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Археолошка мапа Србије 
 
ПОЛИТИКА 14.новембар 1996.године   
 

 
Београд 16.век 

 

Скутови пуни плодова 
 
Између Кнез-Михаилове и Обилићевог венца Музеј града Београда ради на 
вишеслојном археолошком налазишту. - Мала статуа Пријапа, сеоског 
божанства плодности, и Пријапов култ у Сингидунуму. - Јерменско и 
јеврејско гробље на Теразијској падини, 16. и 17.век 
 

У последње време доста се градило на простору између Кнез-Михаилове 
улице и Обилићевог венца. Приликом постављања темеља или инсталација 
откривени су слојеви који сежу чак до IV века наше ере, што је археологе из 
Музеја града Београда приморало да предузму заштитна ископавања. 

Чије трагове крије земља испод модерне зграде „Прогреса” и будућег 
тржног центра на  Обилићевом венцу ,за „Политику” говоре Славица Крунић, 
Бисенија Петровић и Милица Јанковић, кустоси Музеја града Београда. 

 
Пријапов култ у Сингидунуму 

 

- Дворишни простор између Спасићевог пролаза, Обилићевог венца и Змај-
Јовине улице представља вишеслојно налазиште. Најмлађи слој потиче из 18. и 
19. века и ми га пажљиво обрађујемо за оне археологе за које ће то време бити 
далека прошлост. Неколико скелета из јерменског и јеврејског гробља потиче из 
17. века, а затим, под дебелим наслагама шута, указују се остаци Сингидунума. 
Најстарији слој је, дакле, из римског периода, касне антике (IV век наше ере).  
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Из тог времена је материјал који нас упућује на нове закључке о изгледу 
Сингидунума, његовом простирању и границама. Сигурни смо, тако, да у римско 
доба, на потесу данашње Кнез-Михаилове улице, куда је такође водила главна 
комуникација, није било већих грађевина, али и да је тај део града настрадао у 
пожару. На то указује широк појас гарежи и запечене земље - каже Славица 
Крунић, виши кустос Музеја града Београда.  

 
Пад Београда 1521.године  

 

Шта је све од предмета из римског периода пронађено? 
- Углавном керамичке посуде, крчази, лонци, поклопци, новац разних 

владара који је тада био у оптицају, стаклене гривне, украсни клинови... 
Највреднија је, међутим, бронзана статуета Пријапа, сеоског божанства 
плодности, висине пет центиметара. Пријап је у стојећем ставу, са подигнутим 
хитоном (хаљином) пуним плодова природе и наглашеним фалусом који се назире 
испод хаљине. Познато је да Пријапов култ потиче из Хелеспонта и да у IV веку, 
са малоазијске обале, почиње да се шири по целој Грчкој. Можда је неко од 
римских војника из завичаја понео фигурину са собом. За нас је значајан податак 
да је у Сингидунуму било поклоника овог култа и да су овакви налази изузетно 
ретки – објашњава Бисенија Петровић, кустос Музеја града Београда. 

 

Гробља без  белега 
     

Од VI века па све до турских времена нема трагова насеља на простору 
између Кнез-Михаилове улице и Обилићевог венца. Прави средњи век недостаје 
јер се град ширио од тврђаве дуж обала, а на Теразијском гребену није било 
грађевина. 
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Улица Цара Душана - аутор Карл Гебел (1860-их) 

 

- Приближно, правцем Кнез-Михаилове улице простирало се у 16. и 17. веку 
турско гробље. Још од антике постоји обичај да се људи сахрањују дуж главних 
путева. На ивицама тог турског гробља била су мања – јеврејско (данашња Змај–
Јовина улица) и јерменско гробље (отприлике на простору Обилићевог венца). 
Јевреји су сахрањивани само умотани у чаршав, без сандука и пратећих предмета, 
а ни Јермени нису опремали своје мртве накитом.     

                                            

Светлана Марковић 
 

       


