
Љ И Љ Л Н Л  Б ЈЕ Л Л ЈД Ц  -  ЗО РЛ Н  С И М И Ћ Годшиимк }/hu)ü EcoifUiOü 
књ: XXXVII1 -  1991.

РЕЗУЛТАТИ ЗАШТИТНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊ А 
НА ПРОСТОРУ УЛИЦЕ КНЕЗА МИХАИЛА

Судбина Сингилунума да лсжи испод савре- 
меног града прсдстапл>а својсврстан хсндиксп за 
истраживаче. Једина прилика за лобијање пода- 
така који употпуњују слику о укупној распростра- 
њености и урбаној структури римског грала јссу 
налази добијени праћен>ем грађсвинских радова 
и лругих интсрвснција на простору ширег цсн- 
тра. У многим случајевима опи ралови нису кон- 
тролисани ол стручних липа, нити им je по- 
свсћена потребна пажња y смислу стварања од- 
говарајућс документације. Ипак данас распо- 
лажемо бар основним информацијама о остаци- 
ма архитектурс и прсдмстима матсријалне култу- 
рс са подацима о месту налаза. Прсглсл ових 
информација детаљно je изложио Д. Бојовић y 
оквиру нсколико својих ралова.1

Ретка архсолошка ископавања, углавном 
заштитног карактера, која су нам пружила поуз- 
данији увид y стратиграфију насеобинских хори- 
зоната централног дела цивилног нассл>а Синги- 
дунума, вршсна су само y Стулснтском парку 
1969. године, испрсд новс зграле Филозофског 
факултета 1972. године, y подруму Конака кнс- 
гин»е Л»убицс 1972. године, a y новијс врсме и 
на Косанчићевом венпу. Јслино су комплстно пу- 
бдиковани резултати радова на тргу испрсл згра- 
де Филозофског факултста, глс јс установл»сно 
више објската и олговарајућих хоризоната ол 
почетка II до IV века кроз којс јс могућс прати- 
ти фазс развоја насел^.2 Са локалитета Ко- 
санчићсв венац имамо прслиминарне извепггајеЛ 
a из Студснспжог парка и Конака кнегињс Ј1>у- 
бице, нажапост, само делимично јс објавл>ен кс- 
рамички материјал.4

Па значај прсхггора најужег иентра грала ука- 
зали су и новији резултати археолошког исгажива-

н>а Каструма 1978. и 1985. годинс, која су 
вршена y оквиру пројскта Београлска тврђава. 
Овим радовима откривен јс део југоисточног 
белема и лефинисан положај капијс логора.' 
Пошто je капија са кулама <ггкривена на пр(хлх)ру 
из\<еђу Библиотеке грала и споменика Милану Ра- 
кићу, основана јс теза ла ланашнл Улина кнеза 
Михаила понавл>а трасу некадашњс главне улице 
римског Сингилунума. Стога je логично и очеки- 
вати ла ce на пр<хлх>ру Кнез Михаидове и улица 
којс грапитирају ка н>ој налазе бројни објекти и 
богат културни хоризонт вишеслојног населл.

Ралови на реконструкцији Улице кнеза Ми- 
хаила 1988. голине, као и даља изградња нових 
објекага (Робна кућа Беко) и инфраструктуре, 
прсдставл>али су идеалну прилику да ce y оквиру 
заштитних археолошких ископавања истражи ово 
средииЈње подручје урбане зоне римског Синги- 
лунума. Нажалост, услед неразумевања на- 
ддсжних чиниопа, врсмснског ограничења и не- 
дсхггатка средстава ова могућнсхгг je пропуштена. 
Услед тога све ове ралове, са обимним укопима 
и разарањима културних слојсва, било je могуће 
пратити само y оквиру сталног архсолошког над- 
зора. На тај начин нијс било могуће детаљније 
истражити стратиграфију слојева, нити прецизни- 
је разврстати прикупл>снс археолошке напазе. Та- 
кође, ретки трагови архитектурс, као и остаци 
улица, оваквим радовима нису могли бити адек- 
патно документовани. Запггитна ископавања на 
подручју Улицс кнеза Михаила изведена су y ор- 
ганизацији Завола за запггиту споменика културс 
града Београда, тгжом 1987. и 1988. године, T. I.

Један ол значајнијих н;шаз11 откривсних прили- 
ком ових ЈХЈЛОва, свакако je лруга кула на југои- 
сточном белему, код спомсника Милану Ракићу.
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Остаци куле откривсни су y pony за топлопод, 
на лубини од 1,75 m ол нивоа коловоза Париске 
улице. Била je квалратне основе, величине 
4,20хЗ,60т.Зидана je y пуној маси од всћсг полуо- 
брађсног камсна, везаног кречним малтсром. Дно 
темеља кулс налази сс на коти 109,89, a била јс 
сачувана y висини ол 1,70 m, односно до котс
111,59. Темељна зона куле укопана je y злрави- 
цу. Како ce могло видети из профила прсма 
парку, y којем ce налази споменик, југоисточни 
бедем je на том делу био y потпуности 
искрчсн, што ce поклапа са ситуацијом конста- 
тованом током ископавања када je овај бсдсм 
први пут откривен.6 Шпицасти ров испрсд бе- 
лема овом приликом није могао бити y потпу- 
ности истражен, због мале ширине канала то- 
пловола. Дал>е низ Париску улицу, према згра- 
ли амбасале Француске, нема више остатака 
археолошких слојева. Светложута, глиновита 
злравица појављујс ее олмах испод застора ко- 
ловоза. Ово ce може тумачити једино тиме ла 
je овдс, приликом дснивслације и пробијања 
Париске улице, дошло до потгтуног уништсња 
остатака југоисточног белема, шпицастог рова 
и споја са југозападним белсмом, нјто би 
значило да je терен на овом простору y ан- 
тичко времс био много виши y односу на да- 
нашње нивос. Открићсм ове куле потврђсна јс 
ранија претпоставка, ла je капија каструма би- 
ла бран>ена ca по лве куле. Нажалост, и овом 
приликом сама капија није констатована, јер 
на том простору истраживања нису била мо- 
гућа.

Имајући y виду чин>сницу да су већа римска 
утврђсн>а, y која спала и каструм y Сингилунуму, 
грађена по строго утврђеним правилима и да су 
унутрашњи простор делиле cardo и decumanus 
које су излазиле на четири капије, онда je ло- 
гично и претпоставити ла ce на правцу кон- 
статоване капије наставл>ала комуникација 
према гралском насел>у Сингидунума. Смер 
комуникације свакако je условила и спсци- 
фична конфигурација терена на којем су из- 
грађени логор и цивилно насеље. У односу на 
ову комуникацију, паралелно и управно на њу, 
била формирана мрежа осталих гралских ули- 
ца. Трагови ових улица регистровани су на 
више места. Још ранијим раловима откривени 
су остаци једне такве паралелне комуникације 
са сачуваним каменим плочама као финалним 
застором плочника на углу Доситејеве и Васи- 
не,7 и на углу Змај Јовине и Васине улице.* 
Овом приликом, на више места су уочене 
површинс малтернс масс дебљине 10-50 cm, за 
коју претпостављамо да je била субструкција 
улице. Овс зоне малтера, са прекидима, пратили 
смо y Улици кнеза Михаила од угла на којем ce

сече са Париском, до њеног укрштања са Ули- 
цом 7. јула, где je местимично уочено и нско- 
лико фаза обнављања. Малтсрна подлога прет- 
поставл>сне римске улице нађена je и y Улици 
кнсза Михаила испрел зграла бр.51 и 37. 
Нажалост, осим пуког регистровања ових зона, 
које су врло вероватно остаци субструкције, 
нигде нису сачуване камене плоче улицс, нити 
смо били y могућности ла олрсдимо ширину 
главних или споредних комуникација.

Радови на инфраструктури Улице кнеза Ми- 
хаила дслимично су обухватили и простор који ce 
налази y оквиру Каструма. Тако ce на углу улииа 
Кнез Михаилове и Париске, приликом земл>аних 
радова, на дубини 1 m од површине, после ски- 
дања слоја насипа, појавила већа зона иитензив- 
ног малтера измешаног са и1Дробл>еним каменом 
пешчаром, y лужини 2$ m и ширине 5 m. Дсб- 
л>ина овога малтера била јс измсђу 20 и 25 cm. 
На лубини 1,40 m испол ове зонс и y дужини
1,80 m, a на удагненсхгги 2,80 m од зграле Би- 
блиотеке, појавила ce конструкција од всћих ка- 
мених плоча чија je дсбљина била измсђу 5 и 15 
cm y ширини ол око 0̂ 55 m. Плоче су биле пра- 
вилно поставл>сне и на јелној од њих je HaheH 
новац Проба (276-282. годинс). Даљим ископом, 
констатовано je да ce овде ради о остаиима рим- 
ског колсктора који јс ишао правцсм ссвсроистсж
-  југозапал, односно, паралелно и на веома малој 
удал>ен(к*ти ол југозапалног белема са његовс 
унутрашње стране. Овом приликом колектор je 
истражен y укупној дужини ол, 5 m. Зилан je ол 
ломл>ет)г ташмајданског прешчара и опске, веза- 
них белим кречним малтером. Канал колектора 
био je покривсн всћ помснутим камсним плочама 
чије су лужине биле ол 0,80-1 m. Унутрашња 
ширина канала измосила je 0,60 m. Дно канала 
било je благо конкавно, урађено y волоотпор- 
ном малтеру чија je лсбљина била 6-11 cm. 
Висина канала од пода ло покривених плоча 
износила je 1,50 m. Приликом чишћсња канала 
нађен je још један новчић Проба. Део канала 
колектора, y правпу ссвероистока (прсма Узун 
Миркопој улици), који je залазио y профил 
ископа и није био захваћсн зсмљаним радопи- 
ма, a сагледан je приликом пражњен>а изнутра, 
очуван je y дужини од 1,70 m, одакле je про- 
лазио ревизиони шахт лимензија 0,58 х 0,65 m, 
и висине 1,28 m. Шахт je био затворсн већом 
каменом плочом. Иза овога тахта наставл>ао 
ce канал колектора. Па оба краја канала a 
испред шахта који су ограничавале, налазиле 
су ce no двс опеке (димензија 0,54 х 0, 54 х 0,05) 
постављене на лве воле.

Колектор откривен овом приликом, по 
начину зилања, исти je као и лео колектора који 
je исгражен 1973. године на простору југои-
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сточно од умстничког папил>она „Цпијсга Зузо- 
рић".9 Траса тог колектора ишла je прапцем севе- 
розапал-југоисток и вероватно наставл>ала лаље, 
ван каструма и y прапцу ципилног цасел>а, a пот- 
прла тога били би и остаци колектора на углу 
улица Пасине и Змај Јопинс.10 Претпосгапљамо ла 
ce и новооткривени колектор уливао y напрсл 
поменути, непосрелно пре њсговог игзаска ван 
каструма.

Један од спорелних мањих колектора, 
ширинс 0,60т, са подом ол тегула диимензија
0,56 х 0,47 m, истражем je y јелном шахту који 
je био постављен на улазу y Калемеглан из 
правца Улице кнеза Михаила. Констатопан je 
на дубини 2,20 m од површине и y лужини од 
8 m. Зидан je од ташмајданског пешчара са 
кречним малтером. Очувана висина ол пода из- 
носила je 0,80 m. Покривне плоче нису сачува- 
не. Колектор je правиа ссверозапад-југоисток и 
y благом je паду прсма глапном колектору уз 
југоисточни бедем y који ce вероватно уливао, 
јер даље ван бедема каструма нису открипени 
његови остаци.

На простору цивилног насел»а, копани су 
углавном узани ровови за инсталапије, те je до- 
бијено веома мало података о остацима римских 
објската. Ниједан од објеката није могао бити 
саглелан y целини, па нисмо увек сигурни ми ла 
ce ради о античким објектима. Констатовани су 
делови зилова, или подова, најчешће већ 
опгтећени ранијим укопавањем инсталација и по- 
лизањем савремених згр;ша.

Остаци, вероватно два античка објекта, конста- 
товани су на углу улица Кнез Михаилове и 7. јула, 
y лслу према Узун Миркопој улици. Део зила јед- 
не грађевине забележен je на дубини 1,30 m. од 
нивоа коловоз^ y слоју мрке земље. Зил je грађсн 
од ломљеног камена везаног кречним малтером. 
Заузимао je правац сепероисток-југозапцд и био je 
очуван y дужини од (),4<) m. Kora лна тсмсља није 
усганоаљсна. Остапи другог објекта забслежени су 
непгго ниже y олносу на прпи, уз зграду y Ули- 
пи 7. јула број 20 („Снежана"). Био je зидан ол 
ломл>еног камена и опеке y кречном малтсру. 
Ширина овога зида била je 0,70 m. a констато- 
ван je на дубини 1,50 m од нивоа тротоара. Он 
je залазио y оба профила, и прсма зграли и пре- 
ма улици. Изнад овога зила налазио ce слој ин- 
тензивног шута, a испод њега део пода по- 
плочаног опекама, које су лежале на подлози 
од водонепропустл>ивог малтера црвенкастс боје 
(дебљине 30 cm). Овај под налазио ce на луби- 
ни од 0,85 m испод нипоа плочника. Старија 
фаза исте грађевине такође ce манифсстовала 
остацима пода поплочаног опекама, са подлогом 
ол водонепропустљивог малтера (лебљине 20 
cm). Испол овога пода, до лубине од 1,50 m на-

лазио ce слој свстломркс земл>е. Трећа подни- 
ца, одшх:но најстарија фаза објекта, констатова>1а 
je испод овога слоја. То je под од компактног 
кречног малтера дсбљине између 2 и 3 cm, 
који je лежао на слоју црвсномрке земл>е из- 
мешане са гари. Ископ je био прекинут на 
дубини од 1,60 m, тако да овај слој није y 
целини истражсн, a нису добијени ни полани
о ниовоу злравице на овом простору. Нсшто 
ниже, y правцу Узун Мирковс улице, a на 
улаљсности 5 m од већ констатованог зида, 
откривсн je део зида y лужини од 3 m, који 
ce појавио на лубини 1,10 m од нивоа тере- 
на. Њсгова укупна ширина није установљена, 
јер je залазио y профил прсма згради бр. 20. 
Г рађен je од ломљсног камена везаног 
кречним малтером и био je управан на већ ro
pe поменути зид, са којим je вероватно био y 
вези. Остаци овога објекта, иако нису сагледа- 
ни y целини, свакако ce могу везати за раније 
налазе античког слоја y дворишту зграде y 
Улици кнеза Михаила бр. 50.11

Трећи објекат за који ce, на основу прикуп- 
л>сног археолошког материјала и начина зилања, 
сигурно може рећи ла je антички, констатован je 
y Змај Јовиној улици 13 и 15. Откривени зидови 
су већ ранијс били оштећени укопима за инста- 
лације и великом подземном гапсријом чија je 
траса ишла средином Змај Јовине улице. Зидопи 
објекта, пралелни јелан другом, појавили су ce 
на 5 и 12 m од угла који чине са Улицом кнеза 
Михаила. Оба зида су ce пружала y правцу згра- 
ла бр. 13 и 15 и вероватно су пресечени њихо- 
вим темељима. Грађени су од лом.гсног камена 
и опеке y кречном малтеру. Ширина им je 1,30 
m, a очувана висина ол 2 до 3 m од краја теме- 
л.а. На једном делу овога објекта y профилу су 
ce могле запазити лве зоне глине (једма испод 
лруге), које су вероватно означавале два нипоа 
подница y овсш објскту. Поднице ce јавл»ају иа 
дубини 1,44 m и 1,% m од нивоа терсна, a дсб- 
л>ина им јс од 12 до 15 cm.

За неке објекте не можсмо са сигурношћу 
тврдити да су антички. Такав je случај y Ули- 
ии кнеза Михаила испред броја 45 и 46 и са 
зидовима y Улици цара Уроша, од којих су 
видл»ива само унутрашња лица. Такође, на ло- 
кацијама y Улици 13(H) каплара, углу Улице 
Вука Караиића и Стулентског трга и углу 
Кнез Михаилове и Чика ЈЂубине улице, мада 
није било архитектуре, слојсви су богати ан- 
тичким грађевинским шутом и фреско малте- 
ром који евентуално указују и на остатке об- 
јеката y непоередној близини.

Посебну групу значајних налаза, који су от- 
кривени током ралова y Улици кнеза Михаила, 
представл>ају гробопи. укупно je иађено 34 гроба.
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Највећи број јс био оштећен приликом рани- 
јих грађсвинских интервснција и тешко их je 
датовати, јср су углавном без прилога. За са- 
мо три гроба са сигурношћу можемо рећи да 
припадају римском периолу. To су јсдан гроб 
y облику бунара y Змај Јовиној улици бр. 15 и 
два гроба чија je конструкција од опека 
нађена на углу Чика Љубинс и Кнсз Михаи- 
лове улице. Гроб y облику бунара појавио ce 
на дубини 3,50 m од нивоа коловоза, a y са- 
мој здравици. Основа му je скоро кружна, 
пречника 1,26 m и око спољнс ивице налазио 
ce тањи слој глине (око 20 cm). Према уну- 
трашњости био je слој запечене, црвенкасте 
земље дебл>ине 10-15 cm и слој калцинисаног 
пспсла дебљине око 6 cm. Централни дсо био 
je испуњен мркоцрвеном земл>ом са гари и ко- 
мадима запечене земље. У овој испуни нађено 
je и неколико фрагмената керамике. 
Мажалост гроб je чишћен до дубине 2,20 m 
када ce појавила подземна вода, па су радови 
обустављени. Два гроба са конструкцијом од 
опека налазили су ce на неколико мстара је- 
дан од другога. У једном од њих (гроб бр. 
10), као гробни прилог нађсн je бронзани 
новчић из краја IV века. Скелети су оријенти- 
сани североисток -  југозапад. Гробне кон- 
струкције, које су од опека всзаних кречним 
магггером, ниеу y потпуности сачуване, али je 
очигледно да су y питању гробови истог перио- 
да.

Остатака материјалне културе који ce од- 
носе на средњовековни Београд, знатно je ма- 
н>е него оних из римског периода. Као сигу- 
ран налаз из средњовековног периода можемо 
навести остатке једне пећи који су откривени 
y Улици цара Уроша, на правцу споредног 
улаза y зграду из Париске бр. 20. У профилу 
ископа, на дубини 0,68 m од нивоа коловоза, 
констатована je пећ са оштсћеном калотом. 
Пећ je била кружног облика, прсчника 2,15 m. 
Зидови су сачувани до висинс 0,40 m од пода 
и дебљине зидова 8 cm. Око пећи нађсно je 
неколико фрагмената керамике који ce оквир- 
но могу датовати y XII вск.

Из најмлађег периода развоја града нађени 
су бројни остаци, a ми ћемо указати само на на- 
јинтерссантније. Као такве можемо издвојити де- 
лимично сачуване темелл једне масивне грађеви- 
не која ce налазила на дслу измсђу Обилићевог 
венца и Змај Јовине улице, односно дуж Улице 
кнсза Михаила бр. 10—22. Па том делу, и поред 
оштсћен>а ранијим укопавањима, могла су ce 
пратити два масивна зида од камсна и опеке ау- 
стријског формата. Зидови су били на међусоб- 
ној удал>ености од 6 m, a пружали су сс правцем 
северозапад -  југоисток. Између н>их, на нсколи-

ко места констатовани су попречни зидови ко- 
ји су вероватно градили подрумске просторијс. 
Сви зидови укопани су y здравицу, која сс на 
овом месту појављује одмах испод субструкције 
коловоза. На основу начина зидања и анализе 
историјских планова из XVIIl века, може ce 
скоро са сигурношћу претпоставити да су то 
остаци велике Александрове касарне, која je би- 
ла подигнута на овом простору y трсћој деценији 
XVni века.

Сличних зидова из познијих епоха, наравно 
мањих димензија него горе описани, било je на 
многим местима y Улици кнеза Михаила и y су- 
седним улицама. Ниједан од њих није могао бити 
сагледан y целини и сви су били оштећени рани- 
јим укопавањима и изградњом савремених зграда.

ПОКРЕТМИ АРХЕОЛОШ КИ МДТЕРИЈАЛ

И поред чињенице да су y току радова 
на подручју Улице кнеза Михаила, услед 
ограничсних могућности, изгубљени бројни 
драгоцени архсолошки подаци, откривени на- 
лази ипак пружају доста поуздану слику о 
насељености овога простора y различитим 
епохама.

Најстарији и сасвим усамл>сн налаз пред- 
стављају фрагменти једне праисторијске посу- 
де, откривене испред зграде y Улици кнеза 
Михаила бр. 12, на дубини од 0,60 m. У пита- 
њу je посуда уског дна, наглашсног трбуха и 
благо разгрнутог обода. Доњи лео трбуха био 
je обрубљен y техници барботина. По својим 
типолоижим одликама, ова посуда je блиска 
налазима винковачке културне групе и најверо- 
ватније потичс из раног бронзаног доба.1|а

Захвал>ујући бројним „сондама" и обил>у ке- 
рамичког и другог покретног материјала, лоби- 
ли смо (кновне представе о нассобинским хо- 
ризонтима римског периода на простору да- 
нашњс Улице кнеза Михаила и околних улица. 
Пажалост, оваквим раловима нијс било могуће 
везати слојсве и њихов садржај за оскудне остат- 
ке архитектуре и гај одн<х: прецизније разјаенити, 
тако да анализу материјала дајемо одвојено. Резул- 
тати те анализе п(хшужили су нам као основни 
показатељ да je овај простор континуирано ко- 
ришћен y периоду од почетка II до VI вска.

Керамички матсријал y целини je обрађен 
према методологији која ce примењује на Бсо- 
градској тврђави, на оснопама већ установллне 
типологије римских посуда из каструма и насе- 
л>а y Доњем граду.

У лал>ем тексту прелставићемо насеобинске 
хоризонте y оквиру појединачних локација, a кроз 
керамички материјал и ситие налазе y слелећим 
периодима: II век, крај II и почегак III вска, III
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вск, IV вск, крај IV, почетак V и VI век. Нски 
хоризонти су само фрагмснтарно заступл>ени, ипх) 
јс случај са најстаријим и најмлађим псриодом, лок 
сс хоризонти са краја II и они датовани y III вск 
могу пратити на вишс локација и прсдстављени су 
обиљем материјала. Да ли ово значи ла je простор 
данашње Улиде кнеза Михаила најинтензивније и 
коришћен y периолу с краја II и y III веку, 
тешко je рсћи на основу овакве врсте несистемат- 
ског истраживања. Оно je имало ограничене мо 
гућности праћења елојева и габарита лубина, уз 
евидснтну чињенииу ла су млађи слојспи могли 
бити скинути неким ранијим потребама савременог 
насеља.

Хоризонт II века

Остаци материјалне културе раноримског 
периода малобројни су и са сигурношћу еви- 
дентирани само на неколико локација. Па 
углу Васине и Добрачине улице нађена јс тс- 
ра сигилата (terra sigillata) посула типа Drag.
18 са печатом мајетора CERTUSa (T.II/2). Мај- 
стор Certus je из средњогалске радионице Ле- 
зу (Lezoux) и време н,егове активности je крај
I и почстак II века.12 Још јсдна импортна по- 
суда, Drag. 18/31, истог радионичког порскла 
са печатом мајетора MARCELLINUSa нађена 
je y Змај Јовиној улици бр. 13 (T. II/3). Дато- 
ван>е посуда са печатом овога мајстора je од 
времена Хадријана до Комода.13 Такође, неко- 
лико посуда тера еигилате мезијске продукци- 
је, из радионица Viminacium -  Margum, нађено 
je на локацији Улице кнеза Михаила 44. За 
производњу опог радионичког центра немамо 
прецизне хронолошке оквире, али je извесно 
да ce најинтснзивнија активност одвијала сре- 
лином II века14. Да ли one посуде потичу из 
хоризоната који одговарају времену производн>е 
и непосрдног коришћења, или су као луксузни 
предмети ималс продужсни век трајања, не 
може ce са сигурношћу рећу y случајсвима нала- 
за ван стратиграфског контекста.

Слична je ситуација са налазом фрагменто- 
ване амфоре, из Змај Јовине улице 13 (T.II/4). 
Ова амфора, позната као тип Dresscl 6В, карак- 
теристична je за I и прве деценије II века, 
уколико ce не ради о секундарној употреби по- 
суде.и Цснтри производње овога типа амфора 
налазили су ce y Истри и y северној Италији, 
a на оснопу tituli picti претпоставља ce да je 
садржај било уље и пино.1ћ Наш примерак има 
на ободу делимично очуван печат, за који нисмо 
нашли дирсктне аналогије. Сачувана су слова 
...СОС, вероватно y ретроградној варијанти оти- 
ска. Лмфоре типа Dresscl 6В нарочито су карак- 
теристичне за ссвсрну Италију, Норик и Пано-

нију, мада ce јављају и y подунавским провин- 
цијама и y источномедитеранској зони.17

Као сигурне производе II века можемо 
издвојити и неколико фрагмената посуда од 
каолинске земље, фине фактуре и светложуто 
глсђосане површинс. Нађене су на локацији 
Змај Јовине улице 13-15. Део једне такве посу- 
де, која je рађена y калупу, има прсдставу ма- 
скс на трбуху (T. II/12). Остале посуде свакод- 
невне употребе, којс су локални производи, 
теже ce могу издвојити без установљене стра- 
тиграфије. To су углавном керамичке форме 
које нису хронолошки осетљиве, a само на 
основу њихових профилација и начина израде 
не можемо извести прецизно датовањ с. 
Међутим, ако упорсдимо материјал најстаријсг 
хоризонта са простора испред новс зграде Фи- 
лозофског факултета, који je приликом систс- 
матских археолоиЈких ископавања датован y 
прву половину II века,1* можемо рећи да je 
аналогна керамика налажена и y Змај Јовиној 
13-15 и y Улици кнеза Михаила 36—40.

Хоризонт краја II и почетка III века

После најстаријег хоризонта, који je како 
смо видели само местимично откривен, слс- 
дећи хоризонт припада периоду краја II и 
првих деценија III века. Овај слој je најбоље 
истражен и јавља ce на највсћем лелу просто- 
ра, a представљен je обиљем керамичког мате- 
ријала и других покретних налаза. Констатован 
je на следећим локацијама: Змај Јовина улииа 
13-15, угао Кнез Михаилове и Чика Љубине, 
Угао Кнез Михаилове и Улицс 7. јула, угао 
Кнез Михаилове и Парискс, угао Кнсз Михаи- 
лове и Обилићевог венца, Улица кнеза Михаи- 
ла 18-22, 36-40, 44, 56.

Да бисмо лакше сагледали слику коју 
пружају резултати обраде керамичког материја- 
ла поделили смо ra y две групе. Једну чинс 
посуде које су импорт (тсра сигилата, амфорс 
и мортариуми), a другу посуде које су насталс 
y локалним радионицама.

Изузетно вслики број налаза тера сигилата 
посула y овом хоризонту, пре свега сведочи о 
интензивном импорту и потрсбама за луксуз- 
ном робом крајем II и почетком III века. Реги- 
стровано je око 140 посуда глатке и рељсфно 
украшене тера сигилате.'4 Углавном je то им- 
порг из Рајнцаберна (Rhcinzabem), са изузетком 
неколико посуда из Вестерндорфа (Westemdorf), 
Т. П/5-7, 13-15. Заступљсне су спс сћормс карак- 
теристичне за one дпе радионице.3 Најбројније 
п(куде глатке сигклате су зделе типа Drag. 18/31 
(55 примерака), на којима су y неколико случаје- 
ва сачувани и псчати мајстора: ATI.EXTVS, И- 
DE(USF) i PERPETVS (T. II/8-10). Ман>и број no-
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суда припала формама Drag. 32 и Drag. 33, на 
којима печати или нису сачувани, или су 
нсчитки. Осталс формс, Drag. 35, 38, 40, 43, 54 
и Curie 23, јављају сс појелиначно или са два- 
три примерка. Рељефно украшсних посуда има 
54 и y већини случајева могућс je одрелити ра- 
лионичко порекло на основу мајсторског 
печата, или стила украшавања.21 Тако смо ут- 
врдили да 30 посуда потиче из Рајнцаберна и 
8 из Всстерндорфа. Дко користимо тсра сиги- 
лату као хронолошку одреднииу, прецизније 
опрелел>ен>е y оквиру радионичке групе допри- 
носи ближем латовању самог хоризонта, јер це- 
локупан импорг овога хоризонта можсмо по- 
сматрати као јединствену целину. Производи из 
Рајнцаберна, према Bcmhard-овој класификаии- 
ји мајстора углавном припадају групама Ib i 
На.2: У хронолошком рсдоследу мајстора, врсме 
активности оних који су определ>сни y ове гру- 
пе може ce датовати y последњу четвртину II и 
почетак III века.23 Из ове радионице заступље- 
ни су следећи мајстори: Comitialis I, Cerialis V, 
Mammilianus, ВГ' Àttoni, Bclsus II и други. За 
производе рсљефно украшсних посула из Ве- 
стерндорфа нијс утврђена нека прецизнија хро- 
нологија активности појсдиначних мајстора, али 
je познато да интензиван импорт вестерндор- 
фске сигилате y Мезији почиње од краја II ве- 
ка и траје y првим дсценијама III вска.24 У 
нашем материјалу прспознајемо производе мај- 
стора Comitialis-oBor круга, Helenius-a i Onnio- 
rix-a. Оваква слика импорта тера сигилате y 
потпуности одговара генералном стању импорта 
y Мезији y последњој четвртини II и почстку
III века.25

Битан допринос y прецизнијем датовању 
овога хоризонта представљају и амфоре. Ам- 
форе, као контејнери за храну, важан су пока- 
затељ приврелних кретања одређеног времена. 
На основу типова посула ланас ce углавном 
могу претпоставити центри њихове производ- 
н>е, односно порекло намирница које су y тим 
амфорама стизалс ло места олредишта.

У овом хоризонту јавља ce укупно 8 ра- 
зличитих типова амфора. Два типа су локални 
производи и припадају посулама којс су веро- 
ватно служиле за држање намирница y кућним 
оставама (Т.Ш/1,3). Ове амфоре, или крчази са 
лве дршке како ce y литератури најчешће на- 
зивају, веома су распрострањене широм Цар- 
ства.-^ Мала je њихова производњ а углавном 
локална, одликује их велика типолошка 
сличност. Хронолошки су дуго y употреби, ол
II до IV вска, и за то време немају нских 
већих разлика y профилаиији форме, али ce 
разликују y фактури и обради површине. Наши

примерци су типични за псриод друге полови- 
не II и прве половине III вска.

Осталих 6 типова амфора припала импорту 
који, без изузетака, долази из црноморске и 
источномедитеранске области. Најбројнију гру- 
пу представл»ају амфоре звоноликог отвора, 
овалног и ребрасто профилисаног трбуха и 
шпицастог дна (T. III/9). укупно je нађено 
183 фрагмента, од најмање 10 посуда. Овај 
тип амфоре дуго живи, кроз цсо II i III век. 
Од времена Халријана од првих децснија III 
вска карактеристичне су варијанте бсз 
псчата, издужене елегантне форме, од 
ружичастоцрвене добро печенс и пречишћенс 
глине.27 Сви наши примерци одговарају овом 
опису. Порекло овога типа амфора није 
тачно утврђено, a најчсшћс ce помиње острво 
Кос или понтскохистријска област.2* He зна- 
мо поуздано ни шта je био садржај ових ам- 
фора, али на основу прстпостављеног поре- 
кла то би на првом месту могло бити вино, 
затим ул>е и жито. Мада спораличних налаза 
ових амфора има на ширем простору Цар- 
ства, највећа распрострањсност je забележена 
y северној ирноморској области Дакији, Ме- 
зији Инфериор и Мезији Супериор.29 За ам- 
фору (T. III/5), такође ce претпоставља ла 
потиче из северноегејске области, или север- 
ног Приирноморја и нарочито je карактери- 
стична за касни II и рани III век.*1 Која врста 
хране je транспортована y овим амфорама, ни- 
јс нам познато. У запалним провиниијама и 
код нас ове амфоре су рстко налажене, a y 
овом хоризонту су регистрована лва примерка. 
Најмање 3 амфоре припадају такозваном мир- 
мекијском типу (T.III/7). Производни центри и 
датовање ових амфора су -  Босфх>рска област, 
II—III век, a претпостављени салржај -  вино и 
ул>с.31 Нарочито су распр(хгтран>ене на европској 
страни Боефора, али ce чссто срећу и y прови- 
ницијама доњег тока Дунава и на прсхггору 
источног Медитерана.42

Сгејском производном кругу припадају три 
следећа типа амфора (Т. 111/2,4,10). У овој гру- 
пи најбројнијс (најмање 6 примсрака) су амфо- 
ре са дршкама којс ce извијају изнал обода (Т. 
III/2). Н>ихово порекло није прецизно утврђено, 
али већина аутора претпоставља да су центри 
производње били y источноегејској области и 
да je y њима транспортовано вино.33 Овај тип 
амсЈх)ра, са малим изменама y профилацији и 
димензијама, дуго живи (од краја II до IV века) 
и веома je распростран>ен широм Нарства.34 Па 
подручју Мезије су нарочито честс y периоду 1Г1 
века.5 Спедећи тип (T. III/4) са итипевима на 
горњем делу дршки, припада варијанти ролоских 
амфора. Сличне варијанте карактеристичне су за
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IV ,-  Дрхсолош ки налази из Кисз Михаиловс улице (цртала Ј1>. Стратимировић)

IV. -  Archeological finds from Knez Mihailova street (drawn by Lj. Stratimirovid)
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егејске производне цснтрс (можла Крит) y II и 
Ш вску и настале су као имитација родоског Tu
na.36 11ајвероватнијс да je њихов садржај било ви- 
но. Последњи тип сгејске групе заправо и није 
амфора по форми, већ крчаг који je имао фун- 
кцију амфоре, па га стога приклучујсмо овој гру- 
пи (T. III/10). Тип има всома дуг еволутивни раз- 
вој. Производња варијанти са једном лршком 
почиње веома рано, y I веку пре наше ере и са 
извесним изменама y профилацији трајс до краја
IV века, када добија и лругу дршку, a потом без 
всћих промена живи до VI века.37 Порскло ових 
амфора je источни Медитсран, највероватнијс за- 
падна Мала Азија.3* Њихов еадржај није тачно 
утврђен, мада ce претпоставл>а да je то било ви- 
но. Наши примерци по димензијама, профилаци- 
ји и карактсристичној сивкастомркој енгоби, мо- 
гу ce датовати y крај II и почетак III века.34

Па основу амфора можемо закључити да су 
сх:новни производи увоза хране, крајем II и 
почетком III века, били вино и ул>е који су до- 
премани из источномедитеранске и црноморскс 
области. Пошто су амфоре карактеристичнс за 
транспортовање хране воденим путевима, ло- 
гично je претпоставити да je то био Дунав који 
je представљао важну саобраћајницу y римском 
периолу, нарочито y мирним временима каква су 
била крајем II и почетком Ш вска.

Поред тера сигилате и амфора, ближсм 
датовању овога слоја доприносе и мортариуми. 
Овс масивне посуде са изливником, од I до III 
вска, y Мезији су углавном заступљене импор- 
тним примсрпима. Тек од средине III вска и ка- 
сније од IV до VI вска мортариумс (тарионикс) 
редовно произволе локалне радионице. Импорт 
мортариума са запада, претежно из Италије, ка- 
рактеристичан je за I и прву половину II века, 
док y другој половини II и почетком III века 
преовладава импорт из источних, црноморских 
радионица. Примсрци као наши (T. 11/11), веома 
су распрострањени y подунавским провинцијама
-  Горњој и Дон»ој Мсзији и Дакији, a потичу из 
грнчарских центара y области доњсг Дунава и 
Црног мора.4'1 На овим моргариумима обично су, 
са обе стране изливника, утиснути печати који 
одређују радионично порскло. На нашим примср- 
цима имамо један цсо и један делимично сачуван 
печат, плитког оптска и правоугаоне форме. Текст 
je дат y два вергикална реда, подел>ена украсним 
мотивом палмине гранчицс. Један печат je тсшко 
са сигурношћу идентификовати, док je други 
'П I1-.OTIMVS (T. II/11). Пуно име мајстора je 
THEOTIMI STEFANI, a познато je више варијанти 
овога печата на мопгариумима нађеним y Дакији и 
Мезији Инфериор.41

Преостала керамика овога хоризонта, произ- 
вод je сингидунумских радионица и не разликује

ce битно од локалне производњс других градо- 
ва y Мезији и суседним провинцијама. Период 
краја II и почстка III века je времс када локал- 
ни грнчарски цснтри y великој мери подмирују 
потребе становништва својим производима. Као 
iirro смо видели, изузетак су тера сигилата посу- 
де, амфоре и мортариуми.

У финалом резултату обраде највећи број 
форми припада зделама финије израле, од 
пречишћене глине, са бојеном и често 
украшеном површином. Орнаменти су изведени 
y техници барботина, печаћења и урезивања. 
Многи типови здела овог периода представљају 
верну или слободну копију тера сигилата форми, 
a само y ретким случајевима настављају традици- 
ју домородачког грнчарства. Остали облици -  та- 
н.ири, лонци, крчази, поклопци, псхари и лруги -  
јавл>ају ce y приближно сличном нумеричком од- 
носу. И код ових форми прсовладавају посуде од 
квалитетне, добро пречишћене и црвено печене 
глинс. Неки типови здела, лонаца и крчага 
израђсни су од каолинске земље, a само мали 
број посула од сивопечене глине, песковите фак- 
туре. Ова грнчарија, за коју истраживачи често 
користе заједнички назив -  римска провинцијска 
керамика -  y основи има аналогије широм Цар- 
ства. Нека локална обележја односе ce углавном 
на мале разликс y квалитсту глине, обради 
површине, или орнамснтисању. Пошто нећсмо 
детаљније описивати типолошке облике, нити 
проналазити лаље аналогије, јер нам то простор 
не дозвољава код овакве врсте рада, огра- 
ничићемо ce само на најближе аналогијс које ce 
односе на ширу област Сингилунума.42

Хоризонт III века
Мада налази новца, лампи и керамичког ма- 

теријала сведоче о континуитету насеља кроз цео 
III век, није увек једноставно овај материјал иад- 
војити од старијсг, уколико нс потиче из стра- 
тиграфски затворених целина. Ми нажалост 
такву ситуацију нисмо имали, тс смо ce осло- 
нили на аналогије.

Керамички материјал карактеристичан за 
пуни III век констатован je на следећим лока- 
цијама: Улица Вука Караиића 6, Змај Јовина 
улица 13-15, Улица кнсза Михаила 18-22, 28-30, 
36-40, 44, угао Кнсз Михаилове и Обилићевог 
вснца и угао Кнез Михаилове и Ускочке улице.

У III веку, већ од друге чствртине, импорт 
тера сигилате јењава, a послс средине столећа 
углавном и прсстаје. Од луксузних посуда 
рађсних y техници тера сигилата, само ce спо- 
радично јавља импорт из Вестерндорфа и 
нешто више из П фафенофсна (T. IV/2).

Импорт амфора, односно намирница којс 
су y н>има стизалс, одаје слично стање као y

27



ЛјИЛјЛНА БЈЕЛАЈАЦ -  ЗОРАН СИМ ИЋ

периоду с краја II и почетка III века. Ипак 
запажа ce недостатак родоских варијанти ам- 
фора, као и оних са једном дршком, a јавља 
ce неколико примерака новог типа -  шпан- 
ске амфоре. To су овалне амфорс са малим 
дршкама, y литератури познате као Dresscl 
тип 20 (T. III/8). Веома су распрострањсне, 
центри производње су им били на јужним 
обалама Шпаније, a сигурно утврђени 
садржај ул>е.43 Шпанија je била највећи 
произвођач ул>а y периолу од I до III века и 
снабдевала je добар дсо Царства овом 
важном намирницом. Амфоре Dressel 20 су 
веома добро истражене и еволутивни развој 
њихове форме je прецизно хронолошки 
утврђен. Наши прнмерци, према линији про- 
филације и датованим аналогијама, припадају 
варијантама позне производње која ce одви- 
јала y III веку (T. III/8).

У овом хоризонту, као и y претходном, 
највећи број амфора су оне са звоноликим 
ободом и ребрастим трбухом (T. II 1/9,6). Овај 
тип амфора, око средине III века трпи изве- 
сне промсне y профилаиији и квалитету.44 По- 
стају шире, здепастије, грубље фактуре и 
чссто имају радионички печат на дршакама. 
Један наш примерак такођс има печат IIRA- 
КАА на дршци.45 Већи проценат заступљено- 
сти јавља ce и код вретенастих амфора са 
дршкама изнад нивоа обода, које су датоване 
од краја II до IV века, јер je време њихове 
највеће појавности y III веку (T. III/2).

Остала ксрамика из хоризонта III века 
припада локалној продукцији. Ту су карактери- 
стичне бројне варијанте здела које имитирају 
форму Drag. 37, са глатко бојсном површином, 
или са псчатним орнамснтом (Т. IV/1). Као но- 
ву форму тањира, чија производња почиње око 
средине III века, можемо издвојити примерке 
мањих димензија рађене од пречишћене, сиво 
или црвено печене земље, бојене површине (Т. 
IV/10). Такође су бројно заступљени тањири и 
здсле „помпејанског" типа, као и више типова 
здела и лонаца од каолинске глине (Т. 
IV/3,8,11).

Kao и код прегходног хоризонта, постоје 
бројне аналогије за ову керамику, јер je III 
век псриод најизражсније унификације рим- 
ског грнчарства.

Хоризонт IVBCKa

За разлику од хоризонта краја II и почетка
III века и пуног III века, који ce одликују 
обиљем материјала, слојеви IV века заступље- 
ни су знатно мањом количином материјала. Та- 
коће, простор где ce јављају ови слојеви грави- 
тира ближе бедемима каструма. Материјал IV

века откривен je на следећим локацијама: Ули- 
ца кнеза Михаила 36-40. и 56, угао улица Кнез 
Михаилове и Ускочке, угао улица Кнез Ми- 
хаилове и Рајићеве, и угао Улице кнеза Ми- 
хаила и Улице 7. јула.

Са изузетком неколико примерака амфора 
егејског порекла (T. 111/2), сав керамички мате* 
ријал припада локалној производњи сингиду- 
нумских радионица.

У овом периоду ређа je керамика од 
црвено псчене, пречишћенс глине са бојеном 
површином и највећи број посула израђиван 
je од песковите, сиво псчсне земље, нео- 
брађене површине. Као новина IV века y 
римском грнчарству je масовна појава 
глеђосане керамике, чија производња почиње 
почетком IV века и траје кроз цео касноан- 
тички период закл>учно ca VI веком. Ипак 
најинтензивнија активност са најразноврсни- 
јим облицима, одвија ce y другој и трећој 
четвртини IV века, y многим локалним цен- 
трима провинција срсдњег и доњег Дунава.46 
У хоризонтима IV века на локалитетима 
Сингидунума јавља ce више типова здела, 
тањира, лонаца и крчага са маслинасто, зе- 
ленкасто или мрко глеђосаном површином.48 
Судећи по количини овога материјала и њс- 
говом ујелначеном квалитету, неки производ- 
ни центар глеђосане керамике морао je по- 
стојати и y Сингидунуму.

Као локалну производњу y најужем смислу, 
можемо издвојити и грнчарију од светлосиве 
песковите глине, спсцифичних форми, која je 
карактеристична само за Сингидунум, можда 
чак само за јелну радионицу, или за вишс ра- 
дионица које су користиле једно глиниште и 
исту технологију прераде глине. Ол ове глинс 
прављено je неколико типова лонаца, здела и 
крчага за које нисмо нашли аналогије ван 
Сингидунума (T. IV/4-6).

Хоризонт краја IV и раног V века

Керамички метеријал овог хоризонта от- 
кривен je на самом крају Улице кнеза Михаи- 
ла код броја 56, y зони непосрсдно уз бедем 
Каструма и на углу улица 7. јула и Васине.

Слојеви касног IV и раног V века реги- 
стровани су на више места простора Каструма 
и насеља y Доњем граду приликом системат- 
ских истраживања, што нам je помогло y пре- 
цизнијем хронолошком дефинисању овога ма- 
теријала.4*

Фрагмената керамике, нађене на наведеним 
локацијама, нема много и углавном су припа- 
дали посулама тзв. германске грнчарије, карак- 
теристичних форми, сивоцрне боје са глачаном
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V. -  Археолошки налази из Кнез Михаилове улицс (цртала Љ . С тратимировић)

V. -  Archeological finds from Kncz Mihailova street (drawn by Lj. Stratimirovié)
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површином и глачаним орнамснтом геометриј- 
ских мотива.

Напрсд y тексту смо всћ поменули два 
гроба новцсм латована y крај IV века, који су 
н а ђ е н и  на углу улица Кнез Михаилове и Чика 
ЈЂубине. Ови налази су утолико значајнији, 
што трагова насеља и ксрамичког материјала 
истог псриода нијс било нигле, осим на про- 
стору уз белем, па можемо претпоставити да јс 
насељс крајем IV вска смањено y односу на 
старије псриоде.

Хоризонт VI века
Овај хоризонт je слабо заступл>сн материја- 

лом и такође констатован само на прсхггору уз 
бедем Каструма. Прсцизније, налаза VI вска би- 
ло јс на углу улица Кнсз Михаиловс и Париске, 
и на углу улица Кнсз Михаилове и 7. јула.

Малобројан керамички матсријал чинс 
фрагменти лонаца и злела танких зидова и 
благо испупченог дна и фрагмснти амфора. 
Мада ce овде ради о мањим дсловима трбуха 
и дршки амфора, лако сс препознају два типа 
карактсристична за VI вск. To су всликс ам- 
форс са чсшљастим урсзима на трбуху и малс 
амфоре типа »spathcion« (T. III/11—12). Чешља- 
стс амфоре су всома чсстс y подунавској обла- 
сти и претпоставља ce да су центри производ- 
ње овога типа били y егсјској или црномор- 
ској зони, и да су служиле за уље и вино.49 
Паријанта ман>их »spatheiona« такође ce често 
јавља на нашим просторима, нарочито на лока- 
литетима уз Дунав. Порскло типа je вероватно 
ссврноафричко, a садржај непознат.*1

Мада није уобичајено хронолошко дефини- 
сање хоризоната првенствено на основу ксра- 
мичког материјала, y овом случају ce тај метол 
показао као најприхватљипији, јер je керамика 
најзаступл>енији материјал y свим хоризонтима. 
Поред керамике спорадично ce јавл>ају и лруги 
покретни налази.

Налаза новца има изузетно мало, што je 
основни разлог да нису послужили као главна 
одредница y датовању. Укупно je нађсно 13 
новчића на целом простору, који су углавном 
из другс половине II и III века, што je и ло- 
гично јер су хоризонти тог периола и откривс- 
ни на највећој површини. Новац II и III века 
нађен je на локацијама: Улица кнеза Михаила 
44 и 56, угао улица Кнез Михаилове и Чика 
ЈЂубине, и Змај Јовина улица 13-15.

Знатно више било je налаза жижака, кол 
којих je за 17 примерака било могуће одредити 
форму и тип којсм припадају. Иајбројније су 
„фирма лампе" (10 целих и фрагментованих 
примерака), које су нађене y Кнез Михаиловој 
44 и Змај Јовиној 13. Ове једноставне лампе.

најчешће без украса на лиску и са радио- 
ничким печатом на дну, биле су y употреби y 
Италији и провинпијама од I до III, па и 
почетка IV века. Мада су y I веку импорт y 
Мезији, всћ почетком II века почиље и њихо- 
ва локална производња, која je врло интензип- 
на кроз цео II и III век.''1 Наши примерци су 
из II и III века и овом приликом нећемо изд- 
вајати хронолошко-типолошке варијанте y ок- 
виру групе (T. V/1-8). Ол печата сачувани су: 
NF(RI), STROBILI, CDLiSSI, (OCTA)vi и FOR
MS (T. V/2-8).

Интересантна je лампа већих лимензија (Т. 
V/9), чији диск има лизајн „фирма лампе", али 
и лва пламеника, велику лршку и издигнуту 
стопу, in t o  није карактеритично за овај тип. 
Овде ce сигурно ради о локалној варијанти 
мешаних стилопа и вансеријском производу, 
јер нисмо нашли аналогије за ову лампу. 
Пађена je заједно са керамиком са краја II и 
почетка III века y Улици кнеза Михаила бр. 
44. Уобичајена варијанта лампи са једним или 
вишс пламеника и листоликом дршком јесте 
примерак T. V/10, који има рељефну представу 
кошутс на диску. Овај тип лампи често ce јав- 
л>а y Сингидунуму и карактеристичан je за пе- 
риод лруге половине II и прве половине III 
века.52 Мање лампе са срцолико или овално 
ограпиченим пламеником н рељефном прелста- 
вом ма диску (T. VI/1), такође су типичне за II 
и III вск, мада њихова нроизволња почиње од
I века.53

Само две лампе припалају касноантичком пе- 
риолу (T. VI/2) и нађене су зајелно са ксрами- 
ком IV века на локацијама: Улица кнеза Михаи- 
ла 53, и угао улица Кнез Михаилове и 7. јула. 
Гађене су на ниглу, јелноставног су облика и 
имају маслинасто глсђосану површину/4

Остали налази су рстки и као значајније 
можемо излвојити копчу y виду свастике, која 
je нађена y најстаријем хоризонту y Кнез Мн- 
хаиловој 44, крстасту фибулу из Кнез Михаи-
лове 56 и неколико коштаних игала са ра-
зличитих локација. (T. VI/3-9).

Копче y облику свастикс омиљене су на 
широком простору и јавл»ају ce од II века до 
касноантичког периода.5' I Iain примерак би
могао припадати старијој варијанти овога ти- 
па, судећи према месту и контсксту налаза. 
Крстасте фибуле са луковицама, варијанте као 
T. VI/8, y типолошко-хронолошком развоју 
овога типа припадају периоду лруге половине
IV BCKa.'h

♦

Заштитна археолошка истраживања на по- 
дручју Улице кнеза Михаила и поред свих pa-
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нијих поменутих слабости и ограничсња, да потичс из раног бронзаног доба. Педостатак
пружила су читав низ важних података и до- налаза из познијих праисторијских епоха,
пунила сазнања о настанку и развоју насеоби- потврђује хијатус свс до античкс урбанизације
на и урбаних агломерација y центру савреме- овог простора.
ног Бсограда, од далских раздобља праистори- Развој римског Сингидунума, који за-
је, па све до нашег доба. Досадашња сазнања почињс изградњом лсгијског логора почетком
о постојању једне мањс енеолитске нассобинс, II века, и нагли раст цивилног насеља који
чији су остаци забелсжени y Студснтском пар- потом настаје, всома добро показује архео-
ку, сада су допун>сни и налазом који би могао лошка ситуација y зони Улице кнеза Михаила.

i------ 1____i------1____ i------ 1

V I . -  Лрхеолошки налази из Кнез Михаилове улице (цртала JL. Стратимировић)

VI. -  Archeological finds from Knez Mihailova Street (drawn by Lj. Stratimirovié)
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Бројни налази из слојева лругс полопинс II и 
III века, равномсрно распорсђени на цслом 
овом подручју, одсликапају епоху највећег про- 
сперитета римског Сингилунума. Опалан>с до 
којег лолази током IV пска, показујс веће си- 
ромаштво налаза из тих слојева. To јс и раз- 
лобље када долази ло сужавања урбане зонс и 
њеног повлачсња ка бсдсмима каструма, што 
je посебно изражено послс готских пустошен>а 
375-378. године. Драгоиено сведочанство y том 
смислу представљају трагови насеобинског сло- 
ја уз сам бедем каструма, али и поменути гро- 
бови из периода прелаза IV y V век, укопани 
на подручје некадашње урбане зоне. Сличну 
ситуацију одсликавају и ретки налази који по- 
тичу из VI века.

После разарања античког грала, читав на- 
рсдни милснијум подручје Улицс кнеза Михаи- 
ла остаје пусто и нснассл>сно, што потврђује и 
нсдостатак архсолошких налаза. Срелњовеков- 
но насеље, које ce разпија уз нови византијски 
кастел y XII веку, својим рубом лотаћиће ово 
подручјс само до зграде Библиотеке грала Бео- 
града и Улице цара Уроша. Сулећи по недо- 
статку археолошких налаза, стање ce не мења 
ни касније, свс до турског освајања 1521. годи- 
не. Гребен тзв. Београлске греде на прилазу 
Тврђави, изгледа ла y то време остаје y фун- 
кпији гралског пол>а.

Брза урбанизација која обелсжава раст тур- 
ског шехера, луго je заобилазила ово подручје 
делом прекривено турском некрополом, којој 
вероватно припала и већина гробова открипе- 
них y току радова 1987/88. године. Образовањс 
насеобинских слојева, судећи према налазима 
керамикс, овде започиње тек током XVII века.

Аустријска окупација Београда 1717-1736. 
године, послелње je раздобље које je на по- 
лручју Улице киеза Михаила јасно документо- 
вано археолошким налазима. Поред пар јама 
које су биле испуњене керамиком средњое- 
вропске продукције, сигурно најзначајнији на- 
лаз представљају остаци темеља познате касар- 
не принца Ллексанлра Виртенбершког, која 
представља јелно ол најзначајнијих аустријскич 
здања y Београлу.

Полручје Улиие кнеза Михаила, које je го- 
тово y целини урбанизована зона, практично je 
и з г у б љ е н о  за озбил>нија а р х е о л о ш к а  
истраживања y будућности. To указује на посе- 
бан значај преосталих локација, посебно оних 
y блоку иза Дмеричке читаонице, где би гтре 
планиране изгралње требало извршити заштит- 
на археолошка истраживања, како би ce доса- 
дашња сазнања могла допунити или коригопа- 
ти.
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Ljiljana Bjelajac-Zoran Simic

П BE RESULTS OF PROTECTIVE ARCHAEOLOGICAL RESLARCIIES IN KNEZ MIHAILOVA STREET

Protective archaeological researches in the area 
of Knez Mihailova Street, in spite of all their incom
pleteness and limitations, supplied us with a whole 
range of important data and added to our compre
hensions of the appearance and development of set
tlements and urban agglomerations in the center of 
today’s Belgrade from the distant times of prehistory 
until the present day.

The oldest and quite an isolated find derives 
from the Early Bronze Age and it represents a cera
mic pot and then comes a gap which leads down to 
the lime of the antique urbanizing of this area.

'Hie development of Roman Singidunum, which 
started when the legion camp was put up at the begin
ning of the 2nd century, and abrupt spreading of the 
civilian settlement, which followed it, are very well 
proved by the archaeological situation in the zone of 
Knez Mihailova Street. Numerous finds from the lat
ter half of the 2nd and from the 3rd centuries, unifor
mly distributed in the whole of this area, mirror the 
epoch of the greatest prosperity of Roman Singidu
num. The decline, which took place in the course of 
the 4th century, reveals even more considerable po
verty of layers and finds. This is the period when ur
ban zone lessened and when it retreated towards the 
walls of the castrum, which was particularly evident 
after Gothic ravagins in the period of 375-378. Pre
cious testimony in this respect is represented by the 
traces of residential layer at the very wall of the ca
strum, but also by the graves from the period of tran
sition from the 4th to the 5th century dug in the area 
of the earlier urban zone. Rare finds from the 6th 
century also reveal similar situation.

After the antique town was destroyed, in the 
whole subsequent millenium the area of Knez Mihai
lova Street remained abandoned and uninhabited, 
which is confirmed by the lack of archaeological finds. 
The remains of medieval settlement were found only 
at the building of the Belgrade City Library and in 
Cara UroSa Street. Judging by the lack of archaeolo
gical finds the situation remained unchanged until the 
Turkish conquest in 1521. The so called Belgrade rid
ge at the approach to the Fortress seems to have re
mained in the function of the city field at that time.

Speedy urbanization which marked the growing 
of the Turkish sehir (large town) bypassed for a long 
period this area which was partly covered by the Tur
kish cemetery. The forming of dwelling layers, jud
ging by the finds of ceramic ware, takes place here no 
sooner than in the course of the 17th century. The 
Austrian occupation of Belgrade 1717-1736 is the last 
period reliably documented in the area of Knez Mi
hailova Street by archaeological finds. Aside several 
pits, which were filled by ceramic ware of medieval 
production, the most important find from this period 
are certainly the remains of the barracks of Prince 
Alexander of Würtenberg.

The area of Knez Mihailova Street, which is al
most completely an urbanized zone, is in fact lost for 
more serious archaeological investigations in the futu
re. T his points to the particular importance of the re
maining sites, especially in ihe block behind ihe Ame
rican Library where -  before the planned building ac
tivity starts -  protective archaeological researches 
should be carried out so that present data could be 
supplemented or corrected.
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