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B

лок између улица Тадеуша Кошћушка, Цинцар Јанка, Цара Уроша и Узун Миркове у целини припада заштићеној зони Античког Сингидунума. Стога је пре
изградње новог стамбено-пословног објекта било неопходно обавити сондажна археолошка ископавања, а
током широког ископа обезбедити стални археолошки
надзор. Археолошком анализом простора блока где
ће се градити нови објекат, констатовано је да се археолошки налази могу очекивати на централном делу
парцела 698 и 702, КО Стари град. Уз ивицу парцеле
698 према улици Тадеуша Кошћушка и ивицу парцеле
према улици Цинцар Јанка до куће са бројем 2 постојао
је објекат са подрумом који је приликом бомбардовања
Београда 1941. године био порушен. На простору који
је захватао овај објекат нису се могли очекивати археолошки остаци. Слична ситуација била је и на парцели
702, где се уз улицу Цара Уроша налазио објекат с кућним бројем 5, с подрумом који се једним делом налазио
под објектом.
На основу резултата ранијих истраживања која су
била извођена у непосредној околини,1 очекивало се да
ће се и овим ископавањима добити нови подаци о унутрашњој организацији легијског логора у Сингидунуму,
будући да се овај простор највећим делом налазио унутар претпостављене трасе бедема римског утврђења.
Сондажним истраживањима претходила су геомагнетна и геоелектрична снимања, а на основу добијених
резултата постављене су археолошке сонде.
У периоду од фебруара до маја 2006. године
обављена су археолошка ископавања у две фазе и постављањем 11 археолошких сонди различитих величина
истражена је површина од око 250 m². У оквиру Треће
фазе истраживања, током августа 2008. године, отворено је шест археолошких сонди и истражена је површина од око 100 m2 (Пл. 1.).2
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Пл. 1. Ситуација са
отвореним сондама
2006. и 2008. године,
цртала О. Милић

Стални археолошки надзор успостављен је одмах
по завршетку сондажних истраживања и обухватио је
праћење земљаних радова на целом градилишту у периоду од септембра 2008. до фебруара 2009. године.
Одређене делове појединих сонди није било могуће у потпуности истражити, јер су културни слојеви
претходно били уништени укопавањима инфраструктуре 19–20. века, остацима објеката с почетка 20. века, канализационим и водоводним цевима, септичким јамама,
или су објекти 20. века оштетили културни слој до стерилног слоја здравице. Површински слојеви појединих
сонди у току Треће фазе истраживања морали су бити
уклоњени механизацијом, јер је на простору уз улицу
Цара Уроша срушен објекат (кућни број 5) и велика количина шута развучена је по том делу локалитета.
На основу резултата свих истраживачких кампања,
добијени су значајни подаци о овом делу античког
Сингидунума, очуваности културних слојева, њиховом
ИСТРАЖИВАЊА

карактеру и садржају. Истражени културни слој различите је дебљине у сондама и креће се од 1,5–5 m дубине. На основу остатака архитектуре и покретног археолошког материјала јасно се издваја неколико културних
слојева:
-- праисторијски културни слој;
-- културни слој са материјалом ране антике;
-- период изградње каструма;
-- културни слој са материјалом касне антике;
-- културни слој са материјалом из времена 17–20.
века.
Праисторијски културни слој
Потпуно неочекивано откриће на овом простору
представљају остаци некрополе из периода средњег
бронзаног доба (1300–900. године пре наше ере). Откривено је шест гробова са укупно осам урни у којима
су очувани остаци спаљених покојника и прилози. Ови
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гробови су вероватно само мали део веће бронзанодопске некрополе на редове (Сл. 1).
Највећи број урни пронађен је у Сонди 6/06 – укупно шест, затим по једна у Сондама 7 и 8. Најбоље је
сачувана Урна бр. 1. Очувана је цела висина посуде са
ободом и четири тракасте дршке. Оријентација урне је
у правцу севера са одступањем од 310°. Исти положај
у низу и исту оријентацију имају Урне број 1, 2, 3 и 5.
Само је Урна број 4 ван правца, што се може тумачити
пробијањем овог праисторијског слоја касноантичком
јамом. Урна бр. 7 (Гроб 5) пресечена је римским каналом
у Сонди 7. Треба напоменути да су Урне бр. 1 и 8 имале
као поклопац зделе, а Урна бр. 8 је, поред зделе, као поклопац имала у унутрашњости још једну мању урну.3
Већина урни украшена је вертикалним канелурама. Унутрашњост им је испуњена спаљеним костима.
Неке немају прилоге, док се у појединим као прилози
јављају: бронзани прстен, део бронзане наруквице у
веома лошем стању, као и бронзани предмет непознате
намене.
Откриће дела ове некрополе указује да се остаци
неког већег насеља овог периода налазе у непосредној
околини. Налази фрагмената керамике из бронзаног
доба на Дунавској падини, као и на простору југозападног дела античког каструма, говорили би у прилог томе
да су можда постојала чак два насеља у непосредној
близини ове некрополе.4
Рана антика
Следећи културни хоризонт представљају остаци античке архитектуре и покретног археолошког материјала на свим истраженим површинама. Антички
слојеви су добрим делом оштећени укопима јама турских хоризоната из раздобља 17–19. века. На истраженим
деловима постоје очувани слојеви од друге половине 1.
до прве половине 4. века. Садржај античких слојева,
поред архитектуре, на читавом простору чине бројне
керамичке посуде, новац, светиљке и остали предмети
за свакодневну употребу.
Значајно откриће представља и пет гробова спаљених покојника у сондама 2, 4 и 5/06 и у југозападном
делу парцеле бр. 702, непосредно уз помоћни објекат
Педагошког музејa, које на основу гробних прилога можемо датовати у крај 1. века и прву половину 2. века.5
Три гроба спаљених покојника припадају типу Мала
Копашница – Сасе I (гробна јама запечених бочних
страна без доњег етажа), имају приближно исту оријентацију северозапад–југоисток (289–299° одступања од
севера), али се разликују по облику гробне раке и димензијама, док два гроба припадају етажним гробовима типа Мала Копашница – Сасе II. Оба типа гробних
конструкција позната су у Сингидунуму с његове југоисточне некрополе.6
225

Сл. 1. Бронзанодопска некропола – Урне 1–4, фото
А. Н. Црнобрња
Г1-1 (G-286) – Гробна јама правоугаоног облика,
са јасно дефинисаним угловима и добро запеченим зидовима који су услед дејства ватре добили интензивну
црвену боју (Сл. 2). На дну се налазио слој гари и пепела дебљине 5–10 cm, унутар којег је пронађено свега
неколико мањих фрагмената костију. Дужина раке била
је 2,10 m, висина 0,40 m, а очувана ширина 15–20 cm.
Гроб је био оштећен ранијим укопима и откривен је у
профилу сонде. Гробни прилози су се налазили уз сам
југозападни зид, у северозападној половини гроба.
Зделица – Биконичне форме, са флоралним барботин орнаментом на трбуху и зарезима на доњем делу трбуха, црвено печене земље са црвеним премазом. Обод
је раван, благо савијен ка споља и наглашен ужљебљеном линијом. Са унутрашње стране су по површини набачена ситна зрна песка и иловаче.

ЗОРАН СИМИЋ, НЕЛА МИЋОВИЋ
Сл. 2. Остаци гроба
спаљеног покојника
Г1–1 (G-286), фото
А. Н. Црнобрња

У Сингидунуму су овакве зделе хронолошки сврстане у другу половину и крај 1. века, односно у 2. век,
уз претпоставку да су највероватније локалне израде.
Сличне зделе пронађене су на Гомолави, на територији
Паноније, у Сирмијуму и на некрополама Емоне.
Огледало – Округло посребрено огледало, по
ободу кружне перфорације, са задње стране жљебљена концентрична круга, у средини два мала рељефна
концентрична круга. Бронзана дршка дужине 107 mm,
пречник огледала 126 mm. Огледала готово идентична
овом пронађена су у Виминацијуму и датована у 2–3.
век, као и на емонским некрополама, где су на основу
осталог пронађеног материјала датована у 1–2. век, a
једно од њих је датовано и новцем Домицијана.
Лончић – Мали суд благо биконичног облика,
израђен од црвено печене земље. Готово идентични
лончићи пронађени су на виминацијумској некрополи
Више гробаља, у гробу инхумираног покојника, датованог око средине 3. века и на Гомолави.
Зделица – Танких зидова, разгрнутог са унутрашње стране и ужљебљеног обода и наглашеног врата
који оштро прелази у благо заобљен трбух, израђена на
витлу. Тамносиво је печена, црно бојена и углачана до
готово металног сјаја. По трбуху је украшена орнаментом изведеним радилицом. Са унутрашње стране се налазе зрнца песка и иловаче.
ИСТРАЖИВАЊА

Крчаг – Прстенасто проширеног обода, дужег врата и високог трбуха, израђен од црвено печене земље са
углачаном површином.
Крчази слични овом пронађени су у три етажна
гроба на виминацијумској некрополи Више гробаља, и
датовани у крај 1. и прву половину 2. века по пронађеним жишцима, као и у гробовима с југоисточне некрополе Сингидунума.
Укосница – Коштана укосница кружног пресека
са правоугаоном главом раздељеном у два дела. Глава
је двочлана, састављена од две конусне профилације
постављене једна изнад друге.
Једина директна аналогија оваквом облику главе
пронађена је на некрополама у Емони, у гробу датованом новцем Клаудија.
Г1-2 (G-287) – Гробна јама овалних крајева откривена је у целој својој дужини, али је само у северозападном делу очувана и цела висина раке. Бочне стране раке
су биле косо укопане, a њени зидови добро запечени,
сивосмеђе боје, а као последица високе температуре и
земља са спољашње стране је у зони од 15 до 20 cm добила црвену боју. Дужина гроба је била 1,60 m, ширина
је у доњем делу 25 cm, у горњем се шири до 60 cm, а висина је око 50 cm. На југозападној страни гроба, у профилу сонде, констатована је жртвена површина, која му
припада. У гробу је пронађена већа количина костију
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Сл. 3. Остаци римског
канала и гроба Г1–2
(G-287), фото
А. Н. Црнобрња

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. У северозападном делу раке пронађени су клинови који су
били забијени у запечене стране раке што потврђује да
су ови гробови били облагани даскама пре опаљивања
њихових страна (Сл. 3).
Жижак – Угластог носа с волутама. Дискос је оштећен, али се на два места примећује остатак рељефне
представе. Очувана висина је 25 mm, дужина 85 mm, а
пречник дискоса износи 60 mm.
Око дискоса, по раменом појасу, теку два концентрична жљеба. На прелазу између рамена и кљуна налази се узан прорез. Израђен од добро пречишћене земље,
сиво печене, изузетно танких зидова. Бојен је смеђим
премазом. Нађен је у југоисточном делу гроба, на њему
су били видни трагови горења и био је пун гара и сагорелих гранчица, те се може претпоставити да је, заједно са осталим садржајем, горео на устринуму. Припада
типу Loeschcke Iа – Ivanyi I и датује се у 1. век.
Г1-3 (G-288) – Гробнa јамa овалног облика, дужине
1,45 m, ширине 0,60 m и очуване висине 0,30 m. У гробу
су, поред костију покојника, пронађени и уломци једне
керамичке посуде, у северозападном углу раке, као и две
једночлане жичане бронзане фибуле у централном делу
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раке. И уз овај гроб је на његовој југозападној страни
констатована жртвена површина која му припада.
Фибула – Једночлана бронзана фибула с пуним
држачем игле, три спирална навоја и унутрашњом тетивом. Лук јој је правоугаоног пресека. Очувана дужина износи 45 mm, а ширина 15 mm. На територији
Сингидунума овакве фибуле су хронолошки датоване
у крај 1. века п. н. е. и на почетак 1. века н. е. Слична
фибула нађена је на виминацијумској некрополи Више
гробаља, у слоју изнад колективне кулине и сматра се
да потиче из 1–2. века, као и на Гомолави.
На делу парцеле, непосредно уз помоћни објекат
Педагошког музеја, констатовани су делимично очувани остаци два гроба спаљених покојника које чине
грoбне јаме типа Мала Копашница – Сасе II.
Г1-4 (G-292) – Дно гробне јаме неправилног кружног облика, димензија 1,20 m x 0,70 m, прави каскаду
у југозападном делу. Зидови укопа су јако запечени,
дебљине између 4 cm и 6 cm. Дубина укопа износи
1,00 m. Југоисточни део гроба оштећен је радом механизације. Гроб се налази на релативној дубини од
око 1,30 m у односу на ниво дворишта објекта у улици
Цара Уроша бр. 5.
Испуну гроба чине два културна слоја: у горњој зони
– мрка компактна земља, у којој је пронађено само неколикo фрагмената античке керамике. Релативна дебљина
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овог слоја износи око 0,50 m. У доњој зони, у слоју гарежи са прослојцима калцинисаног пепела, пронађена су
два цела лакримаријума, висине око 6 cm, као и један
фрагментовани балсамаријум висине 11 cm. Поменути
прилози заузимали су централни део гроба. Уз југоисточни зид гробне јаме пронађена су три фрагментована
гвоздена клина. Овај слој садржи остатке спаљеног покојника, чија је највећа концентрација у северном делу
гробне јаме. У западном углу горњег етажа откривени
су остаци угљенисаног дрвета.
У пресеку гробне јаме, оштећене радом механизације, може се видети да je у југозападном углу постојао доњи етаж. На ово упућује и дно горњег етажа
гробне јаме од црвено запечене земље, које се, у овом
делу, левкасто спушта у дужини од око 0,30 m. У доњем
етажу гробне јаме, сем спаљених остатака покојника,
није било другог покретног материјала. Већи део доњег
етажа девастиран је радом механизације.
Лакримаријум – Два комада од танког прозирног
стакла, елипсоидног отвора, пречника 1,4 cm, ваљкастог врата дужине 2,4 cm и ваљкастог тела које се шири
према дну и прелази у полуокругло обликовано дно,
које је само незнатно заравњено. Изражена је иридација. На делу испод обода приметно је оштећење. Један
од лакримаријума веома је оштећен и недостаје му један део. На телу је приметна напрслина. Оба примерка
се хронолошки везују за период 1–3. века.
Балсамаријум – У централном делу гроба, у слоју
са интензивном гарежи и прослојцима калцинисаног
пепела, на коти 109.78, пронађена су три фрагмента
балсамаријума, укупне висине 9,3 cm. Балсамаријум је
од танког плавог прозирног стакла са дугим и уским
вратом који се завршава разгрнутим ободом, а према
дну се шири у полуокругло дно. Изражена је иридација.
Многобројни примерци слични овом налазу карактеристични су за време од 1–3. века.
Г1-5 (G-293) – На око два метра северозападно од
гроба Г1-4 (G-292) откривен је још један етажни гроб
спаљеног покојника, димензија 1,02 m x 0,50 m и оријентације СЗ–ЈИ. Делимично је девастиран радом механизације. Највећа очувана висина гробне јаме износи
0,50 m. Дебљина запечених зидова, као и дна горњег
етажа гробне јаме, варира између три и пет центиметара. И овај гроб је исте конструкције као и претходни, са
доњим етажом у југозападном делу.
Дно доњег и горњег етажа било је од запечене
земље, са гарежи на површини. Испуну гроба чинио
је рецентни материјал, који је с површине накнадно
„упао“ у гробну јаму. Гробни прилози нису откривени.
Најинтересантније питање свакако је разлог због
којег је вршено сахрањивање на овом месту у том периоду. Према подацима којима располажемо, изградња
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Сл. 4. Одбрамбени ров испред бедема каструма, фото
Е. Цабунац

Сл. 5. Остаци касноантичког објекта, фото
А. Н. Црнобрња
камених бедема легијског утврђења у Сингидунуму не
би се могла датовати пре друге половине 2. века, или
самих почетака 3. века.7 Ако се ова чињеница узме у
обзир, онда и налази гробова североисточне некрополе,
откривени на овом простору, не представљају посебно
изненађење. То су до сада најстарији поуздано датовани
гробови из римског Сингидунума, чија локација указује
на постојање ране североисточне некрополе. Североисточна некропола Сингидунума обухватала је Дунавску падину, спуштајући се једним својим периферним
делом све до некадашње речне обале. Најистуренију
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Сл. 6. Остаци римских
канала, фото
А. Н. Црнобрња

северну тачку ове некрополе ниже бедема утврђења
вероватно представља налаз једног гроба на простору
данашњег Зоолошког врта.8 Границу ове некрополе на
југозападу потребно је тражити правцем данашње улице Браће Југовића, где су на локацији старе „Главњаче“
откривени гробови у облику бунара.9
Средишњем делу ове некрополе одговарају налази гробова у улицама Господар Јевремовој, Господар
Јовановој, Капетан Мишиној, Вишњићевој и Тадеуша
Кошћушка.10
Појава гробова из периода друге половине 1. века
и с почетака 2. века несумњиво нам указује на непостојање легијског утврђења на овом простору у поменутом периоду.
Како на целом истраженом простору нису констатовани остаци југоисточног бедема римског утврђења,
па чак ни трагови његове темељне зоне, претпостављамо да су они уклоњени у каснијим периодима приликом денивелације терена и изградње објеката у периоду
турске доминације, током 16–18. века. Приметно је да
су делови већих квадера, који би могли потицати од бедема утврђења, секундарно искоришћени за изградњу
темеља поменутих објеката.
У Сонди 3/08 откривен је укоп за који је истраживањем утврђено да представља одбрамбени ров испред
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бедема каструма. У испуни рова, на коти 106.94 m пронађен је један бронзани новчић с краја 3. века, што јасно
указује да су бедем и ров били у функцији све до позне
антике. Треба напоменути да је и испуна рова такође
оштећена јамом из 18–19. века (Сл. 4). Траса овог рова
поклапа се с трасом рова откривеног на бившој тролејбуској окретници у Рајићевој улици.
Касноантички хоризонт
На делу локалитета знатно је изражен позноримски
слој у којем су откривени остаци темељне зоне објекта
квадратне основе са остацима једне зидане пећи (Сл. 5).
Објекат је величине 4,20 m x 3,80 m, ширина зидова је 0,60 m. Темељна зона рађена је од ломљеног камена везаног кречним малтером. Југоисточни угао оштећен је укопом једне септичке јаме с почетка 20. века,
a cевероисточни угао делимично је оштећен изградњом
димњака савремене грађевине која је страдала у бомбардовању 1941. године. У југозападном углу унутрашњости објекта констатовани су остаци једне полукружне пећи, која се својим задњим делом наслањала
на јужни и западни зид. У централном делу основе пећи
пронађени су комади њених бочних зидова, на основу којих се могло закључити да су зидови пећи имали
конструкцију од плетера.
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Сл. 7. Римски
канал уз ограду
Педагошког музеја,
фото М. Порчић

На основу керамичког материјала остаци овог
објекта могу се временски определити у касноантички
период (4. век).
Такође, овом слоју припадају и откривени остаци
двају зиданих канала у сондама 3 и 5/06, као и остаци
једне занатске радионице у сонди 9/06. (Сл. 6. и 7.)
Канали су грађени од ломљеног камена везаног
кречним малтером. Очувана дужина канала је 10 m,
а ширина 0,50 m. Дубина варира од 0,30 m до 0,75 m.
Оријентисани су правцем исток–запад с незнатним одступањем. Дно је обложено кречним малтером, а у каналу који води ка дворишним објектима у Цинцар Јанковој улици пронађени су остаци хидростатичког малтера. На основу правца пружања, за оба канала може
се претпоставити да су се налазили унутар легијског
утврђења, паралелно с трасом бедема.
Нажалост, ово није могло бити потврђено археолошким истраживањима, јер су каснији земљани радови и објекти 18–20. века уништили и темељну зону
бедема на траси за коју се претпостављало да је овуда
пролазила.
Током археолошких ископавања у блоку између улица Париске, Кнез Михаилове, Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове и Рајићеве (бивша окретница
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тролејбуса), која су обављена 2008. године, откривени
су остаци римског водоводног канала. На основу правца његовог пружања вероватно је реч о истом каналу из
Цинцар Јанкове улице. И у каналу са окретнице констатовани су остаци хидростатичког малтера на појединим
деловима.
Поред поменутих остатака античког објекта у сонди 1/06, у сондама 2, 6 и 7/06, констатовани су остаци
зидова, али због њихове слабе очуваности нису могли
да се дефинишу габарити објеката. Наиме, били су оштећени укопавањем грашевина из млађих периода на
истом простору.
Културни слој с материјалом 17–20. века
Археолошка истраживања на простору блока потврдила су постојање културних слојева из епоха турске доминације и млађих периода.
На свим истраживаним површинама откривени
су остаци културног слоја из раздобља 17–19. века. Ти
слојеви изражени су већим отпадним јамама с различитим покретним материјалом, пре свега многобројним
фрагментима керамичких посуда за свакодневну употребу, керамичким лулама, свећњацима, остацима предмета од метала и стакла, као и остацима животињских
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костију, међу којима су највише заступљене кости овце,
козе, свиње, говечета, мачке и пса.
У оквиру овог слоја свакако су најзанимљивији
остаци једног објекта страдалог у пожару, у чијој
унутрашњости је откривен већи број предмета за свакодневну употребу.
Такође, током сталног археолошког надзора на простору блока констатовани су остаци темељних зона стамбених објеката из периода турске владавине, као и остаци
једног бунара.

Потребно је нагласити да на истраженим површинама нису констатовани значајнији трагови архитектонских објеката, осим остатака поменутог канала,
који испуњавају све критеријуме за презентацију у оквиру новог објекта. Део зиданог канала биће презентован на фасади према Цинцар Јанковој улици да би био
доступан јавности. Ово подразумева одређени конзерваторски поступак који ће бити обављен под надзором
Стручне службе Завода за заштиту споменика културе
града Београда.
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Summary: ZORAN SIMIĆ and NELA MIĆOVIĆ
RESULTS OF THE RESCUE EXCAVATIONS WITHIN THE BLOCK BETWEEN CINCAR JANKOVA AND
UZUN MIRKOVA STREETS
Rescue excavations within the block bounded by Tadeuša Košćuška, Uzun Mirkova, Cara Uroša and Cincar Jankova
streets started in February 2006 ahead of the construction of a residential-commercial building and continued intermittently
in 2008 and 2009, when the protection phase of the foundation pit has begun.
Proportionally to the area of the lot, 11 trial trenches were opened in the first two campaigns and another 6 in the last
one. The results of earlier excavations of the legionary camp at Singidunum led us to expect additional information about
its layout, given that the excavated area was within the presumed line of the castrum rampart. The unearthed remains of
Roman buildings and sewers fulfilled the expectations.
Remains of the south-eastern rampart and tower, however, were not registered. Instead, quite unexpectedly, remains
were discovered of a Bronze Age necropolis dating from 1300–900 BC, suggesting that there might have been a larger
Middle Bronze Age settlement; the discovery included five cremation burials dated to the end of the first and first half of
the second century. Their location indicates that they formed part of the north-eastern necropolis of Roman Singidunum,
but their date raises a number of questions as to the location of the castrum and its relationship with the necropolis in the
first century.
The late Roman layer offered a much clearer picture. It yielded remains of a late Roman structure, a section of the
castrum’s extramural dry ditch, and remains of three sewers, one of which runs to Cincar Jankova Street and the Museum of
Education and continues further towards Uzun Mirkova and Rajićeva streets where its remains were discovered. A section
of this sewer will be presented on the façade of the new building in Cincar Jankova Street.
The younger, Ottoman Turkish, layer yielded remains of a few houses, more precisely traces of their foundation zones,
remains of a well, as well as many rubbish pits containing plentiful small finds, including numerous ceramic smoking
pipes.
New construction in the area once occupied by ancient Singidunum, be it the area of the settlement or of necropolises,
opens up the possibility of gaining new insights into this important part of our city’s past. On the other hand, the end of
every archaeological excavation in a densely-built urban setting reduces the potential for new discoveries to the remaining
vacant lots within blocks of buildings. They should, therefore, be carefully investigated, as every new piece of information
furthers our knowledge of modern Belgrade’s past.
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Pl. 1 Site plan with trial trenches opened in 2006 and 2008 (drawing
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Fig. 4 Defensive ditch in front of the castrum rampart (photo E.
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Fig. 1 Bronze Age necropolis: Urns 1–4 (photo A. N. Crnobrnja)
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Fig. 2 Cremation grave G1-1 (photo A. N. Crnobrnja)

Fig. 6 Remains of Roman sewers (photo A. N. Crnobrnja)

Fig. 3 Remains of a Roman sewer and Grave G1-2 (photo A. N.
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Fig. 7 Roman sewer by the fence of the Museum of Education (photo
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