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СКУПНИ НАЛАЗ РИМСКИХ ЖИЖАКА - ПРИЛОГ 
ПРОУЧАВАЊУ УРБАНЕ ИСТОРИЈЕ СИНГИДУНУМА 

Највећи број локалитета на којима 

су констатовани остаци цивилног на

сеља античког Сингидунума откривен је 

случајно, приликом градње савременога 

Београда. Мањи број овако отривених 

налазишта истражен је у оквиру 

заштитних археолошких истраживања, 

док је највећи број информација поте

као са локалитета који су само евиден

тирани. и са којих су у најбољем случају 

покупљени покретни археолошки нала

зи. Овој другој групи налазишта припа

да и локалитет на коме је нађен највећи 

број жижака о којима ће бити рас

прављано у овоме раду. 1 

О условима под којима су пронађена 

34 од 43 жишка, о којима ће овде бити 
речи, сачувано је веома мало података. 

Остало је забележено да су у југоис

точном углу Универзитетског парка 

(данас Студентски - карта 111), прили
ком копања ровова за склоништа 1944. 

1 За уступљени материјал захвалност дугујем др 
Славици Крунић, руководиоцу Одсека за анти

ку Музеја града Београда. Цртеже жижака је 

израдила Жаклина Црнобрња. 
2 Гарашанин М. и Д. , Археолошка налазшт7iа у 
Србији, Београд 1951, 126. Овај локалитет се не 
спомиње у претходним извештајима о архео

лошким налазиштима на тлу Београда (Га

рашанин Д" Рад Музеја града Београда на 

године констатовани остаци грађевина, 

као и да је пронађен веhи број римских 

објеката: жижака, плочица за под итд. 

У слови нису ближе познати, а објекти 

су данас изгубљени.2 Међутим, неколи

ко година касније је објављен податак 

да се у Музеју града Београда налази 
више од 70 жижака одређених као тип 
Ш, варијанта 2, чији је највећи број 

нађен управо у Универзитетском парку 

и у улици Браhе Југовића.3 Као илустра

ција тог типа, дате су слике жижака за 

које сам увидом у инвентарске књиге ус

тановио да су сви пронађени на локали

тету у Универзитетском парку. Пос

тављају се питања: колико је жижака, 

не само овога типа, заиста пронађено на 

том локалитету, колико њих због лоше 

очуваности није пренето у Музеј, као и 

колику је количину садржао претпос

тављени депозит на овоме локалитету? 

археологији после ослобођења, Музеји 1, Бео
град 1948, 123-129. Гарашанин Д" Неколико 
римских гробница из Београда, Музеји 2, Бео
град 1949, 146-154). 

3 Кондић В. 11 Тодоровић Ј" Зб11рка римских 
жижака у Музеју града Београда, Го911111њак .му

зеја Гра9а Беоiра9а 111, Београд Ј 956, 71-72, сл. 25-
34. Као место налаза, аутори наводе само то да је 
највише примерака овога типа пронађено у ули

ци Браће Југовића 11 у Универзитетском парку. 
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Жишци 

Данас се у Музеју града Београда 

налазе 43 античке светиљке, које се по 
својим карактеристикама не могу типо

лошки одредити на основу класичних 

типологија за ову врсту објеката из рим

скога периода. Њих 34 су пронађене у ју
гоисточном углу Универзитетског пар

ка (данас Студентски), по једна у подру
му Конака књегиње Љубице и у Доњем 

граду на Калемегдану, а за 7 није позна
то место налаза. Основна заједничка ка

рактеристика свих ових жижака Је да су 

произведени на витлу. На ову чињеницу 

указују трагови у виду концентричних 

кругова на површини диска или на дну 

реципијента, као и траг на дну са уну

трашње стране реципијента. На то да 

овакви трагови упуhују да су жишци 

који их поседују израђени на витлу, ука

зано је у литератури,4 али ми је на то 

скренута пажња и од стране вајара. Дру

га заједничка карактеристика овога ти

па јесте пљоснати диск, који у своме 

облику може да варира од готово потпу

но равног, до благо конкавног ·облика. 

Отвор за уље се код свих примерака на

лази у самом центру дискоса и малог је 

пречника. Неколико жижака са изрази

тије удубљеним диском такође сам 

определио као морфолошки сродне ос

талима. То сам учинио будуhи да оваква 

разлика у изгледу није последица дру

гачијег начина израде, веh само дру

гачије обављеног поступка у његовом 

процесу.5 Димензије наших жижака су 

мале, те се дужина креће између 59 и 88 

4 Вгопеег О., Tcrracotta Lamps, Isd1mia 111, New Jersey 

1977, 27. 
5 Приликом обраде на витлу, коначан изглед дис

ка се формира благим притиском на његову 

површину. Цео процес израде при том остаје ис

ти. 
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] . Југоисточни угао Универзитетског парка, 
локалитет на коме су пронађени остаци објекта 

и веhина жижака. 

2. Објекат на локалитету Студентски трг бр. 6. 
3. Објекат на углу ул. Васине и Студентског 

трга (Васина 24). 
4. а. б - објекти из 111 века у блоку између улица 
Браhе Југовића и Симине (Стара Главњача, 

данас Природно математички факултет). 
5. Терме из 111 века у северозападном углу 

Студентског nарка. 

6. Плато испред Филозофског факултета, објек

ти из 11- IV века. 
7. Угао улица Господар Јевремове и Капетан 

Мишине, жртвеник и 15 жижака. 
8. Угао ул. Француске и Браhе Југовића, кера
мичарске nehи датоване у период од половине П 

до половине 111 века. 
1. Southcast comer of Univcrsity park, site where most 
of ceramic [amps and remains of structure were found. 

2. Structure at thc site Studentski trg 6 
3. Structure at the comer of Vasina Street and 

Studentski trg (Vasina 24) 
4. а, Ь - structures from the 3'" century in house Ыосk 

between streets Вгасе Jugovica and Simina 
( Stara Glavnja~a. nowadays Faculty of 

Science and Mathematics) 
5. Thermae from thc З'" century in nortl1westem con1er 

of University park 
6. Plateau in front of Facu[ty of Pl1ilosopћy, structures 

from 2""-4'" centt1ry 
7. Comer of streets Gospodar Jeveremova and КареtЗЈ1 

Mi~ina, alta1· and 15 сегашiс Jamps. 
8. Comer of streets Francuska and Brace Jugovica, pot
tery kilns dating from _tl1e mid-2"" to the mid-4'' century. 
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mm, а пречник реципијента од 56 до 72 
mm. Силуета им је ниска, и њихова вис. 

варира између 19 и 32 mm. Нос и дршка 
су моделовани прстима, чији се трагови 

на многима од њих уочавају. Разлика у 

моделовању ових делова жижака огледа 

се у томе што су неки носеви и дршке 

настали само премоделовањем делова 

реципијента, док су други направљени 

одвојено, па тек затим придодати на те

ло жишка. Сви жишци су израђени од 

средње до добро пречишhене земље, со

лидно су печени, са варијацијама боје од 

светло жуте до окер, и од бледо до на

ранџасто црвене. 

На основу варијација међусобног 

односа реципијента и носа, положаја 

дршке и ширине рамена, :могу се уочити 

извесне правилности које дозвољавају 

разврставање ове групе жижака у неко

лико типова: 

1) Светиљке са благо конкавним дис
ком, широким овалним раменом и нена

глашеним носом, који се готово стапа са 

раменом (кат. бр. 1 - 7). 
2) Светиљке попут варијанте 1, али са 
наглашеније удубљеним диском (кат. 

бр. 8 - 12). 
3) Светиљке са благо конкавним диском 
без рамена и јасно издвојеним носом 

(кат. бр. 13 -19). 
4) Светиљке са диском одвојеним од ра
мена танком пластичном траком или ди

ференцијацијом обода самога диска. 

Могу се разликовати две варијанте: а -
са слабије наглашеним, органски пове

заним носом (кат. бр. 20 - 26); б - са 

већим носом који штрчи и великом ру

пом на њему (кат. бр. 27 - 41). 

~Кузманов Г., АтТt11чни ла.мйи, София 1992, 47, 
Тип XLll, кат. бр. 364-399. 

7 /Ьid., 47; lvanyi D" Die Pannonisclien Lampcn, еiп 
Typologyscli-Clironologische Ubersicht, Dissertatio-

5) Светиљке са диском одвојеним од ра
мена танком пластичном траком и са го

тово четвртастим, наглашено издвоје

ним носом (кат. бр . 42 - 43). 

Проблем типолошког одређивања 

Директне аналогије нашем типу 

постоје у Огненову, у Пазарџиском ок

ругу у Бугарској, где је такође пронађен 

већи број примерака који се везују за та

мошњу локалну радионицу и датују се у 

1П - IV век н.е.6 Упоређујући облике 

жижака пронађених у Бугарској и 

наших, може се констатовати да је при

сутна и извесна подударност у изгледу 

њихових подтипова . Повлачеhи анало

гије са морфолошки најсличнијим 

жишцима, Кузманов указује на примере 

из Паноније, који су у познатој класифи

кацији Д. Ивањи означени као тил ХХП, 

варијанта 5.7 Светиљке сличне нашим се 

јављају на територији провинције Пано

није, као и на локалитетима те провин

ције који се налазе у близини Синлщу
нума. У Сирмијуму је евидентирано не

колико светиљки које аутор сврстава у 

тип Ivanyi XXII, али указује и на њихову 
специфичност у односу на остале при

мерке овога типа, како у облику тако и 

у врсти глине од које су произведене.н 

Светиљке које се по својим морфо

лошким карактеристикама не уклапају 

потпуно у тип lvanyi XXII, а у који их ау
тори сврставају, проналажене су и у ок

виру културног слоја на Гомолави, и за 

њих је само изнета претпоставка да при-

леs Pannonicae, Series 2, No. 2, Budapest 1935, 20. 
8 Rubright Ј. С" Lamps from Sim1iu111 in the Museum of 

Sremska Mitrovica, Sirmium 111, Beograd 1973, 54. 
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падају некрополи која се датује у крај IП 

и кроз IV век.9 Светиљке сличне 

нашима, које су пронађене у Сиску, 

опредељене су као једна од подваријан

ти типа lvanyi XXII. 1u Ни у једном од на

ведених примера није указано на ближи 

контекст налаза, тако да је веома тешко 

определити се за прихватање или не

прихватање понуђених датовања 

жижака сличних нашим, у крај Ш однос

но кроз IV век. Оквирно датовање при
мерака из Бугарске такође би требало 

узети са резервом, јер оно је било ус

ловљено предубеђењем да су публико

вани жишци сродни типу Ivanyi ХХП.11 

Сличност жижака које разматрам у ово

ме раду, као и њима сличних из Бугар

ске, те појединих примера из Паноније, 

са типом Ivanyi ХХП, веома је дискута
билна. Са друге стране, наши жишци у . . 
извесној мери показују сличност са све-

тиљкама типа Loeschcke VIIIЛvanyi vп,12 

чија је производња трајала од почетка 1 
па све до у 1П век, уз постепену деграда

цију у квалитету коришћене глине и 

начину израде унутар локалних радио

ница.13 

На сличност са типом Loeschcke УШ 
је приликом првога публиковања већ 

поменутих жижака из Огненова у Бу

гарској указао и Кузманов/4 да би тек 

приликом другог њиховог публиковања 

тај став ревидирао. 15 Тип жижака Lo-

9 Dautova- Rusevljan У. i Brukner О., Gomolava - Rim
ski period, Novi Sad 1992, 82, Т. 5/23, Т. 6/24, 25. 

ю Vikic-Belan~ic В., Anti~ke svjetiljke u Arheoloskom 

muzeju u Zagrebu 11, Vjesnik Arheoloskog muzeja и 
Zagrebu, 3. serija - sv. IX, Zagreb 1975, 61 - 62, 146, 
Kat. br. 1067-1071, Т. XL!l/6 i kat. br. 1075, Т. 

Х[Х/12. 
11 Кузманов Г., ор. cit., 47, напомена 11. 
12 Loeschcke S., Lampen aus Vindonissa. Ein Beitтag zиг 

Geschichte von Vindonissa und des Antiken Bele
uc/Jtungswesens. Zi.irich 1919, 237. lvanyi D" ор. cit., 13. 

13 Vikic-Belan~ic В., ор. cit., 114, napomena 54. 
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escl1cke VIIIЛvanyi УП, са својим подва
ријантама, присутан је и на територији 

античкога Сингидунума.16 Као додатни 

аргумент који би се могао употребити 

при покушају повезивања настанка 

нашег типа жижака са касним провин

цијским варијантама типа Loeschcke 
YПIЛvanyi УП указаћу и на наш жижак 

кат. бр. 19. Треба обратити пажњу на 
спој између његовога реципијента и 

оштећенога носа. Овакав, раван, 

завршетак носа одговара типу Loeschcke 
VII, варијанти L. 17 Две хоризонтално 

утиснуте линије, које се налазе у корену 

носа, могле би бити протумачене као 

тренутна инспирација мајстора који га 

је израдио, али и као стилизација изгле

да жишка по узору на форме које су у то 

време постојале на тржишту. Један од 

жижака потиче из отпадне јаме про

нађене у подруму Конака књегиње Љу

бице (кат. бр. 3). Керамика са овога на
лазишта, за коју се претпоставља да је 

израђена у локалној радионици у непос

редној близини, датована је у II век. 1н 

Жижак, који је по фактури земље од 

које је израђен, као и начину израде, 

веома сличан онима које овде разма

трам, али са три носа, пронађен је на 

платоу испред Филозофског факултета, 

у оквиру стамбеног хоризонта датова

ног у касни II век. 19 Такође би требало 
указати и на жишке пронађене у испуни 

14 Кузманов Г., За производството на глинени 
лампи в Долна Мизия и Тракия (1- IV в.) , Архео

лоiия , Год. ХХШ, 1-2, София 1981, 17. 
15 Види напомену 6. 
16 Кондиh, Тодоровиh Ј., ор. cit., 64-67, сл. 2-10; 

Тип 1, варијанте 1-3. 
17 Loeschcke S., ор. cit., 237. 
18 /Ьid" 235. 
19 Бојовић Д., Прилог урбаној историји Београда 
у периоду римске доминације, Го9ишњак zpa9a 
Беоiра9а XXII, Београд 1975, 20, сл. 13/6. 
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рова на локалитету Кнез Михајлова 30, 
које аутори обележавају као свој тип Пи 

повезују га са типом Loeschcke VIII/Ivanyi 
YII,20 а хронолошки их опредељују у пе

риод од средине II до средине Ш века.21 

Посебно бих желео да укажем на 

сличност два жишка са тог локалитета, 

чији су цртежи објављени, са онима које 

овде разматрам, као и опаску аутора да 

постоји велики број неукрашени:х при

мерака овога типа.22 Њихово повези

вање са типом Loeschcke YIШivanyi YII 
може бити корисно и због што ближег 

датовања налаза из Универзитетског 

парка. 

Скренуо бих још једном пажњу на 

чињеницу да наши жишци не показују 

велику сличност са типом Ivanyi XXII, 
нарочито са прве четири његове ва

ријанте, док би се сличност са петом са

мо условно могла прихватити. Наиме, 

жишци који се сврставају у поменуту пе

ту варијанту тога типа су и међусобно 

веома различити, а најсличнији нашима 

се пре могу узети као изузетак од ут

врђених норматива њиховога изгледа. 

Зато би се могло и посумњати у исправ

ност овакве њихове класификације, која 

за собом може носити и погрешке при 

проценама старости и генезе овога типа 

жижака. Са друге стране постоји већ по

менута извесна сличност наших жижака 

са типом Loeschcke YIII/Ivanyi УП, а која 
указује на нешто ранији настанак него 

што би то био случај уколико бисмо их 

повезали са типом Ivanyi XXII. Склонији 
сам ранијој датацији наших жижака, 

20 lvanisevic У., Nikolic- Dordevic S" Novi tragovi an
ti~kih fortitikacija u Singidunumu, Singidvnvm \, 
Beograd 1997, Ј22. 

21 /Ьid., 127. 
22 /Ьid" 124, Т. 48/ 4 i 6. 
23 Nikolic- Dordevic S" Anti~ka kcramika Singidunuma, 

Singidvnvm 2, Beograd 2000, 193. 

штавише, мишљења сам да би и жишци 

из Бугарске можда требало да. буду да

товани раније но што је то предложено. 

На могуtшост овакве датације указује и 

чињеница да је керамичка роба у пос

ледњим деценијама П и првој половини 

Ш века највећим делом допремана из 

понтских, односно доњеподунавских 

области.23 

Повезивање настанка наших 

жижака са доњеrтодунавским, а не па

нонским утицајем, указује на разлог 

због кога се овакви жишци, осим неко

лико наведених изузетака, ретко 

појављују у Панонији. Жишци који су 

обрађени у овоме раду могу се одредити 

као једна од касних, локалних варијанти 

типа Loescbcke УШ, који претходе 

сличним жишцима варијанте 5, типа Jva
nyi ХХП у Панонији. У том случају би и 
нешто каснија датација сличних жижака 

у Панонији, у односу оне из Мезије, би

ла разумљива. Каснија локална произ

водња сличних али грубљих форми, за

бележена у Нишу24 и Бугарској,z.~ а дато

вана у период од краја Ш до V века, 
може се довести у везу са раније помену

тим примерима из Бугарске26 и са нашим 

жишцима из Сингидунума, као формама 

које су им претходиле. 

Окружење 

Да би се приступило покушају 

одређивања времена настанка и употре

бе наПIИХ жижака, требало би подроб-

24 Јовановић А" Земљане светиљке из античке 
збирке Народног музеја у Нишу, Нишки збор

ник 2, Ниш 1976, 76-77; сл. 27-35. 
25 Кузманов Г" ор. cit., 1992, 44, 45, Тип ХХХ!Х, 

кат. бр. 326-340. 
26 Види напомену 6. 
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није размотрити и остале покретне на

лазе, као и архитектонске целине, са ло

калитета у Студентском парку и у њего

вој непосредној околини. 

Нажалост, од покретних налаза 

пронађених заједно са нашим ж~rшцима 

у Универзитетском парку 1944. године, 
у Музеју града Београда се налазе још 

само два фрагментована жишка. Оба 

припадају типу тзв. фирма лампи. Фраг

ментарност једног од њих не дозвољава 

одређивање ближе датације (Инв. бр. 

АА/93), док је други жижак хроно

лошки опредељен у период П - Ш века.27 

- На локалитету Студентски трг бр. 6 
(карта 1/2) откривена су два масивна зи
да из римскога периода КОЈИ су припада

ли једној просторији. Унутрашњи део 

зида је био обложен опекама формата 
42х28х5 ст. Пронађен је и под од бикон

кавних плочица површине око два ква

дратна метра, један очуван и неколико 

фраrментованих жижака. Посебно је 

битан податак да се један од два зида 

пружао даље испод тротоара, то јест ка 

југоисточном делу Студентског парка 

где су пронађени наши жишци.;!јј 

- Сличан под од биконкавних плочица 

откривен је и на углу Студентског трга и 

Васине улице2'1 (карта 1/3). 
- Између улица Браhе Југовића и Сими
не констатовани су остаци зидова и по

дова кућа (карта 1/4а , 4б). 1(' На једном 

27 Круниh С., Римске светиљке с пе•~атом из збир
ке Музеја града Београда , Гоqтшьак zpaqa Бео
zра9а XXJ<V, Београд 1985, 27, 28, кат. бр. 19. 

211 Тодоровиh Ј . и Бирташевиh М., Археолошки 
споменици у Београду и околини, Го9шшьак 

.музеја 'ipa9a Беоzра9а 11 , Београд 1955, 38, 39. 
w Гарашанин Д., Археолошки споменици у Бео

граду и ОКОЛШНi, Го911шњак .музеја zpa9a Бео
zра9а 1, Београд 1954, 69. 

зu Овај локалитет се у литератури cpehe још и под 
именом Стара Главњача. 
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месту је откривен под поплочан опека

ма димензија 42х28х5 ст, док је на дру

гом месту откривен под од шестоугао

н их плочица.31 На основу покретних на

лаза, гра!Јевински хоризонт на овоме 

локалитету датован је у II - III век. ~~ По

ред у литератури наведених грађевин

ских елемената регистрованих на овоме 

локалитету, у Музеју града Београда се 

чувају још и део хипокауста (АА/1082) и 

биконкавне подне плочице (АА/1083-
1118). 
- У северозападном делу Студентског 
парка пронађене су и у целости ис

тражене римске терме (карта 1/5). Оне 
су на основу великог броја покретних 

налаза датоване у Ш век.33 Приликом ис

копаваља ових терми, отворено је и не

колико пробних сонди које су показале 

да је читав Студентски парк пун архи

тектонских остатака из римскога време

на.34 

- На локалитету Плато, испред Фило

софског факултета (карта 1/6), откриве
но је више грађевинских хоризоната да

тованих у период од П до IV века.35 

У приказу просторно блиских лока

литета ограничио сам се на горе поме

нуте, јер су територијално најближи 

месту налаза жижака. Цивилно насеље 

Сингидунума налазило се и са северне, 

јужне и западне стране овде наведених 

локалитета. Са источне стране, двадесе-

31 Тодоровиh Ј., Бирташевиh М., ор. cit., 32, 33, сл. 6. 
32 Бојовиh Д., ор. cit., 19, 20. Bojovit D., Rimska ke-

ramika Singidunuma, Beograd 1977, 26, 28, 29. Кру
нпh С.. ор. c1t., 26, кат. бр. 14. 

33 Бојовиh Д., Римске терме у парку на Студент
ском тргу у Београду, Го9шињак 'ipa9a Беоzра-
90 XXIV, Београд 1977, 20. 

34 /Ьid. , 14-16. 

Ј5 Бојовић Д., ор. cit., 1975, 5-27. 
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так метара испод локалитета између 

улица Браће Југовића и Симине, већ од 

данашњег стамбеног блока између ули

ца Симине и Господар Јованове, наила

зи се на прве гробове североисточне 

некрополе Сингидунума:'6 Сахрањи

вања у овоме делу некрополе датују се 

од II до друге половине rv века.37 Поуз

даност предложене датације почетака 

сахрањивања у виду гробова бунара на 

томе простору довођена је у питање.31! 

На овом простору се сигурно може кон

статовати само постојање гробних цели

на из друге половине III и кроз IV век.39 

Контекст налаза 

Једно од питања на која бих желео 

да покушам да дам одговор јесте и наме

на објекта (или објеката) унутар којег 

су се налазили наши жишци. Као што 

сам већ раније напоменуо, једно од пи

тања која воде добијању овога одговора, 

јесте број жижака који се у претпос

тављеном објекту налазио. На основу 

расположивих података може се само 

констатовати да их није било мање од 

70. С обзиром на начин на који су доспе
ли у Музеј, може се претпоставити да их 

је у време деструкције објекта сигурно 

било више. 

Друго питање јесте сврха због које 
су се они налазили унутар једнога објек-

36 Рор Lazic S., Nekropole rimskog Singidunuma, Sin
gidvnvm 3, Bcograd 2002, 22, 24, Plan 11 G- 120, 121, 
134. 

37 lbld., 86. 
38 Бојовиh Д., ор. cit., 1975, 20. 
39 Рор Lazic, ор. cit" 47, 86. 

~· Darcmberg М. Ch., Saglio Е., Dictionnairc des An
tiquites Grecqucs ct Romaincs /Ј/ dcuxiecmc partie 
(L-M), Paris 1904, 1337; Bailcy D.M., А Cataloguc of 
the Lamps in thc British Muscum 1 (Greek, Hcl/cnis
tic, and Еаг/у Roman pottery Lamps), London 1975, 9; 

та, или евентуално у више њих на изу

зетно маломе простору. Да бих на ово 

питање понудио одговор, морао бих да 

укажем и на намену коју су жишци има

ли у антици. На основу контекста нала

за, може се констатовати да су жишци 

на просторима под римском домина

цијом били употребљавани за осветља

вање. као вотивни дарови у храмовима и 

у највећем броју као гробни прилози . .~о 
Генерално гледано, далеко већи број 

жижака је пронађен у сакралном кон

тексту, унутар гробних целина и храмо

ва, него у стамбеним објектима . Иако у 

самоме цивилном насељу Сингидунума 

није откривена ниједна грађевина која 

би се поуздано могла определити као са

крални објекат, потврда ове тврдње пос

тоји. Недалеко од Студентског парка, 

на углу улица Господар Јевремове и Ка

петан Мишине, забележен је и налаз 

жртвеника посвећеног Јупитеру, који је 

стајао између два зидана ступца (Карта 

117), поред кога је пронађено и 15 
жижака.~1 Тај налаз се може окаракте

рисати и као једини прецизно лоцирани 

сакрални простор у цивилном насељу 

римскога Сингидунума. Депозити 

жижака који су у храмове и светилишта 

доношени као вотивни дарови забе

лежени су кроз готово читаву антику.42 

Налаз жижака најсличнијих нашима, из 

Огненова у Бугарској, такође се пове

зује са употребом у светилишту.43 

Menzel Ј 1., Antikc Јатреп iл Rбmisch-Gennanischcn 
Zentralmuseum zи Mainz, Mainz 1954, 2. 

41 Валтровиh М., Римски натписи из Београда, 
Старинар 5, 1888, 50; Гарашанин Д., ор. cit., 
1954, 72. 

42 Црнобрња А. Н. , Ию7iерр11сшlйл111юрна анали
за уйо17iребе аю7i11•1юџ жижака, Завршни рад, 

Алтернативна академска образовна мрежа, 

Београд 2002, 23. 
41 Кузманов Г., ор. cit., 1981, 17. Аутор не дефи
нише ближе услове налаза. 
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Требало би обратити пажњу и на 

економску исплативост жижака као из

вора осветљења у нашим крајевима. 

Затворено тело светиљке није погодно 

за коришhење лоја и животињских мас

ти као rорива,44 те овај вид горива 

можемо изоставити из даљег разма

трања. Намеће се закључак да се за 

пуњење жижака морало користити пре 

свега маслиново, или неко друго биљно 

уље. Као извор за производњу уља, на 

нашим просторима могли су се упо

требљавати лан, конопља и уљана репи

ца. Међутим, лан и конопља не дају тако 

велики принос семена да би се њихово 

уље, као гориво за осветљење, могло 

рангирати испред традиционално ко

ришћених извора осветљења аутохто

ног становНШIЈтва. За репицу се не може 

са сигурношћу тврдити да је у то време 

била доместикована.45 Као могуће гори

во, преостаје већ поменуто маслиново 

уље. 

Археолошки налази показују да је 

током П века маслиново уље у Сингиду

нум довожено из Истре и северне Ита

лије.46 У каснијем периоду, од половине 

П до половине ПЈ века, ова роба се увози 

превасходно из источномедитеранских 

и црноморских области.47 Као сировина 

која је увожена из далека, маслиново 

уље је морало имати статус ексклузивне 

робе, и мало је вероватно да је било до

вожено да би служило као замена за 

животињске масноће у исхрани. Са дру

ге стране, традиционални извори ос

ветљења попут воштаница, лојаница и 

лучаница, тешко да су могли да буду по

тиснути од стране скупљег, а у најмању 

44 Forbes, Studies in Ancient Technology Vol. VI, Lei-
den 1958, 160; Rubright Ј . С" ор. cit" 46. 

45 Zeuner, F. Е., Cultivation of Plants, in С. Singer, Е. Ј. 
Holmyard and А. R. Hall (eds.), А Нistory ofTechno
Jogy Vol. 1, Oxford 1965, 360. 

74 

руку подједнако ефикасног извора ос

ветљења попут жишка. 

Са аспекта економске исплативос

ти, склонији сам закључку да је жижак 

пуњен уљем био исувише скуп за екс

плоатацију да би нашао ширу примену у 

осветљавању унутрашњости како при

ватних, тако и јавних објеката на тери

торијама већине римских провинција. 

Имајући све наведено у виду, усудио 

бих се да претпоставим сакралну намену 

објекта (или објеката), где је пронађен 

највећи број наших жижака. 

Датовање 

Друго важно питање јесте покушај 

датовања овога налаза. Сада бих се мо

рао вратити на датовања понуђена за 

просторно најближе локалитете, које 

сам већ навео у овоме раду. Употреба 

архитектонских целина, терми у Сту

дентском парку и објеката између улица 

Браће Југовића и Симине, хронолошки 

је опредељена до у 1П век. 

Од оскудних информација о објек

тима у југоисточном углу Универзитет

ског парка, где је пронађен највећи број 

жижака које разматрамо у овоме раду, 

издвојио бих податак да су на том месту 

пронађене и плоqице за под. Ова врста 

покретних налаза, и то биконкавне 

плочице, откривена је и у оквиру поме

нутих објеката између улица Браће Ју

говића и Симине, Студентском тргу 6 и 
Васиној 24. Иако подне плочице нису 
хронолоШЈ<и осетљиви покретни нала

зи, издвајам их, јер њихово присуство 

46 Nikolic- Dordevic S., ор. cit., 2000, 191 . 
47 Бјелајац Љ. и Симић 3., Резултати заштитних 
археолошких истраживања на простору улице 

Кнеза Михаила, Гоgишњак zpaga Беоzра9а 
XXXVlll, Београд 1991, 27. 
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није регистровано на преосталим лока

литетима који су истраживани у близи

ни, а које сам веh помињао у овоме раду , 

као ни на другим местима на којима су 

лоцирани стамбени хоризонти. Податак 

да се један зид објекта на Студентском 

тргу 6 пружао даље испод тротоара, 
управо ка месту на коме су откривени и 

наши жишци, указује на могуhу повеза

ност ових грађевина у организационом 

смислу. Усудио бих се да претпоставим 

како су сви поменути објекти (карта 1/1, 
2, 3, 4а, 4б) припадали истом грађевин
ском хоризонту, и да је њихова деструк

ција била једновремена, у 1П веку. 

Овој констатацији у прилог иде и 

мишљење С. Поп ЛазиЬа да се облик 

сахрањивања, какав је присутан на севе

роисточном делу некрополе ( секундар
на употреба надгробних стела) , најра
није може датовати у трећу четвртину 

ЈП века, као и да носилац ове појаве 

може бити нека нова популација која 

долази у Сингидунум, или се формира из 

већ постојеће.48 Овакво мишљење ука

зује да је у другој половини Ш века 

дошло до значајне промене у структури 

становништва, или барем његовога од

носа према својим претходницима. 

Писани извори за римску историју 

не доносе нам податке о дешавањима из 

половине трећега века на територији 

Сингидунума. Остаци материјалне кул

туре из периода римске доминације, 

који су прикупљени систематским ис

траживањима, малобројни су, и не доз-

48 Рор Lazi6, ор. cit" 47. 
49 Mirkovi6 М" Rimski gradovi па Dunavu и Gomjoj 

Meziji, Beograd 1968, 46. 
50 Арсенијевић М., Скуйн11 налази ри.меког нови.а 

у Горњој Мезији као археолошке йоtТtвр9е вар

варских уйа9а, Магистарски рад, Филозофски 

факултет, Београд 2002, 69. 

вољавају састављање целовитије слике 

о цивилном животу у Сингидунуму. 

Један епиграфски податак, с краја 

другог - почетка трећег века, указује да 
ни у доба просперитета цивилног на

сеља, Сингидунум није био поштеђен од 

повремених напада непријатеља на ње

гово становништво.49 

Криза која је наступила половином 

трећега века у Римском царству није ми

моишла ни наше крајеве. Најбројније 

оставе новца у Горњој Мезији похрање

не су 252/253. године, што се може до
вести у везу са грађанским ратом, али не 

би требало искључити ни евентуалну 

опасност од варварских упада.50 Управо 

на могући правац упада указује и топо

графија налаза остава из овога периода, 

као и оних похрањених 254. године.51 

На могућност да је и Сингидунум 

погодило разарање, највероватније 254. 
године, то Јест након претпостављеног 

проласка цара Валеријана крајем 253. 
године,52 указује неколико налаза. Оста

ва антонинијана пронађена у улици Ца

ра Уроша 10 поседује, као најмлађе, 
примерке новца из друге половине 253. 
године.-13 Иако је аутор као повод за 

похрањивање оставе навео одлазак ле

гионара у војну на исток, склонији сам 

мишљењу да је узрок била изненадна 

опасност. Није безначајан ни податак да 

је 365 новчића, као последица некога 
пожара у непосредној близини, било де

формисано и прилепљено за поклопац 

оловног суда у коме је новац био 

51 /Ьid., 70, Карте 5-6. Напоменуо бих да се оставе 
опредељују у одређене године на основу најм

лађег новца у њима. То не искључује ни мо

гућност да су оставе датоване у 252. годину, у 
ствари, похрањене и годину или две касније. 

52 Kondi6 У" Beogradski nalaz denara i antoninijana, 
Beograd 1969, 22. 

53 !Ьid" 18. 
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похрањен.!Ч Можда се тај пожар догодио 

у неком каснијем периоду, али не би 

требало искључити ни могуlшост да је 

био последица управо оних догађања 

која су однела и власника овога новца. 

Локалне грнчарске радионице су 

претпостављене на више места у ан

тичком Сингидунуму, али су директно 

потврђене само оне на углу улица Браће 

Југовића и Француске, испод данашњег 

Народног позоришта.~5 Будући да је до

кументација о овоме локалитету веома 

оскудна, у датовању сам се пре свега ос

лонио на усмене исказе људи који су во

дили ископавања.56 По њима, у пећи која 

је публикована под бројем 4 (обратити 
пажњу на степен њене очуваности),57 

пронађена је велика количина наслага

не керамике, која се ту очигледно нала

зила ради печења. Утиснут на једном по

клопцу, који се налазио у поменутој 

пећи, пронађен је новчић Требонијана 

Гала. локалне ковнице из Виминацијума 

251/252. године.5~ Степен очуваности 

новчића указује да се он кратко време 

налазио у оптицају. Овакви услови нала

за наводе на закључак да је рад пећи на

силно прекинут, не дуго након поменуте 

године. На основу података о упадима 

варвара у околне области половином III 
века,5~ могло би се закључити да је и 

уништење грнчарске радионице имало 

исти узрок. 

>i И на осталим примерцима из ове оставе, који 
се чувају у Музеју града Београда, в11дљиве су 
последице юлагања високој температури у ви

ду плав11'1асто - црвенкасте боје површине. 
55 Cvjeticanin Т., Gm~arska radioпica u Singidunumu, 

Singidшvm 2, Bcograd 2000. 
56 Усмени исказ Николе А. Црнобрње, који је 
надгледао рад на терену. 
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* * * 

Жишцн које сам приказао у овоме 

раду израђени су у некој од локалних 

грнчарских радионица, највероватније у 

самоме Сингидунуму. Њихове директне 

аналогије из Бугарске, спорадична поја

ва сличних у Панонији, и посведочена 

жива трговина доњег Подунавља и цр

номорских обала са нашим крајевима, 

упућују и на порекло оваквих жижака . 

Тако сам претпоставио њихово ширење 
са истока ка западу, од доњег Поду

навља ка Панонији. Истовремено, ова

кав пут ширења за собом повлачи и да

товање које је ниже у односу на раније 

претпостављена. 

Разматрање искљу<rиво жижака и 

покушај одређивања њиховог порекла 

само на основу изгледа и компарација са 

разним типологијама, у овоме случају 

нису могли да буду од помоћи приликом 

покушаја датовања налаза. 

Да бих барем покушао да прециз

није определим период у коме су наши 

жишци произведени и употребљавани, 

морао сам да претпоставим и намену 

објекта у коме се већина њих налазила, 

као и шири контекст налаза. Разматрао 

сам економске аспекте коришћења 

жижака, контексте у којима су они про

налажени широм некадашњег Римског 

царства, као и специфичности услова 

нашег налаза. 

s; CvJcticanin Т., ор. cit., 249, sl. 7, 8. 

5-'> Црнобрња Н .. Антички новац са подручја рим
ског пута S111gidunum - Castra Tr1comia - Ad scx 
tum Millarcm из нумизматичке збирке Музеја 
града Београда, Гоr;шињак 'ipaga Бeo'ipar;a 

XXXIV, Београд 1987. 29. напомена 6. 

;.у Колосовская Ю.К" Ри.м 11 .~t11p йле.~1еЈi на Дунае 
1- fV оо. н.з., Москва 2000, 142. 143. 
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Многобројни археолошки налази 

сведоче о немирним и нејасним 

дешавањима половином трећега века у 

Сингидунуму. Подаци из писаних извора 

прецизније упућују на догађања у окол

ним областима, али не и у самоме Син

гидунуму. 

На основу свега поменутог, сматрам 

како је велика вероватноћа да су се 

наши жишци налазили унутар објекта 

култне намене Qугоисточни угао Сту
дентског парка, карта 1/1), чија је упо
треба била прекинута неким од варвар

ских упада половином трећега века, и то 

убрзо након 253. године. 

78 

Каталог 

1. Инв. бр. АА/66 

Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск једва приметно удубљен, око њега 

утиснут прстен, на површини трагови изра

де у виду концентричних кругова. Раме 

обло, незнатно одвојено од диска. Дно равно 

са концентричним круговима. Кљун мали, 

органски спојен са раменом испред којег тек 

незнатно излази , дршка усправна. Бледо цр

вена глина, трагови употребе. 

Димензије: дужина 65 mm, висина 22 тт, 

ширина 58 mm.60 

2. Инв. бр. АА/70 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск једва приметно удубљен, око њега уре

зан прстен који га одваја од рамена , на 

површини трагови израде у виду концен

тричних кругова. Дно равно, приметни кон

центрични кругови. Кљун мали, органски 

спојен са раменом испред којег тек незнатно 

излази. Дршка усправна. Бледо црвена гли
на, трагови употребе. 

Димензије: 66 х 22 х 60 mm. 

3. Инв. бр . АА/3014 

Налазиште: подрум Конака кнегиње Љуби

це, јама 4. 
Диск потпуно раван, око њега је утиснут 

прстен који га одваја од широког рамена, 

које је незнатно изнад равни диска. Дно рав

но. Кљун недостаје, очувани део отвора ду

боко залази у раме. Светлоокер глина, нема 

трагова употребе. 

Димензије: 62 х 23 х 60 mm 

4. Инв. бр. АА/1029 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск потпуно раван, око њега утиснут прс

тен који га одваја од облог рамена које је 

потпуно у равни диска. Дно равно са при-

60 У каталошком делу димензије he бити дате ов
де коришћеним редоследом: дужина - висина -
ширина. Словне ознаке за ове мере неhе бити 

коришћене. 
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метним концентрнчним круговнма. Кљун 

мали, органски спојен са раменом 11спред 

којег тек незнатно нзлази , дршка усправна. 

Бледо окер гл1111а. трагови употребе. 

Димензнје: 70 х 23 х 60 mm 

5. Инв. бр. АА/99 
Налазиште: Ун11верзитетски парк, 1944. 
Диск раван , два ко11центрично урезана кру

га га раздвајају од рамена које је незнатно 

уздигнуто, дно благо испупчено. Кљун мали, 

органски повезан са реципијентом , отвор на 

њему округао. Дршка усправна, налепљена, 

без рупице. Окер глина, трагови употребе. 

Димензије: 72 х 22 х 60 mm 

6. Инв. бр. АА/73 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск једва приметно удубљен, око њега 

утиснут прстен, на површини трагови изра

де у виду концентричних кругова. Раме 

обло, незнатно одвојено од диска. Дно рав

но, приметни концентрични кругови. Кљун 

мали, органск11 спојен са раменом испред 

којег тек незнатно излази, дршка усправна. 

Бледо црвена глина, трагови употребе. 

Димензије: 66 х 22 х 60 mm 

7. Инв. бр. АА/98 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск раван, само урезаним кругом одвојен 

од рамена које се директно претапа у реци

пијент, дно равно. Кљун оштећен. Дршка ус

правна, налепљена, без рупице. Окер глина, 

трагови употребе. 

Димензије: 59 х 23 х 55 mm 

8. Инв. бр. АА/102 
Налазиште: непознато. 

Диск благо удубљен, стиче се утисак да је 
налепљен на реципијент. Раме уско, нешто 

изнад диска и јасно одвојено од њега. Дно 

равно. Кљун органски повезан са рсц11пијен

том, нешто избаченији, отвор за фитиљ 

троугаон. Дршка усправна, налепљена, 

троугаоног пресека, са рупицом. Бледоцрве

на глина, трагови употребе. 

Димензије: 72 х 26 х 56 mm 
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9. И11в. бр. АА/107 
Налаз11ште: Универзитетски парк, 1944. 
Днск благо удубљен. од рамена одвојен уре

заюв1 кругом 11 пласт11ч11ом траком. На 

површин11 су трагови израде у виду концен

тричних кругова. Ра\1е уско, нешто изнад 

диска 11 јасно одвојено од њега. На дну два 
концентрнчна круга. Кљун мали и органски 

повезан, отвор за фитнљ округао. Дршка ус

правна, налепљена, троугаоног пресека, са 

рупицом. Бледожута глина, трагови употре

бе. 

Димензије: 71 х 23 х 59 mm 

10. Инв. бр. АА/83 

Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Д11ск благо удубљен, стиче се утисак на

лепљен на реципијент. Раме уско, нешто из

над диска и јасно одвојено од њега. Дно рав

но. Кљун органски повезан, нешто из

баченији, отвор за фитиљ је троугаон. 

Дршка усправна, без рушще. Бледоцрвена 
гли11а, нема трагова употребе. 

Димензије: 75 х 25 х 59 mm 

11. Инв. бр. АА/80 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск јако удубљен, на површини су видљиви 

трагови израде у виду концентр11чю1х круго

ва. Раме високо, уско, јасно одвојено од дис

ка. Дно равно. Кљун органски повезан, от

вор за фитиљ је округао. Дршка оштећена, 

уочава се да је била понречна, са рупицом. 

Бледоцрвена глина, трагови употребе. 

Димензије: 68 х 28 х 60 mm 

12. Инв. бр. ААП7 

Налазиште: непознато. 

Диск јако удубљен, пластичним ребром и 

ужљебљсним прстеном одвојен од високог и 
уског рамена. Дно благо заобљено. Кљун 

издигнут, веома мали и органски повезан са 

рсципнјентом. Дршка налепљена , усправна, 

тругаоног пресека, са рупицом. Бледоцрве

на глина, трагови употребе. 

Димензије: 73 х 29 х 58 mm 
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13. Инв. бр. АА/59 

Налазиште: непознато. 

Диск незнатно улегнут, са додатним 

удубљењем на средини. Дно равно. Рамена 

нема. Кљун велик, трапезасr. Дршка ус

правна, ушт11нута, са рупом. Светлоокер 

глина, трагови употребе. 

Димензије: 89 х 22 х 63 mm 

14. Инв. бр. АА/63 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск благо удубљен, нема рамена. Дно рав

но са траговима израде у виду концен

тричних кругова. Кљун органски повезан са 

реципијентом , незнатно уздигнут, велики 

отвор за фитиљ залази на површину диска. 

Дршка усправна, троугаоног пресека, са по
пречном рупом. Бледожута глина, трагови 

употребе. 

Димензије: 75 х 21 х 61 mm 

15. Инв. бр. АА/64 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно удубљен, трагови израде у 

виду концентричних кругова. Рамена нема. 

Дно равно. Кљун већих димензија, насађен, 

отвор за фитиљ залази на површину диска. 

Дршка недосrаје, може се закључити дз је 

била усправна са рупом. Бледожута глина, 

трагови употребе. 

Димензије: 78 х 25 х 61 mm 

16. Инв. бр. АА/60 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск удубљен, сrиче се утисак да је на

лепљен на реципијент, видљиви трагови из

раде у виду концентричних кругова. Раме 

веома мало. Дно равно. Кљун органски по

везан, изнад нивоа диска, на чијој ивици 

почиње отвор за фитиљ. Дршка попречна, 

налепљена, са рупицом . Бледоцрвена глина, 

трагови употребе. 

Димензије: 75 х 25 х 62 mm 

17. Инв. бр. АА/55 
Налазиште: непознато 

Диск раван са концентричним круговима, 

без рамена. Дно равно. Кљун трапезасr, за-
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обљен, дршка недостаје. Бледожута глина , 

трагови употребе. 

Димензије: 78 х 25 х 63 mm 

18. Инв. бр. ААП2 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно удубљен, трагови израде у 

виду концентричних кругова. Рамена готово 

нема. Дно равно. Кљун оштећен, отвор за 

фитиљ залази на површину диска. Дршка 

мала, усправна, са рупицом. Бледоцрвена 

глина, трагови употребе. 

Димензије: 67 х 23 х 63 mm 

19. Инв. бр. АА/67 

Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск благо удубљен, изгледа као да је зајед

но са раменом налепљен на реципијент. 

Кљун оштећен, по начињу припајања за ре

ципијент подсећа на Loeschke УШ. Дршка ус
правна, са рупицом. Средњецрвена глина, 

нема трагова употребе. 

Димензије: 73 х 25 х 62 mm 

20. Инв. бр. АА/96 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск раван, окружује га пласrични прсrен , 

раме благо издвојено. На дну реципијента, 

кроз отвор на диску, приметан пластични 

прстен. На дну су два пластично изведена 

концентрична круга. Кљун органски везан 

за раме, отвор за фитиљ се налази код самог 

прстена. Дршка недостаје, била је попречна. 

Бледоцрвено глина, трагови употребе. 
Димензије: 76 х 22 х 64 mm 

21. Инв. бр. АА/103 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск раван, окружује га пластични прстен, 

раме благо издвојено. На дну су два плас
тично изведена концентрична круга. На дну 

реципијента је приметан пластични прстен . 

Кљун органски везан за раме, отвор за фи

тиљ се налази код самог прстена. Дршка не

достаје. Бледоцрвена глина, трагови упо

требе. 

Димензије: 83 х 31 х 72 mm 
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22. Инв. бр. АА/68 
Налазиште: Универзитетск11 парк. 1944. 
Диск раван, окружује га пластични прстен. 

раме благо издвојено. На дну су два плас

тично изведена концентр11чна круга. На дну 

реципијента је пластични прстен. Кљун ор

гансю1 везан за раме. отвор за ф11т11љ код са

мог прстена. Дршка недостаје, била је по

пречна. Средњецрвена глина, траговн упо

требе. 

Димензије: 80 х 23 х 67 mm 

23. Инв. бр. АА/223 
Налазиште: непознато, старн инвентар. 

Диск благо улсгнут, од ненаглашеног раме

на одвојен пластичним прстеном. На 

површини су трагови израде у виду концен

тричних кругова, један је наглашенији уз 

сам пластични прстен. Дно равно. Кљун не

достаје. Дршка усправна, налепљена, троу

гаоног пресека. са рупицом. Бледоцрвена 

глина. трагови употребе. 

Димензије: 74 х 27 х 66 mm 

24. Инв. бр. АА/105 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск благо улегнут, ннским пластичним 

прстеном одвојен од уског рамена, трагови 

израде у виду концентричних кругова. Дно 

равно, са једва прнметним концентр11чн11м 

круговима. Кљун орrанск11 повезан. велики 

елипсоидни отвор почиње од самога диска. 

Дршка усправна, налепљена. Светлоокер 

глина, трагови употребе. 

Димензије: 68 х 23 х 57 mm 

25. Инв. бр. АА/71 
Налазиште: непознато. 

Диск раван, благо удубљен, пластичним прс

теном одвојен од рамена, на површини су 

трагови узраде у виду концентричних круго

ва. Раме обло. Дно равно. Кљун троугаони, 

облог завршетка, мали отвор за фитиљ. 

Дршка усправна. налепљена, са рупицом. 

Бледоцрвена глина, трагови употребе. 

Димензије: 78 х 29 х 59 mm 
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26. Инв.бр. АА/62 
Налазиште: Ун11верз11тетск11 парк. 1944. 
Д11ск раван, окружује га ннзак пласт11<1ни 

прстен. Раме обло. Дно равно. Кљун 

оштећен. орrанскн повезан са рсципијен

ТО\1, отвор за фитиљ јс елипсопдан. Дршка 

оштећена, била је 11011рсчна са рупицом. 

Бледоцрвена гл11на. трагов11 употребе. 

Дименз11је: 77 х 25 х 67 111m 

27. Инв. бр. АА/672 
Налазнштс: У н11верз11тетск11 парк. 1944. 
Д11ск благо издигнут. улегнут, од рамена од

војен високоl\1 пластичном траком. Par.1e ус
ко н обло. Дно равно. Кљун масиван, са ве

ликим отвором, насађен 11 обло се завршава. 

Дршка усправна. без рупице. Светлоокер 
глнна, трагови употребе. 

Димензије: 88 х 28 х 63 тт 

28. Инв. бр. АА/78 
Налазиште: Универзитетски парк. 1944. 
Диск незнатно издигнут у односу на рец11-

ш1јент, благо удубљен. пластичним прсте

ном одвојен од рамена, на површини су тра

гов11 нзраде у внду концентричних кругова. 

Раме обло. нешто шире. Дно равно. Кљун 

масивнији. облог завршетка, са великнм от

вором за фитиљ. Дршка оштеhена. усправ

на, без рупице. Црвена глнна, трагови упо

требе. 

Димензнје: 85 х 25 х 64 mm 

29. Инв. бр. АА/106 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск благо улегнут, удубљенпм жљебом од

војен од нешто вишег рамена, трагови изра

де у в11ду концентри•шнх кругова. Дно рав

но. Кљун масиван, заобљен, са великим от

воро~1 и траговима лепљења код споја са 

диском. Дршка усправна, без рупице. 

Средњецрвена глина, трагови употребе. 
Димензије: 76 х 19 х 56 nim 

ЗО. Инв. бр. АА/95 

Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно издигнут, удубљен, од рамена 

одвојен пластичном траком. Раме обло. Дно 
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равно. Кљун велик, насађен, обло се 

завршава. Дршка усправна са рупицом. Бле

доцрвена глина, трагови употребе. 

Димензије: 82 х 25 х 63 mm 

31. Инв. бр. АА/84 

Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно издигнут у односу на реци

пијент, благо улегнут, пластичним прстеном 

одвојен од рамена, трагови израде у виду 
концентричних кругова. Раме обло . Дно 

равно. Кљун масиван, облог завршетка, са 

великим отвором за фитиљ. Дршка усправ

на, без рупице, налепљена. Светлоцрвена 

глина, трагови употребе. 

Димензије: 83 х 26 х 63 rnm 

32. Инв. бр. АА/79 
Налазиште: Универзитетски парк , 1944. 
Диск нешто шири но код примерака истога 

типа , благо удубљен , пластичним прстеном 

одвојен од рамена, трагови израде у виду 

концентричних кругова. Раме нешто шире и 

обло. Дно равно. Кљун масиван, заобљен, са 

великим отвором за фитиљ. Дршка усправ

на, без рупице, налепљена. Средњецрвена 

глина , трагови употребе. 

Димензије: 82 х 21 х 62 mm 

33. Инв. бр. АА/82 

Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно издигнут у односу на реци

пијент, благо улегнут, пластичним прстеном 

одвојен од рамена, трагови израде у виду 

концентричних кругова као и испод отвора 

на диску, на дну реципијента. Раме обло. 

Дно равно. Кљун масиван, облог завршетка, 

велики отвор. Дршка усправна, без рупице, 

налепљена. Средњецрвена глина, трагови 

употребе. 

Димензије: 79 х 22 х 59 mm 

34. Инв. бр. АА/69 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно издигнут у односу на реци

пијент, благо удубљен, пластичним прсте

ном одвојен од рамена, трагови израде у ви

ду концентричних кругова. Раме обло. Дно 
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благо удубљено. Кљун масиван, насађен, 

облог завршетка. Дршка усправна, уштину

та, без рупице. Бледоцрвена глина, трагови 

употребе. 

Димензије: 79 х 26 х 57 mm 

35. Инв. бр. АА/65 
Налаз11ште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно уздигнут изнад реципијента, 
благо удубљен, одвојен од рамена концен

тричним круговима. Раме обло. Дно равно. 

Кљун већи , насађен, са заобљеним крајем. 

Дршка усправна, оштећена. Бледоцрвена 
глина, трагови употребе. 

Димензије: 77 х 21 х 57 mm 

36. Инв. бр. АА/57 
Налазиште: Универзитетски парк , 1944. 
Диск незнатно удубљен, одвојен од рамена 

пластичним прстеном, на површини концен

трични кругови. Раме обло. Дно равно. 

Кљун већи , насађен, заобљеног краја. 
Дршка попречна, оштећена, траг рупице. 

Светлоцрвено глина , трагови употребе. 

Димензије: 81 х 24 х 65 mm 

37. Инв. бр. АА/58 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно удубљен, јасно одвојен од ра

мена, са концентричним круговима. Раме 

обло. Дно равно. Кљун оштећен, дршка по

пречна. Светлоцрвена глина, трагови упо

требе. 

Димензије: 74 х 26 х 63 mm 

38. Инв. бр. АА/97 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск незнатно издигнут, удубљен, јасно од

војен од рамена, трагови израде у виду кон

центричних кругова. Раме обло. Дно равно 

Кљун већи, насађен, обло се завршава. 

Дршка попречна, са рупицом. Бледоцрвена 
глина, трагови употребе. 

Димензије: 80 х 25 х 61 mm 

39. Инв. бр. АА/100 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Дпск благо удубљен око отвора, директно 
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прелази у нешто шире, заобљено раме, тра

гови израде у виду концентричних кругова,. 

Дно равно. Кљун масиван, велики отвор за
лази у раме. Дршка оштеhена, попречна, са 

рупицом. Средњецрвена глина, трагови упо

требе. 

Димензије: 82 х 26 х 68 mm 

40. Инв. бр. АА/56 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск раван, окружује га низак пластични 

прстен око кога су урезана два концен

трична круга. Раме обло. Дно има малу, рав

ну стопу. Кљун масиван, заобљен, насађен. 

Дршка оштеhена, била је попречна, са рупи

цом. Светлосмеђа глина, трагови употребе. 

Димензије: 75 х 28 х 61 mm 

41. Инв. бр АА/2702 
Налазиште: Калемегдан, Доњи град 1969. 
Диск раван, на површини су приметни тра

гови израде у виду концентричних кругова. 

Раме кратко, обло, благо уздигнуто. Дно 

равно. Кљун велики, заобљен. Дршка 

оштеhена, била је попречна, са рупицом. 

Средњецрвена глина, трагови употребе. 
Димензије: 83 х 22 х 66 mm 

42. Инв. бр. АА/215 

Налазиште: непознато, стари инвентар. 

Диск раван, пластичном траком одвојен од 

благо закошеног рамена. Дно равно. Кљун 

масиван и дуг, са четвртастим завршетком. 

Дршка оштећена, усправна, без рупице. 

Средњецрвена глина, трагови употребе. 

Димензије: 78 х 26 х 56 mm 

43. Инв. бр. АА/673 
Налазиште: Универзитетски парк, 1944. 
Диск удубљен, окружује га пластични прс

тен. Дно равно. Раме овално. Кљун јак, из

лази далеко испред реципијента и четвртас

то се завршава. Дршка недостаје, била је ус

правна. Црвена глина, трагови употребе. 
Димензије: 81 х 32 х 57 mm 
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А GROUP FIND OF ROМAN CERAМIC LAМPS -
А CONТRIВUТION ТО ПIЕ SТUDY OF ПIЕ URВAN IПSTORY OF SINGШUNUМ 

Adam N. Cmobmja 

Tl1c Bclgradc City Мнsсшn stores 43 Roman 
ceramic Ia111ps that аге classifiaЫe accordiпg to the 
classic typologies Љr tl1is catcgory of artefacts dat
iпg fro111 tl1c Rо111ап period. AII of them аге lo\v
quality products. \Vith their bod1es v.·heel-thro,,,,n, 
апd the nozzles and lшnd\es nюdellcd Ьу ћапd. 
Thcir common fcature is а flat disk tending to а 
varicty ofslightly concave Љnns. The varied inter
relatioпships bct\veen thc body and nozzle, the 
position of the handle апd the \vidth of thc shoul -
der permit thcir division into five subtypes ( 1 / Cat. 
nos 1- 7; 21 Cat. nos 8- 12; 3/ Cat. nos 13-19; 4а/ 
Cat. поs 20-26; 4Ы Cat. nos 27-41; 51 Cat. nos 42-
43 ). 

As many as 34 latnps were found in 1944 dur
ing tl1e construction of ап air- raid shelter in 
Studcпts' Park. The excavators reported tћat as 
many as 70 had been Љuпd, but offcrcd по infor
mation wl1atsocvcr about tћс contcxt of fiпd. ТЬе 
Зrd-<:entнry Roman structural rcmains in the 
immediate vicinity, as well as the statc of preseгva
tion of the lamps that fouпd their way to the 
Museum lead to thc assumption that tliey tћem
selves werc found in а structural context. Given 
tbat almost all tlie lamps from that site show signs 
of use- wear апd are very v.·ell prescrved, it may Ье 
assumed that the structurc(s) \vl1ere thcy may have 
been was destroyed at опс point. Direct analogics 
for thc typc сап Ьс found iп Bulgaria, in the district 
of Pazarjik, wliich has yieldcd а Iarge nuтbcr of 
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locally тanufactured specimens presшned to have 
been uscd in а place of worsl1ip. Similar Iamps 
occurring in Paпnonia аге usually relatcd \vith thc 
5'h variety of lvaпyi XXII. Т11е sћаре of our spec1-
n1ens is c\oser to Locscћcke VJIJ, the use ofwhich 
has been dated to the \ st to 3'd ceпtury, and wћose 
later phase sees а scrious decline in the quality of 
maпufacture. The distinct combiпation of the body 
and daтaged nozzlc in N" 19 also indicates а rela 
tion witћ Loeschcke VIII. Our lamps тау have 
Ьееп а Јоса! respoпse to ап increasing demand, 
meaning а more expedieпt production (potter's 
wheel) анd а simpler form, along \Vitl1 а partial 
imitation of earlier shapcs. Тће lamps analyzed in 
this paper may Ье defincd as onc of the subsequent, 
late, varieties of Loescbcke VIll, wl1ich prccede 
similar lamps in Pannonia. 

As chronological indicators may Ьс uscd ref 
ereпces to barbaric incursions in 253/4, а number 
of coin hoards both from tlie town of Siпgidunum 
and from its enviroпs, as well as the pottcrics dis 
covered under the National Theatтc tl1e end of 
\vlюse activity falls shortly after 251/2. The 
destruction of these potteries тау Ье attriЬuted to 
tl1e same causes. Тће aboveтentioned cvidcncc 
gives us grounds to assumc that our lamps are very 
likely to have come froin а place ofworship the use 
of wliich was brought to ап end Ьу а barbaric 
incursioп about the middlc of thc Jrd ceпtury, and 
slюrtly after tl1e ycar 253 


