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УНУТРАШ Њ Е УТВРЋЕЉЕ ВЕОГРАДСКОГ ГРЛДА
I

IJnutraSwc utvrdcwc Iîeogradskoggrada i/gradcno 
jeuXII пску за прсме византијеке пласти нал Бсо- 
гралом. Ова поссбно утврђена цслина на крајњсм 
севсрозападном делу Горњсг грала (сл. 1) била 
je y средњем веку, за преме византијске и угарске 
прспласти, a y изпесним псриодима ове епохс и 
под влашћу српских влалара, срслиште поли- 
тичкс и војне власти бсогралског полручја. За 
врсме владавине дсспота Стсфана Лазаревића, 
Унутрашње утврђсњо прераста y деспотов лво- 
рац, a y каснијим всковима постаје турски Нарин 
и део аустријског утврђсња. Мен>ао je изглсл све 
до евог коначног нестанка почстком XVIII вска, 
када ce овај простор утапа y оквирс прсурсђеног 
Горњег града као дела аустријеке тврђаве.

Ова тврђавица забележена je y историјским 
изворима, н>ени описи ее налазе y скоро свим 
путописним бслсшкама странаца који су прошли 
овим крајевима, a европске гравирс и турске ми- 
нијатуре из XVI и XVII века дочаравају, више или 
мање верно, н>ен ондашњи изглед. Као изузетно 
значајан дсо Београлеког утврђеног града, уну- 
трашње утврђење je y свом трајању доживсло низ 
грађсвинских измена, пратећи развој ратне технике. 
Овс промене y ткиву тврђавице открила су тск ар- 
хеолошка испитивања. Тада je y правој светлости 
еаглсдан рсдоелел културних слојева и смсна 
грађсња, рушсња и обновс Унутрашњсг грала.

Археолошки радови на тсрсну Унутрашњсг 
утврђења започети су 1У42. годинс и трајали су, 
еа всћим прекилима, до 1980. голинс. Истражива- 
ња су ce одвијала y неколико фаза, y организа- 
цији више уетанова које су сс смењивале на овом 
задатку.

Почстне податкс о срелњовековним грађеви- 
нама на овом делу београдеког Горњсг грала

пружила су нека испитивања 1942. године за врс- 
ме нсмачке окупаиије.1 По ослобођен.у, 
истраживањс Београлске тврђаве, као изузетно 
значајног епоменика културе y Србији, започин>с 
Дрхеолошки институт из Бсограда. Систем проб- 
них ровова, постављсн 1948. године пружио je 
вредне податке о утврђеном замку, али су даљи 
ралови били прекиЈтути због недсктатка новчаних 
средстава.2

Псклс прекила од 15 голина, Музеј града 
Београла јавл>а ее 1963. голине као нови орга- 
низатор радова на простору Горњег града. Рс- 
зултати мањих пробних ралова y 1963, 1964. и
1967. години пружили еу довојкно чињеница за 
почстак систематских радова на откривању Уну- 
трашњег утврђсња, али еу они били могући тек
1968. голинс, када je при Скупштини грала Бсо- 
града основан Фонд за београдску тврђаву, обсз- 
беђујући тако довол>но финансијеких ередетава 
за иетраживања. Од 1968. до 1973. године архео- 
лошки радови на овом терену одвијали су ce y 
организаиији Музеја града Београда, a од 1978. 
до 1980. године y организацији Научно- 
истраживачког пројскта за Бсоградску тврђаву 
при Дрхсолошком институту. Услед новчаних и 
других тсшкоћа, није било могуће наставити са 
испитивањсм целог комплскса Унутрашњсг 
утврђења као што јс то планом било предвиђсно, 
тс су при покушају рсконструкцијс појединих раз- 
добља остале извеене празнине (ел. 2).

Сумарни рсзултати појсдиначних кампања 
објављивани су сукцееивно y Археолошком пре- 
глслу.3 Олређена значајнија еазнања до којих ее 
лошло током истраживања овог локалитета, као 
што су била она о фортификанионо-грађсвин- 
ским променама улазног комплскса y току веко-
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ва, о вишеструким функцијама турске улазнс ку- 
лс Нарина, о готским псћима y лворцу лсспота 
Стефана Лазаревића и о остави клссарског и 
дрворсзачког алата, објављена су y посебним ра- 
ловима.4 Недостајс, међутим, иеловита, лефини- 
тивна слика о простору на којем јс постојало 
Унутрашње утврђење, са свим урбанистичким 
промснама током шест вскова његовог постоја- 
ња, лопуњена прелметима матсријалне културс и 
налазима новца који јс циркулисао y то доба.

Замишљени, најпре, ла сс објаве као опсежна 
монографија, коначни рсзултати до сада обавље- 
ног архсолошког истраживања Унутрашњсг 
утврђења морали су ce, услед објективних фи- 
нансијских тешкоћа, прилагодити могућностима 
времена y којем живимо. Зато ће сс ти резултати. 
y скраћеном облику и обиму, приказати y неко- 
лико наставака y Годишњаку града Бсограла. Ре- 
дакција ове угледнс публикације прихватила je 
да ce y првом делу овако замишљсног рада при- 
каже ситуација на овом тсрену пре обликовања 
Унутрашњег утврђења, тј. да ce изнесу нопи по- 
даци о дслу римског каструма.

За техничку реализацију резултата ископава- 
ња дугујсм захвалност члановима екипе, архитек- 
тама 3. Јованопићу, недавно прсминулом М. Ива- 
новићу, М. Лукићу, као и археологу II. Стспа- 
новићу, који je пелантно исцртао типологију ке- 
рамике из свих периода, y оквиру рала Пројекта 
за београдску тврђаву при Лрхеолошком инсти- 
туту. Исто тако захвал>ујем П. Иванишевићу, ау- 
тору стручног Каталога новца, који ће ce гтубли- 
ковати на крају сваког дела мог рала, зависно 
од периода о којем je реч.

КЛСТРУМ СИНГИДУНУМ А

Римски војни логор Сингилунума прво je ка- 
мено утврђење на тлу Београда. Изграђсно je y 
врсме пролора Римљана на подручје Београда то- 
ком I века н. е. и оснивања античког Сингиду- 
нума y оквиру провинције Горња Мезија.5 Иако 
постоје индиције да су y граду биле неке легије 
већ y првој половини I века, изгралња и живот 
каструма поуздано ce везују за долазак легије IV 
Флавиа око 100. године н. с. и њен боравак y 
Сингидунуму до краја антике/’

Каструм je био подигнут на горњоградском 
платоу, захватајући и добар лсо данашњег парка 
Калемегдана. Од првог покушаја његове рекон- 
струкције 1940. године7 па до данас -  сакупило 
ce довољно археолошких података за тачну оцену 
његовог облика и всличинс, a делимично и из- 
гледа.8 Каструм je био правоугаоног облика, ве- 
личине 560 х 330 метара.

Што ce садржаја каструма тиче, археолошка 
истраживања на простору Унутрашњег утврђења

B E O G R A  D S K A  T V R D A V A
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1. -  Локација Уи)'трашњсг утврђсчва на Београдској 
тврђави (цртсж арх. М. Ивановића)

1. -  Location of the Inside Fortificatione of the Belgrade 
Fortress (drawn by arch. M. Ivanovié)

допринсла cy да ce утврди место и основа његове 
севернс капије, која je и прва откривена капија 
каструма,4 да ce одреди правац пружања ссверо- 
западног бедема на срсдишном делу горњоград- 
ског платоа и да ce лоцира мали део југозападног 
бсдема."1

Северму капију логора Сингидунума (Porta 
praetoria)11 чине остаци две куле, удаљенс једна 
од другс 3,5 ш. Куле су откривене y залећу ка- 
снијег византијског улаза I и испод улазног 
комплекса XV века (сл. 2, блокови IV, V, IX, 
X; сл. 3).
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2. -  Истражене површине Улутраши,сг града са 
остацима архитектуре

2. -  Researched areas of the Inside Fortification with 
architectural remains

Кула I, на ссвероисточној страни капије, бо- 
ље очуванс оснопе, пружила je довољно података 
за реконструкцију њене основе, y облику незнат- 
но издужсног правоугаоника, величине око 7.50 
х 6.25 m, са дужом страном на фронталном делу 
каструма. Њ ени мсђусобно конструктивно пове- 
зани зилови били су нејсднаке дсбљине -  севе- 
розападни и југоисточни око 1.50 m, a северои- 
сточни и југозападни око 2.30 ш, тако да je ве- 
личина унутрашњег простора куле y темељној зо- 
ни била око 2.80 х 3.50 метара. Темељна стопа, 
висине скоро два метра, од коте 114,78 до коте 
116,73, била je зидана од ситно ломљеног камена, 
обилно заливеног сивим малтером. Минимални 
траг зида, два квадсра првог реда лица на југои- 
сточном зиду, као и група обрушених квадера y 
унутрашњем проетору куле (сл. 4, 5, 6) казују да 
je кула са лица била обложена масивним, добро 
обрађеним квадерима дужинс до 1 метра. Кула 
je коначно уништена y XII вску градњом визан- 
тијске куле 1.

Од куле II, на југозападној страни капије, 
сачувала су ce два дијагонално супротна угла, се- 
верни и јужни, као и мањи део североисточног 
зида, који je чинио бочну страну улазног просто- 
ра. Услед слабе очуваности остатака, величина 
основе ове куле може ce одредити само при- 
ближно. Спољне димензије су билс око 7.50 х
7.00 m. Овде треба указати на једну специ- 
фичност ове куле, и то да она није имала свој 
сопствени северни зид, већ je била прислоњена 
уз унутрашњу страну северозападног бедема, ве-

ропатно по завршетку н.егове градње. Ова прет- 
поставка заснована je на чињеници да источни 
зид куле II није био грађсвински повезан са прст- 
постављеним северним зидом, всћ само присло- 
н>ен, a на том споју залржало ce неколико ква- 
дера са лица бсдсма, што ce јасно види и на пла- 
ну севсрне капијс. Од северозападног бедема, 
широког 2.30 m на овом делу, сачувало ce неко- 
лико квадсра са спољне и унутрашње стране, док 
je међупростор био испуњен трпанцем (сл. 7). 
Треба истаћи ла од куле II он постепено скреће 
ка југозападу, чиме ce, y његовом даљем 
пружању, све више повећавао простор до ивице 
гребсна окренутог према Дунаву, lu to  je свакако 
утицало на неправилност обриса каструма.

Југозападни угао куле II очуван je y послел- 
њим слојевима темел>не зоне, од коте 114,64 до 
котс 114,94. To je приближно исти ниво као и 
код темсља куле I, са том разликом што темељи 
куле II излазе из равни јужног зида капије за 
дужину од 1.30 m. Југозападни зид куле II био 
je укопан y остатке неолитског насеља, које je 
констатовано на више места при истраживањима 
Горњег града. Па овом месту, на коти 114,58, от- 
кривено je огњиштс са фрагментима керамичких 
посуда типа млађа Винча, као и једна нсдовршена 
камена секира (блок IX).

На основу односа наспрамних зидова кула I 
и II констатовано je да je унутрашњи простор 
ссвсрне капије каструма, између кула, могао бити 
димснзија 6.00 х 3.50 мстара.

Комплскс северне капије био je лоциран на 
трећини уже стране каструма, окренуте према 
Дунаву. Откриван>см истога утврђен je не само 
даљи правац северозапалног бсдсма,12 већ je кон- 
статована и његова повезаност са кулама капије. 
Паиме, обе куле биле су увучене y односу на бс- 
дем, али на различите начине. На прилазу капији 
са источне стране, бедем je био прислоњен уз ку- 
лу I, која je својим чеоним зидом била y фрон- 
талној равни са белсмом. Иако je прокопавањем 
рова око каснијег Унутрашњег утврђсња бедсм 
на овом месту потпуно уништен, затечена ситуа- 
ција не нуди лруга решсња. Кула I имала je свс 
зидове конструктивно повезане, a испред њеног 
чеоног зида, дебљине свсга 1.50 m, није ce на- 
лазио никакав други зид који би ce могао ту- 
мачити као белем. Ma простору куле II ситуација 
ce мсња. Овде je кула била увучена, јер je била 
лозидана уз унутрашњу страну бедема, па je бс- 
лем представл>ао ссверни зид куле. Због измење- 
не ситуацнје y односу на кулу I, кула II излази 
из равни јужне стране капије за 1.30 m. Овако 
саглслана основа севернс капије, Portae praeto- 
riae, разликује ce од досадашње рекондтрукције 
овог дела каструма, y којој су обе куле биле под-
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једнаке кпалратне оснопе, увучснс и фронтално 
постављене y односу на бедем.'3

Ma 55 мстара југозападно ол кулс II (блок 
III) откривсна je мања површина растурене ка- 
мене конструкције, повезане малтсром, на лубини 
од 4.48 m (кота 112,78). Конструкција делује као 
почетни слој темељне етопе белема. положене y 
нрну земљу, карактсристичну за римски слој на 
целом простору Унутрашњег утврђења. Налаз 
лежи на правцу северозапалног бедема, који je, 
изглсда, био потпуно уништен y каенијим град-

њама, при чему je камење искоришћено за те но- 
ве гралње. Дубина на којој je нађсн одговара ни- 
bo v  интактног римског слоја на овом лелу терена 
(блокови III, VIII и XVIII).

Последњи траг римског каструма нађен je y 
близини претпоставл>еног правиа југозападног 
белема. To je детал> римског зида, откривсм 
испод замршеног сплета остатака срелњовеков- 
них грађевина, те ce зб<̂ г тога није могао 
истражити y потпуности.14 Зил je лежао пол те- 
мељима срелњовековне куле и југозапалног бе-

3. -  Основа римских кула I и II y склопу северне капијс 

3. -  Vases of Roman towers I and II within the framework of the northern gate
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дсма, y чисто римском слоју, сачуван ол коте 
105,99 до котс 1 (Х>,71 (Плок XI). (сл. 8). Всома 
прсцизно зилан, састојао сс од три рсла правилно 
исклссаних квалсра, положених нспосрелно y 
здравицу, без тсмсл>нс стопс. Њ сгова горња 
површина, чврста и равна, ширине 1.40 m, лслујс 
као детал, пода (сл. 9). Исувишс мала откривена 
површина, мсђутим, нс омогућава сигурније 
опрелељење. Како су y римској кастрологији по- 
стојала утврђсна шаПлонска решења распорсла 
кула, могућс je да ce овле рали о лстаљу куле 
која ce налазила насупрот кули откривеној y се- 
всроистичном белему.1 У слојсвима шута изнал 
овог грађевинског остатка нађсн je фрагмент 
опеке са жигом IV Флавијсвс лсгијс и новац 
римских царспа Констанса (348-350)16 и Валсн- 
тинијана (364—367),17 a y нспорсмсћсним римским 
слојсвима, y нивоу налаза, фрагменти римскс кс- 
рамике, гвспдсни кључ и дсо стаклене римске бо- 
L1C.

УпорсГ|ујући нивое остатака римске форти- 
фикације на простору Унутрашњсг утврђсња са 
онима на другим леловима горњогралског пла- 
тоа, лолази ce ло констатације ла су римски гра- 
литсл.и слслили конфигурацију калемегданског 
грсбсна. Највиша кота каструма налазила ce кол 
севернс капије,*м a од ње сс севсрозапални бедем 
епуштао под падом, всроватно нејсднаким, на две 
етране. Почетак ссвсрозападног белема, код угао- 
нс куле која лсжи на споју ссвсрозапалног и се-

5. -  Basic zone of tower I

IZGLED
ZIDA

4. -  Изглсл тсмсљнс 3t)iie куле 1

4. -  Basic zone of tower I

6. -  Обрушени квадери ca лица зида y у»утраш1кем 
простору куле I

6. -  Fallen in parallelepipedes from the wall in the inside 
space of tower I
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7. -  Остаци ссвсрозападног бсдсма 
кластрума y:i кулу II

7. -  Remains of northwestern wall of 
castrum at the tower II

9. -  Део југозападног белема каструма

9. -  Part of southwestern wall of castrum
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вероистичног бедема, нижи јс ол северне капијс 
за око 3 метра.14 Исти бслем са лругс стране сс- 
вернс капијс нијс очуван. Међутим, на основу ви- 
синскс разлике ол око 10 мстара између севсрнс 
капијс и дсла римскс архитектурс нађене y југо- 
западном бедсму, можс сс утврлити да je пад на 
овој страни био лалско изражснији, u it o  
потврђујс и нипо кота y интактним оазама рим- 
ских слојсва y ивичном појасу грсбена.20

Док су остаци бслсма сачувани само мести- 
мично, y врло фрагмснтованом стању, дотле сс 
културни слојспи из римског периода протежу на 
скоро свим истражсним површинама. Њихова 
очуваност и лебљина варирају зависно од касни- 
јих укопа, приликом којих јс лолазило до мањег 
или всћег уништсња хронолошког редослсда 
слојсва.

Оазе колико-толико очуваних стратиграф- 
ских слојева из римског псриода откривсне су 
код северне капијс,21 луж северозападног 
ивичног појаса калсмегланског грсбена,22 као и 
на крајњем југозападном лелу Горњег града.2-'

Улару каснијих обнова био јс највишс 
изложен простор око ссверне капијс (блокови V, 
IX, X).

У времсну IX-XI века овле ce простирало 
словснско насељс са нскрополом, која ce укопала 
y римскс слојсвс.24 Изнал дела тсмсља куле I, 
y XII веку налази сс византијска кула, a y пе- 
риоду XV-XV1I вска овај простор je претворен 
y улазни комплскс Унутрашњег утврђен>а. Најзал. 
y XVIII веку наново ce рсмстс преостали стра- 
тиграфски слојсви пролирањсм лубоких темсља 
Пашиног конака.

Дебљина римског слоја око кула I и II из- 
носила je око 2 m (коте 115,89 -  113,85). У н>сму 
јс нађено највише фрагмената керамичких по- 
суда различитих облика: амфора лсбелих зило- 
ва, кадионица са таласасто молелованим тра- 
кама на спољној страни, обичних лонаца, али 
и делова фино обликованих злела и тањира y 
техници terrae sigilatae или y имитацији истс. 
Према стилизацији лелимично очуваних украса 
на нскима од њих (мотив храстовог лишћа и 
орнамент јајница и кругова) може ce помишља- 
ти на утицај ралионица источне Галије на ло- 
калну произволњу, нарочито ралионица Khein- 
zabcrna, чији су ce производи увозили y већим 
количинама на територију Сингилунума y II и
III вску.25 Тако je фрагмснт луксузне злеле, 
украшене рељефом медал>она са кошутом, био 
рал мајстора Respectusa из Rhcinzaberna, из 
врсмена Лнтонина, a на исту област упућује 
лно лруге зделе са именом Regalis.26 (сл. 10/1, 
2; 11/4)

Палази фрагмсната т. с. око куле II потичу 
из најстаријсг римског културног слоја на овом

простору који ce завршава на коти 113,85 (блок 
IX). Ou je датован налазом новца цара Трајана 
(114-117. године) y прве леценије II века н. е.27 
Овом најстаријем хоризонту припала и квалитет- 
но израђсн жижак волутног типа, производ неке 
северноиталске ралионице. У диску оивиченом 
пластичним круговима налази ce представа лел- 
фина (сл. 12). Потскао од волутног жишка са 
угластим кл.уном, из врсмена Августа, наш при-

10. -  1-3 Фрагмепти луксузних здела y техпици 
terrae sigillatae

10.- 1-3 Fragments of luxury vessels in terra sigillata 
technique
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мсрак je према већ утпрђсној типологији, датован 
y крај I и почетак II века. У оквиру налаза 
жижака са Београлскс тврђапе, овај жижак сс 
може сврстати y млађу варијанту најстаријег типа 
жижака са овог локалитета.2*

Раним примерцима упозне керамикс истог, 
италског, порскла припала лсо амфорс вретена- 
стог облика, од које je y најстаријем слоју нађен 
део врата са задсбљањем y вилу рокчића, на којем 
je дслимично сачуван жиг: MPAVG... Прсма ана- 
логијама са примсрцима из Дон>е Панонијс, жиг

11. -  1-6 Фрагмепти опска и ксрамичких посуда са 
жиговима и урсзаним натписима

11. -  1-6 Fragments of bricks and ceramic vessels with 
stamps and incised inscriptions

би ce могао протумачити као: IMI4 K.ATOR AU
GUSTUS29 (Сл. 11/3).

У овом слоју налажени су и леловн стакле- 
них крчага, као и фрагменти грађевинског ке- 
рамичког матсријала. Полне плочице, шестоугао- 
не или издужсног облика, са сужењем y срсдинн. 
указују на врсту пода који je постављан на ком- 
плексу северне капије. Међу налазима фрагмен- 
тованих тегула запажа ce она са урезаним знаком 
свастике (сл. 11/6). Лруге лве, са утиснутим 
жнгом LEG 1111, одн. ..EG III, поссбно су значајан 
материјални доказ борапка IV Флавијеве легије 
y каструму, легије која je око четири стотине го- 
лина била чпрсто уткана y историју античког 
Сингидунума* (сл. 11/1, 2).

Стратнграфски слојеви око северне к а п и Ј е  
могу ce пратити од II до краја III века н. е. Наи- 
ме, y првим траговима римског слоја y блоку IX, 
на лубини од 1,80 m, међу фрагментима злела н 
кадионица, нађен je новац цара Аурелијана (270-- 
275).11

Друга зона делимично очуваних римских 
слојсва од I ло IV века налазила ce дуж ипичног 
сеперозападног појаса Унутрашњег утпрђења. 
Прссск слојева на опом потезу пружио јс стр;|- 
тиграфске полатке о хронологији културног на- 
слојавања овог тла. Утпрђсно je ла су ce римски 
слојеви спуштали ка северозападном углу Гор- 
tt.er града, тако да je разлика y висини њихових 
мивоа на раздал>ини од византијскс куле 2 до 
крајњс истражене тачке на северозападу (блок 
VII) износила око 5 мстара.'2

Остаии римске материјалнс културе откриве- 
ми су највећим лелом y рову, изграђеном y XV 
вску између византијског бсдема са кулама и 
спољњег касносрсдњовековног бсдема (блокопи
II. III. IV, VII). И на опом иростору поновила ес 
ранија ситуација са ремећењем слојева услсд уко- 
папања најпре раносрелњовековних гробиих јама, 
a затим дубоких темел>а унутрашњег, a нсколико 
векова касније и сполњег бедема. Садржај из 
римских слојева разбаиан je тада око скелета и 
темељних зона оба бедема, тако да су ce први 
трагопи римске материјалнс културе јавили на 
коти 112,92. Наслојавањс je било најинтснзивније 
на простору каснијих византијских кула 2 и 3, 
где je дебљина слоја била и близу 3 метра (коте
11,92 и 109,12). У мркој земљи, карактеристичној 
за римски слој на целом простору Унутрашњег 
утпрђења, нађен je велики број фрагментопаних 
посула, разноврсног облика, локалне и странс 
произподње.

Пајвише je било фрагмената здела. Прео- 
влађипале су one од црвене земље или црвено 
бојене, y имитацији технике тера сигилата типа 
Drag. 24, 25, 36, 37, но исто тако je било и делопа 
великих здела са наспрамно постављеним хори-

[ М Ш
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12. -  Волутии жижак, поч. ИИ века 
(рекопструкиија II. Степаповића)

12. -  Волуте ламп, сарли 2нл цснтури 
(рсцопструнтиом Гш Н. Стспановић)

зонталним дршкама, као и оних са рапним дном 
и хоризонтално истурсним профилисаним обо- 
дом (сл. 13/1—4). У поремећсном слоју нађон јс 
рсђи примсрак паданскс сигилате, y фрагмснту 
зделице типа Drag. 24, украшснс наизменично ор- 
наментом маске и тролиста (сл. 14). Упорсђсњем 
са осталим сигилатама италског порекла из Син- 
гидунума,33 опа зделица ce можс латопати y другу 
полопину I пека, тј. y време Флапијспаца.

У старијим слојспима на простору измсђу пи- 
зантијских кула 2 и 3 (котс 110,64 -  109,12) по- 
нављају сс фрагмснти здсла y имитацији т. с, по- 
нскс са рсљсфним храстопим лишћем (сл. 10/3), 
урађснс по узору из галских радионица, затим де- 
лови крчага са тролисним отпором (сл. 15/1), као 
и фрагм. обода кадионииа II—III пска са карак- 
теристичним премазом бслс ангобс прско тала- 
састих трака на спољној страни. Прсма анало- 
гним налазима из градског насеља Сингидунума,

\ Ј .

0  2 4 в  8  10 CM

13. -  1-5 Реконструкција раших облика здела, II-III вск

13. -  1-5 Reconstruction of bowlls of various forms, 2nd-3rd 
centuries

14. -  Зделица, terra sigillata, II века (рсконструкција 
H. Степаиовић)

14. -  Small bowl, terra sigillata, 2nd century (reconstruction 
by N. Stepanovié)
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као и из дсла каструма y Доњсм гралу, one ка- 
дионицс, датопане нопцсм цара Трајана, могу ce 
сврстати y репертоар облика из прве половине
II вска.14 Из истог времсна јс и фрагмснт шоље 
са две дршкс, дскорисан барботин орнаменти- 
ком, која сс јавља и на још нским фрагментима 
зделица са овог потсза. (сл. 15/2, 3, 4)

10 15 CM 0  2  4  6  8  tO CM

15. -  1-4 Трпсши сулови, 11 век 

15. -  1-4 Table vessels, 2nd century

У крајњим сонлама на сеперозападном 
ивичном појасу констатопано je постојање рим- 
ског слоја испод расутог византијског бедема 
из XII века, до котс 106,83 (блокови II, VII). 
Он je салржавао уломке судова y облику мор- 
таријума, здела из лонаца, из III—IV века (сл. 
16/1, 2, 3). Трагови римскс културе откривани 
су и y унутрашњсм простору ссверозападног дс- 
ла Горњег града. Испод преградног зида замка 
(блокови II, VII), местимични трагови римског 
периода почињу на коти 112,90, a завршавају 
ce изнад здравице на коти 110,89. Они су, као 
и на претходним секторима, испрессцани уко- 
павањем гробних јама из раног средњег века. 
Новац цара Констанција II (330-335)^  датујс y 
чстврту дсценију IV века деловс керамичких 
посуда y техници terrae sigillatae, као и лонаца 
локалне производње. Међу овим фрагментима 
требало би поменути део обода једнс амфоре 
са споља висећим ободом, на којем je урезано 
име ANTON... (сл. 11/5).

О 2 4 6 И 1U CM

16. -  1-3 Мортаријум, здсла и лонац, III—1V пск

16. -  1-3 Mortar, bowl and pot, 3rd-4th centuries

11алаз каменог поклопца дсчјсг саркофага на 
двс воде, са округлим акротеријама на угловима, 
отвара значајно питање постојања римске нскро 
поле на простору Горњег града. Данас сс још 
ништа одређеније не може рсћи о првобитној ло- 
кацији саркофага, јср je поклопац затсчен y по- 
ремећеним слојевима, избачен као део шута, y 
склопу између унутрашње стране касносредњове- 
ковне куле и прсградног зида замка'7 (блок VII). 
Истовремено, y његовој близини, исто тако ди- 
слоцирана, откривена je богато орнамснтисана 
аплика од танког бакарног лима, вероватно по- 
лсђина ручног огледала, која јс можда била дсо

44



17. -  Поклопац саркофага

17. -  Lid of sarcophagus

инпснтара нског уншитеног гроба из IV века (сл. 
18).

Ситуација са уништсним културним слојеви- 
ма из римског периода нарочито je приметна y 
блоку XII, на југозападној страни Унутрашњсг 
утврђен>а. Услсд пишсструког преуређења овог 
простора y каснијим временима, y наносима шута 
нашао ce бронзани жижак из IV вска, са једним 
кљуном, који je помоћу три ланчића био прсд- 
виђен за пешање, као и бронзани кл,уч из истог 
времена (сл. 18).

Порсд предмета материјалне културе, на про- 
стору око portae prctoriae, односно на севсроза- 
падном делу каструма, откривен je новац многих 
римских пладара. Већина нопца нађена je y по- 
ремећеним слојевима. Сакупљсни на једном мс- 
сту и стручно анализирани кроз каталог (у до- 
датку овог рада), чији je аутор В. Иванишевић, 
они пружају зиачајне податке о новцу из разних 
државних ковница Царства, који je ииркулисао 
међу посадом IV Флавијеве лсгије y појном ло- 
гору на Калсмсгдану.3*

Најстарији нађсни новац припада Тибсрије- 
вом времену. Он уједно дајс и почстне податкс
о присуству Римљана на платоу Горњсг града од 
трсће деценије I вска (кат. бр. 2). Римскс лржав- 
не ковнице шаљу новац својих смисија y Син- 
гидунум кроз II и III век, y преме Всспазијана, 
Трајана, Аурслија и Галијена (кат. бр. 3-6). Па 
основу бројности нађемих примсрака новца можс 
ce прстпоставити да je од лругс половнне III вска 
надаље преовлађипао новац искован y провинииј-
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ској копннци Siscia, са обелсжјима царева Клау- 
дија II, Аурслијана, Проба, Лицинија, Констан- 
тина II, Констанса, Констанција II и Валснтини- 
јана (кат. бр. 8-18). Порел опих, јављају сс при- 
мсрци новца из копница Sirmiuma (Крисп, Кон- 
станцијс II -  кат. бр. 19, 20), Viminaciuma (Филип 
I, Трсбонијс Гал -  кат. бр. 21, 22), као и усамл>сни 
комали из Mcdiolanuma (Аурслијан -  кат. бр. 7), 
пропинцијс Дакијс (Требоније Гал -  кат. бр. 23), 
Ilcraklejc (Лркадијс -  кат. бр. 24), Тесалонике 
(U rbsRom a -  кат. бр. 25), далског Кизиса (Кон- 
станције II -  кат. бр. 26) и Днтиохије (Галсријс
-  кат. бр. 27). (Сл. 7)

Разарањс римског каструма почсло јс од срс- 
динс V века, y јску уништавајућих напала разних 
племена из прсмена Ссобс нарола. Сингилунум, 
y то време јсдио ол најјачих римских утврђења 
на средњем Дунапу, полигнуто y граничном про- 
стору горњомезијског лимсса прсма Панонији, 
имао јс задатак да спречи продорс парпарских 
плсмсна ка унутрашњости римских пропинција 
на Балканском полуострву. Међутим, силовити 
напади Хуна 441. године начињу њсговс бсдсмс. 
Прсма историјским изворима, послс распала хун- 
скс државс град остајс разорсн и прспуштси 
освајањима других народа.39 Источни Готи осва- 
јају тпрђапу са нассљем око 470. годинс и остају 
на овом подручју до 488. годинс. Бсоград остаје 
y рушевинама спс до доласка на прссто визан- 
тијског цара Јустинијана I (527-565), који га по- 
ново изграђујс. Прокопијс, саврсмсник тих до- 
гађаја, оставио јс сликовито спсдочанство о том 
врсмсну и о градигсљстпу цара Јустинијана. „А 
сада ћу изложити на који јс начин и обалу реке 
Истра, коју називају и Лунап, утврдио кастслима 
и војним стражарама. Ла би тамо настањеним 
варварима спречили прелажење прско Дунапа, 
римски царсви су заштитили читаву обалу тс ре- 
ке утврђењима, подижући градиће и тврђавс не 
само на дссној страни рске, нсго понсгдс и на 
супротној. ... Кала je пак доцнијс провалио Атила 
са огромном војском, бсз икаквс јс мукс сва 
утврђсња сравнио са земл>ом. ... Дли цар Јусти- 
нијан поново изгради оно што јс било порушсно, 
и то нс онако како јс било, нсго y облику всома 
јаког утврђења. ... Град по имсну Сингидунум био

јс први који су на тамошњој обали подигли (Рим- 
љани). ГТосле извссног врсмена варвари га осво- 
јишс и пошто га одмах разорише до темеља 
учинише га потпуно пустим. ... Изградивши из- 
нова читав (град Сингидунум) и опасавши га 
всома чврстим бедемом, поново створи сјајан и

• ц4()великс хвале д о с т о ј з н  град.
Иако јс извссно да јс за врсмс Јустинијана 

град обновљен, грађсвински докази из тог прс- 
мена нису забележени на терсну. Нађени при- 
мсрак новца цара Јустинијана (кат. бр. 38) и 
HCIMTO мало фрагмсната рановизантијскс керами- 
кс нсдовољни су за било каквс прстпоставкс о 
псличини и садржајима обновл>еног утврђења. 
Псшто више података о остацима каструма при- 
купл»сно je из X-XI вска, када јс на простору 
око порушснс ссвсрнс капијс обликован нов 
фортификациони објскат, око којсг je настало 
раносрсдњовековно нассље са некрополом, о 
чему ћс бити рсчи y идућсм наставку. Међутим, 
како je гранична линија до које ce простирала 
некропола констатована само до могућег правца 
с/з римског бедсма, neptinaTHO су y том премену 
рушепни остаци каструма још местимично посто- 
јали и спречавали укопе.

Дсфинитипно рушсње каструма уследило јс 
средином XII вска, када je овај простор постао 
посебно утврђење, за време пладавине византиј- 
ског цара Манојла Комнина (1143-1180). Камење 
из разграђеног каструма коришћено je y сскун- 
дарној употреби y каснијим обновама Горњег 
града. Квадери из бедема, натопљени малтером, 
постављани су као тсмсљни слојеви византијског 
бсдсма. Оми су коришћсни и при зидању лица 
бслсма и кула на северозападном потезу. У 
трпанцу југозападног средњовековног бедема на- 
лажене су велике громаде римског малтера 
ирвенкасте боје. Квадери ce наново употребља- 
вају као грађевински матсријал y Корнаропом бс- 
дему из краја XVII века, нарочито y темељној 
зони, али ce при зидању није водило рачуна « 
њиховом прапилном постављању, тако да je 
обрађсна површина квадсра окренута на уну- 
трашњу страну, a на лицу ce налази површина 
препучена везииним материјалом црвене боје.

11 A П О N1 H 11 Н

1 Истражипиње Пеогралскпг грала оргапизовала 
je Националпа служба за обиову Србије, под надзо- 
ром „Propaganda-Ableilung Süd-Ost". Део ископавап.а 
обавл>еп je и lia тереиу Горп.ег грала, „ссверои- 
сточно од Мештровићевог сппменика", пол руковол- 
ством археолога лр М. Грбића. Сумарии резултати 
ових радова објавл.ени еу јелипо y лиевпом листу

„Обнопа" 17. јула 1942. године. Коистатовани су 
остаци једне срсдњовскопие кулс и масивиог зида, 
под дебслим напосом земље. У праћењу зида 
паишло ce иа још једиу, очуванију, кулу „на стоти- 
пак мстара удаљспу од прпс". Зил јс потом скретао 
ка истоку, испод садашн>ег града. Утврђсио јс да су 
опо остани из времсна деспота Стевана Лазаревића.
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‘ Руковолиоци ралова били су Д. Јоваповић, Л. 
и М. Гарашапии, упор. Откопавам,а y Београлској 
тврђави 1948. годиие, Старинар, II, Београд, 1951, 
256-265.

3 М. Бајаловић-Бирташсвић. Археолошки пре- 
глсл, 5, Бсоград, 1963, 82-83; ЛП 6, 1964, 118-120; 
ЛП 9, 1967, 154-155; ЛП 10, 1968, 194-198; ЛП 11,
1969, 238-240; ЛП 12, 1970, 166-167. М. Бајаловић- 
Хаии-Исшић, A ll 13, 1971, 91-94; АП 14, 1972, 141- 
144; A II 15, 1973, 296-301; All 20, 1978, 104-111; AO 
21, 1979, 149-151; A ll 22, 1980. 115-117.

4 M. Бајаловић Хаии-I 1сшић, Улазпи комплскс 
Унутрашп»ег утврђења бсогралског града y времспу 
XII—XV11 века, Саопштсм.а, XVI, Бсоград, 1985, 67- 
84.

Иста, Капикула тампица београдског Нарина, 
Годииш,ак града Бсограла. XXXI, 1984. 35-53.
Иста, Угарски псћп.аци y београдском срслн,овсков- 
ном лвору, Голишњак грала Бсограла, XXIII, 1976, 
19-32.

Иста, Остава клссарског, лрволсл,ског и ли- 
вачког алата из Унутрашњег утврђења бсогралског 
града, Годипш,лк грала Бсограда, XXX, 1983, 59-67.

5 М. Миркопић, Римски Сипгилуиум y свстлости 
спиграфских извора, Збориик Филозофског факултс- 
та, Бсоград, I960, 345 и л.; В. Коплић, Псоградска 
тврђава кроз историју, каталог Галерије САПУ, Бео- 
град, 1969, 9 и л.; исти, Осповпи слсмспти топогра- 
фијс Сипгидунума, Историја Боограла, I, Бсоград, 
1974, 81, 82.

6 М. Мирковић, Римски гралови на Дуиаву y 
Горњој Мезији, Бсоград, 1968, 27-28. 30-32.

7 Д. Јовапопић, Београдска тврћава, Уметнички 
прсглсд 4-5, Бсоград, 1940, 134 и л.

к Делове откривене ло 1975. голиие објавио je 
Д. Бојовић, Резултати архсолошких ископаван.а на 
убицирању римског војмог логора y Сингилупуму, 
Старииар, XXVI, 1975, 71-85, са старијом литерату- 
ром. До 1985. годипс откривеп je лео југоисточиог 
бедема каструма и јужпа капија (Porta decumana) y 
н,сму, која јс лсжала иасупрот севсрпој капији, упор. 
Д. Бојовић, Римски војии логор y Симгидунуму, 
Зборник радова: Београдска тврђава y прошлости, са- 
даши,ости и будућпости, САНУ, Београд, 1988, 112; 
М. Поповић, Београлска тврђава, Београд, 1982, 27- 
32.

y
Ископаваи.а 1971. годиие, прелимииарни из- 

вештај М. Бајаловић-Х аии-П сш ић, Београдска 
тврђава, Горн,и град, У иутрашп.е утврђеил, АП, 13, 
1971, 92-93.

10 Ископааања 1980. године, прслимимарпи из- 
всштај М. Бајаловић-Хаии -Псшић, Упутрашп.с 
утврђење београдског града, AM, 22. 1980, 115.

11 Д. Бојовић, п. л, 81.
*" Први трагови северозападиог белема римског 

кастру.а откривеии y близиии Дизлареве кулс при 
археолошким раловима 1942/4.3. голиие, потврћени су 
па том почетиом правцу и y касиијим раловима 1971. 
и 1973. годипе, уп. W. Unver/agt, Neue Ausgrabungcn in 
der Festung Belgrad, Praehislorische Zeitschrift, XXXVI, 
1958, 271-273; M. Поповић, A ll, 13, 1971, 94; исти, 
A ll, 15, 1973; 43 и д.

13 Д. Бојовић, н. д, сл. 5; М. Поповић, н. д, 29.
14 М. Бајаловић-Хаии-Пеишћ, АП, 22, 1980, 115.
15 Д. Бојовић, н. д, 81.
16 Соида lc/80, IV о. с, каталог новца бр. 15.
17 Соида 1 c/80, VII о. с, каталог повца бр. 17.
IS При израчунавању висимске разлике узета je 

горн.а кота темсља као иајсигурнији показател,, јер 
je лоп>а кота варирала зависпо од погодпости тсрена. 
Код северне капије највиша кота ce налазила y врху 
темел.пс зоис куле I -  116,96.

14 Сокл римске куле, иа споју североисточног и 
севсрозападпог бедема каструма, лежи на коти 
113,92; уп. Д. Бојовић, п. д, 76.

Ј) Римски слојеви спуштали су ce оштрије ка за- 
паду. Код византијскс кулс 3 опи су почињали на 
коти 111.92, a иа крајњој тачки на западу завршава- 
ли ce иа коти 103,08.

'  Ископаваи.а 1971-1973. годипе.
22 Ископавања 1968, 1978-1979. годинс.
23 Ископаван,а 1978. и 1980. годиис.
' 4 Гроб бр. 22, покопап нал самим темељима 

с/з бедсма каструма, y пепосрсдиој близипи с/з угла 
куле II. сведочи ла je y XI вску, прс подизан.а виз. 
кастсла, северна капија каструма била већ по- 
рушсна.

Д. Бојовић, Римска керамика Сингилунума, 
серија Збирке и легати Музеја града Београда, кат. 
VIII, Бсоград, 1977, кат. бр. 22, 24, 50, 53, 60; ЈБ. 
Бјелајац, Налази имитапије рељефне terra sigilatae 
са бсоградскс тврђаве, Годишљак града Београда, 
XXVII, 1980, 48-50. Аутор истиче могућпост увоза 
имитације т. с. из радионица Маргума током II ве- 
ка.

~(' Ископаваи>а 1980. годипе, кота 112,90 y рим- 
ском слоју. Упор. H. Ricken-Ch. Fischer, Die Bilder- 
schüsscl der Romischen Topfcr von Rheinzabern, Bonn, 
1963, T. 109a; F. Oswald, Index of Potters Stamps on T er
ra Sigillata, London, 1964, 260. Захвал.ујем др ЈБ. Бје- 
лајац lia стручпим саветима при обради римске ке- 
рамикс.

27 Ископавања 1971. године. Повац иађен на 
дубипи од 4,80 m. Каталог повца бр. 4.

>н Ископавап>а 1971. голине, тер. иив. бр. 406. 
Ж иж ак нађен код с/з угла куле II, иа дубипи од 
4,90 m. Уп. D. Ivanyi, Die Pannonischen Lampen, Diss. 
Pann. II/2, Budapest, 1935, 10-11; ЈБ. Бјслајац, Иалази 
керамичких жижака на београдској тврђави, Го- 
лишп.ак града Београда, XXIX, 1982, 15, T. 1/1-3.

29 Ископавања 1971. године, тср. инв. бр. 3(Х). 
Уп. О. Брукнер, Римска керамика на југословеиском 
лелу провииције Доња Панопија, Disscrtationcs et Мо- 
nographiae АДЈ. T. XXIV, Београд, 1981, 122, тип 5, 
Т. 157/14, лок. Гомолава.

30 Ископавања: 1973, тср. ипв. бр. 7; 1972, тер. 
ипв. бр. 631; 1973, тср. ипв. бр. 77. За историју IV 
Флавијеве легије yn. М. Мирковић, Римски градови, 
27-32.

31 Ископавап.а 1971. годиме, кат. мовца бр. 7.
32 Римски слој између визаптијских кула 2 и 3 

праћен je од коте 111,92 до коте 109,12. На крајњој
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с/з тачки платоа најнижа тачка римског културног 
слоја, изнад стене, била je на коти 103,08.

33 Д. Бојовић, нав. дело, 28, кат. 1, 2, T. I, ие- 
познато налазиште.

34 Исти, нав. дело, 37, кат. 525, 528.
35 Ископавања 1968. године, кота 109,12, тер. 

инв. бр. 316. Ископавања 1973. годинс, Упор. Д. Бо- 
јовић, иав. дело, кат. 155, 156, T. XV.

36 Ископавања 1980. годинс, кота 112.80, кат. 
новца бр. 32.

37 Ископаваља 1980. године, кота 114.23, димен- 
зије поклопца 102 х 84 сш.

Зк В. Кондић, Новац y Београду, Београд, 1967, 
48-57 изнео je општи преглед карактеристика и 
циркулације римског иовца на територији Сингиду- 
нума.

39 Ф. Баришић, Византијски Сингидунум, Збор- 
ник радова Византолошког института САЈ1У, 3, 
1955, 2-4.

40 Визаптијски извори за историју народа Југо- 
славије, I, Бсоград, 1955, 1965 -  66.

ВУЈАДИН ИВАНИШЕВИЋ

НОВАЦ I-VI ВЕКА ИЗ УНУТРАШ Њ ЕГ УТВРЋЕЊА БЕОГРАДСКЕ
ТВРЋАВЕ

Током археолошких ископавања простора 
Унутрашњег утврђења Београдске тврђаве које je 
трајало са прскидима, од 1948. до 1981. године, 
пронађсна су, порсд двс оставс новца, 275. 
новчића y распону од I до VI и од X до XIX 
вска. Широк врсменски распон нумизматичких 
налаз а  с в а к а к о  je  одраз в и шс в с ко в н е  
градитељске активности на овом простору, 
развоја новчане приврсдс и историјских збивања, 
чије најбоље сведоке представљају две откривене 
оставе новца: Прве, од два цскина Доменика 
Контаринија 1659-1675, похрањене вероватно 
1688. го д и н е , и друге  од 334 нових 
румија-махмудија Махмута II 1808-1839, 
сакривених 1821. године.1

Каталог новца прати публиковање резултата 
истраживања Унутрашњег утврђења и бићс као 
и поменути рад подсљен на више делова.2 У 
првом дслу биће обрађен римски и византијски 
новац VI вска, укупно 39. новчића: 37. римских

и два византиј ска .  И а к о  малоброј ан ,  
нумизматички материјал нам пружа уобичајсну 
слику циркулаиије новиа коју нам дају и налази 
са осталих локалитета Бсоградске тврђаве.3 Тако 
јс оптицај новца I и II века слабо изражен, да 
би сс, са појапом колонијалних ковања y првој 
половини III века на овом простору појачао. 
Након друге половине III века циркулација 
новца ce интснзипира и достижс максимум са 
инфлаторским емисијама III и IV века, када 
сс послс 378. године смањује и почетком V века 
прекида. Поновни почстак оптицаја новца y VI 
веку везан јс за успостављање византијске 
власти на овом простору и оживљавања 
новчанс привредс.4

На крају овог кратког комснтара додали 
бисмо, да римски и византијски новац про- 
нађен на простору Унутрашњег утврђења Бео- 
градске тврђаве припада уобичајеним смисија- 
ма новца.

H A П О M F. H Е

1 В. Иванишевић, Осшаве urypcKoi новца са Бео- 
ipadcKC тврћаое. Годишњак града Београда 30 (1983), 
27-37.

'  М. Хаии-Псшић, Рад y овом броју Голипш.ака 
града Београда.

Подаци Научно-истраживачког пројекта Бео- 
градска тврђава.

4 В. Иванишевић, Визинтијски посиц са Б  cot pad- 
ске wephunc, Нумизматичар 10 (1987), 88-107.
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RIC Roman Imperial Coinage I-IX, London 1966-1981.
HKB Б. Борић-Брешковић, Honan колоније Виминацијума, Бсоград 1976.
M1B W. Hahn, Moneta Impcri Byzantini, I, II, Wicn 1973,1975.

УН УТРЛШ Њ Е УТВРЋЕЈБЕ б е о г р а д с к о г  г р а д а

АВЕРС РЕВЕРС

Број Датовањс Рефсренца Тсжииа Промср Оса

РИМСКИ НОВДЦ 
ARELATE 

КОПСТАНТИН I 307-337

Фолис SOLI 1NV-I-CTO COMITI
IMP CONSTANTINVS P FAVG Сол стоји надесно, дссна рука уздигнута, y лсвој
Ilonpcjc y оклопу са ловоровим вснцсм налсспо. глоб. M F/( )
1. 316 RIC 93; 103 2.51 20 12

ROMA 
ВРЕМЕ ТИБЕРИЈА 14-37

Ac S-C
DIWS.AVGVSTVS.PATER Орао стоји на глобу.
Глава са зракастом круном иалсво.
2. 16/22 RIC 3 9Ј4  28 7

ВЕСПАЗИЈАН 69-79 

Дупоидиј FELICITAS PVBLICA S-C
IMP.CAES.VESP.AVG.P.M.T.P.COS.VI. Фслицитас стоји налсво, лржи кадуцеј и рог изоби-
Глава са ловоровим венцем иалесно. л>а.
3. 75 RIC 567 13.26 27 7

ТРАЈАН 98-117

Дупоидиј SENATVS.POPVLVSQVE.ROMANVS
IMP.CAES.NER.TRAIANO OPTIMO Фслицитас стоји на лсво, лржи кадуцеј и рог изоби-
AVG.GER.DAC.P.M.TR.P.COS.VI.P.P. ља.
Глава са зракастом круиом палесио
4. 114/7 RIC674 11.94 27 1

МАРКО АУРЕЈ1ИЈЕ 161-180

Дснар TR.P.XX.IMP.IIII.COS.III. VIC/PAR
M.ANTONINVSAVG.ARM.PARU I. Викторија стоји иалссно, лржи палму и штит.
MAX
Глава са ловоровим венцсм падссно.
5. 166 RIC 163 2.90 20 12

ГАЈ1ИЈЕН 253-268

Антоиинијан DIANAE CONS AVG
IMP GALLIENUS AVG Срна на д.
Глава са зракастом круном палсспо.
6. 260/8 RIC 176 240 20 11
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М АРИЈА ВАЈАЛОВИЋ-ХАЏИ-ПЕШ ИЋ

MEDIOI-ANUM 
АУРЕЈ1ИЈА11 270-275

Лнтонинијан FORTVNA REDVX
IMP AVRELIANVS AVG Фортуна седи и држи рог изобиља и кормило.
Попрсје y оклопу и са зракастом круном надссно. Поред столице точак./0
5. 270/5 RIC128 2.88 20 8

SISCIA 
КЈ1АУДИЈЕ II 268-270

Аитомипијаи LAETITIA AVG Ластиција стоји улсво и држи рог
Попрсје са зракастом круном надесно. изобиља и веиац.
8. 268/70 RIC181 1.57 16 6

АУРЕЛИЈАН 270-275 

Аитоиинијан IO V ICONSER
IMP AVRELIANVS AVG Цар лево прима глоб ол Јупитсра / Р
Попрсје y оклопу и са зракастом круном надесно.
9. 270/5 RIC 225 3.35 23

IIPOG 276-282

Антонинијан
IMP C M AVR PROBVS AVG
Попрсје y драперији и са зракастом круном надссио.
10. 277 RIC 607

Антонинијан
IMP C М AVR PROBVS AVG
Попрсје y империјалној одежди и са зракастом кру- 
ном надесно. У десмој руци скиптар.
11. 276/82 RIC 810

P M TR Р COS Р Р
Цар између лва стаидарла, дсспа рука узлигпута y 
лсвој држи скиптар. /ХХ1А
2.76 21 12

VIRTVS PROBI AVG
Марс корача надесно носећи тропсј и копље.
/XXII

3.05 23 6

ЛИ11ИНИЈЕ I 307-323 

Фолис IOVI CONS-ERVATORI
IMP LIC.LICINIVS F AVG Јупитер стоји налево, држи Викторију и скиптар.
Глава са ловоровом вснцсм надесно. Код ногу орао. B/SIS
12. 313/5 RIC 8 4.26 21 7

КОНСТАНТИП I 307-337

Т1 = Фолис
IMP CONSTANTINVS P F AVG 
Попрсје y оклопу, ca шлемом и ca ловоровим вен- 
цем иадесно.
13. 318/9 RIC 53

КОНСТАНТИН II 337-340

Т2 = VICrORIAE LAETAE PRINC PERP 
Две викторије стоје и лрже штит са натписом 
VOT/PR /( )IS
2.79 19

Фолис
CONSTANTINVS IVN NOB C 
Глава са ловоровим вением надесно.
14. 321/4

CAESARVM NOSTRORVM
У венцу VOT/X /ESIS

RIC 182 2.23 19 12

KOIICTAIIC 337-350

Фолис FELTEMP-REPARATIO
D N CONSTA-NS P F AVG Пар иа прамцу држи Викторију и заставу.
Глава са ловоровим вснцем надесно. /BSIS( )
15. 348/50 452 24
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УН УТРАШ Њ Е УТВРЋЕЊ Е БЕОГРАЛСКОГ ГРАДА

КОНСТАНЦИЈЕ II 337-361

Фолис FELTEMP-REPARATIO
D N CONSTAN-TIVS P F AVG Цар убија палог кон.аника.
Попрсје y драперији и са диадсмом од перли I /ASIS(S)
надесно.
16. 351/5 RIC 346 2.36 21 6

ВАЈ1ЕНТИНИЈАН I 364-375

Фолис GLORIA RO-MANORVM
D N VALENTINI-ANVS P F AVG Цар надесно, y лсвој руци лабарум, деспом
Попрсје y драперији и са диадемом од перли вуче заробљеника. / TSISC
надесно.
17. 364/7 RIC 5а 2.06 18 6

НЕОДРЕЂЕН

Фолис
Попрсје y драперији и са диадсмом од псрли 
надесно.
18. 364/78

SECVRITAS-REIPVBLICAE 
Викторија налево, лржи всиаи и палму.
/( )SIS
2.47 17 12

SIRMIUM
КРИСП

Фолис
FLIVL CRISPVS NOB CAES 
Глава са ловоровим вснцсм надесно
19. 321/4

ALAMANNI A DEVICFA
Викторија на десно, држи тропеј и палмипу
гранчипу. /.SIRM.

RIC 49 2.29 18

КОНСТАНЦИЈЕ II 337-361

Фолис FELTEMP-REPARATIO
D N CONSTANTIVS P F AVG Цар убија палог коњапика. /ASIRM
Глава са ловоровим венцсм надесно.
20. 351/61 RIC 52; 69 1.53 18 6

VIMINACIUM 
ФИЛИП I 244-249

Велика бронза 
IMP М IVL PI IILIPPVS AVG 
Глава са ловоровим венцем надесно
21. 244/5

P M S C-olvim/AN VI
Псрсопификација иалсво. Код ногу лево бик, 
десно лав.

НКВ 617 18.20 30

ТРЕБОНИЈЕ ГАЛ 251-253

Средња бронза PM S-CO LVIM  /AN XIII
IMP C G ALLVS P FELIX Псрсонификација налево. Код ногу лево бик,
Глава са ловоровим венцем надесно. десно лав.
22. 251/2 IIKB 1523 9.74 26 12

51



МЛРИЈЛ БАЈАЛОВИ ћ-Х Л иИ -П ЕШ И Ћ

DACIA 
ТРЕБОНИЈЕ ГЛЈ1 251-253

Срсдља бронза
IMP C VIBIO TREBON G ALLO 
Глава са ловоровим вснцсм надесно. 
23. 251

PROVIN-CIA DACIA /AN V
Пакс са маслииовом гранчицом и скиптром,
лсво орао са венцем, десно лав.
8.99 26

HERACLEA 
АРКАЛИЈЕ 383-408

Фолис
D N ARCADI-VS P F AVG
Попрсје y оклопу лраперији и са диадемом
надссно.
24. 392/5

GLORIA ROMANORVM
Цар спреда y десној руци застава y левој
глоб. /SMHB

RIC 27b 4.50 23 11

THESSALONICA 
URBS ROMA

Фолис
VRBS ROMA
Попрсје y импсријалној одежди и са шлемом 
надесно.
25. 330/3 RIC 188

Вучица доји близанце. 
/SMTSE

2.34 19

CYZICUS 
Констанције II 337-361

Фолис
DN CONSTAN-TIVS P F AVG 
Глава са диадсмом од перли надесно. 
26. 347/8 RIC 49

VOT/XX/MVLT/XXX 
У ловоровом венцу. /SMKA

1.58 15 12

ANTIOCIIIA 
ГАЛЕРИ1Е 305-311

Фолис
IMP C MA MAXIMIANVS P 1- AVG 
Глава са ловоровим вснцем надесно. 
27. 300/1

GENIO POPV-I.I ROMANI 
Гениј стоји налсво, y дссној руци патера, 
y лсвој рог изобил.а E/KV/ANT 

RIC 546 9.14 28 12

НЕОЛРЕЋЕПА КОВНИЦА 
НЕОДРЕЋЕН.

Глава са ловоровим венцем падссно. 
28. I-III

Излизан
6.30 24

Аитоминијан 
G AI Л .IEN VS AVG
Глава ca ловоровим вснцсм падесно. 
29. 260/8

ГАЛИЈЕН 253-268 

Излизан.

1.72 19
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УНУТРАШ Љ Е УТВРЋЕЊ Е БЕОГРАДСКОГ ГРАЛЛ

Ллтонинијан 
Глава налссно.
30.
31.

.260/70
260/75

НЕОДРЕЋЕН

Т2 = Иглизан

1.77
2.18

17
20

КОНСТЛШ 1ИЈЕН 337-361

Фолис
EL IVL CONSTANT!VS NOB C
Попрсјс y оклопу и са ловоровим вспием
малесно.
32. 330/5

G LO R IA  EXERC-ITVS
Два војника ичмеђу две заставс.
/( )

2.21 18

Фолис
Глава са лиалсмом од псрли надесно. 
33. 336/41

НЕОДРЕЋЕН

GLOR IA EXERC-ITVS 
Два војпика између застава. /( 
0.81 14

Фолис
DN CONST AN -TI VS P F AVG 
Попрсје y драпсрији и ca диадемом од 
псрли палесно.
34. 351/61
35. 351/61

КОНСТАШ1ИЈЕ II 337-361
FELTEM P RE-PARATIO 
Цар убија палог кон.аника.
/( )

5.55
4.04

24
21

12
6

Фолис
Попрсјс y драпсрији и са диадемом од 
перли надссно.
36. 364/78 
Фолис
Попрсјс y лраперији и са диадсмом од псрли 
надесно.
37. IV

НЕОДРЕЋЕН
GLORIA RO-MANORVM
Ilap надеспо, y лсвој руци лабарум, дссном
вучс заробл,еиика.
1.65 16
Излизан

16 нумија
D N IVSTINIANVS P P AVG
Ilonpcjc y драперији и диадсми спреда.
38.* 542/7

1.18

ВИЗАПТИЈСКИ МОВАЦ 
ЈУСТИНИЈА11 I 527-565 

THESSALONICA
AISP, изнад +

MIB 169d 5.90

12

18

/TES

22

20 иумија
Цар и царица иа престолу спреда. 
39. 569/70

ЈУСТИН II 565-578 
THESSALONICA

К изиад 0(К *С ), LANNO.dE 

MIB 70с 5.43 22

/TES

12

Н А П О М Е Н Е :

',ч В. Иванишевић, Визаншијски ноаац са Бео- v> Исто, бр. 28.
ipadcKL' терћаве Нумизматичар 10 (1987), 88-107, бр.
14.
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МАРИЈА БАЈЛЛОВИЋ-ХЛЏИ-ГШ М ИЋ

Marija Bajalovic Hadzi-Pesic

TH E INSIDE FORTIFICATION OF THE BELGRADE FORTRESS (I)

'Hie Inside Fortification of the Belgrade Fortress was a 
separate fortified unit in the northwest part of the UpperTown 
(fig. 1). Constructed in the 12th century during the time of 
Byzantine domination it was later -  under I lungarian autho
rity, but also during the reign of some Serbian rulers -  the 
center of political and military administration of the Belgrade 
region. During the reign of the Despot Stefan I^azarevic it 
became the Despot’s court and after the Turkish conquest it 
became the Turkish Narin until the end of the 17th century 
when this area was fused into the re-constructed Austrian 
fortress. As an exceptionally significant part of the Belgrade 
Fortress, the Inside Fortification underwent several building 
reconstructions in its six-century-old life following the deve
lopment of military technique. These changes and thesequen- 
ce of culture layers saw the light of the day through archaeo
logical excavations (fig. 2).

Archaeological excavations started in 1942 and lasted 
with longer interruptions until 1980. Particular, more impor
tant comprehensions, which resulted from the researches, we
re published in separate volumes. Complete results incorpo
rating new data in respect of various phases of t he appearance 
of the Inside Fortification will be published in several sequen
ces in this annual. In this paper there are data on the Roman 
castrum, which partly lay in the area of the later Inside For
tification.

'Hie Roman military camp inSingidunum, the first stone 
fortification in the area of Belgrade, was constructed in the 
course of the 1st century of the Christian era within the fra
mework of the province of Upper Moesis. '1Ће construction 
and life of the castrum are reliably linked with the arrival and 
stay of the IV Ioigia Flavia from about A. D. 100 until the 
end of the antique period. In the course of archaeological 
investigations its northern gate (Portapraetoria) was uncove
red, which is the first discovered gate of the castrum, the line 
of the spread of its northwestern wall was ascertained and a 
smaller part of its southwestern wall was located.

ITie northern gate, made within the framework of the nor
thwestern wail facing the Danube.consistedoftwotowershaving 
the formofasligh tlyelongatcd rectangle.'1Ће tower I (measuring 
7.50 x 6.25 m) was recessed with regard to the wall which leaned 
against its eastern part.'Hie tower 11 with coasiderably damaged 
base (measurements about 7.50 x 7.00 m) was also recessed but 
leaned against the wall by its northwestern side. Bearing in mind 
the opposite sides of the tower the iaside area of the northern 
gate of the castrum might have had the size of 6,(X) x 3,50 m 
(fig. 3-7). 'Ihe coins of the emperor Traian, as well as many 
fragmentsofceramicware found in the layers around the tower, 
date the appearance of this complex to the early 2nd century 
(fig. 10, 12).

The second remainder of the Roman cast rum was found 
in the direction of assumed line of the spreading of the sou
thwestern wall. It is a part of the wall of regularly dressed 
stone paralelepipeds found under the remainsof the medieval 
tower (fig. 8, 9). On the basis of the coins of the emperors 
Constansand Valcntinian, the layers in which this wall rested 
were dated to the 4th century.

Comparing the level of the remains of the Roman fortifi
cation in tlie future area of the Inside Town with the levels of 
the remains on the other parts of the UpperTown plateau, we 
have stated that the Roman builders followed the outline of 
the ridge, so that the northwestern wall from the northern tower 
descended towards the nort heast differently than that one facing 
the southwest. On one side this difference measured 3 m and 
on the other it was 10 m.

While the remains of the walls of the castrum have been 
preserved inavcryfragmentedstatehereandthere,theculturc 
layers from the Roman period spread over almost all the re
searched areas. 'ITie thickness of the Roman layer around 
the northern gate and along the northwestern wall measured 
around 2 m. There were found fragments of varied ceramic 
vessels: amphoras, censers, jugs, luxury bowls and plates in 
terra sigillata technique or its imitation, with barbotine de
coration, as well as simple pots (fig. 13,15). According to the 
stylization of motifs on some sherds we have ascertained that 
pottery was imjxirt from the workshops of eastern Gaul, in 
particular Rheinzabern, in the course of the 2nd and 3rd cen
turies, as well as the influence of these vessels on local pro
duction (fig. 10, 11).

In the oldest culture layers from the end of the 1st and 
the beginning of the 2nd centuries we ascertained that lamps, 
luxury small bowls and amphoras must have been imported 
from the north Italic workshops (fig. 12, 14). A fragment 
of an amphora from this group reveals the stamp of the 
emperor Augustus (fig. 11/3). Aside ceramic ware there was 
a good quantity of the remains of legulae of which should 
be mentioned those with the stamps of the IV I^gia Flavia 
(fig. 11/1,2).

In the northwestern part of the castrum were found 
coins of many Roman rulers. Initial information on the pre
sence of the Romans beginning with the third decade of 
the 1st century is given by the coins of the emperor Tiberius. 
Roman mints used to send their emissions throughout the 
2nd and 3rd centuries. Since the latter part of the 3rd century 
appear the coins of the mints in Siscia, Sirmium, Vimina- 
cium, Mediolanum, Dacia, I Ieraclea. Thessalonica, Cysicus 
and Antioch. I he detailed catalog of the unearthed coins 
(author V. Ivanisevic) is attached to this paper.

The destruction of the castrum of Singidunum began 
in the mid-5th century, during the attacks of various tribes 
who were moving in the period of the Great Migrations.
I Iuns destroyed its walls in 441. According to historic sour
ces, the fortress was restored by the emperor Justinian in 
the 6th century, but in the field no traces of structures from 
this period have been found. Hie ruins of the castrum were 
probably used partly in next centuries as well, because the 
northwestern wall was the bordering line up to which the 
early medieval necropolis from the 10th-l 1th centuries stret
ched. 'I he final disappearance of this strong fortification 
took place in the mid- 12th century, when this space became 
a separate fortification in the period of rule of the emperor 
Manuel Comnenus.
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