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Други број часописа АРХАИКА припремљен је и штампан средствима додељеним за материјалне трошко-
ве пројекта Археолошка грађа – основа за проучавање културног континуитета у праисторији и антици 
на територији Србије (ев. бр. 147041Д), који финансира Министарство за науку и технолошки развој 
Републике Србије.
Одобрено Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета бр. 2110/1–XXI/7 од 25. децембра 2008. 
године.



Научна јавност и Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије при-
хватили су АРХАИКУ као релевантан научни часопис. Сви штампани примерци првог броја 
оправдано су се нашли у библиотекама наших и страних научних институција које прате 
резултате нових археолошких истраживања, а савремена опрема АРХАИКЕ, њен садржај и 
структура условили су да она буде увршћена у категорију М52 на листи научних часописа 
Министарства. То је био важан подстицај да уредништво прихвати задатак да у наредним 
свескама испуни све критеријуме достигнуте првим бројем и да, поштујући уредбе Ми-
нистарства (Акта о уређивању научних часописа), АРХАИКУ уведе у ред високо рангираних 
научних публикација.

Приврженост идеји да српска археолошка наука добије још једно гласило показали 
су и научници из иностранства, па су у међувремену Редакцији АРХАИКЕ приступили др 
Волфрам Шир и др Гизела Групе, угледне колеге из Немачке, што је такође гаранција да ће 
наредна издања бити још успешнија.

Ипак, није све онако како смо желели да буде! Изненадном смрћу проф. др Алексан-
дра Јовановића АРХАИКА је изгубила драгоценог сарадника и једног од покретача, српска 
археологија остала је без научника највишег ранга, а будуће генерације студената лишене су 
надахнутих предавања благородног учитеља. Parcae crudeles – nimium properastis!

 

У Београду, септембра 2009. године

Реч уредника

Мирослав Лазић
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A CONTRIBUTION TO LOCATING STATIO CONFLUENTES

Adam N. Crnobrnja
Belgrade City Museum, Department of Archaeology, Belgrade

Abstract: The Tabula Peutingeriana records statio Confluentes at a three-mile distance from 
Taurunum (modern Zemun) and at one mile from Singidunum (Belgrade), which has led to the 
assumption that it was located on the left side of the Sava, at the point this river joins the Danube. 
As the area where statio Confluentes is presumed to have been was devastated more than once in the 
past, confirmation can only be looked for in cartographic sources, and therefore plans and maps of 
the 17th to 19th centuries have been looked up. These data narrow the search to a limited area at the 
very confluence of the two rivers. The exact location of statio Confluentes requires further and more 
thorough research into the land and river communications connecting Sirmium and Singidunum. The 
former brook Galovica (Dunavac) stands out as an important waterway used for shallow-draught 
navigation until the middle of the 19th century.

Key words:  statio Confluentes, Singidunum, Lower Pannonia, Upper Moesia, Roman period, 
cartography, Srem, Roman roads.

Scholarly critique
UDC: 528.93 (497.11 Belgrade) „65“
Received: February 27, 2008
Accepted: June 12, 2008

Adam N. Crnobrnja
Muzej grada Beograda

Zmaj Jovina 1
11000 Belgrade, Serbia

crnobrnja@beotel.net



Назив станице Confluentes јасно је назначен на Табули Појтингеријани, где стоји да је она 
удаљена три миље од Таурунума и (претпоставља се) једну миљу од Сингидунума (сл. 

1). Наизглед прецизан и читљив податак није био довољан за тачно лоцирање ове станице, 
па је о томе било доста расправа у литератури.1 У лето 1947. године, на локалитету Калеми 
у Железнику нађен је саркофаг са натписом из римског периода. Тумачењем једног дела нат-
писа, Р. Марић је закључио да је Confluentes био civitas и да се највероватније налазио у бли-
зини данашњег Железника где је, по њему, пут прелазо Саву ка Сингидунуму (Марић 1951: 
87). После ревизије истог натписа, Р. Марић је остао при мишљењу да је у њему поменут 
civitas Confluentes, али је, увиђајући грешку коју је направио тумачењем растојања на путу 
Таурунум–Конфлуенти–Сингидунум, променио локацију станице Конфлуенти и поставио је 
на десну обалу Саве (Марић 1956). То је, сасвим нелогично, подразумевало да и локацију Син-
гидунума треба померити за око 1 km ка Дунаву (Душанић 1965: 100). Иста грешка запажа се 
и у раду М. Мирковић (Mirković 1968: 48–49).

У поновљеној и детаљној ревизији натписа из Железника, С. Душанић је показао да 
се у њему, заправо, уопште не помињу ни civitas ни Confluentes (Душанић 1965: 100–101). У 
истом раду указао је на све дотадашње дискусије о положају Конфлуената, као и на три ан-
тичка итинерара на основу којих је могуће, посредно или непосредно, утврдити растојања на 
траси пута Таурунум–Конфлуенти–Сингидунум. Први је Tabula Peutingeriana (Tauruno III 
Confluentibus co. Singiduno); други је Geographus Ravennas, у коме се не помињу растојања 
(Confluentes–Taurunum), а трећи је Itinerarium Antonini, у коме се наводи Tauruno classis IIII 
Singiduno Castra. Анализа растојања на овим итинерарима и растојања на терену упућује на 
констатацију да су Конфлуенти припадали провинцији Панонији, односно да су се налазили 
на левој обали Саве (Душанић 1965: 101). Додатним проучавањем вотивног натписа из Пето-
виона [tabul(arius) et vil(icuс) stat(ionis) Confl<u>ent(ium)], потом натписа сачуваног у препису 
једног акта Земунског магистрата из 1816. године, који се налазио на саркофагу ископаном 
у Земуну 1814. године, као и поређењем растојања између насеља, С. Душанић je убедљиво 
разрешио овај проблем и царинску станицу Конфлуенти сместио на леву обалу Саве, на њено 
ушће у Дунав (Душанић 1965: 105). Овај, углавном прихваћен закључак није археолошки 
потврђен. Место на коме се, према С. Душанићу, налазила царинска станица Конфлуенти 
током протеклих столећа више пута је девастирано, док је грађевинска активност последњих 
деценија тај потес учинила непрепознатљивим у топографском смислу. Због тога је провера 
закључка С. Душанића могућа само истраживањем података на старим картама.

1  Ипак, мало је код нас објављених радова у којима је примењен поступак трагања за античким локалитетима на 
основу старих карата. Најсвежији су: чланак проф. А. Јовановића (Јовановић 2006), рад Г. Томовић (Томовић 
1991) и прилог М. Јеремића (Јеремић 2007).
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***
На војним премерима из XIX века уочава се доследност у навођењу топонима на левој 

обали Саве, код њеног ушћа у Дунав. Наиме, на угарским премерима из 1806. (сл. 2а)2 и 1869–
1887. године (сл. 2б),3 као и на првом српском премеру из 1893. године (сл. 2в),4 потес наспрам 
савског пристаништа, односно преко пута калемегданског утврђења, носи назив Бурма, што на 
турском језику значи прст. На овим картама ту је обележен прелаз (бродом или скелом) преко 
Саве. Топоним Бурма указује на првобитни изглед овог потеса. То је, по свој прилици, била 
ниска речна тераса настала меандрирањем и померањем тока Саве.

У старијој картографској грађи (старе карте и планови), која приказује опсаде Београ-
да у XVII и XVIII веку, може се такође испитати ова микролокација. Мада су у тим војним 
документима перспективе и пропорције искривљене, посебно су истакнути стратешки поло-
жаји, што се показало корисним за ово истраживање.5

Приказ контраутврде на левој обали Саве дат је на више планова везаних за опсаду 
Београда 1717. године. Упркос поменутим непрецизностима, може се констатовати да се 
позиције контраутврђења на тим документима поклапају са каснијим положајем Бурме. 
Посебно је занимљив план ближе околине Београда из 1788. године, на коме су обележени 
насип и пут (Damm und Weg), а иза њих, на копну, мајдани глине (Ziegel gruber), док се пре-

Сл. 1. Tabula Peutingeriana, детаљ са трасом пута Taurunum–Confluentib(us)–Singidunum

Fig. 1 Tabula Peutingeriana, detail showing the road Taurunum–Confluentib(us)–Singidunum

2  Königreich Ungarn 2006.
3  Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien–Slawonien 2007.
4  Ђенералштабна карта 1893: Д 1.
5  У овом раду коришћене су гравире из фондова Музеја града Београда и Народне библиотеке Србије, а приказане 

су само неке од оних на којима се види позиција контраутврђења.

АРХАИКА 2/2008 ARCHAICA 2/2008
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лаз преко Саве, са више уцртаних објеката (Kufter der Ueberfahrer), налази испред насипа 
поред Саве, на месту касније Бурме, што недвосмислено указује на чињеницу да тај потес 
није био плављен (сл. 3).

Положај станице Конфлуенти није био значајан само због копнених путева који се 
помињу у античким итинерарима и чије су трасе потврђене и археолошким истраживањима 
(Dimitrijević 1961: 94–97; Брукнер 1995). Наиме, имајући на уму да је, највероватније 1666. го-
дине, прелаз преко мочвара између Земуна и 
Саве решен градњом моста на дрвеним стубо-
вима (Марјановић-Вујовић 1970: 30–31), може 
се претпоставити да је и у античко време била 
коришћена та траса, а не само пут уз саму 
обалу Дунава, који је често могао бити пла-
вљен (сл. 4). Пут од Таурунума до Конфлуена-
та, трасиран уз обалу Дунава, сигурно је био 
често плављен. Прелаз преко Саве у античком 
периоду могао се одвијати скелама или преко 
моста који у другој половини IV века помиње 
Зосим (Mirković 1968: 49, nap. 74). Приступ 
Сингидунуму преко моста није био немогућ 
будући да Сава ту није много шира него код 
Сирмијума, где су евидентирани антички мо-
стови (Milošević 1995).

С друге стране, чини се да треба указати на ранији значај канала Галовице, односно 
некадашњег Дунавца. Галовица је каналисана и протиче испод Новог Београда, тако да је 
њен надземни део видљив тек од територије општине Сурчин. Интересантно је да се често 
запоставља податак да је Галовица поток који је због каналисања у протеклим столећима 
изгубио свој првобитни карактер. Осим тога, у литератури је више пута истицано да су 
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Сл. 2. Детаљ са aустроугарског премера из 1806–1869 (а); детаљ са аустроугарског премера 
из 1869–1887 (б); детаљ са Ђенералштабне карте Србије из 1893 (в)

Fig. 2 a) Austro-Hungarian map, 1806–69 survey, detail; b) Austro-Hungarian map, 
1869–87 survey, detail; c) Serbian Army High Command map 1893, detail

Сл. 3. Детаљ са карте ближе околине Београда 
из 1788. године (Музеј града Београда, инв. бр. 

ГИ1/339)

Fig. 3 Map of Greater Belgrade, 1788, detail (Belgrade 
City Museum, inv. no ГИ/1 339)
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неки од сремских канала, односно ранијих потока (Јарчина, једна и друга, Дунавац и др.) 
у антици могли бити пловни (Душанић 1968: 107; Dimitrijević 1969: 83; Црнобрња 2007: 
283). Дунавац се уливао у Саву у близини места на коме су се, по свој прилици, налазили 
Конфлуенти, на ушћу Саве у Дунав, што се може видети на неким старим плановима (сл. 
5). Пловност Дунавца у античком периоду није спорна јер треба имати на уму да су у то 

време пловила била мањих габарита и плићег 
газа, као и да је транспорт робе речним путем 
био приближно десет пута јефтинији него 
копненим (Црнобрња 2006: 44). На пловидбу 
Дунавцем (Галовицом), којим се досезало до 
обронака Фрушке горе (Alma Mons), указује 
и једна гравира из XIX века, на којој су при-
казани људи који вуку брод узводно од ушћа 
Саве (сл. 6). Латенски и антички локалитети 
који се налазе уз обалу овог канала (некада-
шњег потока) учвршћују такву претпоставку, 
а посебно налазиште Тврдењава код Добано-
ваца, протумачено као мање касноантичко 
утврђење јер су ту нађене опеке с натписом 
C III ALP (Cohors III Alpinorvm Eqvitata) 
(Dimitrijević 1961: 98).

На крају, имајући на уму резултате ових истраживања, може се закључити да се 
станица Конфлуенти, као царинска постаја између провинција Доње Паноније и Горње 
Мезије, налазила на левој обали Саве, како је то пре више од четири деценије, на основу 
епиграфских података и итинерара, закључио С. Душанић (Душанић 1965: 105). Упоредо, 
анализом картографских и топографских података старих више од три столећа, утврђе-
на је тачна локација Конфлуената. Ова станица налазила се на потесу који почиње од 

данашњег Музеја савремене уметности у 
Београду и простирала се приближно 300 
m узводно левом обалом Саве (сл. 7). Њен 
положај одговара месту наспрам кога се, на 
десној обали Саве, налазило средњовековно, 
а као што се претпоставља, и римско прис-
таниште (Марјановић-Вујовић 1970: 7–21, сл. 
49 и 50). Нажалост, археолошки трагови statio 
Confluentes нису откривени, па се о времену 
њеног настанка и дужини трајања не може 
аргументовано расправљати. С обзиром на 
градитељске активности током XVII, XVIII 
и друге половине XX века, остаци из рим-
ског периода на овом потесу могу се очеки-
вати само у поремећеним слојевима.

Сл. 4. Детаљ са Боденеровог плана Београда из 
1688, издање после 1717. године (Музеј града 

Београда, инв. бр. ГИ1/310)

Fig. 4 Bodenehr’s plan of Belgrade of 1688, a 
post-1717 edition (Belgrade City Museum, inv. no 

ГИ1/310)

Сл. 5. Детаљ Плана опсаде Београда из 1789. 
године (Музеј града Београда, инв. бр. ГИ1/145)

Fig. 5 Plan of the 1789 siege of Belgrade (Belgrade 
City Museum, inv. no ГИ1/145)
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Положај statio Confluentes, копнени и пловни путеви који су до ње водили указују на 
значај савске падине Сингидунума у периоду римске доминације, којој је поклоњено мало 
пажње током изучавања античког Сингидунума (Црнобрња 2000–2001: 74). Такође, значај ца-
ринске станице Конфлуенти због раскрснице пловних и копнених путева, као и због коли-
чине добара која су на том месту прелазила из Паноније у Горњу Мезију и обратно, скреће 
пажњу и на потребу детаљнијег проучавања њеног ширег окружења. У том смислу, било би 
интересантно размотрити положај и значај савског пристаништа Сингидунума, као места за 

прихват робе на прелазу између двеју провинција, али у овом случају на тлу Горње Мезије. 
Јер, уколико је царинска statio Confluentes убирала значајне приходе на овој важној саобраћај-
ници (Душанић 1965: 105), исто би се могло претпоставити и за горњомезијску страну, која је 
припадала Сингидунуму.
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Сл. 6. Панорама Београда из 1845–1850. године, на којој се види група људи (сараорци) који вуку 
тегљеницу кроз Дунавац (Музеј града Београда, инв. бр. ГИ1/255)

Fig. 6 Panoramic view of Belgrade, 1845–50, with a men-towed barge on the Dunavac (Belgrade City Museum, 
inv. no ГИ 255)
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С друге стране, тачно убицирање царин-
ске станице Конфлуенти упућује на другачије 
вредновање античких локалитета на путевима 
који су водили до ње. У ранијим истраживањи-
ма пажња је посвећена копненим путевима од 
Сирмијума, низ дунавски лимес до Таурунума, 
Конфлуената и Сингидунума, као и пратећим 
насељима и утврђењима. Далеко мање проуча-
вани су антички локалитети на обалама Саве 
и њихов међусобни однос, упркос чињеници 
да је Сава била један од најважнијих пловних 
путева у том делу Паноније. При томе, кому-
никације које су мањим водотоковима водиле 
кроз Срем нису уопште разматране.

Сл. 7. Данашњи план Београда, са обележеним 
простором на коме се могла налазити statio 

Confluentes

Fig. 7 Plan of modern Belgrade with the presumed 
area of statio Confluentes
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A Contribution to Locating Statio Confluentes

Summary

The Tabula Peutingeriana records statio Confluentes at a three-mile distance from Taurunum (modern 
Zemun) and at one mile from Singidunum (Belgrade), which has led to the assumption that it was located on 
the left side of the Sava, at the point this river joins the Danube (fig. 1). This assumption, put forward by S. 
Dušanić, has been widely accepted, but archaeological evidence is lacking. As the area where statio Conflu-
entes is presumed to have been was devastated more than once in the past, confirmation can only be looked for 
in cartographic sources, and therefore plans and maps of the 17th to 19th centuries have been looked up (figs. 
2–5). What has emerged as relevant is the development of military strongholds on the left bank of the Sava over 
the past three centuries as well as the local topography and toponymy. These data narrow the search to a limited 
area at the very confluence of the two rivers (fig. 7).

The exact location of statio Confluentes requires further and more thorough research into the land and 
river communications connecting Sirmium and Singidunum. The former brook Galovica (Dunavac) stands out 
as an important waterway used for shallow-draught navigation until the middle of the 19th century (fig. 6). At 
the time it was navigable, it was possible to travel through Srem and reach as far as the slopes of Fruška Gora 
(Alma Mons).
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