРЕ VП (Р1. 1У/16-18, 20, 21) - Lamps 
wilt'h va.rniJshed ,surface 'charaoteIiLstic о! the end 
о! the 3rd IЗпd the 4th cen'tu·ry. 

ТУРЕ VПI (Рl. V /27) - Т"ре of lатр. 
wJ,th IgraJ!1ula'ti1()Il оо 'ЬЬе shoulder and palmette 
агОlJJпd the spout. ТЬеу have Ьееп dated to the 
епd о! the 4th and the begil!lnling of the 5th 
cen1Jury. 

ТУРЕ 1Х (Pl. 'ЈУ/19) - Lащрs of "ustical 
шakе Wii'th sha'rply rno1ded sh'oulder and disk. 
Тћеу hoave Ibeen dated to the 6'tэћ ,cen-tury. 






