
ЉИЉАНА БЈЕЛАЈАЦ Годuшњак zрада Беоzрада 

"Њ. ххvп - 1980. 

НАЛАЗИ ИМИТАЦИЈЕ РЕ1ЪЕФНЕ TERRA SIGILLATA-E СА 
БЕОГРАДСКЕ ТВРБАВЕ 

3деле рељефна украшене terra sigH1a
ta-e 'које су, због лошије фактуре и ,непо

стојане глазуре, као и рељефа, IНИже умет
НИЧlке вредности, у литератури познате под 

називом имитација tеша silgИlаtа-е, први је 
сакупио Laj:os Nalgy, 1945. године, опреде

ливurи их тада као ~роизвод радионице у 

Сисцији.1 Данас је у -провинцији Панони
ји ут,врђен чита·в низ локалитета на који

ма су нађени калynи за прављење имита

ције terra sil~iil1arta-e. Зна 'се да су TaКiBe 
радионице радиле поред А'квин.кума, где је 

откривена читава керамичка четврт, у 

Горс.иуму, Мурои, Сирмију,му И Сисцији.! 

Производи -ових раДИQница евидентирани 

су на МНОГИМ мањњ'\'l IИ веhим локалитети

ма што указује -на једну ширу продупщију 

и добру дистрибуциО'ну везу :како КОПlНе

ним, тако и rводеним путевима. 

Мање пуБЛJ1lкованих по,.дата,ка имамо оо 

СЛИЧlНИМ центрима у суседној Мезији и Да

кији. Објављив'ањем .калупа и неколико 

здела из Маргу,ма, Bogdan Ru'tkowsk'i је 

скренуо пажњу на још једну, ,см,гурно већу 

грнчарску радионицу чији су се про'Изводи 

користили И ван Маргумске области.З "у 

Археолошком .музеју у Софији су два ка

лупа, један скоро цео и богато украшен, 

за који ,се не зна ближе место :налаза сем 

да је са подручј'а Доње Мезије.4 Бутово, је

дан од најзнача}нијих занатских центара у 

Доњој Мез-ијм, имао је развијену грнчар

СКУ производњу разних артикала и ту се 

вероватно ПРОИЗВОд'ила .и рељефна tепа 

sigШаtа' 

у Дак.ији, такође, нису ре'ЈЖИ налази 

ове врсте керамике.6 Опецифича'н матери
ј ал је нађен у Ромулу где су откривене 

грнчароке пеliи, калУ'ПИ и печаТIИ што све

дочи о широј проду.кцији.7 Ова локална 

teI'lI'a ,SiJgiИаtа, израђИlвана у форми тањира, 

чији 'су обод iИ језичаста дршка рељефно 
украшени, има богат репертоар орнаме

ната.в 

Иако (;У нам у Горњој Мезији за сада 

једино познати калупи 'Из радионице у 

Маргу.му, зделе рељефно украшене terra 
s'iJg.i·Шаtа-е локалне производње су чести на

лази у СИНl1Идунуму,9 Виминацијуму и 'по

себно у логорима и насељима дуж Дунав

ског лимеса, а у ХОРИЗОН'DИм:а II до почет
ка 111 века.ЈО 

Пошто је то <време добијања муниципал

ног статуса 'и развоја градова у Горљој Ме
зији, са ове веh.и:м потребама, !QBe бројнмјег 
становништва, долази до процвата занат

ства. Оигурно да је ту предњачио развој 

грнчарсжих производа као 'Основних 'и IHe
опходних у пра'ктичном животу. "Увоз ке

рамичких проИ'З'вода, иако .наСТЗlВљен, није 

био довољан и локални грнчари, 1К0пира

јуhи импортне римске облике iИ технике 'и 

комби.нујуhи их са наслеђеним елементи

ма из домородачког грнчарст.ва, задовоља

вају )'IKYC rИ Iпотребе ромаНИЗОВаЈНОГ станов

ништ.ва :и 'Староседелаца. Terra Si:gИ1'ма, -као 

лу~сузна и СК)'IПа роба, није била доступна 
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СВИМ ,слојевима стаНОВНИIIIтва, а пошто је 

била мода времена у којем се производила, 

сигу;рно, предствљала је изазов за дома

ће гричаре. Само локални ма}стори нису 

имали знање потре5ЋО за посебну тех'иоло

гију њене производље, а ни уметничке 

склоности неопходне за израду калупа. 

Слободно посматрано .и на овај начин 

може се претпоставити да је имитација 

terr·a sigil1arta-e прављена, као и многи 
други керамичК'и ПРОИЗВОДИ, у више цен

тара. 

задржаhе1\iО се само на рељефно украше

НИМ зделама са IИСокопавања каструма на 

Великом Калемегдану и канаба у Доњем 

граду" (Т. 1, II, IЩ,са изузе'l'КОМ једног 
примерка зделе из цивилног насеља Син

гидунума (Т. I11). 
Ови наши фрагменти су од здела које 

чине варијанте типа Drag. 37. Сем у 'Изу
зетним случајевИiVIа (Т. Vl), ове зделе су 
ниже, здепаС'Nfје, често веома дебелих зи
дова и само у основној линији прате фор

му типа Dгаg. 37. Израђене су од средње 

Табља 1 - 1. здеља са лок Ко'Н.а1С 1Сњеzuње Љубице. 2-5 фраZ.lttе'Њти здела са БеоzрадС1Се твр
ђаве. 

ТаЫе 1 - 1. BowL deriving јтот the site Konak ој Princess Ljublca. 2-5 Fragments ој bowLs from 
the Belgrade Fortress. 

Без претензиј"а да rpешимо нека битна 
питања сигурног порекла и прецизног да

товања имитације terrra s!igiHata-е, за шта 

у основи за сада -нема довољно елемената, 
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пречишћене земље, тамније и светлије цр

вене, понекад жућкасте боје .лечења са 

оранж-црвеном глазуром која се љуспа 

или отире. Поред тога што им је глазура 



8 

нешто тамнија, за ове зделе очигледно да 

Је технолошки поступак прераде глине, пе

чења и обраде површине .исти као за број

не друге облике посуда израђених у радио
ницама локалних грнч:ара. 

Дања, рељефна украшена половина зде

ле, :к:оја је израђивана у калупу, обично 

почиње хоризонталним низом 'вишеструких 

јајница оваЛЈне, скоро кружне, линије. За 

разлику 'Од издужених јајњица са два-три 

(;трука ,која је уобичајена на импортним 

посудама l'алске и германске продукције, 

~.o. 
'~,.I . '1. 

. . I \ 
9 . l\ 

Таб.аа П. Фраz"и.еnтu здеља са Беоzрадске твр
ђаве. 

ТаЫе П. Fragments ој bowls јтот the BeLgrade 
Fortress. 

уочава 'се као заједничка кара'Ктеристи.ка 

локалне terra s'igiblata-e да су јајнице обич
но четвороструких, петоструких, чак некад 

шеСТОРОС1'РУКИХ линија . АнаЛОDије за ова-

НАЛАЗИ ИМИТАЦИЈЕ TERRA SIGILLATA-e 

кав јајасти орнамент су директне на зде

лама :провинцијске t-erra 'эi.gi1'liаtа-е у Па

нонији, Доњој Мезији и да!кији. 12 Јајнице 

могу стај ати .слободне, а и са -обе стране 

УОКЈВирене штапиhима -са кугластим завр

шецима, 'или су ,смештене у квадратна ме

топе-ка паља са куглицама на угловима (Т. 

1/1, 5; П/8). На нек,им примерцима лошије 

производње између неправилно изведених 

јајница су кружни или .еузаети у.:юраси (Т. 

II16, 7, 11). 

15· 

Табља IП. Фраz.м.е1tТU здеља са Беоzрадске твр
ђаве. 

ТаЫе IП. Fragтents ој bowls јтот the Belgrade 
Fortress. 

Испод овог низа орнамент је образован 

од једног ИЛИ више редова најчешhе неког 
флоралног мотива који се 'Понавља !ИЛИ су 

на сличан начин, у хориз'О.нталним низо-
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вима око зделе, приказане различите жи

вотиње у покрету. Некада је то комбина

ција биJыихx !и Ж!ивотињских представа 

као на фрагменту зделе украшене -са три 
низа розета, зечева и листића (Т. III /19). 

Иаосо !Се флорални :r..roтив по правилу по

навља, какЭlВ се Y'ro1caK добиј-а <из наших 
фрагмената, донекле ,се разликује здела 

са табле 1/1. Ова посуда, која је с-ољиднији 
рад како у ювал'итету фактуре и глазуре, 
тако 1и 'Композиције орнамента, представ

ља један од наших најбољих примерака. 

Овде орнаме.нт ,само у општем утиску и по

јединим детаљима одговара 'Оном 'на дру

гим фрагментима здела. Испод низа четво
рост.рУ.кЈих јај.ница смештених у квадратна 

метопска поља 'са куглицама на угловима 

је венац ловоровог JIIишhа прекинут на два 

места с велИi~ИМ, наспрам:но постављеним, 

розета'Ма .испод којих ~y гроздови. Одсту

пање од у'Оченог правила је што је изнад 

ловоровот венца само половина зделе укра

шена НИЗОМ розета у -круговима. Испод Iвен

ца, ,на једном делу, у реду су постављене 

че'I'ИРИ 'розете чиј е -су петељке спирално 

овијене око ЊИХ. У целој 'Овој IIlОТПУНО 

флоралној композицији, као да је случајно 
ту, поред једне велике розете је шематска 

представа .птице у покрету. 

Највеhи број фрагмената здела рађених 

у им.итацији terra silgiШlаtа-е потиче са иско

narвaњa у Доњем граду ЛО'К. "Канабе" из 
1962, 1963. и 1968. године. Сем неколико 
фрагмената из укonа 'с мешаним матери

јалом, ова врста -керамике је углавном на

лажена у :нај!НиЖ'им 'СЛОјеви,ма, најчешће 

изнад саме здравице. На жалост, прецизно 

датовање слојева ,није бил'О могућно утвр

дити. Као једина 'Одредница за хронол'Оги
ју овде може да нам послужи о'стали .кера

мич-ки материјал из ових целина. То су 

зделе !Ј10лусферичне форме, благо увученог 

и прстенасто ПРОфИЛlисаног обода, 'Чија је 

површина бојена или фирнисована, а гор

њи део украшен пе'Чат.но изведеним розе

тама, листОвима и кружићима. Појављуј у 

се rИ судови са три дрш-ке 'Чији је вратни 

део ТЭlК'ође у,крашен печати-им орнаментом 

сличних [Мотива. Од облика импортне terra 
sigd[[ava-e јЭIВља се тип Drag. 18/31 и Drag. 
32. Наведени и 'Остали керамички ,материјал 

из ОВИХ ,слојева може се ш·ире датовати од 

краја 1 до !Краја II века.13 
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Са ископавања легијског логора - лок. 
Велики Калемегдан потичу две фрагменто

ване зделе из еонде 1, блока 2, истражи:ва

ња 1976. године (Т. 1/4, ПIl14). Нађене су 
у lВeoMa сложеној ситуацији, на нивоу тре

ћег хоризонта, а у затвореној целини из

међу два малтерна пода. Пошто је на нивоу 

овог пода, мада у другом блоку, нађен до

бро очуван бронзани новац Хадријана, !ко
ји означава term1iJnlus ipDst quem за наста

иак грађев'ине са портиком, којој припада 
доњи под, :могао би се материјал између 

ова два пода датоваrn до средине II века. н 
Сем керамичког материјала, у 'Овом слоју 

није било ДРУГИХ налаза. Поред две поме
'Муте зделе, овде је и једна иМ'Портна зде

ла израђена у техници terra ,stg'illata ло
шије израде, 1iИII Dra:g. 35, )"крашена по 

ободу бобицама 'Које образују мотив сти
лизованих гроздова. Ту су и фрагменти 

судова са три дршке, фир-нисоване и боје

не површине, лонци и зделе сд жуh.касте, 

каолинске земље, песковите фактуре, .не

колико фрагмената 'каД\Ионице и једна да'Ч

ка шоља. О;вај материјал, иЗ/к'О не бројан, 

а ни Iпсуздан з'а неко прецизније датовање, 

.није у С,У1протности с претходном nретпс

ставком ХРОНОЛОШ,К'Ог одређивања сл-ој а у 

II век . 1 б 

Једина цела здела, са подручја цивил
ног насеља Сингидунума је из јаме у по

друму КоиаlКа кнегиње Љубице. 1О У овој, 
као и у другим двема јЗi"lама, једини са

држај чини керамика к'оја је по ,својим ти

полОшким И другим особинама истовреме

на,11 Материјал из јама, којем припада и 

наша здела, потпуcrю је мсти са оним из 

најстаријег хор.изонта на простору лока

литета испред Филозофског факултета. 

Овом хоризснту припадају КУће 'ОД пле
тара и јаме за отпатке датоване новцем и 

аналогијама материјала у прву .половину 

II века.18 Заједно са зделом типа Dr,a:g. 37 
у И'МIитацији terra s1gti1l1a1a-e садржај јама 
из lПодрума Кона-ка кнегиње Љубице 'Чине 

бројне зделе, варијанте типа D.r,ag. 38 -као 

и тањири и зделе типа Пгаg. 35 и 36, из
рађене, такође, у ммитациј.и terra sigiiJ:l'ata-е. 

Поред 'Ова два типа ·који ,се 'Издвајају ве

ВИМ бројем целих и фрагментованих су

дова, појединаЧlНИ комади различитих дру

гих 'Облика 'Одговарају материјалу из стра

тиграфсжи датоваНlИХ слојева на друг-им 

локалите'I'има у П век. 19 



з 
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Табл.а lV. Mapzy.tt. 1-3 Щ1Ј1.уnu, 4-10 фраz.м.еnтu здела. 

ТаЫе JV. Margum, 1- 3 molds, 4-10 fragments ој bow~s. 
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Неколико фрагмената лровинциј ске 

terra ,sigПlаtа-е, који су нађени у ·слоје

вима где је присутан и 'каснији материјал, 

не искључује :могућност датовања неких 

здела у млађи период, мада не даље од 

почетка III Ј3ека. 
Фрагменти овде приказаних здела СУ 

малобројни, као и на другим локалитети

ма, који су публиковани, па је разумљиво 
што потпу:них аналогиј а немамо. Поред 

основне 'сличности у изгледу и СТИЛУ, ПО 

којој 'се 'овај материјал издваја, директне 
аналогије се своде на детаље украса. Поје

диначни мотиви украшавања који се 'ко

ристе на зделама нађеним у Сингидунуму, 

могу се видети на terra si'gillata 11: локалне 

продукције једног ширег подручја које 
обухвата већ поменуте центре У Панонији, 
Мезији и Дакији. Ова сличност у детаљима 
орнамената претпоставља и заједнички 

узор као једно од могућих 05јашњења. 

Највећа 'сличност нашег материјала је 
са оним из Маргума. На ову производњу 

као "Маргум стил" први је указао BQgdan 
Rrифkоwski објављивањем калупа и неко
лико фрагмената здела ,са овог налаЗИШ1'а. 

Он је тиме доказао да многи КОl\'Гади за које 
се мислило да су прављени у Си-сцији, 

могу да пот,ичу из грнчарске радионице у 

Маргуму.20 

Ископавањима у Орашју код Дубравице, 
римском Маргуму, од 1947-1949. године 

откривена је и л'ончарска пећ. Аут·ори у 

својим првим извештај има ову пећ, која 

је у "НИВОУ најстаријег РИ.i\1СКОГ слоја, дату
ју у 1 век. На жалост, очекиваиа студија 
о материјалу и о овој пећи, 'која "по с.во
Јој конструкцији одговара пећима нађеним 
у великим центр.има римске керамичке ИН

дустрије у Галији и Германији", није иза
шла.21 

Фрагменти калупа 'и здела дати на фо
тографијама (Т. 1V) су откупи и 'случајни 
налази са подручја MaprYMa И налазе се у 
античкој збирци Народног музеја.22 

Посматрајући материЈал из Маргума и 
овај из Сингидунума цеЛQКJlпаи утисак 

одаје јединственост у фактури, боји лече
ња и боји, односно постојаности глазуре. 

Ка-о и у нашем материјалу, где постоје 
зделе са прецизније !Изведеним орнаментом 

и инвентивнијом композицијом, и овде се 
'Издвајају зделе и нарочито калупи В'ИСQ

ког квалитета (Т. IV 11, 2, 4, 8), и они ло-
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шије израде, ·схематизованог украса, једно

ставних МD'I\Ива који ·се .понављају (Т. IV/ 
5, 9). 

Поред 'калупа 'и већег број а фрагмената 
рељефно украшених здела, очигледан до

каз постојања грнчарске радионице за про

изводњу имитације terra sigtlllata-e је 
фрагмент трбуха и дна мање зделе. Ради 

се о једном неуспелом примерку без гла
зуре који је деформисан због излагања 

вис-окој температури у пећи. 

Зделе и калули из Маргума припадају 

варијантама типа DI1ag. 37, као и оне из 

Сингидунума. 

Директне аналогије појединачних еле

мената орнамента на зделама из Сингиду
нума и Маргума су: 

- фриз вишестру:юих јајница ,смеште

ни у квадратна метопска поља, са КУГЛИ

цама на угловима (Т. 1/1, 2, Т. 1V/1); 

- фриз мањих розета, равних латица 

(Т. III7, 9, ПV19, Т. 1V/8); 

- фриз мањих розета ПОБијених лати

ца (Т. I/3, III12, ПIl15, Т. IV/1); 

- низови већих и мањих розета у ор

наменталном пољу (Т. ПIl16, Т. IV/8, 10); 

- представе :животиља, вепра и пса (Т. 

ПI/20, Пl13, Т. 1V/4, 3, 10). 

Најближе анаЛОl'ије здела рађених у 

имитацији terra sigil1ata-e 'Из Сингидунума 
са ОRима које су прављене у Маргуму до

звољавају логичну претпоставку да се ради 

о 'Истој радионици . Близина ова два рим

ска града и добра веза путева између ЊИХ, 

нарочито главног воденог пута Дунавом, 

такође говори у прилог 'I10Me. Ствар је да
љих истраживања, нарочито у Маргуму, 

која би !нам решила многа битна питања 

величине радионице, количине производ

ње, порекла .калупа и евентуалног времен

ског трајања рада радионице. Такође оста

је непознато докле се простирало тржиште 

које је к'ористило маргумске производе. 

Посматрајуhи примерке калупа и зде

ла којима располажемо и оне који су ра

није публик'овани, очигледна је разлика у 

ЊИХОвом квалитету. Ово указује !На могућ

ност да време :продукције 'ових здела мо

жда обухвата један шири период. Ако је 

појава имитације terra s'igillata-e условљена 



МОДОМ коју је донео увоз из познатих ј у

жногалских и средњогалских радионица, 

онда би и ова производња, к,оја га имити

ра, могла да почне доста рано. Она траје, 
можда, до момента економског процвата 

у доба Септимија Севера када масовни 

продор производа из Rheinzabern- a 'и 
Westerndorf-a у довољној мери задовоља
ва потребе тржишта и локалне раДИОНЈИце 

се оријентишу на производњу друге врсте 

керамике.2З 'у прилог овоме говори и си

туација на Београдској тврђави где локал

на имитација terra эigil1 ЗЈtа-е 'Припада 'ста
ријим ХОРИЗОН1'има, односно није евиденти

рана заједно са зделама RhеiлlzаЬеrn и 

Westel'nd1orf продукције. 
DЕшеs Gabler који заступа мишљење да 

је највећИ утицај над панон.ским радиони

цама извршио увоз каснојужногалске си

гилате сматра да је овај утицај, преко па-

НАЛАЗИ ИМИТАЦИЈЕ TERRA SIGILLATA-e 

нонског, деловао и на радионицу у Мар

ГУМУ. Он yrказује на СЛИЧНОст мотива ·ка

сног периода Banassac са оним:а 'Из Маргу
ма у представљању биљ'них мотива, јеле

на и тролисних елемената.24 Са друге стра

не, нарочито на 1Калупима 11 посудама ло

шије производње, појединачни :мот.иви ро

зета и листова имају ближе аналогије у 

средњогалским узорима.25 

Наравно, уз сав значај украсних елеме

ната преузиманих са импортних посуда не 

можемо занемарити локалну .компоненту 

која одређује посебан стил ових производа 

зависењи и од МОГУћНОС1'И И укуса самих 
грнчара. Даља истра:ж:ивањ'а би страти

l'рафским подацима и детаљнијом анализом 
материјала могла евенутално да издвоје 
различите фазе ове .производње 'која не 

подлеже већ оформљеНИЈ\1 критеријумима 

извора инспирације. 

КАТАЛОГ НАЛАЗА ИМИТАЦИЈЕ TERRA SIGILLATA-E 

1. Здела 'Гип Drag. 37. Испод јајастог орна
мента у квадратним ПОЉlИма, венац ЛQВ'ОРОВОГ 

лишћа на два места .пресечен велИIКИ.М розе

тама са гроздом IИСПОД. ПОДОВlИна эделе изнад 

венца има низ розета у круroвима, а у дру

гом делу су испод венца четири цвета 'око 

којих су сrтиpално овијене петељке са Jl'wc'Dи

ћима. Представа птице у покрету, окренуте 

на лево. 

Црвено печена, 'средње пречишћена зем

ља са таrм:није црвен{)м еја'јном гла,зуром 'која 

се отире.26 

3аштитню ископавање 1972. год. ПОдРУм 

Конака К'негиње Љубице. Јама. 

2. ВWр1ијаlНта типа Drag. 37. Мањи фрacr>

мент трбуха са шесТОРGСТРуКlИМ јајницама 

чији доњи део излази из ква'дра'I'Н:ИХ поља. 

Испод је делиi't1ИЧНО видљив Ю1з р'Озета. Црве

но печена зе.мља, средње пречишhена фактура 

и тамН'ије црвена, непостојана глазу:ра . 

Лок. Канабе, .соида 2/ 1968, кота 71.83. 

3. Варијанта типа Drag. 37. Низ мањiИХ ро
зетасавијених латица IНЊ месту где је 'Обично 

јајасти оОрнамент, испод хюјег "су два реда ети
лизованих листова ромбоидног 'облИ'ка.21 Црве

но печена, средље пре'fИшhена земља са 

оранж-црвеном глазуром. 

Лок. Канабе, сан,да 4, 5/1,963, о. с. XXVII. 

4. Ва'ријанта типа Drag. 37. Испод деJFИ
мично са'чувClНОГ дела с низом ipOзета је ред 

коса постављених ромбоидних облика испод 
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којег је низ JIIИС'Iшћа. Све'глоцрвена земља, 
средње пречишhена фактура и оранж-црвена 
глазура К10ја се отире. 

ЛОК. ВеЛWЮИ Калемегдан - к·аструм, сон
да 1/1976, блок 2, IX, о. С . , иепод малтерног 
пода. 

5. Ваl}JИјанта типа Drag. 37. Ио.под петоро
струких јај:н!Ица, УОКВИlрених стубић.има са 

КУГЛЭЈс'Гим завршецима, СЈЮбодних ЛОВ'ОРОВИХ 

листова. Црвено печена, средње пречишћена 
земља и тамније црвена глазУъ>Э к;оја се от.ире. 

Лок. Канабе, <.'Онда 7/1968, кота 73.81. 

6. Варија1iта типа Drag. 37. Између четво
рострук.их јај:ница' ~y овални, 'На доњем делу 
неш'1'О сужени, уюра,си.28 Л'оша изра.да, нерав

них зидова и непрецизно изведен{)г орна!Мен 

та . Светлоцрвена, средње преЧИШћена земља 

и ора:нж-црвена глазур'"Э која је са унутрашње 
стране тамнија iИ без сјз,ја. 

Лок. Кана'бе, сонда 2/1968, кота 71.83. 

7. Вариј анта типа Drag. 37. ПJtитки јајаети 
орнаменти, оваЛlНе л,иније, са куГЈГИцама .из

међу. Низ мањих розета, равних латица, и де
л.имично видљива већа розета.29 Црвено пе

чена, пречиwhена песюов!Ита земља !и ОРGШfж
-црвена, непостојана глазура. 

Лок. Канабе, сон:ц'а 4,5/ 1963. 

8. Варијанта типа Drag. 37. Иепод шесто
роструког јајастог орнамента, делимично еа

~;:YBaHa, nредста'Ва животиње, вероватно ма-
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ЉИЉАНА БЈЕЛАЈАЦ 

гарац. Црвено печена, оредње лречишв.ена 
земља и ОР'ЗrНж-црвена., непос'Гојаша глазура. 

ЛОК. Канабе, ссщца. 2/1963, о. С. хх. 

9. Баријarн'Га типа Drag. 37. Испод низа 
МаН>ИХ розета, на месту јајастог oplНaMeнтa је 
зрак,асто украшен огроугаюни елеменат 'И, ве

pOBa'NIO, Л(Yl1юовичасти уюрас .3О Црвено пече!На 
земља, средње П!речишв.ена фактура iИ тамни
је црвена, сјајна глазу.ра. 

ЛОК. Канабе, оанда 1/ 1963, о. с. XXVIII. 

10. ВЭlријЭlнта типа D'rag. 37. Делимичню 
сачуван lНиз велИКЈИХ рюзетасмештених У 

КВЗЈдратна поља. Црвена', добро npеч.ишhе:на 
земља и IМркоцрвеиЗЈ, сјајна rлазур!З'. 

Лок. Канабе, ,сюнда 4,511963, о. ,С. XXVII. 

11. Варијанта типа D,rag. 37. ВишеС'l'pуке, 
непраrвиЈПНО iИзведене, јајнице са сузастим у
КР\Э:СОМ 'Између.З ! Овет.roоцрвеио печена, сред

ње пречишhена земља и ораlНЖ глаЗУ1ра која 
.:е Qтире. 

Л'ок. Ка!Набе, улаз у МИ'l1Pеум, !ИСКIQпава

ља 1962. IIOдине. 

12. Варијанта типа Dr-ag. 37. Испод пе'ОО
р:оструких, широко IИЗвучених, ј·зјiНица lCY два 
низа мањих rpозета ,савијених л'атица.32 Црве
но печена, ·средње преЧ!Ишв.еиа земља и ораlНЖ 
глазутра која се О'I\Ире. 

Лок. Кarнабе, c'OIНдa 1/1963, о. 'С. ХХII. 

13. Вaipијarнта 'IlИпа Drag. 37. Доњи део 
зделе дебелих зидов'а и: дУбљег рељефа. Дели
мично сачуван фриз живот:ињ'Сжих представа 

у покрету. Раюпознаје 'се па'с у трку и испред 

њеха бик.3S Црвено печена, 'оредње пречишв.е
на земља и там:ноцрвена rлаЗYlра. 

ЉОК. К3Iнабе, С!ОНДа 1/1970, шут. 

14. ВаријаtН'та типа DTag. 37. Иопод четв·о
рlOСТРУКlИХ ја'јница кру:лше ЛМНiије lиа ХОРМ
зонталној ~ци JI1ИС'I1иhи лепезаC'I10Г облика. 
Светл'оцрвена, 'Оредње лречишhена земља и 
оранж-цРвена ГЛЗЗУ1ра ко}а 'се љyюrrа. 

Лок. Велики Калемегдан - KaC~YM, CQIН

да 1Ј 1976, блок 4, !Испод малтерног 1l!ода. 

1'5. Ва:ријанта 'illШ1а Drag. 37. На сачу;ваном, 
доњем делу, зделе видЉlИJВ К!РYJКIЮ1 медал:юн 

оа розетом у средини,34 а жпод низ розета 

савијених ЛаЈГица. Црвено печена земља, оред
ње пречишhена факТ,YIPа и оранж глазура ко
ја се 'ОЋИре. 

Лок. Канабе, оонда 2/19'63, 10. 'с. ХХ. 

16. В3IPијЗIНта ЂИпа Drag. 37. С:;,чувано 
прстеиас'ОО npoфилисЭЈНО дно и део троуха са 
IDOслеДIЫ1'М !НИзом орнамента од великих ро

зета.35 Оветлоцрвено печенщ 'средње пречи

шв.ена ЗeNIља и оранж гл·азура која се љуспа. 

ЛОК. Доњи грщц, к'в. Е ХХVПI/1978, у.к:оп 
уз ЗИД 4. 

17. Варијанта 'Ш1lПа Drag. 37. Испод пето
РlOст.руке, непра<ВIИЛНО 'Изведене, ja1jll-I'Ице доњи 
део трбуха је У'1Срашен ИDкошен.им ре6р!Има. 
Црвено пече;на земља', .'Оредње пречишћена 
факту,ра :и оранж-црвена тлазутра јачег сј аја. 

Лок. Канабе, {юнща 2/1963, 10 . 'с. ХХ . 

18. Варијанта типа DTag. 37. Фра['мент 

трбуха на чијем укrpашеном ПОЈЫУ је МОТИВ 

петорОЧЛЭЈНИХ листова на гранчица-ма. Сrветло
црвено печена, песковита пречишhена земља 

и Qрarнж-црвена глазура која се о'ш-:ер:е. 

Лок. КаЈНабе, сонда 1/1963. 

19. Варијанта ЂИЈпа Drag. 37. На 'I1рбуху 

трlИ хоризонтална низа, ГОРfЬИ ,чине розете 

равних лаN1ца, .дОЊIИ ОРЦОJllИЮИ JШi1,стови И 

средњи rp.eд су зечеви.З6 Светжщрвена земља, 

пречишв.ене l11еСЮQВ1Ите фактуре и орЗ(нж-црве-

не гла:зу,ре која се O'I1ире. .. 
Љок. КаЈНа6е, 'С'О!Нда 5/1963, о. ,С. ХХIII

XXV. 

20. ВаријЭЈНта типа Drag. 37. Фра'гмент до
њег дела -nрбуха зделе са делимиЧlIЮ са,чува

I-ЮМ npедставОЈ.".i вепра.З7 СветлоЦ'РlJ3er:но печена, 

средње пречишhена земља И та ... тоцрве.на гла
зура кој а се O'I1Иpе. 

ЛОК. ДОН>И град, КВ. Е - XXVIlI/1978, 
УIЮП уз зид 4, о. с. III-IV (у )'lЮIlу). 

КАТАЛОГ АНАЛОГНИХ НАЛАЗА ИЗ МАРГУМА 

1. ФР3lгмент обода и трбуха калупа. Ше
сторос~уки јај асти 'Орнамент у квадратни:м 

пољима (Испод којег је 'НЈИЗ розета СЗЈВ\ијeнrих 

латица и некюЛ\ИК!О ШТа'пиhа са !СЂИJI1ИЗОВЭНИЈ\оI 
јајницамЭЈ. Фино IПречишв.ена, QJ1IВO печена 

земља, веома кюмrrактне cтpYКТY1P€. 

НatроД!НИ музеј, :ИЈНВ. бр. 4140/I II. 

2. Део трбуха и дна калупа ма'оивиих зи

дова 'са ,юруж.њим О'ГВ'ор\О.ч за оДв'ОД ·воде на 

дну. ВццЉlИВа су два низа жив(УГиња у 'l1РКУ 
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(јелен, па'с, юоњ, птиц'а'). Црвено печена, добро 
преч:ишhена земља и глачана' ПОВp!Il1ИНа. 

Народни музеј, ИlНВ . бр. 4139/III. 

3 Део ф6уха и дна :КЗIЛ'Упа с !НИзом розе

та, представом пса у 'l1pKY IИ ј-ајг.стим мот-ивом: 
непРЗiВидног распореда. Оредње :nреЧЈИшhена, 
СВе'ГЛlоцрвено печена земља. 

Народни музеј, ,инв. бр. 4141!III. 

4. Фрагмент доњег дела трбуха веће зде
ле, ВЗlpијЭЈНта типа Drog. 37. Представе живо-



тиња У трку (вепар, коњ, паlС) између којих 
је украсни мотив розета са звездицама., а у 
најнижој зони штcmиhи са једноставним јај 
ницама . СвеТЛQцрвена, ,аредње .пречишhена 
земља и црвена глазура која се O'IМpe. 

Народни музеј, инв. бр. 4100.III. 

5. Варијанта 'I1ипа Drag. 37. Иorrод н'иЗа р;о
зета савијених латица су К'ОСо ПOlC'I'aвљени ду
га'Чюи J1iИСТОВИ. Светло-црвена, средње пречи
шhена земља и МрК!О црвен-касто фирни:сована 
ловршина. 

Народни ,музеј, иив. бр. 4199.1II. 

6. Вариј3IНта типа Dгag. 37. Испод јајастог 
орнамента одвојеног штаптиhtИма су .представе 
:ЖИВО'nИЊ'а у трку (срна, .пас) !и потК'ОВИчасти 

украс. Црвено печена, 'оредње пречишhена 
земља и оранж-црвена глазwа кroja се отире. 

Народ"" музеј, "нв. бр. 4196ОПI. 

7. Варијанта типа Drag. 37. Фр"а~ент ЂРбу
ха iИ дна мање зделе ук:рашен флора.лним 'Ор
HaMeH'l1ill.fa !1рзнЧ!Ица, JI1ИШhа и бобица између 
кюј.их I.:y представе пса IИ зеца . Ова здела је 
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неу-опео примерак, веровarгио је дошло до де
фОРА-fације при печењу. 

НЭlPодни музеј, ffifВ. бр. 4202 IП. 

8. ВаЈријarнта типа Drag. 37. ИСПОД два Irnза 
од малих и веЛlИКИХ рооета је врежа са ли

шhем винове .лозе (и :nРОЗДОDима. СвеТЛQцрве
на, средње пречишћена земља и ораНЖ-ЦР!8е
на глазура која се O'I1Иpе. 

Народни музеј, инв . бр. 4192 III. 

9 Варијанта типа Drag. 37. Испод низа РIQ
зета, без реДа, раабацани -су ст.ИJIlИЗ-ОВа;н:и: ли
стови и розете. Црвено печена земља, средње 
пречишhена фа'ктура и црвена глазура. 

Народни музеј, ИIНВ. бр. 4198 III . 

10. Варијанта 'I1JШа Drag. 37. Рељефна 
украшено поље завршава се низом велиКlИХ 

розета. Изна\Ц розета је деЛlИ'М'И9НО сачувана 
представа пса у трку. Средње преЧtишhена, 
светооцрвено печена земља и оранж-црвена 

глазура. 

НЭlPОДНИ музеј, икв. бр. 41971111. 
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FINDS OF IMITATION OF TERRA SIGILLATA WITH RELIEF 
DECORATION FROM ТНЕ BELGRADE FORTRESS 

Lji!jana Вје!ајас 

Bowls о! terra эigШаtа woith геНе! decora
tion, which, because о! the texture of poorer 
qua1ity a:nd unstable glaze, 'as wel1 as because 
of the геНе! of minor artistlc value, аге knоwп 
јп the Hterature as timИаtiоп о! terra s,j,gi11ata, 
were first collected Ьу Lajos Nagy 1п 1945, who 
determ:ned Љет as а product of the workshop 
in Siscia. No\vadays 'im the provinces о! Раппо
n:a, Моеэја a nd Dacia there is а \vhole sel'ies 
о! the sites оп which \уеге unearthed molds for 
maki:ng terra si.gШаtа. 

Although јп Моеэiа Superior were found the 
molds only [гот Ље workshop of Margum, the 
bowls о! reHe! decorated terra sigillata о! lоса1 
production used to Ье frequently found јп Sin
.s:idunum, Viminacium and part'icularly 1n Ље 
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~amps and sett1ements along the DЗЈ11иЬе Limes 
dnd .јп the hor:izons of the 2nd until the 
begin011'Lng of ,the 3гd century. Since this is the 
регјоod \уЬеп to\vns 1n Moesia Superior were 
getting Ље status of mu.nicipilU m a.nd in V1le\v 
their development with iПСl'еаэiпg needs ·and 
bearing in mmd t he popu1atum \vhich grew јп 
n umber, the floU1tishing о! craftwork mU'st havE' 
Ьееп јп full S\ving. Although сегаmјс ware was 
-imported without а bl'eak, i t was ·not sufficient, 
to meet the demand and the loca1 potters, 
d uplicabing Roman forms and 'imitatin'g the 
technique о! the imported ware and comblning 
them with Ље elements origina'ting ј'п Ље па

t ive potter's art, met the taste a.nd песеssШе:;: 

of the Romanized 'Population and 1;Ье native::; 



Terra sigillata, ав 1uxury Э!Пd expensive goods. 
was not within ·Ље геасЬ of all Ље classes of 
the ЉеП society and s1nce it was ,т vogue :in 
Ље per,i·od when it was pvoduced, Н must havf> 
represented а challenge for Ље local роНег.':> 
ТЬе 10cal masters, however, were not acquainted 
with par,ticular technique of ИБ ргodисtзJОl1. 
ne.ither had they ап artilstic feeblng ,ind'ispeasable 
for Ље mаkiпg of песеssЗJrу molds. 

Although \уе аге stillnot dn 'а posi:tion ta 
loesolve эomе essenti,a,l problems Hnked wrlth tht" 
origin Зlпd ,preoise dating of Ље ,imitation of 
terro sigШаtа, :!Jor \vhich n eeded е1еmепts a:rt
not avatllable for Ље tiJme being, we shall 'оп1у 
dwell ироп Ље rellef decorated b'owl.s which 
сате to li1ght dur:ing the ехсаvаtiопs carried ои ' 
lin the castrum of Velik,i Kalemegdan and са
паЬае јп the Donji Grad (Т. I-IП), except опе 
bo\vl which derives from the oivi1ia:n settlemen1 
01 Sйngidunum (Т. 1/1). 

Аll the avaJi,lable fragments derlve fl'om 
shallower bowls wilth trucker walls and in their 
Ьаэiс Ыnе only Љеу follo\v the form of the type 
Drag. 3'7. ТЬеу were made of moderately cJeans
ed clay, darker ог lighter red, sometimes of 
yellow,ish соl0Г of baki'ng w.ith orange coating 
which сотеБ оН. 

Эinсе 1;Ье :fi1nds of prov.lncial terra si'g.il1ata 
do not derive from the layers stvatJigraphically 
dated, the only dеtегшiпапt ]ог chronology is 
the сегЗ'mic material, wh!ich, accordi1ng to the 
known analogiJes, mai'nly belong,s [п the 2nd 
century. 

Our material has cl'ose resemblance witb 
that оОпе derJvlng from Margum (Т. IV). The 
excavati'OIls <at Orasje пеаг Dubravlca, Roman 
Margum, Ь:гaught to light а potter\s ·.k.lilin as wеП, 
which accordring to the construction oorrespond~ 
to the kЊпs found jln large С6пtегs of the Ro
man ceramic lndustries in Са:иl and Gегmаll1li,э 

The exlstence о! а larger worksh-op at Ma'r· 
gum ,is proved Ьу шапу molds and bowls from 
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this region wblch as stray finds reached ЉР 
Nalt~'onal МиБеит. 

ТЬе nearest апаlоg,iеs of the bo\.vls madp 
8S the tmitatlon oOf terra 'sigН1ata from Singl d·u
пит wirt:h those made iп Margum lead t'o 10gicaJ 
assumption that the same \vorkshap must Ье ј,п 
quesb1on. ТЬе ргохјтНу of these 'two Roman 
towns aHd good Toads liJnking them, 1'11 pa-rticular 
the Danube waterway, аlБ0 speak iп favour of 
tMs assumption. 

If we сотраге the specimenrs о! molds and 
b'owls at hand with those previously publlshed. 
we notice considerable d'ifference in their qual
ity. ТЫБ тау suggest that the production of 
these bowls enoompa,sses perhaps а larger ре
;oi'od. If the арреатanсе 'of Ље imitations о! 
t.erra sigi:lla.ta was oond·.iJtianed Ьу Ље fasMon 
resuHed from the 'import from the knoWl1l sou,th 
and central GaulJi.sh \чогkshорs, Љеп tbls pro
duction, ,чhiсh imHates it, тау have begun rather 
early. It mау la,st u:nti.l the mome<nt of the 
econom.ic prosper1ty a·t the Ьјте о! Septimius 
Severus, \vhen mass penetration о! the products 
from RhеiпzаЬегп and WesterndoTf used ћо meet 
the demand of the market t'o а good dea1 so 
tllat the local workshops s-tarted to produce 
other sort.s of ceramic ware. Thi's observation 
tS supported Ьу the эi1Juаti'оп itself at the Веl
grade Fortress, where tbe 10саl imНаtiопs of 
terra s-igbllata belong to Ље older horizons, ј.е. 
they were n-ot found together wHh the bowls of 
the Rheinzabern and Westerndorf production. 

Needless to underl1ne, iп spite о! the im
portance of decorative elements taken from the 
ыnported vessels, we should not negleot the 10cal 
oomponent, which marks а partlcular style of 
tJlese pl'oducts and \.vhich depended оп the skШ 
and taste of the potters themselves. Further 
investigations mау э1пglе out the various phases 
о! tbls production Ьу stratigraphical data and 
detailed analysi·s of Ље material, whiich does not 
ur.derg,o already formed criteria, for the source 
of iпsрiгЭ'tion. 




