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Заштитна археолошка истраживања 
локалитета на парцели између улица 
Тадеуша Кошћушка, Цинцар Јанкове и 
Цара Уроша, на којој је планирана из‑
градња пословно‑стамбеног објекта, от‑
почела су 16. фебруара 2006. године, под 
надзором Завода за заштиту споменика 
културе града Београда.1 Сагледавањем 
резултата ранијих истраживања легијс‑
ког утврђења у Сингидунуму, очекива‑
но је да ће се и овим заштитним иско‑
павањима доћи до додатних података о 
унутрашњој организацији тога простора 

будући да се он налази унутар претпос‑
тављене трасе бедема. Остаци римских 
грађевинских објеката и канализаци‑
оних канала који су током ископавања 
откривени испунили су очекивања, али 
су три гроба спаљених покојника, про‑
нађена на истом простору, отворила низ 
нових питања.

Сва три гроба припадају типу Мала 
Копашница – Сасе 1 (гробна јама запе‑
чених бочних страна, без доњег етажа),  
имају приближно исту оријентацију се‑
верозапад‑угоисток (289‑299 степени од‑
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ступања од севера), али се разликују по 
облику гробне раке и димензијама.

Г1-1 (G 286)2

Гробна рака правоугаоног облика, 
са јасно дефинисаним угловима и веома 
добро запеченим зидовима који су, услед 
дејства ватре, добили интензивну црве‑
ну боју (сл. 1, 2 и 3). На дну се налазио 
слој гара и пепела, дебљине 5 до 10 cm, 
унутар кога је пронађено свега неколико 
мањих фрагмената костију. Дужина ра‑
ке је била 2.10 m, висина 40 cm, а очува‑
на ширина 15‑20 cm (гроб је, нажалост, 
био оштећен ранијим укопима, те је от‑
кривен у овој ширини, и то у самом про‑
филу сонде). Готово на самој средини ју‑
гозападног зида налазила се нека врста 
преграде од запечене земље, висине око 
20 cm, која се пружала свега 10‑ак cm ка 
средини раке. Прилози су се налазили 
уз сам југозападни зид у северозападној 
половини раке, и то у следећем редосле‑
ду (гледајући од северозападне стране): 
керамичка здела са рељефним украси‑
ма, сребрно (или посребрено?) огледа‑
ло са бронзаном дршком, лончић и шест 
пужева око њега, крчаг, зделица и кош‑
тана игла.

Зделица, Инв. бр.  Ц‑99 (сл. 4)

Зделица биконичне форме, са фло‑
ралним барботин орнаментом на трбу‑
ху и зарезима на доњем делу трбуха, од 
црвено печене земље са црвеним према‑
зом. Обод је раван, ка споља благо са‑
вијен и наглашен ужлебљеном линијом. 
На унутрашњој страни, по површини су 
набачена ситна зрна песка и иловаче.

Димензије: висина – 56 mm; пречник 
обода – 90 mm; пречник дна – 43 mm.

У Сингидунуму су такве зделе хро‑
нолошки опредељене у другу половину 
и крај I,3 односно у II век, уз претпос‑
тавку да су, највероватније, локалне из‑
раде.4 На Гомолави је пронађено неко‑
лико сличних здела, датованих у I и на 
почетак II века.5 Слична зделица, укра‑
шена барботин украсом, танких зидова 
и готово идентичне фактуре пронађена 
је и у гробу 8 на латенској некрополи са 
Карабурме, где је послужила као покло‑
пац урне.6 На територији Паноније так‑
ве зделе се генерално јављају од среди‑
не I до средине II века.7 И у Сирмијуму 
је забележена њихова производња, и то 
од друге половине I до средине II века,8 
а на некрополома Емоне сличне зделе су 
датоване у другу половину I века.9

2	 Бројеви	у	заградама	се	настављају	на	укупну	
нумерацију	до	сада	откривених	римских	гробова	на	
некрополама	Сингидунума	(PopLazić	S.,	Nekropole	
rimskog	Singidunuma,	Singidunum 3,	Beograd	2002,	
50).

3	 Bojović	D.,	Rimska keramika Singidunuma,	Beograd	1977,	
33,	Т	XV/155,	156.

4	 NikolićĐorđević	S.,	Antička	keramika	Singidunuma,	
Singidunum	2,	Beograd	2000,	43,	Tip	I/62.

5	 DautovaRuševljan	V.,	Brukner	O.,	Gomolava – rimski 
period,	Novi	Sad	1992,	26,	Т.	I/1,	3.

6	 Todorović	J.,	Praistorijska Karaburma	I	– nekropola mlađeg 
gvozdenog doba,	Beograd	1972,	12,	T.	II,	8/4.

7	 Brukner	O.,	Rimska keramika u jugoslovenskom delu 
provincije Donje Panonije,	Beograd	1981,	79,	tip	3,	T.	
55/727.

8	 Премк	А.,	Производња	раноримске	керамике	у	
Сирмијуму,	Зборник Народног музеја	XIV1,	Београд	
1992,	366368,	сл.	3/15.

9	 Plesničar	Lj.,	Kronološka	determinacija	keramike	tankih	
sten	s	severnega	grobišča	Emone,	Materijali VIII,	Beograd	
1971,	116.
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Слика	1.	Источни	профил	сонде	2,	са	позицијом	гроба	Г
1
1	(цртеж:	О.	Милић	и	М.	Јанковић)

Figure	1		Eastern	profile	in	trench	2	with	position	of	grave	G
1
	1	(drawing	O.	Milić	and	M.	Janković)

Слика	2.	Пресек	гроба	Г
1
1	(цртеж:	О.	Милић	и	М.	Јанковић)

Figure	2		Cross	section	of	the	grave	G
1
	1	(drawing	O.	Milić	and	M.	Janković)
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Огледало, Инв. бр. Ц‑98 (сл. 5 и 6)

Округло сребрно огледало које по 
ободу има кружне перфорације, на за‑
дњој страни, уз спољну ивицу, два жле‑
бљена концентрична круга, а у средини 
два мала рељефна концентрична кру‑
га. Бронзана дршка прстенасте профи‑
лације има четири чланка кружног пре‑
сека. На месту где се везује за огледало, 
дршка се трокрако завршава.

Димензије: пречник – 126 mm; ду‑
жина дршке – 107 mm.

Готово идентично огледало пронађе‑
но је у Виминацијуму и датовано у II‑III 
век,10 као и на виминацијумској некропо‑
ли Више гробаља, у слободно укопаном 
гробу девојчице, који је датован у вре‑
ме Трајана.11 Таква огледала су у већем 
броју налажена и на емонским некропо‑
лама и сва су, на основу другог материја‑
ла, опредељена у I‑II век, a једно је и пре‑

10	 СпасићЂурић	Д.,	Виминацијум – главни град римске 
провинције Горње Мезије,	Пожаревац	2002,	69,	сл.	
48.

11	 Зотовић	Љ.,	Јордовић	Ч.,	Viminacivm – некропола 
Више гробаља,	Београд	1990,	61,	G75,	T.	XV/5.

Слика	3.	Гроб	Г
1
1,	поглед	са	североистока

Figure	3		Grave	G
1
	1	from	the	northeast



СЕВЕРОИСТОЧНА НЕКРОПОЛА СИНГИДУНУМА 

15

цизније датовано новцем Домицијана.12 
Веома слично сребрно огледало, али без 
дршке, пронађено је и у Птују.13

Лончић, Инв. бр. Ц‑97 (сл. 7)

Мали суд благо биконичног облика, 
од црвено печене земље.

Димензије: висина – 85 mm; пречник 
обода – 78 mm; пречник дна ‑ 46 mm.

Готово идентични лончићи нађени 
су на виминацијумској некрополи Више 
гробаља, у гробу инхумираног покојни‑
ка, датованом у период око средине III 
века,14 као и на Гомолави.15

Зделица, Инв. бр. Ц‑100 (сл. 8)

Зделица танких зидова, са унутра‑
шње стране разгрнутог и ужлебљеног 
обода и наглашеног врата који оштро 
прелази у благо заобљен трбух, израђена 
на витлу. Тамносиво печена, црно бојена 
и углачана готово до металног сјаја. По 
трбуху је украшена орнаментом изведе‑
ним радлицом. Са унутрашње стране се 
налазе зрнца песка и иловаче.

Димензије: висина – 44 mm; пречник 
обода – 72 mm; пречник дна – 32  mm.

Мале посуде из Шикића код Пуле, од 
terra nigra‑е, сличног облика, украса и 

12	 Petru	S.,	Emonske nekropole,	Ljubljana	1972,	grob	9,	T.	
I.

13	 Mikl	Curk	I.,	Poetovio I,	Ljubljana	1976,	Т.	XXXI/9;	kat.	
944.

14	 Зотовић	Љ.,	Јордовић	Ч.,	op. cit.,	61,	G76,	T.	XVII/1.
15	 DautovaRuševljan	V.,	Brukner	O.,	op. cit.,	170,	grob	26,	

T.	8.

Слика	4.	Зделица	(Ц99)	из	гроба	Г
1
1

Figure	4		Small	bowl	(C99)	from	grave	G
1
	1
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величине, али са ручкицама, датоване су 
у I век.16 Здела већих димензија, израђена 
од добро пречишћене сиво печене гли‑
не, црно бојене и глачане површине, ор‑
наментисана радлом и веома танких зи‑
дова нађена је у античком хоризонту на 
простору око Јужне капије Горњег града 
Београдске тврђаве,17 а датована је у пе‑
риод од краја I до средине II века и опре‑
дељена као италски импорт или као рад 
неке од панонских радионица.18 Црну 
фирнисовану керамику углачану до ме‑
талног сјаја, са територије Паноније, О. 
Брукнер хронолошки опредељује у пери‑
од од почетка I до краја II века.19

Крчаг, Инв. бр. Ц‑101 (сл. 9)

Крчаг прстенасто проширеног обо‑
да, дужег врата и високог трбуха, изра‑
ђен од црвено печене земље, са углача‑
ном површином.

Димензије: висина – 170 mm; преч‑
ник дна ‑ 55 mm.

Директне аналогије овоме крчагу 
нисмо нашли, иако је по форми сличан 
типу крчага који се и налазио превасход‑
но у гробовима и који је, највероватније, 
произвођен као гробљанска керамика.20 
Слични крчази пронађени су у три етаж‑
на гроба на виминацијумској некрополи 
Више гробаља, који су према жишцима21 

датовани у крај I и прву половину II века, 
односно у другу половину II века.22 Крчаг 
најсличнији нашем примерку пронађен 
је на некрополи Више гробаља, у гробу 
G1‑191, али његова дршка има само два 
ребра, а датован је у време Хадријана.23 
Сличан крчаг из Сирмијума О. Брукнер 
датује у II век.24

Укосница, Инв. бр. Ц‑96 (сл. 10)

Коштана укосница кружног пресе‑
ка, са двочланом правоугаоном главом 
састављеном од два конусна дела, пос‑
тављена један изнад другог.

Димензије: дужина – 99 mm; димен‑
зије главе – 5 х 6 mm.

Једину директну аналогију оваквом 
облику главе укоснице пронашли смо на 
емонској некрополи, у гробу датованом 
новцем Клаудија.25

Г1-2 (G 287)

Гробна јама са овалним крајевима 
откривена је у целој дужини, али је само 
у северозападном делу очувана и потпу‑
на висина раке. Њене бочне стране биле 
су косо укопане, a зидови добро запече‑
ни, сивосмеђе боје. Као последица ви‑
соке температуре, и земља са спољашње 

16	 GirardiJurkić	V.,	Džin	K.,	Sjaj antičkih nekropola Istre,	Pula	
2003,	170,	sl.	303306.

17	 Bikić	V.,	Ivanišević	V.,	Простор	око	Јужне	капије	Горњег	
града	Београдске	тврђаве,	Старинар XLVII,	Београд	
1996,	259,	sl.	5/1.

18	 NikolićĐorđević	S.,	op. cit.,	65,	Tip	I/131.
19	 Brukner	O.,	op. cit.,	1981,	30.
20	 NikolićĐorđević	S.,	op. cit.,	138;	Црнобрња	А.Н.,	Загробни	

обичаји	римског	времена	–	студија	случаја	гроба	из	
Брестовика,	Гласник Српског археолошког друштва	
21,	Београд	2005,	165.

21	 Зотовић	Љ.,	Јордовић	Ч.,	op. cit.,	77,	G
1
1,	T.	LI/1,	2.

22	 Ibid.,	G
1
147,	Т.	CXXXIX/7.

23	 Ibid.,	G
1
191,	Т.	CLX/3,	4.

24	 Brukner	O.,	op. cit.,	1981,	163,	tip	28;	T.	140/85.
25	 Petru	S.,	op. cit.,	grob	239,	T.	XXIV.



СЕВЕРОИСТОЧНА НЕКРОПОЛА СИНГИДУНУМА 

17

Слика	5.	и	6.	Предња	и	задња	страна	огледала	(Ц98)	из	гроба	Г
1
1

Figure	5	&	6		Front	and	back	side	of	the	mirror	(C98)	from	grave	G
1
	1
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стране је у зони од 15‑20 cm добила цр‑
вену боју. Дужина гроба је била 1.60 m, 
ширина у доњем делу 25 cm, а у горњем 
делу се повећава до 60 cm; висина је око 
50 cm (сл. 11 и 12). На југозападној стра‑
ни гроба, у профилу сонде, констатова‑
на је њему припадајућа жртвена површи‑
на. У гробу су пронађени већа количина 
костију покојника измешаних са гаром, 
пепелом и угљенисаним дрветом (који су 

пренети са устринума), неколико веома 
кородираних клинова и, у југоисточном 
делу раке, керамички жижак са угластим 
носом и волутама. Клинови и њихов по‑
ложај (у северозападном делу раке били 
су забијени у њене запечене стране) иду 
у прилог претпоставци А. Јовановића о 
облагању оваквих гробова даскама пре 
опаљивања њихових страна.26

26	 Јовановић	А.,	Римске некрополе на територији 
Југославије,	Београд	1984,	104.

Слика	7.	Лончић	(Ц97)	из	гроба	Г
1
1

Figure	7		Small	pot	(C97)	from	grave	G
1
	1
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Жижак, Инв. бр. Ц‑181 (сл. 13 и 14)

Жижак угластог носа, са волутама. 
Дискос је оштећен, али се на два мес‑
та примећује остатак рељефне предста‑
ве. Око дискоса, по раменом појасу, те‑
ку два концентрична жлеба. На прелазу 
рамена у кљун налази се узан прорез. 
Израђен је од добро пречишћене, сиво 
печене земље, изузетно танких зидова. 
Бојен је смеђим премазом.

Димензије: висина – 25 mm; дужина 
– 85 mm; пречник дискоса – 60 mm.

Нађен је у југоисточном делу раке, 
у слоју гарежи. На њему су били видни 
трагови горења и био је пун гара и са‑
горелих гранчица, те се може претпос‑

тавити да је, заједно са осталим садр‑
жајем, горео на устринуму. Припада типу 
Loeschcke Iа – Ivanyi I и датује се у I век, 
мада је трајање ове форме жижака при‑
сутно и касније, у II и III веку.27 Наш жи‑
жак, судећи по квалитету израде, могао 
би да буде датован у ранији период, од 
средине I до средине II века.

Г1-3 (G 288)

Гробна јама овалног облика, дужине 
1.45 m, ширине 60 cm и очуване висине 
30 cm (сл. 15, 16 и 17). У гробу су, поред 
костију покојника, били и уломци кера‑
мичке посуде у северозападном углу ра‑
ке, као и две једночлане жичане бронза‑

Слика	8.	Зделица	(Ц100)	из	гроба	Г
1
1

Figure	8		Small	bowl	(C100)	from	grave	G
1
	1

27	 VikićBelančić	B.,	Antičke	svetiljke	u	Arheološkom	muzeju	
u	Zagrebu,	Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu	V,	

Zagreb	1971,	106;	Krunić	S.,	Pregled	antičkih	svetiljki	
Singidunuma,	Singidunum 4,	Beograd	2005,	50.
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не фибуле у централном делу раке. На 
месту где су пронађене фибуле налази‑
ла се највећа концентрација костију по‑
којника, а испод је констатована круж‑
на површина запечене земље. И уз овај 
гроб, на његовој југозападној страни, 
констатована је њему припадајућа жрт‑
вена површина.

Фибуле, Инв. бр. Ц‑182 (сл. 18)

Једночлана бронзана фибула са пу‑
ним држачем игле, три спирална навоја 
и унутрашњом тетивом. Лук је правоу‑
гаоног пресека.

Димензије: дужина – 45 mm; шири‑
на – 15 mm.

На територији Сингидунума овак‑
ве фибуле су хронолошки опредељене 
у крај I века п.н.е. и почетак I века н.е.28 
Једночлана бронзана фибула са три на‑
воја откривена је и у избаченој земљи 
приликом заштитних археолошких ис‑
траживања на делу југоисточне некро‑
поле Сингидунума у Косовској улици.29 
Фибула слична нашој, нађена на вими‑
нацијумској некрополи Више гробаља, у 
слоју изнад колективне кулине, датована 
је у I‑II век, уз напомену да прилози из 
најмлађих гробова испод кулине сужа‑
вају овај хронолошки распон на време од 
друге половине II до средине III века.30 
На Гомолави се овакве фибуле датују од 
последње деценије I века п.н.е. до почет‑
ка II века, али ауторке напомињу да се у 
Сисцији и Лауријакуму датују од друге 
половине I до почетка III века.31

Фибуле, Инв. бр. Ц‑183 (сл. 19)

Изразито профилисана фибула са 
два дугметаста задебљања, једним на са‑
мој глави фибуле и другим на прелазу лу‑
ка у стопу. На глави фибуле је опруга са 
осам навоја. Игла је већим делом очува‑
на, недостају крај стопе и држач игле.

Димензије: дужина – 56 mm; шири‑
на –  23 mm.

Слика	9.	Крчаг	(Ц101)	из	гроба	Г
1
1

Figure	9		Flagon	(C101)	from	grave	G
1
	1

28	 Bojović	D.,	Rimske fibule Singidunuma,	Beograd	1983,	
20,	Tip	1,	varijanta	4,	T.	I/5.

29	 Крунић	С.,	Римска	некропола	из	Косовске	улице	у	
Сингидунуму,	Гласник Српског археолошког друштва	

10,	Београд	1995,	196,	Т.	IV,	9.
30	 Зотовић	Љ.,	Јордовић	Ч.,	op. cit.,	23,	сл.	11.
31	 DautovaRuševljan	V.,	Brukner	O.,	op. cit.,	84,	Т.	12/51

56.
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Ова фибула припада типу изрази‑
то профилисаних фибула са два дугме‑
таста задебљања на луку,32 али је степен 
њене очуваности такав да нисмо били у 
могућности да одредимо којој варијан‑
ти припада. Овакве фибуле се оквирно 
датују у другу половину I и II век.

Крчаг, Ц‑184 (сл. 20)

Крчаг издужене јајасте форме, бла‑
го разгрнутог обода, тракасто профи‑
лисаног са спољашње стране. Трбух је 
лоптаст, док је дно прстенасто. Дршка 
је тракаста, са два уздужна жлеба. Суд 
је танких зидова, израђен од добро пре‑
чишћене глине. На спољашњој страни се 
виде трагови горења, тако да су поједи‑
ни делови потпуно црвени.

Димензије: висина – 348 mm; преч‑
ник дна – 82 mm.

Уломци крчага налазили су се из‑
мешани са већом количином гара, те се 
са сигурношћу може претпоставити да 

је, заједно са осталим садржајем, горео 
на устирнуму, одакле је пренет у гробну 
раку. Сличан крчаг пронађен је у Пано‑
нији, у Сурдуку, и датован је у период од 
почетка II до краја III века.33

j j j

На основу аналогија, материјал про‑
нађен у гробовима може се хронолош‑
ки определити у период од средине I до 
средине II века.34 С друге стране, смат‑
ра се да је овакав начин сахрањивања 
у Сингидунуму трајао од средине II до 
средине III века,35 уз један усамљен при‑
мер гроба исте конструкције, датова‑
ног новцем Констанција II.36 Најстарији 
гробови типа Мала Копашница ‑ Сасе 
1 откривени су на источној некрополи 
у Скупима (августовски период), док се 
у Малој Копашници, Доклеји, Вимина‑
цијуму и Сасама овакав начин сахрањи‑
вања примењивао од последње трећи‑
не I до прве половине III века.37 Гробови 

32	 Bojović	D.,	op. cit.,	40,	Tip	11.
33	 Brukner	O.,	op. cit.,	1981,	T.	140/80;	tip	26.
34	 Овде	изнето	датовање	раније	је	од	првобитно	

претпостављеног	у:	Црнобрња	А.Н.,	Гробови	спаљених	
покојника	у	Цинцар	Јанковој	улици	у	Београду,	у:	XXVIII 
Скупштина и годишњи научни скуп САД,	Лесковац	

2006,	2831.
35	 PopLazić	S.,	op. cit.,	44.
36	 Simić	Z.,	Rezultati	zaštitnih	arheoloških	iskopavanja	

na	prostoru	jugoistočne	nekropole	Singidunuma,	
Singidunum	1,	Beograd	1997,	31.

37	 Јовановић	А.,	op. cit.,	105.

Слика	10.	Укосница	(Ц96)	из	гроба	Г
1
1

Figure	10		Hairpin	(C96)	from	grave	G
1
	1
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типа Мала Копашница – Сасе налазе се 
на југоисточној некрополи Сингидунума, 
али је материјал у њима доцнији од оно‑
га који је пронађен у гробовима истога 
типа у Цинцар Јанковој улици.

Најинтересантније питање је, сва‑
како, разлог због кога је обављано сахра‑
њивање у том периоду на овоме месту. 
Одговори се, за сада, могу само прет‑
постављати. Будући да приликом ис‑
копавања нису јасно дефинисани гра‑

ђевински објекти старији од гробова, 
могло би се поставити и питање, мож‑
да исувише смело, да ли се овај простор 
у време сахрана уопште налазио унутар 
зидина каструма?

Подизање легијског логора Д. Бојо‑
вић датује у крај I века, у Трајаново вре‑
ме, на основу покретних налаза и новца 
Нерве, док је и друга грађевинска фа‑
за унутар бедема опредељена већ нов‑
цем Трајана и Хадријана.38 Грађевина са 

38	 Bojović	D.,	Beograd,	Singidunum	–	Pariska	ulica,	
jugoistočni	bedem	kastruma,	Arheološki pregled	20,	
Beograd	1979,	54;	Bojović	D.,	Le	Camp	de	la	Légion	IV	

Flavia	à	Singidunum,	in:	Roman limes on the Middle and 
Lower Danube,	Belgrade	1996,	65.

Слика	11.	Основа	сонде	5,	са	позицијом	гроба	Г
1
2,	и	пресек	гроба	Г

1
2	(цртеж:	О.	Милић	и	М.	Јанковић)

Figure	11		Ground	plan	of	trench	5	with	position	of	grave	G
1
	2	and	cross	section	of	grave	G

1
	2	(drawing	O.	

Milić	and	M.	Janković)
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портиком, откривена на Великом Кале‑
мегдану, датована је налазом Хадријано‑
вог новца на њеном поду, а у њој је нађе‑
на и фрагментована дачка шоља, која 
ову грађевину опредељује у прву поло‑
вину II века.39 Налаз мраморизоване ке‑
рамике у отпадној јами бр. 2 најстарији 
хоризонт на овом простору опредељује у 
крај I века.40 Анализирајући епиграфске 
споменике из Сингидунума и пратећи 
кретање легије IIII Flavia, М. Мирковић 
претпоставља, на основу досадашњих 

сазнања, да се логор ове легије није на‑
лазио у Сингидунуму пре почетка влада‑
вине Хадријана.41 М. Поповић, међутим, 
на основу сагледавања конструктивних 
одлика бедема и кула, као и процентуал‑
ног односа налаза из различитих пери‑
ода на терену Тврђаве и парка Калемег‑
дан, закључује да се изградња камених 
бедема легијског логора не би могла да‑
товати пре друге половине II или са‑
мог почетка III века.42 Појава гробова из 
друге половине I и с почетка II века не‑

Слика	12.	Гроб	Г
1
2,	поглед	са	југоистока

Figure	12		Grave	G
1
	2	from	the	southeast

39	 Bojović	D.,	Singidunum,	Beograd,	Veliki	Kalemegdanrimski	
kastrum,	Arheološki pregled	18,	Beograd	1976,	63.

40	 Ibid.,	64.
41	 Mirković	M.,	Singidunum	et	son	territoire,	a:	Inscriptions 

de la Mésie Supérieure	I,	Beograd	1976,	2729.
42	 Popović	M.,	Antički	Singidunum:	dosadašnja	otkrića	i	

mogućnost	daljih	istraživanja,	Singidunum 1,	Beograd	
1997,	7.
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Слика	13.	и	14.	Жижак	(Ц181)	након	вађења	из	гроба	Г
1
2	и	након	конзервације

Figure	13	&	14		Lamp	(C181)	after	retrieving	from	grave	G
1
	2	and	after	conservation

сумњиво нам указује на непостојање ле‑
гијског логора на овоме простору у поме‑
нутом периоду. Нажалост, горња граница 
датовања артефаката пронађених у на‑
шим гробовима поклапа се управо са 

доњом границом претпостављеног вре‑
мена подизања каменог логора, односно 
са Трајановим временом. Да бисмо ба‑
рем покушали да наслутимо услове који 
су довели до настанка ове, до сада непоз‑
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нате римске некрополе, у разматрање би 
требало узети и војно‑политичку ситуа‑
цију у то време.

Обрађујући оставу денара из Текије, 
П. Поповић скреће пажњу и на стање у 
провинцији Горњој Мезији у другој по‑
ловини I века. Тако указује на одлазак 
легија у Италију 69. године и на ситу‑
ацију у којој војни команданти, да гра‑
ница не би остала празна, склапају уго‑
вор са варварским вођама и примају их 
у војску.43 У суседним областима југоис‑
точног дела провинције Паноније моби‑

лизација локалног становништва се да‑
тује још раније, већ почетком I века.44 
Такoђe треба имати у виду и констант‑
не опасности које су вребале од стране 
варварских племена са леве обале Ду‑
нава. Познати су готово редовни упа‑
ди Дачана током I века у нешто јужније 
области Горње Мезије,45 који су кулми‑
нирали продором крајем 85. или по‑
четком 86. године и поразом гувернера 
провинције.46 Претпоставља се да је уп‑
раво у време Домицијанових дачких ра‑
това  који су уследили (86‑89. године) и 

Слика	15.	Основа	сондe	4,	1	и	8,	са	позицијом	гроба	Г
1
3	(цртеж:	О.	Милић	и	М.	Јанковић)

Figure	15		Ground	plan	of	trenches	4,	1	and	8	with	position	of	grave	G
1
	3	(drawing	O.	Milić	and	M.	Janković)

43	 Поповић	П.,	Налаз	римских	денара	из	Текије,	Зборник 
Народног музеја VIII,	Београд	1975,	99.

44	 DautovaRuševljan	V.,	Vujović	M.,	Rimska vojska u Sremu,	
Novi	Sad	2006,	19.

45	 Поповић	П.,	op. cit.,	99.
46	 Мócsy	A.,	Pannonia and Upper Moesia,	London	and	

Boston	1974,	82.
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Слика	16.	Основа	гроба	Г
1
3	(цртеж:	О.	Милић	и	М.	Јанковић)

Figure	16		Ground	plan	of	grave	G
1
	3	(drawing	O.	Milić	and	M.	Janković)

територија Сирмијума била прикључе‑
на провинцији Мезији, највероватније 
због њене што успешније одбране.47 И у 
периоду након окончања сукоба 89. годи‑
не тензија у Мезији није опадала и у њој 
је присутан велики број војних јединица, 
о чему сведоче литерарни и епиграфски 
извори.48 Убрзо су уследили и Трајано‑
ви походи на Дакију и подела Мезије на 
Горњу и Доњу, што ће резултовати и уни‑
фикацијом унутрашњости Балкана, а по‑
себно Горње Мезије, са остатком Импе‑
рије. Као што смо и напоменули, управо 

се у то време претпоставља  и изградња 
легијског логора у Сингидунуму.

У сваком случају, чињенице које за 
сада једино можемо узети као сигурне 
основе за даља разматрања су:
‑ пред нама стоји део до сада непозна‑

те североисточне некрополе, а истра‑
жени гробови су најсевернији римс‑
ки гробови у Сингидунуму;

‑ датовање покретних налаза хроно‑
лошки опредељује настајање наша 
три гроба у другу половину I и, евен‑
туално, на сам почетак II века;

47	 Ibid.,	86.
48	 Ibid.,	91.
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‑ откривени гробови су најстарији по‑
уздано документовани римски гро‑
бови на територији Сингидунума;

‑ погребни ритус (Мала Копашница – 
Сасе 1) припада аутохтоном станов‑
ништву Мезије.
Антрополошка анализа остатака по‑

којника из ових гробова још увек није 
урађена, те нам пол и узраст нису поз‑
нати. Ипак, на основу пронађенога ма‑
теријала може се претпоставити да је у 
гробу Г1‑1 била сахрањена женска ин‑
дивидуа. Морамо напоменути да се овај 
гроб разликује од преостала два не са‑

мо по облику, величини раке и степену 
запечености њених страна већ и по то‑
ме што се у њему налазе гробни прило‑
зи, односно предмети приложени након 
полагања остатака покојника, а не они 
који су горели на устринуму, па су затим, 
заједно са осталим садржајем, похрање‑
ни у раку. То напомињемо јер можда уп‑
раво гроб Г1‑1 носи и један од одгово‑
ра на питање због чега је у оквиру ове 
форме сахрањивања, везане за аутохто‑
ну популацију, присутан материјал ка‑
рактеристичан за гробове раних итал‑
ских досељеника у Панонији.49 Имајући 

Слика	17.	Гроб	Г
1
3,	поглед	са	југозапада

Figure	17		Grave	G
1
	3	from	the	southwest

49	 Brukner	O.,	DautovaRuševljan	V.,	Milošević	P.,	Počeci 
romanizacije u jugoistočnom delu provincije Panonije,	
Novi	Sad	1987,	32;	Милошевић	П.,	Карактеристике	

некропола	у	Сирмијуму,	Зборник музеја Срема	2,	
Сремска	Митровица	1996,	41.



АДАМ Н. ЦРНОБРњА и ЗОРАН СИМИћ

28

то у виду, као и горе поменуте чињени‑
це о већ присутном примању аутохтоног 
становништва у војску, разлог за овакав 
погребни ритус могли би да тражимо не 
у романизацији као дуготрајном проце‑
су већ, можда, у једној појединачној вези 

између припаднице аутохтоне попула‑
ције и особе италског порекла. О при‑
суству прве генерације војника легије IIII 
Flavia у Сингидунуму, који су пореклом 
били из Италије и јужне Галије, говори и 
налаз емајлиране фибуле у облику крча‑
га.50 Томе би у прилог ишао и податак о 
најранијим гробовима из Сирмијума, у 
којима је проналажен материјал анало‑
ган нашем, али су они, на основу начина 
сахрањивања и надгробних плоча, опре‑
дељени као гробови првог таласа рим‑
ских колонизатора.51

Налаз три гроба из Цинцар Јанко‑
ве улице и констатовање најраније поуз‑
дано датоване римске некрополе на те‑
риторији Сингидунума, њихов положај 
у односу на до сада откривене остатке 
легијског логора и погребни ритус који 
се приписује аутохтоној популацији не‑
сумњиво отварају небројено много но‑
вих питања о изгледу и историји анти‑
чког Сингидунума. Однос некрополе и 

Слика	18.	Фибула	(Ц182)	из	гроба	Г
1
3

Figure	18		Fibula	(C182)	grave	G
1
	3

50	 Bojović	D.,	op. cit.,	1996,	65,	fig.	7/1.
51	 Brukner	O.,	DautovaRuševljan	V.,	Milošević	P.,	op. cit.,	

32;	Милошевић	П.,	op. cit.,	41.

Слика	19.	Фибула	(Ц183)	из	гроба	Г
1
3

Figure	19		Fibula	(C183)	grave	G
1
	3

Слика	20.	Крчаг	(Ц184)	из	гроба	Г
1
3

Figure	20		Flagon	(C184)	grave	G
1
	3
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насеља коме је припадала, однос кас‑
нијих градњи, пре свега легијског ло‑
гора према североисточној некрополи, 
однос аутохтоног становништва и ново‑
придошлог римског живља, само су нека 
од питања која нам је донео овај налаз. 
Ипак, за крај бисмо морали напомену‑
ти да заштитна археолошка истражи‑

вања на овоме локалитету још увек ни‑
су завршена, као и да је обрада налаза 
из првог дела кампање још увек у току. 
Остаје нам нада да ће следећа фаза ис‑
траживања донети податке који ће по‑
моћи у тумачењу барем горе поставље‑
них питања.
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Adam N. Crnobrnja*
Zoran Simić**

NORTHEASTERN NECROPOLIS OF SINGIDUNUM
     

Summary

 Three cremation burials dated in the period between second half of the 1st and the 
beginning of the 2nd century have been discovered in the course of rescue archaeological 
excavations at the corner of the street Cincar Janka and Tadeuša Košćuška.

 Grave 1 – the burial pit is of rectangular shape with clearly defined corners and 
very well burnt walls, which are of intensive red color. The length of the pit  is 2.10 m, 
height 40 cm and preserved width 15‑20 cm (it was damaged by the later burial so it was 
discovered only in the trench profile and hence we did not discover its complete width). 
The grave goods had not been burning on the ustrinum but were placed into the grave 
later. They were deposited next to the southwestern wall in the northwestern half of the pit 
in the following order (looking from the northwest): pottery bowls with relief decoration, 
silver (or silver‑plated) mirror with bronze handle, small pot surrounded with six snail 
shells, flagon, small bowl and bone pin.

 Grave 2 – the burial pit is of oval shape, 1.60 m long, about 50 cm high and width 
was 25 cm at the bottom expanding to the 60 cm at the top. The sides of the pit were 
slanting and the walls were well fired to gray‑brown color. In the grave were found large 
amount of bones of the deceased mixed with soot, ash and carbonized wood (transferred 
from the ustrinum), few highly corroded nails and in the southestern section of the pit 
the pottery lamp with angular nozzle and volutes that had been burning on the pyre 
together with other objects.

 Grave 3 – the burial pit was of oval shape, 1.45 m long, 60 cm wide and the 
preserved height was 30 cm. Besides the bones of the deceased the fragments of one 
pottery vessel were found in the northwestern corner of the pit and two one‑piece bronze 
wire fibulae in the central area of the pit. The complete contents of the grave had been 
transferred from the ustrinum

 These three graves have been found in the so far unknown northeastern necropolis 
of  Singidunum. The grave goods from these three burials date these graves in the second 

*	 Adam	N.	Crnobrnja	MA,	archaeologist,	Belgrade	City	Museum
**	 Zoran	Simić,	archaeologist,	Cultural	Heritage	Preservation	Institute	of	Belgrade
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half of the 1st and possibly in the very beginning of the 2nd century so they are for the time 
being the earliest  reliably documented Roman graves in the territory of Singidunum. 
The funerary ritual (Mala Kopašnica – Sase 1) is characteristic of the autochthonous 
population of Moesia. The discovery of these burials raises the question of the time of 
establishing, i.e. existence of the castrum in this area as they are situated within the 
previously assumed outline of the rampart of the legionary stone‑built fortification. Also 
it brings up the subject of relationship between the necropolis and the contemporary 
settlement, which has not been located yet as well as the question of relations of the 
autochthonous population and newly arrived Roman settlers considering the fact that 
the objects  dating from the early period of Roman domination in this region have been 
encountered within the autochthonous type of interment.
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