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Д РА ГО Љ У Б БО ЈО ВИ Ћ Годишњак града Бвограда 
књ. X X X II — 1985.

РИМСКА СИТНА БРОНЗАНА ПЛАСТИКА Y MY3EJY 
ГРАДА БЕОГРАДА

После збирке римске ситне бронзане 
пластике y Народном музеју y Београду, 
збирка римске ситне бронзане пластике y 
М узеју града Београда je најбројнија збир- 
ка пластике y СР Србији. Предмети који 
ce данас чувају y Одсеку за антику Архео- 
лошког одељења Музеја града Београда, 
заједно са онима који су нађени на да- 
нашњој територији града Београда, a чу- 
вају ce y  Археолошком музеју y Загребу и 
Народном музеју y Београду, прелазе сто 
комада. Мало je музеја y Југославији који 
чувају оволико примерака ситне римске 
бронзане пластике.

Збирка ситне пластике y М узеју града 
Београда формирала ce после другог свет- 
скот рата. Нема података да je пластика 
набављана пре тога. Предмети који су на- 
лажени пре друтог светског рата откупљи- 
вани су или поклањани Народном музеју  
y Београду1 или Археолошком музеју y 
Загребу.2 Тек од 4. августа 1945. године, 
када je отворена прва послератна поставка 
М узеја и када je Музеј и званично добио 
назив Музеј града Београда,3 почели су да 
ce набављају и први примерци ситне брон- 
зане пластике.

Први предмети приспели су y Музеј као 
поклон Управе градских добара (кат. број 
14, 15). Нешто касније др Софија Дуњић- 
-Тодоровић поклонила je М узеју неколико 
фрагментованих примерака пластике. Ти- 
ме би ce листа поклона исцрпла. На ж а-
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лост, места налаза поклоњених предмета 
остала су непозната.

Интезивна грађевинска делатност y по- 
слератном Београду, поготово на простору 
где ce налазило језгро римског Сингиду- 
нума условила je да ce поред обиља архео- 
лошких налаза нађу и поједини комади 
пластике. Међутим, ако je за  ове предмете 
познато место налаза, остало je неодређе- 
но оно најважније: ближа хронолошка де- 
терминација. У већини случајева овакви 
предмети су само покупљени са радилишта 
без могућности сагледавања вертикалне 
стратиграфије дотичног локалитета.

Највећи број предмета набављен je за 
Музеј путем откупа. Истакнимо и овога 
пута да je мало музеја y Србији који од- 
вајају знатнија финансијска средства за 
откуп. За Музеј града Београда то ce не 
би могло рећи. Пракса je М узеја да отку- 
пљује предмете, али и да сваке године у-  
већава средства за откуп. Из ових сред- 
става набављен je и највећи део ситне 
бронзане пластике и то нарочито y перио- 
ду од 1956. до 1970. године. На жалост, сви 
ови предмети нису инвентарисани y  глав- 
ну књигу инвентара онда када су и отку- 
пљени већ знатно касније па им je  зато 
y инвентару начин набавке и место нала- 
за остао незабележен.4

Свакако највреднији предмети y  смислу 
археолошке интерпретације су они који 
су y збирку доспели путем археолошких
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ископавања. Истина, њих je данас y Му- 
зеју  мало. Последњих година обављају ce 
археолошка ископавања y приобалном де- 
лу цивилног римског насеља y Доњем гра- 
ду на Калемегдану, као и y  оквирима рим- 
ског војног логора на Великом Калемегда- 
ну y Београду. На овим пунктовима нађе- 
но je релативно мало примерака пласти- 
ке, али ce они поред тога што ce могу про- 
сторно одредити могу и ближе хронолошки 
детерминисати.5

Римска бронзана пластика из М узеја 
града Београда није до сада објављена као 
целина. Поједини примерци објављени су 
као илустрација проблема о којима ce ра-
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справљало.6 У другим радовима набројан 
je само број предмета7 ситне пластике. Као 
целина, збирка ce сада први пут објављу- 
је. Поред статуета, дати су и сви други 
предмети код којих je употребљена техни- 
ка ливења.

БОГОВИ И БОГИЊЕ

1. —  Аполон, инв. број 2976, непознато 
налазиште, начин набавке непознат, виси- 
на 16,5 см.

Пуно ливена статуета. Недостаје шака 
леве руке и предмет y  десној шаци као и 
тоболац на леђима.

Аполон je дат y  стојећем ставу, потпуно 
наг. Ослонац тела je на десној нози. Лева 
нога je савијена y  колену и благо пову- 
чена y  назад. Глава je окренута y лево. 
На врху главе коса je везана са два чвора. 
На потиљку je већи чвор од којег полазе 
три прамена косе од којих ce онај на ле- 
ђима грана y вшие мањих праменова. Дру- 
га два прамена косе рачвају ce на рамени- 
ма. Један крак ce завршава на крају сва- 
ког рамена, a други на грудима на месту 
где ce налазе брадавице. Лице je овалног 
облика са јасно назначеним детал>има. На 
леђима Алолона je тоболац који ce нала- 
зи на каишу чији je ослонац на десном ра- 
мену. Каиш je представљен y  виду шире 
траке и изведен je интарзијом бакра y  
бронзи. Овај детаљ очуван je једино на 
леђима и то на делу непосредно крај то- 
болца. Десна рука je спуштена поред тела 
и незнатно je савијена y лакту. У стисну- 
тој шаци налазио ce некакав дредмет. Ле- 
ва рука je нешто више одмакнута од тела 
и савијена y лакту.

Статуета je урађена складно и пропор- 
ционално са солидно обрађеном мускулату- 
ром тела.

2. — Аполон, инв. број 1060, непознато 
налазиште, ттоклон Управе градских доба- 
ра, висина 8,2 см.

Пуно ливена потпуно очувана статуета. 
Испод стопала су два пробушена прошире- 
ња која су служила за фиксирање статуе- 
те за постоље.

Алолон je дат y  стојећем ставу потпуно 
наг са ослонцем тела на левој нози. Десна 
нога je савијена y колену и незнатно по- 
вучена y назад. На округлој глави коса je

зачешљана тако да je средишни део ску- 
пл>ен на темену a остали део дат y  виду 
траке дуж  ивице лица. Детал»и лица су ја- 
сни изузев левог ока. Руке су подигнуте y 
висину рамена и раширене као и шаке ко-

је имају такав облик као да су придржа- 
вале неке предмете. Гениталије су пластич- 
но назначене.

Релативно солидан рад.
3. —  Минерва, инв. број 2697, Београд, 

Калемегдан, Доњи град, археолошко иско- 
павање 1969. године, висина 9 см.

Шупље ливена статуета. Недостаје сто- 
пало десне наге као и атрибути y рукама.
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Богиња je дата y стојећем ставу са о- 
слонцем тела на десној нози. Лева je сави- 
јена y колену и благо повучена y назад. 
На глави je шлем са перјаницом. Детаљи 
лица слабо назначени. Десна рука je по- 
дигнута y  висину рамена и савијена y лак- 
ту. У стиснутој шаци остаци копл>а. Лева 
рука je спуштена поред тела. Раширеном 
шаком je придржавала штит. Минерва je 
обучена y хитон и химатион. На грудима 
егида.

Релативно добар провинцијски рад.

4. — Меркур, инв. број 3327, непознато 
налазиште, начин набавке непознат, виси- 
на 9,9 см.

Пуно ливена статуета. Недостају стопа- 
ла на обе ноге.

Млада људска фигура дата je y стоје- 
ћем ставу нага са ослонцем тела на десној 
нози. Лева нога je савијена y колену и не- 
знатно повучена y  назад. На глави Мер- 
кура je летасос испод кога ce види ковр- 
џава коса. Детаљи лица су јасно назначе- 
ни. На десном рамену и око врата je огртач 
који y великим наборима пада преко левог

рамена и леве подлактице. На левом раме- 
ну и y шаци леве руке je кадуцеј са тор- 
дираном дршком. У десној испруженој али 
y лакту незнатно савијеној руци je кеса. 
Гениталије су ‘Пластично назначене.

Статуета je урађена складно са веома 
лепо обликованом мускулатуром. Веома со- 
лидан рад.

5. — Меркур, инв. број 1188, Беотрад, 
Калемегдан, Доњи град, откупљено од Ста- 
нислава Симовића из Београда, висина
8,5 см.

Пуно ливена статуета. Недостаје атри- 
бут y левој руци као и део који je пове- 
зивао десну натколеницу и десну руку.

Нага мушка фигура дата je y стојећем 
ставу са ослонцем тела на десној нози. Ле- 
ва нога je савијена y колену и незнатно 
повучена y назад. Глава je благо окрену- 
та y десно. На глави je петасос испод кога 
ce види коса. Детаљи лица су релативно 
лепо облнковани. На левом рамену и левој 
подлактици je огртач. Лева рука која je 
одмакнута од тела има отворену ш аку y 
којој je била дршка кадуцеја(?). Врх леве 
руке спојен je са левом потколеницом не-





ким предметом. Трагови оваквог спајан»а 
десне руке и тела виде ce и на десној нат- 
коленици. Десна рука je савијена y лакту. 
У шаци десне руке je кеса, Стопала обе
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ноге су сумарно обрађена. Гениталије ce 
само назиру.

Статуета je слабо урађена. Глава je не- 
што већа y односу на тело. Мускулатура je
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добро замишљена али на статуети због не- 
обрађености није изразита. Провинциј- 
ски рад.

6. — Меркур,  инв. број 1810, непознато 
налазиште, откупљено од Ђоке Ђорђеви- 
ћа из Великог Градишта, висина 7,4 см.

Пуно ливена статуета. Недостаје шака 
десне руке.
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Нага мушка фигура престављена je y 
стојећем ставу са ослонцем тела на десној 
нози. Лева нога je савијена y колену и не- 
знатно повучена y назад. Глава je блато 
окренута y десно. На глави je петасос. Де- 
таљи лица ce уопште не распознају. Око 
врата и на левом рамену je огртач. У левој 
руци кадуцеј. Десна рука je испружена и 
незнатно савијена y лакту. Гениталије пла- 
стично назначене.

Пропорције тела су складне али je све 
јако стилизовано и сумарно обрађено. Про- 
винцијски рад.

7. — Меркур,  инв. број 2712, непознато 
налазиште, начин набавке непознат, виси- 
на 6,2 см.

но на горњој a шупљо на доњој страни. На 
постољу, између ногу Меркура, je мања 
рупа.

Пропорције тела су складно изведене. 
Мускулатура тела на предњој страни je

Пуно ливена потпуно очувана статуета 
на звонастом постољу.

Нага мушка фигура престављена je y 
стојећем ставу са ослонцем тела на десној 
нози. Лева нога je савијена y колену и бла- 
го повучена y  назад. Глава je веома благо 
окренута y десно. На глави je петасос. Де- 
сна рука je спуштена поред тела и y  њој 
je јако стилизована кеса. У левој руци je 
веома стилизована представа кадуцеја. На 
левом рамену je огртач. Меркур стоји на 
постољу купастог облика које je заравње-
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релативно солидно обликована. Провинциј- 
ски доста сумаран рад.

8. —  М еркур, инв. број 2713, непознато 
налазиште, начин набавке непознат, виси- 
на 5,5 см.

Пуно ливена потпуно очувана статуета 
на звонастом постољу.

Нага људска фигура стоји на звона- 
стом постољу са ослонцем тела на десној 
нози. У десној спуштеној руци Меркур др- 
ж и јако стшшзовану кесу. На левом раме- 
ну видљив кадуцеј као и огртач. Предњи 
део тела обрађен je  урезима. Звонасто по- 
стоље je делимично шупље изнутра.
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Провинцијски рад. Цела статуета je 
веома схематски обрађена.

9. — Меркур,  инв. број 1329, непознато 
налазиште, откупљено од Д. Павловића, 
Београд, 14. децембар бр. 12, висина 4,3 см.

Пуно ливена бронзана статуета на пло- 
частом постољу. Недостаје десна рука.

Меркур je приказан y стојећем ставу са 
спојеним ногама на ниском плочастом по- 
стољу. На левом рамену распознаје ce гор- 
њи део кадуцеја. Предњи део статуете je 
обрађен урезима док je задњи део раван.

Веома сумарна израда без детал>а. ЈТош 
провинциј ски рад.

10. — Меркур, инв. број 1334, непознато 
налазиште, откупљено од Д. Павлопића, 
Београд, 14. децембар бр. 12, висина 4,5 см.

Пуно ливена статуета којој недостаје 
десна рука и стопала обе ноге.

Меркур je дат y стојећем ставу. Дета- 
љи на лицу дати урезима. На левом раме- 
ну и y левој руци je веома стилизован ка- 
дуцеј. Предњи део тела украшен урезима. 
Гениталије пластично дате. Задњи део ста- 
туете je раван и украшен косим паралел- 
ним плићим канелурама.

Неуспео провинцијски рад.

11. —  Меркур,  инв. број 1328, непознато 
налазиште, откупл.ено од Д. Павловића, 
Београд, 14. децембар бр. 12, висина 4 см.

Пуно ливена статуета којој недостају 
оба стопала.

Меркур je представљен y стојећем ста- 
ву са ослонцем тела на десној нози. Лева 
нога je савијена y колену и незнатно по-

вучена y назад. Глава je окренута y десно. 
Детаљи лица изведени су урезима. На ле- 
вом рамену je јако стилизован кадуцеј. 
Преко левог рамена je пребачен огртач. 
Предња страна обрађена je урезима. Зад- 
ња страна статуете je равна.

Цела статуета je обрађена сумарно и 
доста стилизовано. Неуспео провинцијски 
рад.

12. — Меркур,  инв. број 1335, непознато 
налазиште, откупљено од Д. Павловића, 
Београд, 14. децембар бр. 12, висина 4 см.

Пуно ливена статуета. Недостаје већи 
део десне и стопало леве ноге.

Меркур je представљен y стојећем ста- 
ву. Глава je благо окренута y десно. На 
глави петасос. Детаљи лица обрађени уре- 
зима. Десна рука je спуштена поред тела. 
У шаци ce назире кеса. Преко левог раме- 
на пребачен je огртач. На задњој страни 
статуета je равна.

Неуспео лровинцијски рад.

13. —  Венера, инв. број 2710, непознато 
налазиште, начин набавке непознат, виси- 
на 11,7 см.

Пуно ливена статуета потпуно очувана 
изузев атрибута y рукама.

Представљена je нага Венера y стоје- 
ћем ставу са ослонцем тела на десној но- 
зи. Лева нога je савијена y  колену и бла- 
го повучена y назад. На глави Венере je 
велика полумесечаста дијадема са рупама 
које имитирају драго камење. Коса je на 
потиљку повезана y  чвор. Детаљи на ли- 
цу непрецизно изведени. На врату je уре- 
зима означена огрлица. Лева рука je са- 
вијена y лакту и благо подигнута. У ша- 
ци леве руке очуван je остатак дршке огле- 
дала. У раширеној шаци десне руке виде 
ce остаци којима je јабука(?) била апли- 
цирана за длан. Груди су пластично назна- 
чене. Очувана je зелена патина.

Пропорције тела релативно су складно 
дате. Бољи провинцијски рад.

14. —  Венера, инв. број 284, непознато 
налазиште, поклон Управе градских доба- 
ра, висина 7,9 см.

Пуно ливена статуета. Недостаје потко- 
леница десне ноге.

Нага стојећа Венера левом подигнутом 
руком држи већи увојак косе. Глава je бла- 
го окренута на десну страну. Коса je на 
потиљку повезана y  чвор. Један разгранат
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прамен косе покрива леђа. На глави je по- 
лукружна урезима украшена дијадема. 
Детал>и лица назначени. Десна рука je 
испружена и савијена y лакту са дланом 
окренутим горе. Груди су пластично на- 
глашене. Ослонац тела био je на десној 
нози. Лева нога je савијена y колену и 
благо повучена y назад.

Пропорције тела складне. Солидан про- 
винцијски рад.

15. —  Дијапа, инв. број 1027, непозна- 
то налазиште, поклон Управе градских до- 
бара, висина 8,2 см.

Пуно ливена статуета, недостаје шака 
леве руке и стопало леве ноге.

Дијана je дата y стојећем ставу са о- 
слонцем тела на десној нози. Лева нога je 
благо савијена y колену и ловучена y  на- 
зад. Глава je окренута y  лево. Детаљи ли- 
ца нису јасно изражени. Десном савије- 
ном руком вади стреле из тоболца који je 
на леђима. Обучена je y кратки хитон. 
Лева рука je блато савијена y лакту и спу- 
штена непосредно поред тела. На ногама 
Дијана има ловачке сандале.

Пропорције тела су складно изведене. 
Скроман провинцијски рад.

16. — Церера, инв. број 4301, непознато 
налазиште, откупљено од Миодрага Пери- 
ћа из Салаковца, висина 6 см.

Пуно ливена статуета, недостају сто- 
пала.

Церера je дата y стојећем ставу. Обу- 
чена je y \цугачку хаљину коју левом ру- 
ком придржава на левом куку. Десна рука 
je подигнута и врховима прстију ce осла- 
ња на врат. На глави je калатос, на леђима 
бујна коса.

Скроман провинцијски рад.

ДРУГОСТЕПЕНА БОЖ АНСТВА

17. —  Фортуна, инв. број 1658, непозна- 
то налазиште, откупл»ено од Милоја Ра- 
дојевића из Сопота, висина 15,4 см.

Пуно ливена статуета. Недостаје атри- 
бут y  десној и горњи део рога изобиља y 
левој руци.

Фортуна je приказана y  стојећем ставу 
са савијеном y колену десном ногом. Осло- 
нац тела je на левој нози. Глава je благо 
окренута y  десно. На глави je полумесеча-

ста дијадема. Бујна коса je на потиљку 
везана y мањи чвор. Врат je висок. Обу- 
чена je y  хитон са кратким рукавима дре- 
ко којег je пребачен химатион. Детал>и на 
дугуљастом лицу су сумарно обрађени. У 
левој руци савијеној y лакту држи рог 
изобиља. Десна рука je спуштена и не- 
знатно одмакнута од тела. Шака десне ру- 
ке je раширена и дланом окренута према 
доле, највероватније да придржи точак. 
Задњи део статуете je обликован равно са 
наборима хитона и химатиона.

Пропорције тела су складно дате. Доста 
солидан провинциј ски рад.

18. — Део статуете Баха, неивентари- 
сано, Београд, Калемегдан, Доњи град, Ар- 
хеолошко ископавање 1983. године, кота 
73,42 м, дужина 4,2 см, ширина 4,4 см, у- 
купна висина 4,3 см.

Бронзано лостоље Баха на коме je пан- 
тер и остаци ногу божанства. Постоље je 
профилисано и ниско. Бочне ивице укра- 
шене су плитко урезаним изукрштаним ли- 
нијама. На овај део постоља je аплицира- 
на тања плоча на којој су пантер и оста- 
ци ноту Баха. Пантер лежи на задњим но- 
гама, предње ноге су испружене. Глава 
пантера окренута je на леву страну. По- 
ред предње леве ноге пантера су остаци 
стопала десне ноге божанства. Нога je вео- 
ма сумарно дата. На левој половини по- 
стоља су остаци леве ноге божанства.

Доста солидан провинцијски рад.

19. — Бах, инв. број 4302, непознато на- 
лазиште, начин набавке непознат, висина
10,5 см.

Пуно ливена потпуно очувана статуета 
Баха.

Бах je дат y стојећем ставу са ослонцем 
тела на левој нози. Десна нога je незнатно 
истурена напред. У десној опуштеној руци 
држи воћарски нож  (messor ?). У левој ру- 
ци подигнутој y  висину рамена држ и грозд 
који je оштећен са задњ е стране. Око стру- 
ка je омотана прегача која ce на задњој 
страни завршава цилиндричним задебља- 
њем y виду трна којим je статуета била 
фиксирана за неки предмет. Очувана je 
делимично зелена патина.

Moryhe je да je y  питању фалсификат.

20. — Ерос, инв. број 285, непознато на- 
лазиште, поклон Управе градских добара, 
висина 9,9 см.
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Пуно ливена статуета потпуно очувана. 
Недостају атрибути y рукама. Крила де- 
формисана.

Ерос je дат потпуно наг y трчећем ста- 
ву са крилима на леђима. На глави je иви- 
цом лица дата бујна коса која je на врху  
чела повезана y чвор. Десна рука je y  ви- 
сини рамена испружена напред. Шака je 
обликована тако као да je придржавала 
ритон(?). Лева рука je спуштена поред те- 
ла. Шака je раширена и дланом окренута 
на доле. Мускулатура тела блато наглаше- 
на. Стопала су нешто већа.

Доста добар провинцијски рад.
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21. —  Крилати геније, инв. број 4303, 
непознато налазиште, начин набавке непо- 
знат, висина 9,1 см.

Статуета je обликована y виду дебље 
плочице. Недостаје крило на левом ра- 
мену.

Геније je дат y  седећем ставу. На глави 
je мања плочица пробушена са стране. Де- 
сна рука je подигнута и ослања ce на гла- 
ву. Са надлактице полази крило које je 
при врху деформисано. Лева рука je спу- 
штена и ослоњена на кук. На десној нози 
обликовано je стопало док ce код леве ноге 
завршава полукружном плочицом. Оба 
стопала су спојена. На задњој страни ста- 
туете y висини кухова je шира плочица 
која je при врху повијена.

Доста груб провиндијски рад.

22. —  Сатир са дететом, инв. број 3329, 
непознато налазиште, начин набавке не- 
познат, висина сатира 6,9 см, укупна виси- 
на 8,6 см.

Пуно ливена статуета којој недостаје 
стопало леве ноге сатира као и већи део 
десне руке детета.

Сатир je дат y стојећем ставу са ослон- 
цем тела на левој нози. Десна нога je по- 
дигнута и савијена y колену. Десна рука 
je спуштена поред тела. У шаци десне ру- 
ке je већи предмет (messor ?). Лева рука je 
подитнута. На њој седи дете које ce де- 
сном ногом ослања на леђа сатира, a левом 
руком ce држи за руку сатира. Глава са- 
тира je окренута према глави детета тако 
да им ce поглед сусреће. На леђима сатира 
je пластично обликован pen.
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Пропорције тела су складне, мускула- 
тура наглашена. Солидан провинциј ски 
рад.

23. —  Сомнус, инв. број 3327а, село 
Ушће код Обреновца, начин набавке непо- 
знат, висина 16,4 см.

Пуно ливена статуета потпуно очувана 
али јој y потпуности недостају атрибути y  
рукама.

Сомнус je дат y лебдећем ставу на ку- 
гли. Левом ногом ce ослања на куглу док 
je десна повучена y назад. На глави je ве- 
лика фригијска капа са које полазе две 
траке које ce завршавају на раменима. 
Испод капе лровирује коса везана изнад 
чела y чвор. На леђима су мања крила 
украшена урезима на спољашњим страна- 
ма. Десна рука je незнатно савијена y лак- 
ту и испружена напред. У стиенутој шаци 
су остаци кесе, бакље или ритона. Лева ру- 
ка je такође благо савијена y лакту и спу- 
штена поред тела. У благо скупљеној шаци
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су остаци неког атрибута. На грудима су 
брадавице изразито наглашене.

Веома леп рад са складним пропорција- 
ма тела и лепо обликованом мускулатуром.

ИСТОЧЊ АЧКА БОЖ АНСТВА

24. —  Хермес-Тот, инв. број 2711, непо- 
знато налазиште, начин набавке непознат, 
висина 9,6 см.

Пуно ливена статуета. Недостаје већи 
део десне руке и  леве ноге, стопало десне 
ноге и дршка кадуцеја.

Хермес je дат y  стојећем ставу са ослон- 
цем тела на десној нози. Лева нога je са- 
вијена y колену и благо повучена y  на- 
зад. Глава je благо окренута y  десно. На 
врху главе je мање перо. Коса je повезана 
траком која ce на потиљку рачва y  два де- 
ла и завршава на раменима. Преко левог 
рамена пребачен je огртач који ce спушта 
низ леђа и преко леве руке пада на доле. 
На левом рамену je горњи део кадуцеја.

Пропорције тела су складне, мускула- 
тура наглашена. Веома добар провинциј- 
ски рад.

25. —  Атис, инв. број 1273, Ритопек, оба- 
ла Дунава, откупљено од Д. Караклајића 
из Брестовика, висина 3,8 ем.

Бронзано попрсје Атиса који на глави 
има фригијску капу. Глава je en face дата 
са веома слабо наглашеним детаљима лица.

Провинцијски рад.

АПЛИКЕ

26. —  Глава М еркура, неинвентарисано, 
теренски инв. број 8, Београд, Велики Ка- 
леметдан, каструм, археолошко ископава- 
ње 1978, сонда 1/76— 78, блок 6, висина 
6,3 см, ширина 5,5 см.

Оловна апликација y виду мушког ли- 
ца на коме су детаљи јасни. Изнад чела je 
бујна коса. У коси су пластично облико- 
вана два већа крилца. Са задњ е стране 
аплика je равна.

27. —  Попрсје М еркура,  неинвентариса- 
но, теренски инв. број 38, Београд, К але- 
мегдан, Доњи град, археолошко ископава- 
ње 1978. године, контролни ров II, висина
3,5 см, ширина 1,5 см.

Бронзана мања лотпуно очувана аплика 
y облику попрсја Меркура. Глава je en face 
дата. На глави je петасос испод кога ce 
виде увојци косе. Груди су обликоване y 
виду танке делтоидне плочице. Ивицом 
груди су плитке канелуре. На задњој стра- 
ни врата je мање плочасто проширење ко- 
јим je аплика била причвршћена за неки 
предмет.

28. —  Глава Атиса, инв. број 1806, не- 
познат локалитет, откушвено од Радоми- 
ра Стојановића из Ритопека, висина 2,3 см, 
ширина 2,3 см.

Бронзана аплика са лицем Атиса. На 
глави je фригијска капа испод које вири 
коврџава коса. Детаљи лица су јасни. Са 
задњ е стране аплика je удубљена и има 
задебљање y облику трна којим ce фикси- 
рала за одређени предмет.

29. — Глава Амора, инв. број 4284, не- 
познато налазиште, поклон др Софије Ду- 
њић-Тодоровић, Београд, Зелени венац 2а, 
висина 6,4 см, ширина 5,3 см.

Бронзана аплика са лицем Амора. Иви- 
цу лица оивичава бујна коса која je изнад 
чела везана y чвор. Детал>и лица су веома 
лепо обликовани, наглашене су и слепо- 
очнице. Са задњ е стране аплика je незнат- 
нс удубљена и има трн за фиксирање.

30. — Глава богиње, инв. број 4283, не- 
познато налазиште, поклон др Софије Ду- 
њић-Тодоровић, Београд, Зелени венац 2а, 
висина 6,4 см, ширина 5,3 см.

Бронзана аплика y  облику женског ли- 
ца која je no ободу незнатно оштећена. На 
средини чела коса je подељена и дата y  
четрнаест праменова. У коси je висока ди- 
јадема по ободу таласасто изведева и де- 
лимично оштећена. Детаљи лица су јасно 
изведени али су уста незнатно искривље- 
на. Са задњ е стране аплика je равна по 
ивици али je y средини удубљена.

31. —  Глава мушкарца,  инв. број 2707, 
непознато налазиште, начин набавке не- 
познат, висина 5 см, ширина 4,8 см.

Бронзана аплика y виду мушког лица. 
Лице je издуж ено са нејасним детал>има. 
Коса je веома бујна и дата y  праменовима. 
Са задњ е стране по ивици аплика je равна 
али je y средини удубљена.
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ЖИВОТИЊЕ И ПТИЦЕ

32. — Пегаз, неивентарисано, теренски 
инв. број 1, Београд, Велики Калемегдан, 
каструм, археолошко ископавање 1978. го- 
дине, сонда 1/76—78, блок 5, дужина 9,6 см, 
распон крила 5,7 см.

Пуно ливена статуета пегаза. Недостају 
доњи делови задњих ногу као и заврше- 
так репа. На левој страни трбуха мање 
оштећење.

Коњ je дат са опруженим предњим но- 
гама. Копита су повезана попречном гре- 
дом. Глава коња je веома лепо обликована 
и окренута y  леву страну. На глави je 
представљена узда. Грива коња je бујна. 
На леђима су мања раширена крила од ко- 
јих je десно са доње стране украшено 
плитким урезима као и pen коња. Лево 
крило није орнаментисано. Испод левог 
крила je мањи пластични део који упу- 
ћује да je коњ био y лару са другим или 
je био на том делу причвршћен за неки 
предмет.

33. —  Лавица, инв. број 2715, непознато 
налазипгге, начин набавке непознат, дуж и- 
на 11 см, висина 9,3 см.

Ш упље ливена статуета лавице којој 
недостаје већи део трбуха на левој страни 
као и ноге.

Лавица je дата y  стојећем ставу са по- 
двијеним репом између задњих ногу и гла- 
вом благо окренутом y десно. Уста су отво- 
рена. Између предњих ногу изведене су 
пластичне траке које ce спајају на леђи- 
ма и имитирају ам. Ам je на десној стра- 
ни украшен кружним урезима.

34. — Глава лава,  инв. број 4287, непо- 
знато налазиште, поклон др Софије Ду- 
њић-Тодоровић, Београд, Зелени венац 2а, 
висина 3,3 см.

Ш упље ливена глава лава од који ce 
очувао само предњи део: очи и њушка.

35. —  Јеж, инв. број 1486, непознато на- 
лазиште, откупљено од Властимира Вуко- 
вића, Ломина 51, Београд, дужина 2,3 см, 
ширина 1,5 см, висина 1,6 см.

Ш упље ливени јеж, веома реално обли- 
кован. Јеж  стоји на четири ноге. Очи су 
шугиве и y њ их je била уметнута некаква 
материја која ce очувала само y левом оку.

36. — Орао, инв. број 1199, непознато 
налазиште, откупљено од Ане Марковић из 
Београда, висина 5 см, ширина 3,8 см.

Бронзани орао стоји на постољу y обли- 
ку танке плочице. Крила су скупљена. 
Глава je благо заокренута y десно. Перје 
орла наглашено je полукружним и правим 
урезима. Између ногу орла на постољу je 
мања кружна рупа.

37. — Крило орла, инв. број 2650, непо- 
знато налазиште, откупл>ено од Борисава 
Петровића из Ушћа код Обреновца, дуж и- 
на 7,3 см, ширина 3,5 см.

Веће бронзано крило код којег je перје 
на унутрашњој страни веома лепо облико- 
вано. Спољашња страна крила je неукра- 
шена.

ДЕЛОВИ НАМЕШТАЈА И ДРУГО

38. — Круниште троношца, неинвента- 
рисано, теренски инв. број 124, Београд, 
Велики Калемегдан, каструм, археолошко 
ископавање 1980. тодине, сонда 5/80, јама, 
висина 7,5 см.

Пуно ливено круниште троношца обли- 
ковано y виду попрсја млађе мушке фигу- 
ре. Попрсје фигуре дато je en face. На гла- 
ви je бујна коса везана изнад чела y чвор. 
На доњем делу полрсја je четвртасти отвор 
за ногу троношца. Са задње стране попрсја 
je део y  виду латиничног слова L који je 
служио да придржи горњи део троношца. 
Глава попрсја благо je повијена на десну  
страну. Детаљи лица слабо обрађени.

39. — Стопа троношца, инв. број 2556, 
непознато налазиште, откупљено од Видо- 
ја Васића из Салаковца, укупна висина 
12,2 см, висина лава 8 см.

Пуно ливена стопа троношца y облику 
лава коме су глава и шапа детаљно обли- 
ковани. На леђима лава je пирамидални 
додатак шупаљ на горњој страни. У овој 
шупљини фиксирана je мањом нитном пра- 
воугаона плочица која je везивала ногу 
троношца за постол>е.

40. —  Стопа троношца, неинвентариса- 
но, теренски инв. број 21, Београд, К але- 
мегдан, Доњи град, археолошко ископава- 
ње 1978. године, сонда D XXV, висина 12,2 
см, ширина постоља 3,4 см.
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Пуно ливена стопа тронопгца y  облику 
лава. Лав стоји на кружном профилисаном 
постољу. На леђима лава je пирамидални 
додатак на који ce наставља нога тро- 
ношца. Све je незнатно искривљено y  леву 
страну.

41. —  Круниште y  облику главе орла, 
инв. број 2415, непознат локалитет, отку- 
пљено од Милорада Благојевића из Ушћа, 
висина 4,4 см.

Пуно ливено круниште y облику главе 
орла чији je доњи део профилисан и шу- 
паљ y унутрашњости.

42. —  Постоље y  облику ноге говечета, 
инв. број 2800, непознато налазиште, на- 
чин набавке непознат, дуж ина 3,6 см.

Пуно ливена нога говечета са веома реа- 
листички представљеним папком и делом 
ноге. Горњи део ноге je заравњен и незнат- 
до шупал> y  унутрашњости.

43. —  Нога лава, инв. бро 2815, непо- 
знато налазиште, начин набавке непознат, 
дуж ина 7,3 см.

Пуно ливена нога лава y виду дебље 
плоче. Очуван je већи део ноге са реално 
обликованом шапом која ce ослања на не- 
ки предмет y облику слова S који je, та- 
кође, обликован y виду дебље плочице.

44. —  Херма, инв. број 1767, непознато 
налазиште, откуговено од Д. Константино- 
вића, Београд, Табановачка 22а, висина
20,5 см.

Потпуно очувана херма y виду наге му- 
шке фигуре која стоји на профилисаном 
постољу са чије je задњ е стране оквир y  
који je улазио језичак браве. На глави je 
плочасто проширење ш упље кроз средину. 
Глава je благо окренута y  лево. Око лица 
je бујна коса. Десна рука je савијена y 
лакту и отвореном шаком ce ослања на де- 
сни кук. Лева рука je додигнута, савијена 
y лакту и отвореном шаком ce ослања на 
леву слепоочницу. Детаљи на грудима и 
стомаку су назначени урезивањем. Гени- 
талије пластично дате. Ноге су скупљене. 
Колена и прсти наглашени урезивањем.

45. —  Мак, инв. број 2855, непознато на- 
лазгапте, начин набавке непознат, висина
6 см, ширина 3,8 см.

Ш упље ливена махуна мака са делом 
пуно ливене стабљике. На горњем делу

махуне су плићи зарези као и део y виду 
прстена који je спојен мањим плочицама 
са ивицама махуне.

46. — Предмет, инв. број 334, нађено 
приликом копања темеља за зграду При- 
родно-математичког факултета y улици 
Браће Југовића y  Београду, укупна виси- 
на 16,2 см, ширина 13,4 см.

Бронзани предмет y облику тулца са 
додацима са стране. Тулац je шупаљ и при 
врху ce завршава прстенастим задебљањем  
на којем je тања плочица која повезује до- 
датке са стране. На доњем делу тулац je 
задебљан и из овог задебљања на левој 
страни полази плочица на коју ce задњим 
ногама ослаша пас. Десни део који полази 
из овог задебљања je кружног пресека. На 
попречној плочици на врху тулца je дода- 
так y  виду купе коме недостаје врх. На 
левој страни тулца je пас који гони зеца, 
док ce десни део завршава y  облику розе- 
те. Непосредно кад розете су остаци неког 
дела који je поломљен. И пас и зец дати 
су стилизовано, поготово зец.

47. — Постоље статуете, инв. број 2523, 
непознат локалитет, откупљено од Мила 
Црвенковића из Ж елезника, висина 3 см, 
ширина горњег дела 2,6 см, дужина гор- 
њег дела 3 см.

Бронзано ,постол.е шупље на унутра- 
шњој страни. На горњем и доњем делу je 
проширено. Доње проширење ослања ce на 
четири ножице које су на угловима по- 
стоља.

48. — Стопала статуете, инв. број 2814, 
непознато налазиигге, начин набавке не- 
познат, висина 1,3 см, дужина 2,6 см, ши- 
рина 2,1 см.

Састављена стопала људске фигуре ко- 
ја стоје на танкој оштећеној плочици. Пр- 
сти су назначени урезима.

ПЛАСТИЧНА ВАЗА И ДРШКЕ

49. — Пластична ваза, инв. број 2698, 
Београд, Калемегдан, Доњи град, археоло- 
шко ископавање 1969. године, висина 11,5 
см, ширина 10,3 см.

Ш упље ливена пластична ваза y обли- 
ку мушког попрсја. Већи део доњег дела 
вазе je реконструисан. Недостаје поклопац 
и дон.и део вазе. На темену очувани оста-
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ци шарнира и видљиве су рупе које су 
држале дршку. Глава je благо окренута y 
леву страну. Бујна коса дата je y праме- 
новима. Детаљи лица јасни.

50. — Аташа, инв. број 1266, Ритопек, 
обала Дунава, откупљено од Д. Каракла- 
јића из Брестовика, висина 5,7 см, шири- 
на 5 см.

Пуно ливена аташа суда y облику пал- 
мете на којој je представа маске y облику 
људског лица. Прстенасти део за  који ce 
закачињала дршка je фрагментован. Иви- 
це палмете делимично су фрагментоване. 
Маска je дата en face са бујном косом.

51. — Цршка суда, инв. број 1816, Ушће, 
локалитет Пољопривредно добро „Драган 
Марковић“, археолошко ископавање 1966. 
године, висина 9,6 см, ширина 4,7 см.

Дршка суда са аташом y облику ж ен- 
ског попрсја. Недостаје већи део рукохва- 
та. Глава богиње окренута je благо y леву 
страну. На глави je висока дијадема. Буј- 
на коса завршава ce праменовима на ра- 
менима. Груди су прекривене танким ве- 
лом које je закопчано на десном рамену 
кружном фибулом. Груди ce назиру испод 
вела. Са унутрашње стране попрсје je у -  
дубл>ено. Рукохват je делимично и на до- 
њој страни оштећен. На предњој страни 
рукохвата je нејасна пластична представа, 
Детаљи лица су делимично оштећени. Врло 
солидан рад.

52. —  Дршка суда, инв. број 1815, Ушће, 
локалитет Пољопривредно добро „Драган 
Марковић", археолошко ископавање 1966. 
године, висина 11,8 см, ширина горњег дела 
2,1 см.

Пуно ливена дршка са очуваном зеле- 
ном патином којој je аташа обликована y 
виду маске a горњи део y облику лабуда. 
Недостаје десна нога лабуда. Наге лабуда 
су хоризонтално испружене тако да су са 
горње стране налегале на отвор суда. До- 
њи део врата, тела и крила лабуда укра- 
шени су мањим лолукружним урезима. На 
спољашњој страни рукохвата при врху 
очуван je део сребрне жице која je била 
уметнута y плитко подужно изведено крат- 
ко удубљење. Такође, на доњем делу ру- 
кохвата, изнад маске, су плића удубљења. 
И лабуд и маска су веома лепо облико- 
вани.

53. — Дршка суда, инв. број 2700, не- 
познато налазиште, начин набавке непо- 
знат, висина 12,5 см, ширина 6 см.

Пуно ливена дршка суда чији je руко- 
хват обликован y виду херме a аташа y 
виду комичне маске. Очувана зелена па- 
тина. Глава херме je веома стилизовано 
дата. Тело je украшено подужним и косим 
урезима. На месту где ce налазе генита- 
лије je урезани правоугаоник. Део који je 
обухватао отвор суда обликован je y виду 
крила.

54. — Дршка суда, инв. број 2071, непо- 
знато налазиште, начин набавке непознат, 
висина 18,5 см.

Бронзана дршка суда делимично фраг- 
ментована. Горња аташа je y  облику полу- 
месеца коме недостају завршеци. Среди- 
шњи део на који ce наслањао палац руке 
je y облику стилизованог цвета. Рукохват 
дршке je квадратног пресека и на споља- 
шњој страни украшен je целом дужином  
плитким хружним убодима. Доња аташа 
завршава ce y облику стопала где су прсти 
назначени урезима.

55. — Дршка суда, инв. број 4278, не- 
познато налазиште, поклон, ширина 7 см.

Бронзана дршка суда којој недостаје 
доњи део рукохвата и доња аташа. Горња 
аташа je y  облику полумесеца чији ce кра- 
кови завршавају главама орла, где су де- 
таљи дати плитким урезима. Део на који 
ce ослањао палац руке je y облику стили- 
зованог цвета. Рукохват дршке y  односу 
на аташу ломи ce под углом од деведесет 
степени. Рукохват je правоугаоног пресека.

56. — Дршка силпулула,  инв. број 296, 
непознато налазиште, откупљено од Да- 
ринке Павловић из Београда, дужина  
12,4 см.

Бронзана дршка, четвртастог пресека, 
завршава ce главом лабуда. Плитким уре- 
зима назначени су детал.и главе лабуда, 
који су видљиви једино на горшој и десној 
страни главе. На делу где je фрагментова- 
на дршка je незнатно искривљена, очувана 
je делимично зелена патина.

57. — Дршка, инв. број 2595, непознато 
налазиште, откупљено од Војислава Јова- 
новића из Београда, дужина 18,5 см.

Потпуно очувана бронзана дршка која 
ce завршава главом фантастичне животиње

41



Д Р А Г О Љ У Б  Б О ЈО В И Ћ

која гута неки предмет. Глава животиње je 
доста стилизовано дата. Иза главе животи- 
ње, на телу дршке, су прстенасти урези  
који ce налазе и на куласто проширеном 
делу дршке. Дршка je фацетирана и де- 
лимично шупља на делу за  усађивање.

58. — Дршка суда, инв. број 1718, Гроц- 
ка, локалитет Дубочај, археолошко ископа- 
вање 1964. године, дуж ина 8 см, ширина 
3,6 см.

Бронзана фрагментована дршка суда y 
облику ишре плоче чије су ивице профи- 
лисане. На спољашњој страни дршке дата 
je y гогитком рељ ефу глава лава са буј- 
ном гривом. Очуван je само горњи део 
главе.

59. — Дршка касете, инв. број 1062, не- 
познато налазиште, откуп, ширина 9,7 см.

Бронзана дршка касете y облику два 
хералдички постављена делфина. На сре- 
дини дршке делфини устима придржавају 
предмет y  облику шкољке. Репови делфи- 
на су високо подигнути и  завршавају ce y 
облику стилизованог цвета. Очи као и кр- 
љушти делфина назначени су плитким 
урезима. Очувани су остаци кламфи који- 
ма je дршка била везана за дрво. Врло со- 
лидан рад.

60. —  Дршка касете, инв. број 2838, не- 
познато налазиште, откуп, ширина 10,5 см.

Бронзана дршка касете, незнатно де- 
формисана. Са задњ е стране дршка je рав- 
на док je са предње пластично обликована 
y облику два хералдички постављена дел- 
фина. На средини дршке делфини придр- 
жавају широко отвореним устима некакав 
предмет. Високо подигнути репови делфи- 
на завршавају ce y облику стилизованог 
цвета. Очи делфина дате су гаштким уре- 
зима, пераја су пластично наглашена. Очу- 
ване су и кламфе којима je дршка била 
везана за  дрво.

61. — Дршка касете, инв. број 4280, не- 
пазнато налазиште, откуп, очувана шири- 
на 7 см.

Бронзана дршка касете y облику два 
хералдички постављена делфина. Један  
делфин недостаје. Очуваном делфину ви- 
соко подигнути pen завршава ce y  облику 
стилизованог цвета.

62. — Дршкa касете, инв. број 4285, не- 
познато налазиште, поклон, очувана шири- 
на 4 см.

Бронзана дршка касете y облику два 
хералдички поставл>ена делфина. Од др- 
шке je очувана само једна половина дел- 
фина коме ce високо подигнути pen завр- 
шава y  облику стилизованог цвета. Очу- 
вана je представа ока које je изведено кон- 
центричним удубл.ењима.

63. — Дршка касете, инв. број 4271, не- 
познато налазиште, откуп, ширина 9,7 см.

Бронзана дршка касете y облику два 
хералдички поставл>ена делфина који на 
средини дршке устима придржавају нека- 
кав предмет. Делфини су стилизовано да- 
ти. Високо подигнути репови завршавају 
ce стилизованим цветом образујући тако 
отворе за кламфе којим ce дршка везива- 
ла за дрво. Један од ових отвора je оште- 
ћен.

64. — Дршкa касете, инв. број 1989 (овај 
број пише на предмету док ce y инвента- 
ру под овим бројем води гема), ширина
8,5 см.

Бронзана дршка касете y облику два 
хералдички поставл>ена делфина који на 
средини дршке устима придржавају неки 
предмет. На крајевима дршке репови дел- 
фина су подигнути и  са телом дршке обра- 
зују  отворе за кламфе. Делфини су сумар- 
но дати.

65. —  Дршка касете, инв. број 2790, не- 
познато налазиште, очувана ширина 8,2 см.

Бронзана дршка касете y облику два 
хералдички постављена делфина који су 
веома сумарно обликовани. Недостаје већи 
део једног делфина. На крају репа, очу- 
ваног делфина, je отвор за кламфу.

66. — Дршка касете, инв. брОј 3003, не- 
познато налазиште, очувана ширина 9,2 см.

Бронзана дршка касете y  облику два 
хералдички поставл>ена делфина који на 
средини дршке устима придржавају пред- 
мет y облику 1икол>ке. Недостаје један дел- 
фин, другоме je pen оштећен. Пераја су 
пластично назначена. Дршка делује доста 
масивно.

67. —  Дршка касете, инв. број 3004, не- 
познато налазиште, очувана ширина 4,5 см.
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Бронзана дршка касете y облику два 
хералдички постављена делфина. Очуван 
je само један делфин коме недостаје pen.

68. —  Дршка касете, инв. број 1063, не- 
познато налазиште, откуп, ширина 8 см.

Бронзана дршка касете y облику танке 
плочице чији ce крајеви завршавају y о- 
блику тлава лабуда. Уста и очи лабудова 
представл>ени су плитким урезима. Очува- 
ни су остаци кламфи којима ce дршка ве- 
зивала за дрво.

69. — Дршка, инв. број 973, Винча, Бело 
Брдо, откупљено од Д. Караклајића из Бре- 
стовика.

Бронзана дршка ромбичног пресека са 
повијеним крајевима који ce завршавају y 
виду стилизованог цвета. Идући према 
крајевима дршка ce постепено стањује.

ПРИВЕСЦИ И ИГЛЕ

70. — Phallus, инв. број 1775, непознато 
налазиште, откупљено од М. Пешића, ду- 
жина 3,6 см.

Мали бронзани амулет y облику phallu- 
sa. На горњој страни phallusa je прстена- 
ста алка која je служила за вешање. Про- 
винцијски рад.

71. — Phallus, инв. број 968, Ритопек, 
локалитет Водице, откупљено од Д. Кара- 
клајића из Брестовика, дужина 4,4 см.

Бронзани амулет y облику phallusa. Пр- 
стенаста алка која je служила за вешање 
на ланчић je оштећена, али су јој остаци 
добро видљиви. Провинцијски рад.

72. — Phallus, теренски инв. број 43, 
Београд, Велики Калемегдан, римски ка- 
струм, сонда 7/82, дуж ина 3,3 см.

Бронзани амулет y облику phallusa. Пр- 
стенаста алка која je служила за вешање 
на ланчић je оштећена. Очувана зелена па- 
тина.

73. — Рука, инв. број 2799, непознато 
налазиште, откуп, дужина 6 см.

Бронзана рука y облику привеска. Са- 
чуван je део надлактице и подлактице са 
раширеном шаком. Недостаје палац шаке, 
остали прсти су сумарно дати. На длану 
шаке je већа кружна рупа. Рука je незнат- 
но савијена y лакту.

74. —  Птица, инв. број 1226, Ритопек, 
обала Дунава, откупљено од Д. Караклаји- 
ћа из Брестовика, висина 3,4 см.

Бронзани привесак y облику птице која 
стоји на мањем квадратном плочастом по- 
стољу. На глави птице je мања кружна  
алка која je служила за вешање привеска. 
На доњој страни постоља je угравиран ор- 
намент који y отиску даје геометријски 
орнаменат. Предмет je према томе служио  
као привесак и печат.

75. — Игла, инв. број 919, Гроцка, обала 
Дунава, откупљено од Ђ. Караклајића из 
Брестовика, дужина 7,4 см.

Бронзана итла којој недостаје врх. Гла- 
ва игле обликована je y виду попрсја Ми- 
нерве. Попрсје je изведено на четвртастом 
постољу и доста je сумарно обликовано. На 
глави Минерве je шлем са перјаницом. На 
грудима папрсја су плитки урези.

76. —  Игла, инв. број 1264, Ритопек, ло- 
калитет Плавиначки поток, откупљено од 
Т. Младеновића из Ритопека, дужина  
8,9 см.

Бронзана игла којој недостаје врх. Гла- 
ва игле обликована je y виду фигуре сто- 
јеће наге Венере (Venera pudica). Венера 
стоји на профилисаном кружном постољу. 
Десна рука je на грудима док левом скри- 
ва гениталије. Коса je на потиљку свеза- 
на y пунђу. Детаљи лица су сумарно дати.

77. —  Игла, инв. број 2949, непознато на- 
лазиште, дужина 13,5 см.

Сребрена игла незнатно деформисана са 
главом y облику шаке. Доњи део игле je 
кружног пресека за разлику од дела испод 
шаке који je четвртастог пресека. Глава 
игле je y облику испружене и незнатно са- 
вијене шаке. Између палца и кажипрста je 
предмет y облику мање кугле. Недостаје 
врх малог прста.

78. —  Игла, инв. број 1998, Обреновац, 
локалитет „Плантажа", археолошко иско- 
павање 1967. године, дужина 4,5 см.

Бронзана фрагментована игла којој не- 
достаје врх. Глава игле обликована je y 
виду испружене шаке, незнатно савијене. 
Између палца и кажипрста je мањи пред- 
мет y виду кугле. Врхови великог, домалог 
и малог прста недостају. Доста сумаран 
рад.
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79. —  Игла, инв. број 971, Ритопек, ло- 
калитет Водице, откупљено од Ж . Лукића 
из Ритопека, дужмна 10,3 см.

Бронзана игла са главом y облику го- 
луба. Игла je кружног пресека и постепе- 
но ce сужава ка врху. Представа голуба je 
доста сумарно дата. Крила су назначена 
плитким урезима као и врх репа. Детаљи 
главе су сумарно дати.

80. —  Игла, инв. број 3332, непознато 
налазиште, откупљено од В. Јовановића из 
Неготина, дуж ина 7 см.

Бронзана игла са главом y  облику го- 
луба. Игла je кружног пресека. На врху je 
зашиљена. Глава игле je y  виду голуба ко- 
ји je веома сумарно дат. Крила голуба су 
назначена урезима.

81. — Игла, инв. број 1241, Ритопек, оба- 
ла Дунава, откушвено од Д. Караклајића 
из Брестовика, дужмна 5,2 см.

Бронзана игла са главом y облику пти- 
це. Врх итле која je кружног пресека je 
сломљен. Представа птице je сумарно дата. 
Крила су назначена плитким урезима.

82. —  Игла, инв. број 3333, непознато 
налазиште, дуж ина 3,8 см.

Бронзана игла до које ce сачувала само 
глава y  облику стилизоване лтице и мали 
део испод главе. Птица je сумарно дата. 
Део испод главе je y виду танке плочице 
која je рашчлањена y више делова, попри- 
мајући облик крста. Очувана зелена па- 
тина.

•

Као што ce из каталошког прегледа ви- 
ди, пластика из М узеја града Београда ни- 
чим ce посебно не издваја од већ позна- 
тих примерака римске пластике како y 
осталим деловима провинције Горње Ме- 
зије, тако и y  другим областима римског 
царства.

Од две статуете Аполона из збирке ни 
једној нису познати место као и услови на- 
лаза. Бронзане статуете Аполона као на 
слици 1 налазе ce углавном y римским 
провинцијама д уж  лимеса. Истина карак- 
теристичне су и за Тракију где представ- 
љају најпопуларнији тип Аполона.8 Како 
статуети из збирке није познато место на- 
лаза, могуће je претпоставити да ова ста- 
туета није нађена на територији Горње

Мезије, јер до сада овакве статуете нису 
пронађене y овој римској провиндији. Ста- 
туета Аполона под бројем 2 изразити je 
пример копије грчких оригинала кој е има- 
ју своју лодлогу y архајском периоду Грч- 
ке.9 Како ce ради о заплењеном предмету 
(поклон Управе градских добара), лако je 
претпоставити да и овај предмет не поти- 
че из ближе околине Сингидунума. Међу- 
тим, доста сумаран рад упућује на про- 
винцијско порекло ове римске бронзане 
статуете.

72

Статуета Минерве (кат. број 3) je ре- 
плика грчког оригинала. Карактерише je 
шупл>о ливени рад. Нађена je y  приобал- 
ном делу цивилног насеља Сингидунум y 
Доњем граду на Калемегдану. Доста схе- 
матизован рад упућује на неку локалну 
радионицу из II или III ввка.

Међу примерцима ситне бронзане пла- 
стике y  М узеју најбројније су статуете 
Меркура. Изузев примерка под бројем 4 
који представља веома солидан рад, све 
о;тале статуете су веома схематизовано у- 
рађене. Статуета под бројем 5 чак није по- 
сле ливења ни дорађена, a како je нађена
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у Доњем граду на Калемегдану, може ce 
претпоставити да су поједине статуете 
Меркура израђиване y  Сингидунуму. Свим 
осталим статуетама место налаза «ије по- 
знато. Већина ових статуета je откупље- 
на од колекционара па je, такође, могуће 
претпоставити да статуете од броја 6 до 
броја 12 потичу из Македоније.10 Овакве 
плочасте статуете Меркура карактеристич- 
не су за територију западне Македоније 
где ce претпоставља да су y околини При- 
лвпа и израђиване.11

Обе статуете Венере, од којих je једна 
реплика Афродите анадиомене (кат. број 
14) a друга представл>а Венеру са огледа- 
лом, су провинцијски рад. Тип Афродите 
анадиомене није бројан y  околини Синги- 
дунума, a како je наша статуета поклон 
Управе градских добара, може ce претпо- 
ставити да ова статуета потиче из неког 
другог краја провинције М езије.12 Статуета 
Венере са огледалом скоро je идентична 
статуети која je нађена y Заклопачи, a 
чува ce y Народном м узеју y Београду.13 
Обе статуете могу ce на основу фризуре  
датовати y  II век.

Статуете Дијане нису бројне не само y 
Горњој Мезији већ и на територији Југо- 
славије. Статуета из збирке je поклон 
Управе градских добара па je веома тешко 
претпоставити да потиче из ближе околи- 
не Сингидунума a можда и Горње Мезије. 
Ради ce о доста рустично обрађеном при- 
мерку који 'представл>а уобичајени тип 
Дијане са тоболцем.

Статуета богиње Церере, једног од два- 
наест божанстава римског пантеона, je пр- 
ви познати примерак пронађен y Горњој 
Мезији (кат. број 16). Бронзане статуете 
ове богиње доста су ретке и y  другим рим- 
ским провинцијама. Иако je ова статуета 
без довољно атрибута (калатос) опредеље- 
на као статуета бопиње Церере можемо са 
доста сигурности претпоставити да je реч о 
овој богињи. Познато je, наиме, да ce y пи- 
саним изворима Горња Мезија помиње као 
житница Церере па je природно да je њен 
култ обожаван y крајевима где je и на- 
ђена ова статуета (околина Виминацијума).

Од другостепених римских божанстава 
лепотом израде издваја ce статуета Форту- 
не, која ce на основу стилских карактери- 
стика (фризура) може датовати y II век. 
Постол>е статуете Баха (кат. број 18) иден-

тично je y обради са постољем Бахове ста- 
туете из Народног музеја y  Београду14 што 
указује на постојање неке локалне радио- 
нице y  околини Сингидунума. Статуета 
Баха (кат. број 19) идентична je са једном 
статуетом из музеја y Ш пејеру која je 
определ>ена као фалсификат.15 За  нашу 
статуету и ми смо претпоставили да je y 
питању фалсификат. Статуете Амора, кри- 
латог генија, Сатира са дететом и Сомнуса 
представљају обичне провинцијске радове 
где ce статуете Сатира са дететом и Со- 
мнуса издвајају солидношћу израде. Све 
ове статуете немају ближе карактеристике 
као ни податке преко којих би могли да 
одредимо и њихово време настанка. Ипак, 
на основу аналогија све ce оне могу дато- 
вати y шири временски распон од II до IV 
века.

Статуете источњачких божанстава ни- 
су бројне y збирци Музеја, али њихово 
малобројно присуство указује на прису- 
ство оријенталних култова y Сингидунуму 
и његовој околини што je преко других 
предмета материјалне културе одавно по- 
тврђено. Статуета Хермеса-Тота из Новог 
Београда16 као и статуета из збирке (кат. 
број 24) указују да je ово источњачко бо- 
жанство поштовано међу становницима 
Сингидунума. Мање попрсје Атиса (кат. 
брај 25), као и мања аплика (кат. број 28) 
са ликом овог божанства указују на при- 
суство Кибелиног пратиоца. М еђу осталим 
апликама истиче ce оловна аплика Мерку- 
ра (кат. број 26) нађена y  војном логору на 
Калемегдану и аплика са ликом богиње 
која има дијадему y  коси (кат. број 30). Да 
ли je y питању дијадема или стилизована 
круна са кулама тешко je рећи. Склони 
смо да y  дијадеми препознамо стилизова- 
ну круну карактеристичну за  Тиху (Фор- 
туна) или Тутелу.17 Ако би ову аплику о- 
пределили као Тутелу био би то нови до- 
принос свеобухватнијем познавању религи- 
је на тлу Горње Мезије.

Статуете животин»а и птица углавном 
представљају уобичајене и солидне про- 
винцијске радове II и III века. Крилати  
пегаз (кат. број 32) нађен je y каструму 
на Калемегдану y  слоју који je опредељен 
y  III век. Украшено деоно крило пегаза 
као и задебљање на левој страни стомака 
упућују да je ова статуета била фиксира- 
на за  неки предмет или je била y  пару са
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другим пегазом. Ова констатација као и 
чињеница да je статуета нађена y слоју III 
века одбацује могућност да je пегаз био 
на вексилуму II Adiutrix легије за коју ce 
претпоставља да je једно време боравила 
y Сингидунуму. Украс ама само на десној 
страни лавице (кат. број 33) такође, упу- 
ћује да je лавица била фиксирана на спо- 
љашњој страни неког предмета шта статуе. 
Лако ce може претпоставити да je y пита- 
њу могла бити и Кибела. Фигура јежа (кат. 
број 35), веома малих димензија и солидне 
израде само je доказ инвентивности рим- 
ског генија. Орао симбол римске моћи, у- 
век je истицан y скулптури. Бронзани 
орао из збирке (кат. број 36), чије место 
и услови налаза нису познати, вајарском 
обликованошћу и четвртастим постољем 
испод ногу упућује на могућност да je ста- 
јао на вексилуму неке легије. Није ли то 
можда била IV Флавиа легија која je y 
Сингидунуму боравила више од три века.

Међу предметима који су сврстани y 
групу „делови намештаја и друго“ издваја 
ce једно круниште (кат. број 38) и две сто- 
пе троношца (кат. број 39, 40). Већина ових 
предмета нађена су на Калемегдану y Бео- 
граду. Круниште троношца (кат. број 38) 
нађено je y једнај јами y римском војном 
логору. Налази из јаме датују круниште y  
средину IV века. Стопа троношца (кат. број 
40) нађена je y Доњем граду на Калемегда- 
ну y слоју који je определ>ен y III век. Ови 
датовани налази ближе одређују употребу 
ових предмета и помажу да ce боље сагле- 
дају свакодневни предмети римске култу- 
ре. Веома интересантан предмет из ове 
групе пластике je већа херма (спољна о- 
плата браве) y облику наге мушке фигу- 
ре коју je тешко определити. Налази хер- 
ми y Горн»ој Мезији нису бројни. Изузев  
нашег примерка коме место налаза нИје 
познато и који по свим индицијама не по- 
тиче из Горње Мезије још само једна хер- 
ма чува ce y Народном музеју y Нишу.18 
Свакако најинтересантнији предмет из ове 
групе je онај хоји je нађен приликом зи - 
дања зграде Природно-математичког ф а- 
култета y Београду y улици Браће Југови- 
ћа (кат. број 46). Истакнимо да предмети 
овог облика нису непознати y римској ма- 
теријалној култури. Налажени су y про- 
винцијама Панонији и Германији. Већи 
фрагмент оваквог предмета чува ce y На-

родном музеју y Нишу.1* У науци још у- 
век није тачно одређено коју намену и y 
које сврхе су употребљавани овакви пред- 
мети. Изгледа да je најприхватљивије ми- 
шљење које предлаже Менцел да су ова- 
кви предмети служили y Дионисијевом 
култу.20 Нема разлога да ce ово мишљење 
не прихвати, паготово што статуете Баха 
нису непознате y Сингидунуму и његовој 
околини.

У збирци Музеја града Београда не чу- 
ва ce ни један металнм суд, утолико je 
значајнији налаз мале пластичне вазе (кат. 
број 49) y Доњем граду на Калемегдану. 
Овакве вазе налажене су y широј околи- 
ни Сингидунума (Виминациум, Сирмиум, 
Цибале, Мурса). Наша ваза, по томе како je 
коса младића обрађена, има највише слич- 
ности са вазом из Сирмијума.21 Ако y 
збирци недостају метални судови, зато су 
релативно бројне дршке и аташе металних 
судова. Већина ових дршки тша аналогне 
примере y  осталим деловима римског цар- 
ства што опет говори о унифицираности 
римске материјалне културе. Лепотом из- 
раде посебно ce издвајају две дршке (кат. 
број 51, 52). Прва дршка je већим делом 
фрагментована што онемогућује да ce на 
основу атрибута на рукохвату дршке евен- 
туално идентификује богиња на аташи др- 
шке. Друга дршка (кат. број 52) je изузетно 
солидно израђена и украшена je интарзи- 
јом. Највероватније je да ce ради о пред- 
мету који je увежен y наше крајеве. Др- 
шка са аташом y виду стопала (кат. број 
54) налази ce на судовима који су нађени y 
провинцији Германији,22 док je рукохват 
дриже број 53 обликован y виду херме.

Дршке за касете су устал>еног облика 
и углавном су реализоване y виду два хе- 
ралдички постављена делфина или других 
облика, али увек хералдички постављених. 
Као посебан тип дршки, карактеристичан 
за Сингидунум, су дршке y облику два 
хералдички постављена делфина који усти- 
ма придржавају предмет y облику шкољ- 
ке. Представа шкољке карактеристич- 
на je и за надгробне споменике y Синги- 
дунуму.23 Ова уска повезаност указује да 
су дршке овог типа и израђиване y Синги- 
дунуму.

Игле и привесци показују устаљене о- 
блике римске материјалне културе. Сави-
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јена шака, која лалцем и кажипрстом при- мерци из збирке). Други типови игала из
држава куглу, y западним римским про- збирке указују на унифицираност предме-
винцијама углавном ce налази на дршкама та широм римског царства као што je и це-
кључева и ножева.24 У источним деловима локупна пластика из Одсека за антику Ар-
царства, рука са наведеним карактеристи- хеолошког одељења М узеја трада Бео-
кама више je заступљена на иглама (при- града.
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ROMAN BRONZE FIGURINES HOUSED IN THE BELGRADE CITY MUSEUM 

Dragoljub Bojovic

As far as the numerousness of the collec
tions of Roman bronze figurines in NR Serbia 
is concerned, the second richest is housed in the 
Belgrade City Museum, after that one preserved 
in the National Museum in Belgrade (cf. M. 
Veliôkovic, Rimska sitna bronzana plastika u 
Narodnom muzeju u Beogradu, Beograd, 1972). 
The collection of Roman figurines in the Mu
seum of the City of Belgrade was mainly formed 
after the Second World War. The specimens 
found in the territory of Belgrade, Roman Sin- 
gidunum, which derive from the prewar period, 
have now been preserved mainly in the Na
tional Museum in Belgrade and in the Archaeo
logical Museum in Zagreb. The collection of 
Roman figurines in the Museum of the City of 
Belgrade was made up by gifts, purchases and 
archaeological finds. The specimens set out 
under 2, 14, 15, 20, 29, 30 and 34 were given 
to the Museum as gift. Those enumerated under
3, 18, 26, 27, 32, 38, 40, 46, 49, 51, 52, 58, 72 and 
78 resulted from the archaeological excavations 
in Belgrade itself and its vicinity. All the other 
specimens were purchased.

The author ranged these figurines in several 
entities: 1J Gods and goddesses (cat. No. 1—16):

2/ Minor deities (cat. No. 17—23); 3/ Eastern 
deities (cat. No. 24—25); 4/ Appliqués (cat. No. 
26—31); 5/ Animals and birds (cat. No. 32—37); 
6/ Parts of furniture and others (cat. No. 38—48); 
7/ Sculptured vase and handles (cat. No. 49—69); 
8/ Pendants and pins (cat. No. 70—82).

Each catalog unit has chiefly two parts. The 
first one includes the ordinal number of the 
article, its inventory number, place and condi
tion of its find and its size. The second part 
mainly contains a short description of the object 
with emphasis laid on those details which 
cannot clearly be seen from the photo.

At the end of this paper there is a summary 
on each group of the objects. The analysis of 
the objects has revealed that the articles are 
mainly of provincial origin, some of which 
might have been made in Singidunum or in its 
surroundings. It has also been stated thai the 
Roman figurines from the Museum of the City 
of Belgrade do not differ in any way from those 
coming from the other parts of the Roman Em
pire. However, by displaying this material from  
the territory of Roman Singidunum, more light 
will be shed on the Roman figurines deriving 
from Upper Moesia.


