


СЛАВИЦА К РУ Н И Б Годишњак града Београда 
књ. X X X V  — 1988.

РИМСКЕ СВЕТИЉКЕ С ПЕЧАТОМ ИЗ ЗБИРКЕ 
MY3EJA ГРАДА БЕОГРАДА

Збирка одсека за антику Археолошког 
одељења Музеја града Београда има 141 
примсрак светиљки, различитих типова, 
било да су y питаљу целе или фрагменто- 
ване светиљке од глине, бронзе и гвожђа, 
као и глинени калупи за  израду светиљки. 
Веома популарном и широко распростра- 
њеном типу тзв. F irm alam pen припада у 
збирци Музеја града Београда 51 приме- 
рак, од којих 35 имају печат мајсторске 
радионице и оне су тема овога рада. Као 
и друге предмете, Одсек за антику и све- 
тиљке je  набављао на различите начнне: 
до мањег броја je  дошао систематским и 
заштитним археолошким ископавањима, a 
до већине откупом и поклоном појединаца.

Светиљке су ce много употребл>авале, 
a служиле су не само за осветљавање при- 
патних домова и јавних граћевина, него и 
за верске церемоније.1 Због тога ce светил>- 
ке на свим античким локалитетима и не- 
крополама налазе y великом броју.

Beh y Августово време, пре него што 
je  и завршено римско освајањ е наших об- 
ласти, успостављене су трговачке везе са 
северном Италијом, a с њима je  стизала 
и разноврсна роба из њихових радионица. 
Касннје, успостављаље.м римских провин- 
ција, изградњом путева, р!ш ска држ ава je 
створила услове за трговину y оквиру ве- 
ликих прсх:транстава. Y Подунавље стижу 
производи са истока и запада, али сав гај 
увоз није могао да задовоЈБИ потребе све 
бројнијег становниш гва, те y градовима 
и већим насељима релативно рано настају

занатске радионице којим а за углед служе 
увезени ттримерци, при чему често копи- 
рају и марку страног произвођача. На по- 
судама и светиљкама појављ ују ce н печа- 
ти мезијских и панонских радионица и мај- 
стора.

Неке радионице подмиривале су иотре- 
бе само уж е или шире околине или оближ- 
њих провинција, док су друге развиле из- 
воз до најудаљ енијих делова царства. (Јву 
појаву најбоље илуструју италски керами- 
чари, који  су производили F irm alam pe, као 
нпр. мајстор Fortis, чији су прк>изводи пре- 
плавили готово сва трж иш та Римског Цар- 
ства.

Светиљке с печатом су ce врло брзо иро- 
шириле и постале су веома популарне то- 
ком дужег временског периода. Масовно 
ce производе y радионицама северне Ита- 
лије, Галије, Германије, П аноније, Грчке, 
Блиског Истока, a такође и y локалним ра- 
дионицама по провинцијама Римског Цар- 
ства.

Основна карактеристика ове групе све- 
тиљки (lucerne) je, поред натписа, округао 
диск (discus), од кога je  рамс одвојено 
пластично.м траком (прстеном). Тело (in- 
fundibulum ) има круш каст облнк, са ма- 
ло издуженим носем (nasusrostrum ), који 
je при зрху заобљен. Разликујемо два ос- 
новна типа: са прстеном затвореним око 
диска (Loeschcke IX  a, b — Ivânyi XV)2 и 
ca отвореним прстеном који прелази y 
ужи или шири канал, ко ји  прати облик 
светиљке и заврш ава ce гтроширењем, no-
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лукруж но на кл>улу (Loeschckc X — 
Ivânyi X V II).’ Постоји и трећи пгп (Lo- 
eschcke IX c — Ivânyi XVI),4 код кога je 
прстен око диска отворен ка кљуиу y об- 
лику малог језичка.

На раменима (m argo) ових светиљки по- 
јављују ce два или три задеољања, a но- 
пекад чак и дрш ка (ansa или m anubrium ). 
Првобитно су ти украси (задебљања, чво- 
ропм) били пробуш ени и кроз њих ce ripo- 
влачила узица или ланчић, како би ce све- 
тиљ ка могла обесити. К асније ce тај обичај 
изгубио, али су оми остали као рамени 
украс и могу бити различитог облика: ду- 
гуљасти, трапезасти, квргасти . . . Ако по- 
стоје два задебљања, омда ce налазе на 
бочиим странама раменог појаса. Y кана- 
лу који иде ка кљуну, налазила ce код 
ранијих примерака рупица која je  служи- 
ла за довод ваздуха.

На доњој страни обичпо ce налазе два 
или три концснтрпчна прстеиа или круж- 
нице, упутар којих je радионички, однос- 
но мајсторски печат. На каснијим при.мср- 
цима и оним pabeim.u y провшшијскхтхт 
радионицама рстко ce налази печат, a дно 
je  равпо или нешто удубљено.

Печат или ознака радионнце састоји c e  
од c o g n o m e n a ,  n o m e n a  или p r e n o m e n a ,  a  
код неких c e  јављ ају  почетна слова , , l r i a  
nom ina", понекад уз додатак слова F ( f e c i t  
или f i g l i n a ) .  На печатима je y већини слу- 
чајева c o g n o m i n a ,  и то y генитиву, a  ретко 
y номинативу. Номинатив je  карактеристи* 
чан за почетак I века, и то за време после 
Августа.5 Светил.ке са „ tria  nom ina" јавља- 
ју c e  касннје, п то y C K p ah en o .M  облику. 
Ранн прнмерцп светпл»кн и.мају често нс- 
под печата венац с палмином прапчицом, 
венац, срцолпк лпстић, кружи1т пли сло- 
во, који вероватпо представља серију.0 Пе- 
чат je  био реЈБефан, нзузетно урезап u 
увек писан всликн.м словима.

Светпљке овог тнпа нзра1зивале су ce 
y калупима. Припрсмљена глнпа ce прстн- 
ма набијала y калуп, a две добијене поло- 
випе су  ce касннје спајале н одговарају- 
hn .M  ннструмептом oбpabnвaлe п глачале 
ире печења y керам ичк 1 ш  пећнма.7

Што ce тиче хронологпје F irm alam pi 
постоје разлике \ieby ауторн.ма. Тако нпр.
S. Loeschcke сматра да су ce појавиле око 
75. г, односпо y Веопазнјаново време, и

то само тип IX a, b, n с. За ran X сматра 
да je настао на преласку из y Пв. и да сс 
производио до rpehe четвртине II в.8 D. 
Ivânyi je померила доњу грапицу, односно 
појаву Firm alam pi на почетак I в.'7 На ос- 
пову гробова из Emone, појава ових све- 
тиљки (тип IX, одпосно XV и XVI) може 
ce везати најраније за доба цара Кла/ди- 
ја .10 За млађн тип (тип X—XVII) времен- 
ска граница ce помера y доба Веспазнјапа 
и Доминицијана.11

Y погледу трајањ а D. Ivânyi j e  T aK o b e  
померила грапице. Тако тип S. Loeschckea
IX, односно њен XV—XVI, не излазе из 
употребе почетко.м II в, a тнп X—XVII 
траје \шо(го дуже, ге je  налажен и y гро- 
бовима IV. в.12 Касније, печат постаје све 
слабији, необавезан и нолако ce губи,13 
мада ce y H oricum u јавља и током 
V—VI в.14

Светиљке старнјег гипа су фипе фак- 
туре, оштрих ивица и квалитетног печења. 
Печат им je врло правилан н пластичан. 
One су углавном увоз из италских радиони- 
иа. Код млађег тииа с каналом, и код увс- 
зеннх и код домаИих производа, постоје 
велнке разлпке између производа ранијег 
и каснијег периода.

Импорт, који je  долазио са запада (се- 
верна Италија, Галија, Германија, Панони- 
ја) ирнсутан je до средине III в. Све све- 
гиљке овог типа парочнто су заступљепе 
током II n III в,15 a 1г»ихова бројност je 
последица њихове масовне пр>одукције, као 
и локалне производње која са више или 
мање успеха подржава импортоване при- 
мерке.

Овде oôpabene светил.ке су све са те- 
риторије S ingidunum a или љегове градске 
територије. Као што с.мо већ напомеиули, 
мањи број светнљки откривеп je приликом 
сиСтематских пскопавања или сопдирања. 
Југоисточној некрополи вероватно припа- 
дају каталош ке јединице бр. 16, 17, 19, 29 
и 31. Северозападној некрополи припадају 
кат. бр. 6, 9, н 14. Са Горњег Града на Ка- 
ле.мегдапу су кат. бр. 26, 28 и 30. Ископа- 
вање.м тер.мп код иове зграде Фплозофског 
факултета y Београду откривене су три 
светнљке: кат. бр. 11, 25 и 34, a искоиава- 
њем y Улици Симе М арковића бр. 8 от- 
кривен je каг. бр. 13. Са археолошких 
ископавања локалитета „Дубочај" y Гроц-
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кој потиче један примерак (кат. бр. 3), a 
са локалитета „П лантажа" y Ушћу два ири- 
мерка (кат. бр. 12 и 36). Случајни налази 
су из Ритоиека (кат. бр. 5, 22, 23 и 27), 
Остружнице (кат. бр. 2 и 8) и Салаковца 
(кат. бр. 10 и 15). Са непознатих локаиија 
Сингидунума или његове територије су 
следећи каталош ки бројеви: 1, 4, 18, 20, 21,
24, 32, 33 и 35.

Y нашој збирци јављ ају ce имена 17 
мајстора који су радили ове светиљке. 
Старијој генерацији припадају следећи 
мајстори: ATIMETI (1 ком.), FESTI (2
ком.), FORTIS (11 ком.), FRONTO (1 ком.), 
PHOETASPI 1 ком.) и STROBILI (1 ком.). 
За њих je карактеристично да су израђи- 
вали сва три типа Firm alam pi, сем мајсго- 
ра Phoetaspi, који  je израђивао тип IX а, 
b — XV, XVI. М лађу генерацију представ- 
љају мајстори који  су H3pabHBajin само 
тип X—XVII, a TO су: AGILIS, CAMPILI, 
CANNE и CAPI (no 1 ком.), CASSI (2 ком.), 
CERIALIS (1 ком.), OCTAVI (2 ком.) и 
SEXTI (2 ком.). Од провинцијалних мај- 
стора постоје два печата: ARMENI 2 ком.) 
и FLAVI (2 ком.).

Светиљке су oôpabeHe y каталошком де- 
лу по тидовима, уз детаљан опис и ана- 
лизу, a такође су дате и аналогије. Њихов 
распоред je  дат абецедним редом. F irm a
— светиљке које ce налазе y нашој збир- 
ци обрађене су по тилологиј« S. Loeschc- 
kea и D. Ivânyi,16 чији примерци заједно 
са примерцима Б. Викић-Беланчић су к те- 
риторијално најближ и нашем подручју.'7

Каталошком делу претходи разматрањ е 
сваке (Мајсторске радионице понаособ. Пр- 
во je  oôpaben примерак светиљке који не 
припада типу F irm alapm i, већ S. Loeschcke- 
ovom типу V III, a no D. Ivânyi типу V II.18 
Затим следе светиљке типа Firm alam pe, 
чије су радионице обрађене абецедним ре- 
дом, без обзира да ли je y питању тип 
IX—XV, XVI или X—XVII, као и један ка- 
луп за израду доње половине светиљке.

[ I ]  NOV GERM — кат. op. 1

Светил»ка припада типу светиљки крат- 
ког, заобљеног носа: Loeschcke тип V III и 
Ivânyi тип VII. Ове светиљке пронзводиле 
су ce y радионицама средње Италије, 
одакле су ce токоси I в, a и кастшје, изво-

зиле и y друте провинције Ц арства. На 
овом типу светиљки, не тако често, јављ а 
ce на стајаћем , плочастом прстену име про- 
извођача и оне су за сада датоване y I—II 
в. Н еки м ајстори производили су овај тил 
светиљки и крајем  II в, односно н а по- 
четку I I I  в.19 Ранији примерци им ају ста- 
јаћи  прстен, a каснији  стајаћу  плочу.20

Идентлчан ирим ерак светилже наш ој 
откривен je  у Горњој М езији, y Scupim a.21 
На дискосу, у високом рељефу представље- 
на je птица на грани, a на дну ce налази 
печат м ајстора MVNARES. Идентичан мо- 
тив јављ а ce и на једној светиљки из На- 
ционалног музеја y Будимпешти.22 S. Loes
chcke T a x o b e  публикује светиљку с пред- 
ставом птице и  наводи да припада њего- 
вом типу V III.23 Птица на тој светиљки има 
исти облик и н а веома сличан начин пред- 
стављена крила и главу. Истоветни облик 
носа и дрш ке има и прим ерак из Сиска, 
који  je  датован у трећу  четвртину 1 в.24
Y Д акији  су TaKobe Habene светиљке овог 
типа, са представом голуба и орла који  y 
канџама држ е гранчицу. На територији 
Д акије светиљке овог типа датоване су у 
II—II I  в.25 T. Szentleleky см атра да су лам- 
пе овог типа грчког порекла и да ce јављ ају  
од II  в. Печат који  ce налази на два при- 
мерка из Н ационалног м узеја  y Будим- 
пешти гласи MNOVIVSTI, a предлож ено 
читање je  М NOV(ius) IUSTI(s).26

На светиљ ки из Збирке М узеја града 
Београда налази ce на дну урезан натпис 
INOVGERM, који  мож да представља tria 
nom inu м ајсгора I (ustus) NOV(ius) GER- 
M(anicus) или je  мож да L(ucius) NOV(ius) 
GERM (anicus). Примерци из Н ационалног 
музеја у Будимпешти им ају идентично 
средње име као и наш примерак. Пошто 
je  дно плочасто, незнатно уздигнуто, мо- 
жемо претпоставити да je  ова светиљка 
направљена крајем  II или л а  почетку I I I  в. 
и да je  израђена y некој грчкој радионици 
(T. I, сл.1).

AGILIS /  F — кат. бр. 2

М арка овог произвоћача припада дру- 
гој генерацији северноиталских имајстора, 
a почетак његове производње ce везује за 
доба цара Т рајана и Антонина.27 Овај мај-
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стор пронзводио je  само тип X, односио 
XVII. Светиљке с његовим печатом срећу 
ce y многим провинцијама, и то на чита- 
вој територији И талије, Галије, Германије, 
Бритаиије, Норикуму, П аноније, Доње и 
Горње М езије, Д аки је од II в.

V епиграф ској збирци Народног музеја 
y Београду налази ce једна свстилжа овог 
м ајстора, a четири прим ерка потичу из Ар- 
хеолошког музеја y Загребу.28 Y Емонској 
пекрополи откривепа je, заједно с новцем 
Т рајана, светилжа с печатом Agilis/F.29 Y 
A rguntum u je  нађена једпа његова светиљ- 
ка y гробу с новцем цара Комода.30 Y Да- 
кији  су такође нађене светилже овог мај- 
стора и N. G ostar см атра да су ce копије 
овог северпоиталског м ајстора производи- 
ле y околини Дробете.31 Y H oricum u je јед- 
на светиљка овог м ајстора пађена с нов- 
цем Х адријана, a такође с новцем истог 
цара на југоисточној нскрополи Дукље, 
y гробу бр. 120.32

Наш примерак, због своје добре факту- 
ре, као и јасних и рељефних слова, веро- 
ватно je  ранији производ овог мајстора, 
па смо га због тога датовали y прву поло- 
вшгу II в. (T. I, сл. 2). На ову датацију 
утицало je  и слово A коме недостаје поп- 
речна црта, што je  карактеристично за епи- 
графске споменике с почетка II в.33

ARMENI — кат. бр. 3 и 4.

За сада су светиљ ке овог ам јстора поз- 
нате само на територији Паноније (1 ком.), 
Д аки је (13 ком.), Доље М езије (6 ком.) и 
Горње М езије (1 ком., плус ова два из збир- 
ке М узеја града Београда).34

До производње ових светиљки долази 
услед децентрализоване ироизводње F ir
m alam pi, које ce од средине II в. израђу- 
ју  y провинцијским центрн.ма. Н алаз ових 
светиљки са локалитета Dealul Furcilo r да- 
тује ce y средини II в.35 N. G ostar сматра 
да су ce ове светиљке производнле y До- 
њој Д аки ји , и то y Rom uli и Sucidavi. Из 
Apulum a, поред истоветних ирим ерака ње- 
гових светиљки, потмче и калуп овог мај- 
стора, што je  N. G ostara навело да и Ари 
lum см атра центром производње ових све- 
тиљки.36 М. Cicikova оспорава ово мишље- 
ље и претпоставља да су ce израђивале y

Novae, y Доњој Мезији.37 По љено.м миш- 
љењу радионица Arm eniusa радила je ак- 
t iïb h o  од краја II до краја III в .

Један гтримерак светиљке Armeni от- 
крнвен je y D urostorum u, и на основу сло- 
ја  ce датује од друге половине II в. до 
половине III в.38 На Београдској тврђави, 
такође y слоју, откривена je једна све- 
тиљка овог мајстора, a према стратиграф- 
ским подацима датује ce y прву половину
II в.*>

Оваква различита датовања почетак 
производње померају y прву ноловину II 
в., што je чудно за ове области. Наиме, 
с.матра.мо да ce локална производља y Да- 
кији и Доњој М езији мож е очекивати тек 
од друге половине II в. Ако прихвата.мо 
.мншЈБен>е да je  центар производње мај- 
стора Arm eniusa био на Дупаву, било y 
Д акији или Доњој Мезији, онда су паши 
примерци импортовани из тих области 
(T. I, сл. 3 и 4) и самим тим смо их дато- 
вали y прву половину III в. Ile  треба ис- 
кључити ни могућност да je  овај мајстор 
имао радионицу и y Горљој Мезији.

ATIMETI — кат. бр. 5

Светиљке овог мајстора веома су честе 
y северној Италији, где je могла бити и 
његова радионица, a има их y Галији, 
Германији, Британији, Норикуму, Панони- 
ји, Д акији, и y обе Мезије. S. Loeschcke 
je  мислио да je  овај мајстор производио 
само тип IX,40 односно XV и XVI no D. 
Ivânyi, и да je међу првима изграђивао 
светиљке F irm alam pi. Данас поуздано зна- 
мо да je  његова радионица производила 
све типове ових светиљки.

Тако je  y Aquincum u један примерак 
нађен с новцем Весиазијана и Нерве (гроб 
бр. 88), a други с новцем Веспазијана (гроб 
бр. 96).Al Y Птују je тии IX—XV нађен с 
новцем Германика, Калптуле, До.мпшгј а- 
на л Трајана.42 Тип IX c — XVI je  y Пту- 
ју  iiaben с повцем Друса, Нерона Домшди- 
јана и Нерве, што сигурно датује овај тип 
y другу половину I в.43 Тии X—XVII на- 
лажеп je  с повцем Тита, Домицијана и 
Хадријапа (y Aranyhegy, гроб бр. 121).w

СветилЈке овог мајстора, свих типова, 
налажене су дуж пута Em ona—Siscia—Sir-
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m ium —Singidunum , a и даље Дунавом y 
Д акији и Доњој М езији.45 Y Далмацији, y 
некрополи y Бакру, нађена je  једна све- 
тиљка овог мајстора с новцем Нерве и Тра- 
јана, a y Ријеци с новцем Германика.46

Наш примерак представља доњу поло- 
вину калупа (T. I, сл. 5) мајстора Atimetia, 
што на.м указује на погтуларност његових 
производа. Tanobe нам говори да су ce 
његове светиљке већ врло рано произво- 
диле y провинцијским центрима. Сигурно 
je Singidunum  био један од њих, што овај 
налаз noTBpbyje, a калуп je на основу об- 
лика слова и квалитетне израде датован 
на почетак II в.

CAMPILI — кат. бр. 6

Овај n p o H 3 B o b a 4  припада другој гене- 
рацији северноиталских мајстора и нроиз- 
водио je само тип X, односно XVII. Све- 
тиљке с његовим печатом срећу ce у свим 
провишдијама дуж  Дунава, као и у самој 
севериој Италији.

На локалитету Aranyhegy, y гробу бр. 
85, nabeHa je  његова светиљка с новцем 
Х адријана, a y In terc isi с новцем Комода.47
Y Д акији  су налаж ене његове светиљке с 
новцем Х адријана — Комода, a y Доњој 
М езији ce датује од краја II в.48

За овог мајстора не можемо рећи да je 
развио велику трговачку експанзију, јер  
су светиљке с његовим печатом доста ретке. 
Тако, само једна његова светиљка H a b o n a  
je  y Em oni,49 a  c a  територије Доње Пано- 
пије није познат ни један примерак ове 
светиљке.

Свегиљке овог мајстора циркулисале 
су током II в. и вероватно његов почетак 
ироизводње греба везати за период од Тра- 
јана и Х адријана.50

П римерак из Singidunum a, откривен 
приликом грађевинских радова, представ- 
ља импортовану робу, и датован je  y сре- 
дину II в. (Т. I, сл. 6).

CANNE — кат. бр. 7

Овај произвођач припада другој гене- 
рацији северноиталских мајстора, и y Па- 
нонији су позната само четири примерка

светиљки с  његовим печатом.51 Поред ових, 
познате су још  две његове светиљке, и то 
једна из Em one (Pannonia Superior), која 
je HabeHa y гробу заједно с новцем Клауди- 
ја , и један тгримерак из Д алмације са не- 
крополе у  Бакру, HabeH с новцем Фаусти- 
не Mлabe.52

Код наш ег прим ерка (T. II, сл 7) слову 
A недостаје попречна црта. П. Петровић 
сматра, и даје  за то примере, да « а  по- 
четку II в. често слово A нема попречну 
црту.53 Због свега овога, примерак из Му- 
зеја града Београда датован je  y прву по- 
ловину II в, a мож да je  и каснији.

CAPI F — кат. бр. 8

За сада су позната само четири пример- 
ка светиљки са печатом радионице мајсто- 
ра CAPI, и сви ce налазе у Епиграфској 
збирци Народног музеја, који  ce везују 
за II в.54

Да ли ce ради о северноиталском мај- 
стору који  je  мало познат или о радионици 
која je  деловала на територији S ingidunu
m a теш ко je  роћи. Наш примерак (T. II, 
сл. 8), због фине ф актуре и прецизне из- 
раде, датован je  y II  в.

CASSI — кат. бр. 9 и 10.

М ајстор Cassi ттрипада млаБој генера- 
цији северноиталских м ајстора и његови 
производи ce срећу y северној И талији, Га- 
лији, Германији, Норикуму, Панонији, Да- 
кији и у обе Мезије.

На некрополи y I n t e r c i s i  H a b e H a  j e  ње- 
гова светиљка с новцем М арка Аурелија 
и Ф аустине M лabe.55 На локалитету Доле- 
ње Поље y Долењскем, као и у Новом Мес- 
ту, T a x o b e  су откривене његове светиљке.56
Y Панонији j e  n a b e n  B e h n  број светиљки 
овог м ајстора и датују c e  од почетка до 
краја II в.57 Y Д акији су светиљке овог 
n p o n 3 B o b a 4 a  H a b e H e  с новцем Х адријана 
и Антонија Пије,58 што нам показује да c e  
на територији Д аки је јављ ају  већ од 
прве половине II в. Y T o p ib o j  Мезији поз- 
нат j e  један примерак са локалитета M o r a  
V a g e i ,  a  H a b e H a  je  y слоју старијег утвр- 
b e tb a  с новцем цара Клаудија.59 Y Доњој 
М езији импортовани прнмерци радионице
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Cassi јављ ају ce већ на почетку II в, a 
примерци локалне имитације овог произ- 
всЉача појављ ују ce од лруге половине II 
в.60 Н ајранији  познати примерак потиче с 
некрополе y Бакру, где je naben с новцем 
Августа.61

Налази из Бакра и са локалитета Mora 
Vagei на Бердапу показују и потврђују да 
ce тип X—XVII производио већ од среди- 
не I в. Примерак из Збирке одсека за Ан- 
тику М узеја града Београда naben je y гро- 
бу у облнку бунара62 и вероватно припада 
ранијем  датуму, односно крају I в. (T. II, 
сл. 9).

C ER IA LI/S  — каг. бр. 11

Сматра c e  да j e  љегова радионица била 
y Северној И талији и да c e  одатле извозио 
y остале провинције Царства. Припада 
млађој генерацији мајстора, што значи да 
j e  производио само тип X—XVII. Б. Ви- 
кић-Беланчић претпоставл>а да j e  овај мај- 
стор радио y гермалским радионицама, и 
то y Рајнкаберну ( R h e i n z a b e r n ) ,  y другој 
половини II в.63 Током II в. многобројни 
производи из ових радионица имали су мо- 
нопол ма ттанонском трж иш ту, a  T a x o b e  су 
c e  извозили и на дунавски лимес. Извоз 
из германских радионица трајао  j e  до сре- 
дине III  в.64

Светиљке овог мајстора n a b e H e  су y 
In tercisi, Em oni, a  јсдап примерак j e  и з  
Дакије.*6

Наша светиљка (T. II, сл. 11) са печа- 
том C ER IA LI/S , где je  слово S y другом 
реду и на средини натписа, iiabena je прн- 
ликом археолош ких ископавап.а тер.ми.66 
О гкривена je северозападно од i<yhe op. 1, 
односно њеног огњншта, y  чијој je близи- 
ии, на самом поду куће, откривепа брон- 
зана сестерција Трајана, као и четнри 
римско-провинцијска суда.67 Откриће нов- 
ца представља term inus post quern за на- 
станак објекта, односно K y h e  бр. 1, a са- 
мим тим и за присутан покретни матери- 
јал. Због ове затворене целнне светмљку 
мож смо датовати y  прву половину II в. 
Овом датовању одговара и приказано сло- 
во А, коме недостаје попречпа цртица,6, a 
такви епиграфски патписи карактеристич- 
ии су за почетак II в.

FESTI — кат. бр. 12 и 13.

Овај северноиталски мајстор мроизво- 
дио je сва три типа светиљки и нрииада 
старнјој генерацији n p o n 3 B o b a 4 a  Firm a
l a m p i .  Њ егови производи јављ ају ce од вре- 
мена Ф лавијеваца.

D.Ivânyi публикује 18 примерака п.его- 
вих светиљки које припадају типу IX —XV,
IX c—XVI и X—X V II.w Из S irm ium a по- 
тиче пет светил.ки, и то три примерка су 
са локалитета М ачванска Митровпца, је- 
дан иримерак je из Мале Митровице, док 
je  један са непознатог налазиш та.70 Са 
Емонске некрополе познат нам је тип IX 
—XV, као и тип X—XVII.71 Само једна ље- 
гова светилжа — тип X—XVII, nabena y 
некрополи y Aranyhegy, откривепа je за- 
једно с новцем Хадријана, и то y гробу 
бр. 84.72 Y Д акији  су чести примерци све- 
тиљки с овим печатом и јављ ају ce кроз 
читав II в. Налазе ce и y Доњој Мезијп, 
где ce јављ ају од почетка II в.73

Са територије Singidunum a, поред ова 
два примерка (T. II, сл. 6 и Т III,  сл. 1) 
из naine збнрке, позиата су још  два при- 
мерка с његовим печатом,74 и то један от- 
кривен код Делијске чес.ме y Београду, a 
други из Дубравице. Један наш нримерак 
je  импорт из нталске радионице, a други 
je имитација, односно домаћи производ. 
Можда je овај други примерак дош ао из 
Sirm ium a, где R ubright претпоставља по- 
стојањ е раднопице светиљки pabem ix псј 
угледу на примерке северноиталских мај- 
стора.75

Због тога je примерак иод каг. бр. 12, 
који je нмпортовани производ (T. II, сл. 
12), датован на почетку II в., a кат. бр. 13, 
који je  домаће, локалне израде, датован 
мпого шире — y периоду II— III в. (T. III, 
сл . 13).

FLAVI — кат. бр. 14 и 15.

Светиљке с печатом овог npon.3Boba4a 
позпате су са већег броја налазш пта ис- 
точнобалканских провинција Римског Цар- 
ства, a само четири примерка позиата су 
пз Паноније.

V Aquincum u један примерак ове све- 
тиљке naben je са новце.м Х адријана, Сеп-
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тимија Севера и Каракале.76 V In tercisi je 
један примерак нађен с новцем Веспази- 
јана, Хадријана, Септимија Севера и Алек- 
сандра Севера,77 a други примерак с иов- 
цем М арка Аурелија и Фаустине Млађе.78

Y Дакији je откривено више светиљки 
радионице Flavi, a такође и y Доњој Ме- 
зији. Са територије Горње Мезије за сада 
су публиковане три светиљке овог мајсто- 
ра.79 Једна je из Tim acum  Minusa, друга из 
Naissusa, a трећа из Singidunum a, мада ce 
спомиње и примерак из Viminaciuma.''0

Поједини аутори сматрају да je центар 
производње ових светиљки био y Дакијн 
(Dacia Inferior), односно y Oltenia Roma- 
na.81 M. Ciôikova см атра да je центар про- 
изводње био на дунавском лимесу, a Г. 
Куз.манов да су ce производиле y околини 
села Грце.82 А. Јовановићу ce чини да je 
прнмарнн центар за производњу ових све- 
тиљки био N aissus, a да су ce касније оне 
пронзводиле и y другим урбаним ценгри- 
ма на Дунаву.8’

Што ce тиче хронологије, сви аутори 
имају једннсгвено мишЈБење да ce јављају 
крајем II или ночетком III в. и да трају 
до IV в. Једна фрагментована светиљка 
овог произвођача нађена je  током архео- 
лошких ископавања y  Нишкој тврћавн, y 
слоју који одгова!ра другој половин^ II — 
почетку III в.м Ф рагмент представља и све- 
тиљку из S ingidunum a, која je такође на 
основу стратиграфских података са Бео- 
градске тврђаве датована на крају II — 
иочетак III  в.45

Међу овим светиљ кама разликујемо оне 
чије je раме украш ено (мотив винове лозе, 
грожђе, цик-цак линије) и примерке без 
украса. Y почетку су производи радионице 
Flavius стандардна копија F irm alam pi, без 
декорације на рамену. Каснији примерци 
п.мају декорисано раме и почели cv ce 
производити почетком III в.

Натпис на бази већиме примерака и.ма 
необичне палеографске карактеристике. 
Тако, слову A недостаје попречна црта, a 
слово L има кос доњи крак, и то надоле. 
Овакав натпис ce налази и на појединим 
опекама из римског војног логора y Чеза- 
ви.86 Сва слова су код свих познатих приме- 
рака до сада одвојена, док ce на наишм 
при.мерцима (T. III,  сл. 14 и 15) она налазе 
y лигатури, и to FLA са VI. Слово L нема

закош ен доњи крак, већ насупрот томе иде 
н a rape, док je  слово A као и код осталих 
примерака без црте.

Н еукраш ена рамена, односно постојање 
брадавица као код свих класичних лриме- 
рака F irm alam pi и карактеристичан палео- 
графски натпис ynyhyjy нас да наше при- 
мерке сматрамо старијим  производима. 
Због тога смо их и датовали y периоду од 
друге половине II в. до почетка III  в.

FORTIS — кат. бр. 16—26

Светиљке овог м ајстора су најраспро- 
страњ еније y читавом Римском Царству, 
тако да c e  налазе y свим провинцијама, 
па и y Африци и на Егејским острвима. 
Његова радионица j e  сигурно била y Мо- 
дени, где су откривене опеке, жигови и све- 
тиљке овог M a jc T o p a . '17 И зрађивао j e  сва 
три гипа светиљки, a  налаж ене су с новце.м 
Клаудаја, Веспазијаиа, Д омицијана, Не- 
рве, Т рајана, Х адријана, М арка Аурелнја, 
Антонија Пије, Комода, К аракале, па и 
Магнентуса.

Бројне су свегиЈБке овог м ајстора наће- 
ме y Галији, Германији, П анонији, Далма- 
цији, Д акији, Доњој и Горњој М езији.^

Y Емонским нвкрополама налажени 
су сви његови типови с новцем Клаудија, 
Веспазијана, Д омицијана, Т рајана, М арка 
Аурелија и MarneaiTyca.w Y Пристави код 
Требња светиљ ка je  нађена с новцем Мар- 
ка Аурелијана.90 Y Сиску су откривене с 
иовцем Нерве, Јулије Домине и Антонија 
Пије.91 На локалитету Aranyhegy налаж ене 
су свегиљке из његових радионица са нов- 
цем Веспазијана, затим Н ерве и Хадртуа- 
на.92 Y A quntum u иду с новцем Комода, a 
y Интерциси с новцем М арка Аурелијана, 
Фаустине М лађе и К аракале.93

Са територије града Београда, a и из 
самог S ingidunum a, познато j e  више све- 
тиљки овог мајстора,94 и то импортованих 
и домаћих производа. Y Збирци М узеја 
града Београда четири ттримерка (T. IV, сл. 
19, 21 и 23; T. V, сл. 25) су импорт из се- 
верноиталске радионице, a остали пример 
ци (T. III,  16, 17, 18; T. IV, сл. 20, 22, 24 и 
T. V, сл. 26) су произведени или y радио- 
ницама S ingidunum a или неког блнжег 
центра.
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FRONTO — кат. бр. 27

Припада мајсторим а стари је генераци- 
јс , којп су ироизводили сва три типа све- 
тиљки. Њ егова појава и време рада везују 
ce за период владавине Д ом нцијана и Тра- 
јана.

D. Ivânyi објављ ује четири прим ерка ти- 
па IX —XV и девет прим ерака типа X— 
X VII.95 У Емонској пекрополи присутан 
je  његов тип IX c—XVI, који  потиче из 
гроба бр. 254.% Тип X—XVII откривеп je  
у два гроба: y гробу бр. 508, заједно с мов- 
цем М арка Аурелијана, и y гробу бр. 1003, 
с новцем Трајана.97

V Еииграфској збирци Н ародног музеја 
y Београду налази ce један  примерак све- 
тиљке с печатом м ајстора Фронто.98

Пошто његова ироизводња почип.е кра- 
је.м I в., a налазимо га и с новцем Т1 в., 
иеровагно je да ce производи с његовим 
мменом израђују  кроз читап II в., a мижда 
h касније (T. V, сл. 27).

OCTAVI — кат. бр. 28 и 29.

М ајстор Octavi припада другој генера- 
цнји севернои талских мајстора. РБеговн 
производи ce јављ ају  од прве половиме II 
в.,44 a присутни су y свим провиицнјама 
Римског Царства.

D. Ivânyi публикује 52 прим ерка светиљ- 
кп с његовим печатом и сви припадају ти- 
лу X—X V II.100 Y Емонским негсрополама 
н>егове светиљке nponabene су y гробу бр. 
326, с новцем Трајама, y гробу бр. 380, с 
повцем Х адријама, y гробу бр. 668, с нов- 
цем Антонија П ија, затим y гробу бр. 81, 
с мовцем Х адријапа, п v гробу бр. 873, с 
повце.м Тита.101 Зати.м их налазимо y Sir- 
mi umu,  A quntum u, In terc is i,102 ма некропо- 
л n y Бакру c новцем Х адријана, y Сузама 
je  na o c h o b v  осталог м атери јала светиљка 
датована y II— III в.103 Б. Викић-Беланчић 
објављ ује 9 светиљки овог мајстора, a 
сви ти примерци су из Сиска (7 ком.), Да- 
л.а (1 ком.) и Кнпна (1 ком .).104

Из Горње М езије познато je  5 приме- 
рака, п то су 4 из Епиграфскс збирке На- 
родног музеја, a један  из Scupia, који ce 
см атра локалним пронзводом.105 Y Доњој 
М езији јављ ају  ce y D urosto rum u  и na ло-

калитету Novae.106 Y Д акији  je такоће от- 
кривен већи број његових свети.вки, које 
ce на њиховој територији јављ ају  од ио- 
четка II в., a и локалми мајстори су про- 
изводили светил.ке с овим печатом.107

Први наш примерак, кат. бр. 28, импорт 
je  из северне И талије (T. V. сл. 28), a др\- 
ги (кат. бр. 29) je  локални производ (!'. V, 
сл. 29). Импортоаани примерак датован je 
y II в., a друга светиљка с његовим печа- 
том y један ишри распон TI—III в.

PHOETASPI — кат. бр. 30

За овог мајстора сматра ce да je почео 
израду F irm alam pi још  y веспазијанско 
време, и за сада ce зна само за његове 
производе типа IX, односно XV и XVI.108 
Такође je позната и iberoBa светил.ка са во- 
лутама (Loeschcke тип IV — Ivânyi тип II), 
чији je  диск украш ен са 24 мале розете. 
На дну ове светиљке je рељефни печат мај- 
стора P hoetasp ija.109

Претпоставл.а ce да je  овај м ајстор до- 
шао из Египта y северну И талију, где му 
ce и налазила радионица. Њ егови произ- 
води су познати y северној И талији, Нори- 
куму, Панонији,110 a с иашим примерком н
V Горп>ој Мезији.

D. Ivânyi објављује пет примерака ње- 
гових светиљки, од којих два гтриладају 
тигту IX—XV, два типу IX c—XVI, a један 
je неутврђеног гипа.111 Y Emoni je  откри- 
вен y гробу бр. 627, с новцем Тита, у  гро- 
бу бр. 728, y гробу бр. 480, с нонцем Гер- 
маникуса, и y гробу бр. 489.1,2 Један  при- 
мерак потиче из Сотина.113 Хронолошки, 
светиљке овог мајстора су детерминисане 
y периоду од Веспазијана до почетка 11 в.

Нашем примерку недостаје веМи део 
светиљке тако да тип нисмо могли да 
утврдимо, али по својим карактеристикама 
светиљка je датовама y другу половииу I 
в. (T. V, сл. 30).

SEXTI — кат. бр. 31 и 32.

Мајстор Sexti припада другој генераци- 
ји  произвођача F irm alam pi и његови про- 
мзводи cpehy ce y Норику, Германији, Па- 
монији, y обе Мезије и Д акије.
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Са територије Паноније познато je  ви- 
ше прнмерака светиљки са печатом Sexti.114
Y Еможжој некрополи, у гробу бр. 653, на- 
be«a je његова светиљка с новцем Хадри- 
јана, a у гробу бр. 917 с новцем Антонија 
П ије.115 Y A quntum u je  откривена једна 
светиљка овог мајстора с новцем цара Ко- 
мода.116 Епиграфска збирка Народног му- 
зеја има гри примерка његових светиљ- 
ки.117 Већи број светиљки с овим печатом 
потиче из Д аки је и Доње М езије.118 N. 
G ostar сматра да су светиљке овог мајсто- 
ра локаднн производи, израђени по узору 
на импортоване примерке.119

Наши примерци (T. VI, сл. 31 и 32) та- 
кође припадају локалној производњи и да- 
говани су у другу половину II I  в. Нашем 
каталош ком броју 30 y иотпуности одгова- 
рају  слова са светиљке из М ајнца.120

STROBILI — кат. бр. 33

Сматра c e  да j e  његова радионнца бнла 
y Gazzoli, y  близини Модене.121 Произво- 
дио j e  светиљке сва три типа, a мож да га 
можемо сматрати и оцем Firm alam pi. Он 
j e  основао радионицу y рано флавијевско 
доба, a на његове производе морамо рачу- 
нати и у време после Трајана.122 Највиш е 
откривених светиљки мајстора S trobilia 
ттрипадају типу IX—XV, a ненгго мањи број 
тихговима IXc—XVI и X—XVII. Стекао 
j e  углед као један од најранијих произво- 
ba4a ових светиљки, na c e  његови прои- 
зводи срећу y свим провинцијама Царства.

На територији провинције Д алмације 
H a b e H e  су његове светиљке на некрополи 
y Бакру, као и на некрополи града Крка, 
где j e  светиљка H a b e H a  с новцем Тита.123
Y Панонији j e  веома распрострањена. Та- 
ко тип IX—X налазимо y Em oni, с новцем 
Клаудија I, a  y гробу ôp. 480 с нозцем Гер- 
маника.124 Тип IX c—XVI T a ic o b e  j e  заступ- 
л»ен на овој некрк>поли, као и тип X— 
X V II.125 Y Sirm ium u, на локалитету 26, на- 
b e n a  j e  светиљка типа IXc—XVI с нов- 
це.м Тита.126 Y Д акији  су T a K o b e  познате 
његове светиљке.127 Y Ulpia T raiana n a b e -  
на j e  његова светиљка с новцем Т рајана,128 
a  сви остали нримерци углавном c e  датују 
y прву половину II в. Y Доњој Мезији ње- 
гове светиљке су H a b eH e  y N o v a e  и Duro-

sto rum u и датоване cy y другу половину
I в.129

Y Горњој М езији, поред налаза из Scu- 
pia, позната су још  два прим ерка из S in
gidunum a.130 П рнмерак из наш е збнрке (Т. 
VI, сл. 33) сигурно je  италски импорт и да- 
тован je  y другу половину I в.

Само трима од 36 светиљки н и је могао 
да ce одреди npoH3Boba4. Једна (T. VI, сл. 
36) има очувано само почетно слово Е . . .  
(кат. бр. 36). Другој су ош тећени дно (кат. 
бр. 35) и читамо прво слово P [(o )te s t] , као 
и слово I y другом реду, које ce налази на 
средини (T. VI, 35). Tpeha светиљка (кат. 
бр. 34) има печат y облику четири слова 
А, која су наизменично окренута (T. VI, 
сл. 34) правилно и наопако, или су то че- 
тири троугла Taxobe наизмелично окрену- 
та. Сличну ознаку, алн y  облику дуж е, из- 
ломљене, цик-цак линије, имају две све- 
тиљке из Емонске некрополе, од којих je  
једна HabeHa с новцем Антонија П ија.131

Као што смо видели, и HajeehH центри 
производње овог типа глинених светиљки 
везују ce за северну И талнју, односно за 
Galliu C ispadan, одакле cy ce шириле y све 
делове царства. Главни центар производ- 
ње био je  у  Модени и околини, где су  си- 
гурно постојале радионице м ајстора ATI- 
METISA, FORTISA, PHOETASPISA и 
STROBILISA. Н ајстарији  примерци овог 
типа светиљкн, тзв. F irm alam pe откривене 
cy y Помпеји заједно с новцем Августа.132

Да je  Модена бнла центар за производ* 
њу светиљки мајстора Fortisa говори и по- 
датак о налазу једног натписа који  гласи: 
CAT L AEMILI FORTIS.133 Fortis je  био ве- 
лнки npon3Boba4 светиљки и његова ра- 
дионица je  сигурно радила до друге по- 
ловине II в., a можда и на почетку I I I  в.

Светиљке, утилитарни предмети, као 
део свакидаш њег јавног и приватног жи- 
вота, брзо су прихваћене и масовно про- 
H3BobeHe y свим провинцијским центрима.

До сада ce сматрало да су тип IX—XV 
и тип IXc—XVI старији  од тнпа X— 
X V II.134 Нови налази, из затвореннх гроб- 
них целина показују нам  да ce свегиљке 
типа X—XVII производе нстовромено с 
ранији.м типови.ма. Ови нови налази поме- 
рају доњу граннцу почетка производње 
овог тнпа светиљки од доба Веспазијана
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на прву половину I в. Такођс ce сматрало 
да je  мајстор Frunto  израђивао само тип 
IX—XV, IX c—XVI, a данас ce зна да je  
израђивао и тип X—XVII.

Овај једноставан тип светиљки брзо je 
преплавио сва трж иш та и потиспуо дру- 
ге облике светиљки, као нпр. светиљке с 
волутама. Време љихове појаве поклапа ce 
са периодом експанзије и учвршћивања 
римске власти y свим гтровинцијама.13'’ Sa
xo су оне домш ш рале током II и III в., 
a y провинцијама жнве м дуже, где cy ce 
сигурмо израђивале п y IV в. Упадп вар- 
вара и унутрашњи немирн од краја III в. 
узроковали су и опадање трговине, ria са- 
mwm тим домаИе радионице преузимају во- 
дећу улогу y производњн u снабдевању 
становника овим прсшзводом.

To ce види и ио броју примерака Ам- 
тнчке збирке Музеја града Београда, којп

представљају провинцнјскн производ. Ове 
светиљке су копије северноиталских мај- 
стора, и  t o  Cassia, Festia, Fortisa, Octavisa 
и Sextia. Провш ш ијски производи су м све- 
тиљке са печатом Armeni п Flavi, карак- 
теристнчним само за провиниије доњег 
Дунавског лн.меса.

Да cy ce светиљке израђивале и на те- 
риторијн Singidunum a, као u y осталим 
провинцијским центрима, сведочм нам и 
малаз калупа са имепо.м севернопталског 
мајстора старије генерације Armenia. Збир- 
ка гакође садрж и м веИи број импортова 
них примерака, и то углавном из северно- 
мталских радионииа, и ти примерци су да- 
товани y периоду од средине I до среднне
II а. Локални примерци су датовани разли- 
чито, н то y период од II па све до краја
III в., мада je сигурмо да cy ce произво- 
дили и каспије, одпосно y IV в.

КАТАЛОГ РИМСКИХ СВЕТИЉКИ

1. Тип: Loeschcke VIII — Ivânyi VII
Налазиште: непознато.
Погпуно очувана еветпл.ка, која y удуо- 

љеном диску, оивичеиом са два коицентрична 
степенасто постављеиа кугла, има рел.ефну 
иредставу. Варијанта поса L, a профила Vila 
no Loesehckeu. На диску je представл»ена птм- 
ца, удубљем рељефу, која стоји на грапи, на 
којој je представЈБеп жир. Отвор за уље нала- 
зи ce испод цсмтра и померен je y леву страну, 
односно налази ce на месту другог птичјег 
крила. Испод њега, a y дијагонали фити.мшг 
отвора налази сс мањи отвор за ваздух. К.ч.ун 
je увучен y диск и од њега je одвојен једном 
дуо.вом, утиснутом линијом. Дршка надвисује 
светиљку, право\тлог je пресека и украшена 
са две линије. Дршка има отвор кружног ирс- 
сека. На једва уздигиутом, плочастом дну на- 
лази ce утисмут матпис INOVGERM. На доњој 
површнни кл>уиа ce такође налази ознака ра- 
дионице коју представлзају утиснути кружиИи 
y три реда по 4 ком, y чијем продужетку ce 
налазе такође трн утиснуте цртице. Светил.ка 
je нзрађена од црвепе, лоше иречишћенс гли- 
не. Премазана је мрком бојо.м (Т I, Î).

Димензнје: д. 104, ш. 76, в. 26. в. д. 48, 
R. ди. н R. д. 32.1,6

Датовање: крај II в. иочетак III в.
Непубликовано
Аналогије: Микулчик T., op. cit., T. IV, 

143; Loeschcke S , op., cit T. XIV, 666; Vikic- 
-Belanôic B., op. cit., T. XXII, 5; Sentlélekv T., 
op. cit., № 169 и № 173.

Иив. бр. 2704.

2. Тип: неутврђен
Налазиште: Остружлица, код Hucicpnc, 

рекогносциран.е терена
Веома оштећема светиљка, којој недоста- 

ју читава горња поврпиша и кл>ун. Y округ- 
лом, удубљеном дпу налази ce печат мајстора 
AGILiS/F, уоквиреи са трм концентрична уре- 
зана круга. Слово A je без попречне црте. 
Изиад слова 1 налази ce мали, двијни кон- 
центричпи кружић, a код слова F, које je y 
другом реду, испод слова I, налази ce малени 
листић на танкој дршки. Свети.ћка je израђе- 
на од црвене, добро пречишћене глине. Из- 
рада je квалитетма, танких зидова, добро пе- 
чена. Била je бојена јарко црвеном бојом (Т. 
I, 2).

Ди.мензије: о. д  82, о. ш. 58, о. в. 22 и R. 
д. 40 mm.

Датовање: прва моловина IT в. нталскм 
производ.

Публиковано: Кондић В. — Тодоровпћ Ј., 
op. cit., сл. 21/5.

Аналогије: Ivânyi D., op. cit., T. LXXIX,
2 — без листића; Petru S., op. cit., T. LXXI,
1 — где слово A има црту; Гај—Поповић Д., 
op. cit., T. I, 5; Цер.мановић—Куз.мановић A.
— Велимнровић—Жижић О. — Срејовић Д., 
op. cit., Т. 12, гроб бр. 120

Инв. бр. 101

3. Тип: неутврђеп
Налазиште: Гроцка, лок. ,,Дубочај“, архе- 

олошка ископаван>а 1964. г.
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Очуван само доњи део реципијента све- 
тиљке. На слабо удубљеном дну, унутар три 
концентрична круга, налази ce печат мајсто- 
ра ARMENIJA. Слова су висока, неједнаке ви- 
сине. Израђена je од светломркожућкасте гли- 
не, лоше фактуре. На површини су видљиви 
трагови бојења светло и тамноцрвеном бојом 
(Т. I 3).

Димензије: 59x56 mm
Датовање: иочетак III в, вероватно им- 

порт из Доње Мезије 
Непубликовано
Аналогије: Museteanu C. — Culicâ — V. — 

Elefterescu D., op. cit., fig. 8, la, b, 2 и 5; Ci- 
eikova M„ op. cit., T. XIX, 160, 161, и 163 v. 

Иив. бр. 1708

4. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, случајни налаз, от-

куп
Добро очувана светиљка са незнатно 

оштећеним кљуном. Диск je равам, a  отвор за 
сипање ул>а налази ce на самом почетку ка- 
нала који води ка кљуну. На рамену ce налазе 
три брадавице, трапезастог облика. На дну, 
уиутар три концентрична пластична излизана 
круга, налази ce T a K o b e  излизан печат мајсто- 
ра ARMENIJA. Светиљка je H 3 p a b e u a  од гли- 
не црвене боје и била je бојена црвеном бо- 
јом. Добро печена, фине фактуре и квалитет- 
не израде (T. I, 4).

Димензије: д. 91, ш. 64, в. 26, R. ди. 38 и 
R. д. 40 mm

Датовање: почетак III в, вероватно им- 
порт из Доње Мезије 

Непубликовано
Аналогије: Ciéikova М., op. cit., XIX, 160, 

161, и 163 a, v; Museteanu C. — Culicà V. — 
Elefterescu D., op. cit., fig. 8, 7 a—b, 8 a—b. 

Инв. бр. 2601

S Тип: H e y T B p b c n  
Налазиште: Ритоиек, откуп 
Масивна, добро очувана доња иоловина 

калупа за израду светиљки. На дну, унутар 
два концентрична круга, налази ce y  негативу 
утиснуто име мајстора ATIMETIJA. Слова су 
јасна и веома правилно урезана. На бочним 
странама калупа, као и на иредњем делу који 
прати дојбу половину кљуна, налази ce n o  че- 
тири дубоко урезане лшшје. На бочни.м стра- 
нама T a K o b e  ce виде и трагови јагодица прс- 
тију насталих пршшком држања калупа. Ка- 
луп je H 3 p a b e H  од црвене глине, крупнозр- 
насте фактуре, добро печен. Његова унутраш- 
њост je глачана (T. I, 5).

Димензије: д. 132, ш. 102 н в. 35 mm 
Датовање: почетак II v.
Непубликовано 
Инв. бр. 1299

6. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, угао Кпез Михаило- 

ве и Обилићевог венца
Оштећена светиљка којој недостаје део 

рамена са кљуном, као и диск. Видљива пла-

стична трака око диска je правилна На ра- 
мену c y  c e  налазила три брадавичаста ис- 
пупчења. На дну, унутар три концентрична 
круга, налази c e  излизан печат мајстора САМ- 
PILIJA. Слово A je без попречне црте и налази 
c e  са СА y  лигатури са MPILI. H3pabeHa je 
од c B e iv io c M e b e  глине, фине факгуре и добре 
израде. На читавој површини виде c e  трагови 
бојења, светло и тамноцрвене боје, као и тра- 
гови фирниса (T. I, 6).

Димензије: о. д. 64, ш. 63, в. 30, R. ди. 36 
и R. д. 36 mm

Датовање: средина II в, импоргован при- 
мерак

Непубликовано
Аналогије: Ivânyi D., op. cit., T. LXXX, 

50—53; Petru S., op. cit., T. XXXIII, 22 — 
слово A има попречну црту; Alicu D., op. cit., 
abb. 1/7.

Инв. бр. 1147

7. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: нелознато, откуп
Веома добро очувана светиљка са равним 

диском и пластичном траком која прати диск 
и иде ка кљуну. Y центру диска отвор за уљс, 
y каналу ругшца за ваздух, a на кљуну отвор 
за фитиљ. Раме украшено са два трапезаста, 
брадавичаста испупчења. На дну, унутар два 
концентрична круга, налази ce печат мајстор- 
ске радионице CANNE. Слова су излуЈзана, 
висока, правилиа и слову A недосгаје попреч- 
на црта. Интересантно и ваи правила je cog
nomen, који je дат y  аблативу, од имена Сап- 
nis. Светиљка je фине израде од црвене, добро 
пречишћсне глине. На читавој површини су 
трагови премаза црвене боје и фирниса (Т. 
II, 7).

Димензије: д. 97, ш. 66, в. 33, R. ди. 42 
и R. д. 40 mm

Датовање: ирва половина II в., импорт из 
пталске радисигице 

Непубликовано
Аналогије: Ivânyi D., op., cit., T. LXXX 54; 

Petru S., op. cit., T. XXX, 8.
Инв. бр. 1753
8. Twn: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Остружница, код Цистерне,

рекогносцирање терена
Добро очувана, мања светиљка, са благим 

прелазом из кљуна у реципијент. Диск не- 
знатпо оштећен. Отвор за уље померен нешто 
мало ка кљуну. Раме украшено са три плас- 
тичне брадавице. Унутар три правилна кон- 
центрична круга налази ce печат мајстора 
CAP1F — CAPI F(ecit). Слова су јасна али 
неједнаке висине. H3pabena je од светле гли- 
не, тапких зидова и добро печена. Премазана 
црвеном бојом. На кљуну и делу диска тра- 
гови горења (T. II, 8).

Димензије: д. 74, ш. 50, в̂  23, R. ди. 32 
н R. д. 28 mm

Датовање: II в, импортован прнмерак
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Публиковано: Кондић В. — Тодоровић Ј., 
ор cit., сл. 16, сл. 21/6

Аналогије: Гај-Поповић Д., op. cit., T. I, 8. 
Инв. бр. 81
9. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, Ул. браће Југовића

— Симина, гроб бр. 2
Светиљка нема већн део резсрвоара, a н 

сам кљун je делимично ошгећен. Види ce да 
je светилжа на прелазу у кљун, y каналу, има- 
ла рупнцу за ваздух. Раме je украшено плас- 
тнчним брадавица.ма, од којих јс очувана са- 
мо једна. Унутар три слабо утиснута круга 
палази ce име мајстора CASSIJA. Светилжа je 
прецизно израђсна од црвене глине, фине 
фактуре. Била јс бојена црвеном бојом, a 
виде ce и трагови фирниса (T. II, 9).

Димензије: о. д. 78, ш. 62, в 28 н R. д.
40 mm

Датовањс: крај 1 в п.мпорт из италскс 
радионице.

Публиковано: Конднћ В.—Тодоровић Ј., 
op. cit., сл. 21/1; Тодоровић Ј.—БнрташсвнИ 
М , op. cit., 32.

Аналогије: Plesnicar-Gec L j o p .  cit., T. 
XXII,  11; Petru S., op. cit., T. XXXVIII,  9; Vi
kic-Belancic B., op. cit., Prilog I, 18; Ivânyi D., 
op. cit., T. LXXXI, 6 n 14; Knez T., op. cit., T. 
II, 2 il T. XIX, 2.

Ипв. op. 675

10. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Салаковац, откуп
Добро очувана светиљка, крушкастог об- 

лика, са ouitcIichom површином диска и цен- 
тралиог дела дпа. Пластична грака je пагла- 
шена. Раме je украшспо са гри брадавичаста 
испупчења. На дпу, упутар два концентрична, 
утнсиута круга, налази ce печат мајстора С 
(ass) I. Свстиљка има високо тело и грубл>е 
je израде од тампо.мрке глинс, фине фактуре. 
Бојена je тамноцрвеном бојо.м. Видљив je спој 
горњс п доње половппе тела (T. II, 10).

Димензије: д. 92, ш. 63, в. 35, R. ди. 40 и 
R. a  40 mm

Датовање: крај II—III в., домаћи про- 
извод

Непубликоваио 
Ипв. бр. 2505

11. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, археолошка искоиа-

B a i b a  na тргу код повс зграде Фплозофског 
факултега 1972. г.

Добро очувана светиљка са равшим дис- 
ком, y чијем центру ce палази отвор за уље. 
На рамену су три брадавице, грапезастог об- 
лика. На дпу, упутар два концснтрична круга, 
иалази ce ознака радионице CEREALI/S. Сло- 
во S je y другом реду, a задње слово I je 
изнад попречнс цртс слова L. Свегнљка je 
израђена од снве глине, фнне факгуре, пре- 
цизне израде. Спољашња површина глачана 
(T. II, 11).

Димензије: д. 84, ш. 58, в. 30, R. дп. 36 
и R. д. 34 mm

Датоваље: прва половнна II в , импорто- 
ваии прпмерак

Публикована: BojoBiih Д., op. cit., сл. 10/2 
Аиалогије: Vikic-Belancic B., op. cit., Pri

log I, 36; Ivânyi D., op. cit., T. LXXXII, 23—24; 
Pôczy K., op. cit., T. XXII, 12.

Инв. бр. 2909
12. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Ушће, лок. „Плангажа", ap-

хсолошка ископавања 1967. r.
Добро очувана светиљка, мањих димензи- 

ја. Диск раван м оивмчеи високим иластичном 
граком, која ce прогсже сле до фитиљног ог- 
вора. Раме je украшено са два рапезаста, бра- 
давичаста испупчења. На дму, унутар два кон- 
иептрнчма кр\та, налази сс иечат радионице 
P(cs)TI. Видљива слова с\’ висока и мравилна. 
Израђсна je од светлоцрвеие глиие фипе фак'- 
турс п бојена je црвемом бојом. И^рада je прс- 
цизна и квалитетиа (T. II, 12).

Димензије: д. 80, ш. 54, п. 27, R. ди. 32 и 
R. д. 30 mm

Датоваље: почстак II в, имиорг нз итал- 
ских радионица 

Неиубликовано
Аналошје: Plesnicar-Gcc Lj., op. cit.. T.

CXC, 3; Ivânyi D., op. cit., T. LXXXVI, 47; 
Vikic-Belancic B., op. cit., Prilog II, 26.

Инв. бр. 1992.
13. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, Ул. Симс Марковића

бр. 8, заштитна нскопаван.а пз 1972. г., јама 
бр. 4

Овој светиљцп педостаје део реципијента 
п диска. На рамену je очувана једпа пупа 
брадавица, неправилног облика. На дпу, уну- 
тар два слабо утиснута копцентрична круга, 
налазн ce дупло утпснут печат мајстора FES- 
TI. Са.ма слова су висока и правнлна. Све- 
тилжа je израђена од црвспе, лобро пречиш- 
hene глине. Имала je иремаз црвене боје. На 
кљуну су видљивн трагови горења. Нсквали- 
тетне израде, поготово на делу сиоја горње 
и доње иоловине тела (T. III, 13).

Димензије: д. 92, о. ш. 58, в. 34, и R. д
34 mm

Датовање: II—III в., локалпи производ 
Непубликоваио
Апалогнје: Rubright Ј., op. cit., T. VII, 

71; Ivânyi D. op. cit., T. LXXXVI, 67; Alicu D., 
op. cit., abb. 1/19 n abb. 3/8; Paviovic-Ercego- 
vic S., op. cit., Pl. IX, 4.

Иив. бр. 3010

14 .Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазшпте: Београд, Y.i. браће Југовића, 

приликом грађевниских радова
ОштеНена светил.ка којој недостају део 

K.’byiia, диск и део дна. На рамену ce види 
једна шира брадавица која и.ма утиснуту цр- 
ту no средини. На дну ce налази иечат мај- 
cropa FLAVIJA унутар грп концентрична,
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у т и с н у т а  круга. Слова FLA ce налазе y лига- 
гури са VI. Изнад и испод слова LA y печат’- 
налазе ce no два концентрична кружића.

Слова су веома рељефна и висока. Свегил^ 
ка je израђена од светлоцрвене, добро пре- 
чишћене глине. Добро je печена. Видљиви су 
трагови премаза јаркоцрвене Goje (T. III, 14).

Димензије: о. д. 74, ш. 57, в. 26 и R. д.
30 mm

Датоваљс: II—III в., домаћи производ
Публиковано: Кондић В.—Тодоровић Ј.,

op. cit., сл 20, 21/7.
Аналогије: Meçeteanu C.—Culicâ V.—Elef

terescu D. op. cit., fig. 10 и 11; Ivânyi D., op. cit., 
T. LXXXVI, 73—74 — где cy слова одвојена и 
T. LIV, 3; Ciôikova M„ op. cit., T. XIX, 166 b ; 
Pôczy K., op. cit., T. XXII, 14 ca украсом na 
рамену.

Инв. op. 92

15. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII
Налазиште: Салаковац, откуп, случајап

палаз
Овој светиљци недостају диск и кљун. На 

рамену cy ce налазиле две брадавице, трапе- 
застог облика. Има тракасту дршку, право- 
углог пресека, уз чије ce ивице налази по јед- 
на плитка канелура. На дну, унутар два ком- 
центрична круга, налази ce иечат мајсторске 
радионице FLAVI. Слова су висока и веома 
рељефна. FLA ce налази y лигагури ca VI. Сло- 
во A je без иоиречне црте, a код слова F 
попречне цртице су закошене нагоре. Испод и 
нзнад радионичке ознаке налазе ce no два 
концентрична, утиснута кружића. Израђеиа 
je од светлоцрвене глине, фине факгуре (Т.
III, 15).

Димензије: о. д, 86, ш. 58, в. 25, в. д. 31, 
R. ди. 34 и R. д. 38 mm

Датовање: почетак III в., домаћи про- 
извод

Непубликовапо
Аналогије: Cidikova М., op. cit. T. XIX, 

166a-v — има украс на рамену; Ivânyi D., op. 
cit., T. LXXXVI 73—74; iMese|eanu C.—Culica 
V.—Elefterescu D., op. cit., fig. 10, 32a-b, 34a-b, 
35a-b, 36a-b, fig. 11, 37 н 43a-b; Aücu D., op. cit., 
abb. 1/20.

Инв. op. 2506

16. Thii: Loeschcke X — Ivânyi XVII
Налазиште: Београд, yrao Булевара рево-

луције и Улице 1. маја, приликом rpabennn- 
ских радова

Добро очувапа светил.ка црвеие боје. 
Диск раваи, оивичен пластичиом траком. Y 
средишњем делу je отвор за сипање уља. На 
почетку камала који иде ка кљуну налази сс 
мала рупица за ваздух. На кл>уну су видљн- 
ви трагови горења. Раме je украшено са две 
брадавице. Y удуб.неном дну налази ce 
излизан натпис мајстора FORTISA, око кога 
су гри копцеитрнчна круга. Изра^ена je од 
свелоцрвене добро пречишћене глине и има 
трагове бојеља црвеном бојом. Спојеви лоше 
o6pabenn (T. III, 16).

Димеизије: д. 90, ш. 58, в. 30, R. ди. 34 и 
R. д. 30 mm

Датоваље: II—Ilf в., домаћи производ 
Публиковано: КомдиИ В.—Тодоровић Ј., 

op. cit. сл 22.
Аиалогије: Plesniéar-Gec Lj., op. cit., T. 

XII, 14.
Иив. бр. 74

17. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, Булевар револупије

72—78, приликом r p a b e B n n c K n x  радова
Добро очувана светил»ка, чији су диск 

и кљун онвичени пластичном траком. Y цен- 
тру диска je отвор за сипање уља. На рамену 
ce налазе две брадавице. Дно je удубљено, a 
унутар два концентрична круга налази ce нат- 
гшс мајстора FORTISA. Печат je излизан. Из- 
рађена je од светлоцрвсне глине, фиме фак- 
туре, са трагови.ма црвеног премаза (T. III, 
17)

Димензије: д. 88, ш. 57, в. 27, R. ди. 35 и 
R. д. 33 mm

Датовање: II—III в., всроватно локалнп 
производ

Публиковано: Кондић В.—Тодоровић Ј., 
op. cit., сл. 23.

Аналогије: Ivânyi D., op. cit., T. LXXXVII, 
45-59, T. LXXXVIII, 1—16; Rubright J., op. 
cit., T. VII, 72; Petru S., op. cit., T. VII, 23 и 
T. XXVI 6; Vikid-Belandic B., op. cit., Prilog
II, 40.

Инв. бр. 75

18. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: непознато
Добро очувана светиљка, којој недостаје 

кљун. Y цеигру диска отвор за уље, a  испред 
канала који води ка кл5уну налази ce мали 
отвор за ваздух. Раме украшено са две бра- 
давице, од којих једна недостајс. На дну j e  
иечат мајсторске радноиице FORTIS. a  око 
њега су три концентрична круга. H 3 p a b e H a  je  
од црвепе, добро пречишНене глине, прецизне 
израде и премазане тамноцрвеном бојом са 
граговима фирииса. На кљупу су трагови го- 
рсња (T. III, 18).

Димснзије: д. 82, ш. 56, в. 32, R. дн. 34 и 
R. д. 32 mm

Датоваље: II—III в., локални производ 
Публиковано: KoHJUih В —ТодоровиН Ј.,

o p . cit., сл. 17 и сл. 21/3.
Аналогије: Petru S., op. cit., T. XCIX, 3; 

Гај-ПоповиН Д., op. cit., T. 111, 9; Vikic-Belan
cic B., op. cit. ,Prilog III, 6.

Инв. op. 76

19. T h ii: neyTBpben
Налазиште: Београд, Универзитетски

парк, током rpabeenncKHx радова
Део светиљке већих димензија, којој Tie- 

достају половина диска, кљун и већи део дна. 
Днск je знатно удубљен н y средипи ce на- 
лази отвор за сипаље ул^а. Раме je кратко и 
укошено н на њему ce виде две веће брада- 
вице. Овај примерак нема класичну пластичну
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траку која прати диск, већ je она замењена 
и маглашена дубино.м диска и косином ра- 
мема. На дну су очувана два почегна слова 
FO(rtis), унутар два концентричиа круга. Све- 
тиљка je израђена од добро пречишћене цр- 
вене глипе» Била je бојена црвеном бојом. 
Масивма je, високог тела (T. IV, 19).

Днмензије: о. д. 86, о. гп, 41 и в. 40 mm 
Датоваље: II—III в., импортован ириме*

рак
11епублнковано 
Аиалогнје: нема 
Инв. бр. 104

20. Тип: неутврђем
Н а л а з и ш т е : i i e n o 3 i i a  t o
Очуваиа еамо дон.а половипа светиљке, 

са ознаком радионице FORTIS. Печат ce на- 
лази унутар три концептрична круга. Изра- 
beiia je од светлоцрвеие глине, добре факту- 
ре, рустичне израде. На кљуну су видљиви 
траговн горења. Била je премазана црвепо.м 
бојом (T. IV, 20).

Димензије: о д. 80, о. ш. 47, о. в. 20 и R. 
д. 31 mm

Датовање: II—III в., локални производ 
Непубликовано
Аналогије: Ivânyi D. op. cit., T. LXXXVTII, 

45, 52 и 94; Petru S., op. cit.. T. LXV, 16; Vi
kic-Belancic B., op. cit., Prilog III, 8.

Инв. бр. 108.

21. Тии: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: непознато
Добро очувапа светиљка, чнји су раван 

днск и кљун оивичени правилиом пластич- 
но.м траком. Делимнчио су оштећени само от- 
вори за сипање уља и отвор за фитиљ. Y сре- 
дини капала који иде ка кљуну палази ce 
рупица за ваздух. Ра.ме je украшено са три 
иластичпе брадавице, које по средини и.мају 
жлеб и које су пробушене. На дну, упутар 
три правилна, концентричпа круга налази ce 
печат мајстора FORTIS, високих правилних 
слова. Светиљка je израБена од црвене глине, 
одличне фактуре и прсцизпе израде. Зидови 
су танки, a на кљуну ce види траг горен.а 
Светиљка je глачана и бојеиа црвеном бојом 
(T. IV, 21).

Димензнје: д. 104, ш. 70, в. 38, R. ди. 44 и 
R. д. 44 mm

Датовањс: крај I—почетак II в., пмпор- 
гован примерак

Публпковано: Копдић В.—Тодоровић Ј., 
ор .cit., сл. 18 и 21/2.

Аиалогије: Ivânyi D., op. cit., T. LXXXVI I, 
47, 50; Vikic-Belanûid B., op. cit., T. XXXIV, 3, 
3a; Rubright J., op. cit., T. VI. 65; Petru S. op. 
cit., T. XXV, 19.

Инв. бр. 670

22 Tun; Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Ритопек, откуп 
Добро очувана светилжа, чији су диск и 

кл.уи оивичепи пластичном траком. Диск јс 
удубљен, a y центру ce палази отвор за уд>е.

Y каиалићу ce налази рупица за ваздух. На 
рамену ce налазе две брадавнце. На дну, уну- 
тар два конценгричпа круга налази сс изли- 
зан печат мајстора FORTISA. Светиљка je из- 
рађена од светломрке глине н има траговс 
иремаза црвепе боје. Фактура je фина, ире- 
цизие израде. Виде ce трагови горења па дис- 
ку n кљуну (T. IV, 22).

Димензије: д. 95, ш. 62, в. 30. R. ди. 36 м 
R. д. 36 mm

Даговањс: II—III в, домаћи производ 
Непубликовано
Аиалогије: Petru S., op. cit., T. XCVII, 7. 
Инв. бр. 896

23. Tnn: Loeschcke IX b — Ivânyi XV 
Налазиште: Рлтопек, откуп, случајни на-

лаз
Светиљка нема већи део рецппијента и 

лиск. Око диска налази ce затворен прстен, 
a на врату носа дубљи каналић y коме ce 
налази рупица за ваздух. Очувана je на ра- 
меиу само једпа брадавица, трапсзастог обли- 
ка. На дну, упутар два концентричиа круга, 
палазн ce печат мајстора (FO)RTIS, испод 
кога je био веиац. Израђена je од светлоцр- 
веие глине, фнгне фактуре, квалитетне израде, 
јасних линија. На повшини трагови глачап.а 
(T. IV, 23).

Димензије: 67x52, в. 28 mm.
ДаговатБе: средипа I в., импорт из итал- 

ске радионице
Непубликовапо
Аналогије: Vikic-Belanèic B., op. cit., Т.

XXXII, 1 и Prilog II, 34; Rubright J., op. cit., 
T. VI. 64; Ivânvi D., op. cit., T. LXXXVII, 5—7. 

Инв. бр 2548

24. Tun: Loeschcke X — Ivânvi XVII 
Налазиште: нспознато, откуп 
Светиљци недостаје читава површнна

диска, a и сам кљун je оштећен. На рамену 
ce налазе две бралавице, спојене са кружним 
прстеном којн прати диск. Y средиии брала- 
вица налази ce no једна дубља, утиспута цр- 
та. На дну, унутар једиог ширег прстена, на- 
лази ce печат мајсторске радионице FORTIS. 
Доња половина светиљке je бојепа тамноцр- 
вено.м, сиво.м бојом. Израђена je од црвеи- 
касте глине, песковите фактуре (T. IV, 24).

Димензије: д. 95, ш. 64, в. 32, R. ди. 40 н 
R. д. 42 mm

Датовање: II—III в., домаИи ироизвод 
Непубликоваио
Аналогије; Vikic-Bclanèic B., op. cit., Pri

log II, 39; Rubright J., op. cit., T. VIII, 75; 
Petru S., op. cit., T. XVII, 1; Ivânyi D., op. cit., 
T. XXXVIII,  1 и 25.

Инв. бр. 2602

25. Tnn: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, археолошка ископа-

вања на тргу код пово зграде Фмло:к>фског 
факултета 1972. г.

Светиљки недостаје кљун. Диск je раван 
и y центру има отвор за уље. Y каналу ce иа-
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лази рупица за ваздух. На ра.мену ce налазе 
три пуне брадавице трапезастог облика. На 
веома излизаном диу налази ce такође изли- 
зан печат радионице FORTIS. Светиљка je 
танких зидова, израђена од црвене глине, фи 
не фактуре и има премаз црвене боје. Израда 
je квалитетна (T. V, 25).

Димензије: о. д. 94, ш. 68, в. 32, R. ди, 40 
и R. д. 34 mm

Датоваље: прва половина II в, импорто- 
ван иримерак

Публиковано: Бојовић Д., op. cit., сл. 10/3 
Аналогије: Petru S., op. cit., T. LI, 28: Ivân- 

yi D., op. cit., T. LXXXVIII, T. LXXXIV; Vi- 
kic-Belanàid B., op. cit., T. XXXIV, 6 и 7.

Инв. бр. 2937

26. Тип: неутврђен
Налазиште: Београд, Малн Калемегдан, 

археолошка ископавања 1973. г.
Очуван je само фрагмент доње половине 

сгетиљке. Веома излизан печат мајсторске 
радионице FORTIS налази ce унутар двостру- 
ке концемтричне, нзлизане кружнице. Изра- 
ђена je од светлоцрвене, фино прсчитћене 
глине. На читавој, очуваној, површини виде 
ce грагови премаза јаркоцрвене боје (T. V. 26). 

Димемзије: 62x40 mm 
Датовање: II в, локални производ 
Непубликовано
Амалогије: Rubright J., op. cit., T. XII 112; 

Бјелајац Љ., op. cit., T. II, 10 и 10а.
Инв. бр. 3196

27. Тип: неутврБен
Налазиште: Ритопек, лок. „Водице", откуп 
Очуван само део дна светиљке. Унутар две 

правилно утиснуте концентричне кружнице 
налази ce јасан печат мајстора FRONT(O). 
Фрагмент je H3pabeH од црвене, добро пре* 
чишћене глине, са траговима црвеног бојења. 
Зидови су таики, a слова висока и правилна 
(T. V, 27),

Димензије: 40x38 mm
Датовање: средииа II в импортован при- 

мерак
Непубликовано
Аиалогије: Plesniôar-Gec Lj., op. cit., T. 

LXX, 2 и T. CXVII, 1; Petru S., op. cit., T. 
LXXIII, 19; Ivânyi D., op. cit., T. XCI, 57; Гај- 
-Поповић Д., op. cit., T. IV, 7.

Инв. бр. 1310
28. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, Калемегдан, Горњи

Град, археолошка ископавања 1970. г.
Фрагментована светиљка којој недостаје 

кљун. Раме je украшено са два трапезаста, 
брадавичаста испупчеља. Отвор на диску je 
померен иешто мало унапред и ка десној стра- 
ни. Унутар двоструког концентричног круга, 
на дну, налази ce печат радионице OCTAVI. 
H3pabena je од црвене глине, фине фактуре и 
била je бојена црвеио.м бојом, са траговима 
фггрниса. Израда добра, танки зидови (Т V. 
28).

Димензије: о. д. 74, ш. 62, в. 30, R. ди. 40 
и R. д. 38 mm

Датовање: II в, импортовап примерак 
Непубликовано
Аналогије: Plesniéar-Gec Lj., op. cit., T. 

LXXXIV, 18; Petru S., op. cit., T. LXII, 8; 
Ivânyi D., op. cit., T. XCIV, 10, 22 и 8; Menzel
H., op. cit., abb. 53/3.

Инв. бр. 3388

29. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, Ташмајдан, Habeno

пре II светског рата, откуп.
Добро очувана светиљка, чији je диск 

удубљен и недостаје. Отвор за фитил> je вели- 
ки и ирати пластичну траку око кЉуна. Ра- 
ме je украшено са два брадавичаста испупче- 
ња. На дну„ унутар три правилна концентрич- 
на круга, налази ce печат мајстора OCTAVI- 
ЈА. Светиљка je израБена од светлоцрвене гли- 
не, фине фактуре и танких зидова. Масивног 
je облика. На површини су видљиви трагови 
бојења црвеном бојом. Спој дон,е и горње по- 
ловине je лоше oôpaben (T. V, 29).

Димензије: д. 103, ш. 68, в. 37, R. ди. 46 и 
R. д. 40 mm

Датовање: II—III в, локални производ 
Негтубликовано
Аналогије: Plesni6ar-Gec Lj., op. cit., T. 

XCVIII, 1 и T. C il, 5; Ivânyi D , op. cit., T. 
XCIV, 1, 2, 3, 6; Cièikova M., op. cit., T. XVII, 
149 v.

Инв. бр 1239

30. Тип: HeyTBpben
Налазиште: Београд, Калемегдан, Горњи 

Град, археолошка ископавања 1963. г.
Очуван само део доње половине светиљке, 

на чијем дну ce налази печат мајстора (РН)- 
OETAPSIJA, унутар три правилно утиснута 
концентрична круга. H3pabeHa од црвене гли- 
не, добре фактуре и танких зидова. Израда 
прецизна, слова веома правилно отиснута. На 
површини ce виде трагови глачаља (T. V, 30). 

Димензије: 59x48 mm
Датовање: друга половина I в, импорт из 

италске радионице 
Непубликовано
Аналогије: Plesniéar-Gec Lj., op. cit., T. 

CXLIV, 1 и T. CLXVII, 2; Petru S., op. cit., T. 
XXXI, 1; Ivânyi D., op. cit., XCIV, 62—64; Men
zel H., op. cit., abb. 51/2.

Инв. бр. 1575

31. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште: Београд, Ул. ускочка, без бли-

жих података
Очуван резервоар светиљке којој недоста- 

је кљун. Диск je удубљен и оивичен пластич- 
иом траком, која иде ка кљуну. У центру ce 
налази већи, неправилан отвор за сипање 
уља. Раме je украшено са три пластична ис- 
пупчења, брадавице. На дну, унутар три не- 
правилно утиснута концентрична круга, нала- 
зи ce печат мајстора SEXTIJA. H 3 p a b e H a  je
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од светлоцрвене, лоше пречишћенс глине и 
нема трагова бојеља. Израда груба (T. VI, 31).

Димензије: о. д. 56, ш. 63, в. 32, R. ди. 38 и 
R. д. 36 mm.

Датовањс: друга половина III в., локалии 
производ

Публиковано: Кондић В.—Тодоровић Ј.,
op. cit., сл. 21/4.

Аналогије: Ivânvi D., op. cit., T. XCV, 55 
и 57; Cièikova M., op. cit., T. XVIII,  154 a-v; 
Mesctcanu C.—Culica V. Elefterescu !> , op. cit., 
fig. 16, 16a, b и 120a, b; Menzel H., op. cit., abb.
128 a-b.

Инв. op. 671

32. Thii: neyTBpben
Налазиште: непозпато
Свсгиљка je фрагмеитована, ca очуваним 

дном и делом рецитшјента На равпом удубље- 
ном дну, унутар једног утиснутог круга, на- 
лази ce печат радпопице SEXTI. ИзраБена je 
од светлоцрвене глине, грубље фактуре, деб- 
ЛјИх зидова (T. VI, 32).

Димензије: 63x58 mm
Датовање: друга половипа III в, локалнн 

промзвод
Непублнковапо
Амалогнје: Petm  S., op. cit., T. XLIII, 12; 

Ivânvi D., op. cit., T. XCV. 44, 48 n 51; Гај-По- 
noBnh Д., op. cit., T. V, 4—5

Иив. бр. 2840

33. Tnn: неутврђеи
11алазпште: непозиато
Сачуваио само дно светиљке са дело.м ре- 

ципијента. На дну, унутар трн правилна кои- 
центрпчна круга, налази ce печат мајстора 
STROBILIJA. Слова су впсока, правилна н ре- 
љефпа. Свегнљка je n.jpabcna од црвепе глине, 
фине фактуре, танких зидова. Израда преци- 
зна. Поврпшна je била глачана (T. VI, 33).

Димензије: 70x67 mm
Датоваље: срсдина I в. имиортн из се- 

перне Италије
Нспубликовано
Аиалогије: Vikid-Belancic B., op. cit., Pri

log IV, 30; Ivânyi D., op. cit., T. XCV 82, 83 и 
88; Plesniéar-Gec Lj., op. cit., T. LXX, 7 u T. 
CLVIII, 14; Menzel H., op. cit., abb. 51/5; Гај- 
-Поповић Д., op. cit. T V, 7; Микулчик I., op. 
cit., T. II. 124 n T. V, 124.

Инв бр. 2839

34. Тип: Loeschcke X — Ivânyi XVII
Налазиште: Београд, археолошка ископа-

вања па тргу код повс зграде Филозофског 
факултета 1972. г.

ЈТепо очувана светил.ка са равнпм дис- 
ко.м, y чије.м центру je отвор за уље. Око 
диска и кљуна иде пластнчна трака. На ра-

мену ce налазе две полулоптастс брадавнцс, 
y чијој средини je no једна утиснута црта. 
На дну, унутар два шира и плића концсн- 
трична круга налази ce печат мајсторске ра- 
дионице. Печат je y облику четири слова А, 
наизменично окренута правилно и иаопако. 
Изнад првог и испод претпоследњег слова иа- 
лази ce no једна испупчена тачкнца. Израђена 
je од црвене глнне, фине фактуре, танких 
дова и била je бојена црвепом бојом Сама 
израда није коректиа, јер ce впди спој дон.е 
н горње половине светиљке (T. VI, 34).

Димензије: д. 88, ш. 58, в. 34, R. ди. 36 п 
R. д. 32 mm

Датовање: друга половипа II », пмпорто- 
вани примерак

Публиковапо: БојовиИ Д., op. cit., сл. 10/4. 
Аналогије: Plesnicar-Gec Lj., op. cit., T. LU

22 h T. LVI, 8.
Инв. бр. 2935

35 Тшт: Loeschcke X — Ivânyi XVII 
Налазиште непозпато, поклон Уираве 

градских добара
Добро оч\твана светил.ка, којој су дели- 

мично оштећени диск п дио. Отвор ла сипаље 
уља померен je иешто мало унапред, ка кљу- 
иу. Y уском каналу налази ce рупица за ваз- 
дух. Раме je украшепо са два брадавичаста 
иепупчења. На удубл>еном дну, унутар два 
концентрнчна круга, иалази ce печат мајстора 
РО(...) / I. који можда иредставља мајстора 
PO[test]/I. Слово I je у другом реду. Израђе- 
па je од црвене, добро пречишћене глнпе и 
ирсмазана црвеном бојо.м (T. VI, 35).

Димензије: д. 84, ш. 57, в. 29 R. ди. 34 и 
R. д. 30 mm

Датовање: прва полопииа II в. имиорто- 
ван при.мерак

Неггубликовапо 
Аналогаје: нису nabeire 
Инв. бр 214

36. Tnn: неутврђеи
Налазнште: Ynibe, лок. „Плаптажа", ар- 

хеолошка ископавања 1967. г.
Очуван само мањи део реципмјепта са де- 

лом дна. На дну ce иалази двојна коицентрич- 
на кружиица, a унутар ње je можда печат мај- 
стора E(ucarpi). Фрагмспт je израђеп од up 
вене глипе, фине фактуре. Површниа je била 
бојена црвеном бојом, a впдљпви су и трагови 
фирниса. Израђена je прецизно, танких зи- 
дова (T. VI, 36).

Днмензије 46x20 mm
Даговање: крај I в п.мпорт из северне 

И талије
Непубликовано 
Аналогнје: нису нађене 
Имв. бр. 1986
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С К Р А В Е Н  И Ц Е

1. VAMuZ — Vjesnik Arheoloskog muzeja 
u Zagrebu

2. JBHMB — Jahrbuch des Berenischen 
Historisehen Museums in Bern

3. H3 — Нишки зборник, Ниш
4. MRAD — Muzeul regional de Arheologie 

Dobrugea, Bucuresti
5. 3PHM — Зборник радова Народног 

музеја, Београд
6 JOAI Wien — Jahreshefte des Oster- 

reiehischen Archâologischen Institutes, 
Wien

7. Arh. Mold. — Arheologia Moldavei
8. Rec. Cu. MTB — Recherches sur La Cul

ture en Mesie et en Thrace Bulgarie, 
Sofia

9. AV — Arheolo§ki vestnik, Ljubljana
10. RGZM — Rômisch-Germanischen Zen- 

tralmuseum zu Mainz, Mainz
11. AH — Arheologia Hungarica, Budapest
12. ГГБ — Годишњак Града Београда, Бео- 

град
13. ГМГБ — Годишњак Музеја Града Бео- 

града, Београд
14. РВМ — Рад B o je o b a n c K H x  музеја, Но- 

ви Сад
15. ZNMN — Zbornik Narodnog muzeja 

NiS, Ni§
16. ALdLdB — Annales Littéraires de L’uni- 

versite de Besancon, Besancon
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С Ј1А В И Ц А  К Р У Н И Ћ

ROMAN LAMPS W I T H  STAMPS IN  T H E  COLLECTION OF T H E  
BELGRADE CITY MUSEUM  

S la vica  K r im ic

The collection in the Section of Antiquity ol 
the Archaeological Department of the Belgrade 
City Museum incorporates 141 specimens of 
lamps of various types, i. e. either whole or 
fragmented lamps or clay, bronze and iron, or 
the molds for lamps. To the widespread and 
popuar type of the so called F/mia-lamps be
long 51 specimens of the collection in the Bel
grade City Museum, 35 of which are provided 
with stamp of the m aster workshop and which 
are the subject of this paper.

Stamped lamps spread very rapidly and 
became very popular in the course of a longer 
period. They used to be produced in large quan
tities in the workshops of North Italy, Gaul, 
Germany, Pannonia, Greece, the Near East but 
also in the local workshops in the provinces of 
the Roman Empire. Imported goods, most fre
quently from the west, were arriving until the 
middle of the third century. The lamps of this 
type mostly derive from the second and third 
century and their great quantity is the result of 
mass production but also of local production 
which imitated imported specimens with more 
or less success.

All the lamps dealt with in this article de
rive from the territory of Singidunum or its 
close area. In the collection appear the names 
of 17 masters. In the older generation are ran
ged these masters: ATIMETI (1 pc.), FESTI 
(2 pcs.), FORTIS (11 pcs.), FRONTO (1 pc.), 
PHOETASPI (1 pc.) and STROBILI (1 pc.). A 
characteristic trait of these m asters is that they 
made all the three types of lamps except for 
Phoetaspi, who made the type IX a, b (after 
loeschcke) — XV and XVI (after 0. Ivânyi). The 
later generation incorporates the masters who 
made the type X—XVII only, i.e. AGILIS, CAM- 
PILI, CANNE and CAPI (one specimen each), 
CASSI (2 specimens), CERIALIS (1 pc.), OCTAVI 
(2 pcs.) and SEXTI (2 pcs.). Provincial masters 
are represented bv two stamps: ARMENI (2 
pcs.) and FLAVI (2 pcs.).

Firma-lamps are dealt with according to 
the typology of S. Loeschcke and D. Ivânyi. The 
catalog part is preceeded by the study of each 
single m aster workshop. First has been dealt 
with the specimen which does not belong to the 
type of Firma-lamps, but to Loeschcke type VIII 
or to type VII after D. Ivânyi. Then the speci
mens of the Fz'rma-lamps type follow whose wor
kshops have been treated according to the alp
habetic order w ithout regard whether the type 
IX—XV, XVI or X—XVII were concerned, as 
well as a mold for the bottom parts of lamps.

INOVGERM (cat. No. 1) belongs to the type 
Loeschcke VIII or Ivânyi VII. On the disc, in 
high relief, we see a bird sitting on the branch 
and in the bottom we trace the stamp INOV

GERM which may represent tria nomina of the 
masters I (ustinus), NOV (is), GERM (anicus), 
or perhaps L (ucinus), NOV (ius), GERM (ani
cus). We assume that this lamp may derive from 
the end of the second century or early third cen
tury and that it may have been made in some 
Greek workshop.

AGILIS/F (cat. No. 2) — The stamp of this 
producer belongs to the second generation of 
north Italic masters. Because of its very good 
texture, relief and clear letters this specimen 
represents an earlier product of this master, the
refore we dated it to the first half of the second 
century.

ARMENI (cat. No. 3 and 4) — Except for 
these two specimens another one, made by this 
master, was found in the Belgrade fortress. If 
we agree to the opinion that the center of pro
duction of m aster Armenius was at the Danube, 
either in Dacia or Lower Moesia, then the spe
cimens housed in the City Museum must have 
been imported from these regions, accordingly, 
we dated them to the first half of the third cen
tury. However, possibility should not be exclu
ded that m aster may have had his workshop in 
Upper Moesia.

ATIMETI (cat. No. 5) — This m aster produ
ced all the types of Firma-lamps. Our specimen 
is the bottom part of a mold, which reveals 
that his lamps must have been produced in pro
vincial centers very early. It is certain that Sin
gidunum was one among them, which is confir
med by this find, and on the basis of the form 
of letters and quality of workmanship we dated 
the mold to the early second century.

CAMPILI (cat. No. 6) — The lamps made 
by this m aster are rather rare and the specimen 
deriving from Singidunum represents import. It 
has been dated to the mid-second century.

CANNE (cat. No. 7) — This producer belon
gs to the north-italic masters. On the specimen 
concerned there is not a cross line on the letter 
A, therefore it has been dated to the first half 
of the second century, but it may also be of a 
later date.

CAPI (cat. No. 8) — For the present we know 
of only four lamps with the stamp CAPI and 
they have been housed in the National Museum 
in Belgrade. It is hard to say, whether a less 
known north-italic m aster is concerned, or a 
workshop which was active in the territory of 
Singidunum. Because of fine texture and preci
se workmanship this specimen has been dated 
to the second century.

CASSI (cat. No. 9 and 10) — One specimen 
from the collection of the section for Antiquity 
of the Belgrade City Museum was found in a gra
ve of the form of a well and probably belongs 
to an earlier date, i. e. to the end of the first
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century. Some other finds too, e. g. from Bakar 
and from the Mora Vagei site confirm that the 
type X—XVII was in production as early as 
midfirst century.

CERIALI/S (cat. No. 11) — Our lamp with 
the CERIALI/S stamp on which the letter »S« 
lies in the second line, was found on the floor 
of a house together with a sestertius of Trajan, 
so this find of the coin is terminus post quern 
for this mobile material. Bearing in mind this 
closed unit we may date the lamp to the first 
half of the second century.

FESTI (cat. No. 12, 13) — From the territory 
of Singidunum, aside these two specimens, ano
ther two specimens with this stamp are known. 
One of our specimens is import from an Italic 
workshop and the other is an imitation i. e. 
home-made product. Therefore the lamp with 
cat. No. 12 is dated to the early second century 
and that one with cat. No. 13 to the period se
cond-third century.

FLAVI (cat. No. 14 and 15) — Lamps with 
stamp of this workshop make their appearance 
at the end of the second or early third century. 
At first the goods made in the Flavius works
hop were without ornaments on the shoulder, 
but later specimens have the shoulder decora
ted. The center of their production should be 
sought at the Danube Limes.

FORTIS (cat. No. 16—26) — These lamps 
were most widespread in the whole Roman Em
pire. Four specimens in the collection of the 
Belgrade City Museum (cat. No. 19, 21, 23 and 
25) are import from North Italy, while the ot
hers were made in the workshops of Singidu
num or some nearer center.

FRONTO (cat. No. 27) — He belongs to the 
masters of the older generation, his production 
started at the end of the first century and these 
lamps used to be also found with coins from 
the second century.

OCTAVI (cat. No. 28 and 29) — He belongs to 
the second generation of m asters and his pro
ducts made their appearance beginning with the 
second century. Our specimen (cat. No. 28) was 
imported from North Italy while the other (cat. 
No. 29) is of local make. The former is dated 
to the second century and the latter to a wider 
span of time, the second-third century.

PHOETASPI (cat. No. 30) — This m aster 
made the type IX only, i. e. XV and XVI. Our 
specimen too is import and it has been dated 
to the second half of the first century.

SEXTI (cat. No. 31 and 32 ) — This works
hop belongs to the second generation of the 
producers. Our specimens denve from local pro
ductions and are dated to the second half of the 
third century.

STROBILI (cat. No. 33) — He belongs to 
one of the oldest lamp producers, whose goods 
used to be found in all the provinces of the Em
pire. Our specimen was imported and it has 
been dated to the second half of the first cen
tury.

For three specimens only, cat. No. 34, 35 
and 36, we were not in a position to ascertain 
the producer.

By now it has been considered that the ty
pe IX—XV as well as the type IX—XVI were 
older than the type X—XVII. Recent finds from 
closed sepulchral unities reveal that the lamps 
of X—XVII type were produced together with 
earlier types. These fresh finds thus shift the 
beginning of the production of this type of lam
ps from the time of Vespasian to the first half 
of the first century. The period of their appea
rance tallies with the period of expansion and 
strengthening of Roman power in all the provin
ces. They therefore dominated in the second and 
third century, while in the provinces they lived 
even longer where they were for sure made in 
the fourth century as well.
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T. I

T. I — Светиљкс ил Музеја града Београда: кат. бр. 1—6.
Pl. 1 — Lamps in the Belgrade City Museum, cat. No. 1—6.



T. II — Светиљке из Музеја града Београда, кат. бр. 7—12 
Pl. II — Lamps in the Belgrade City Museum, cat. No. 7—12.



T. Ill

T. Ill — Светиљке из Музеја града Београда кат. бр. 13—18.
PI. Ill — Lamps in the Belgrade City Museum, cat. No. 13—18



T. IV

T. IV — Светиљке из Музеја града Београда, кат. бр. 19—24.
Pl. IV — Lamps in the Belgrade City Museum, cat. No. 19—24.



T. V. — Светиљке из Музеја града Београда, кат. бр. 25—30. 
Pl. V — Lamps in the Belgrade City Museum, cat. No. 25—30.



T. VI

T. VI. — Светиљке из Музеја града Београда, кат. бр. 31—36.
Pl. VI — Lamps in the Belgrade City Museum, cat. No. 31—36.
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