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Надгробни медаљон у облику
шкољке из Музеја у Смедереву
У овом раду представљен је надгробни медаљон у обли
ку шкољке који се чува у Музеју у Смедереву. Проучаванa
је форма и иконографија овог медаљона, а потом ће би
ти указано и на његове најближе аналогије како у про
винцији Горњој Мезији тако и у суседним провинцијама
Царства.

У

Музеју у Смедереву чувају се два надгробна медаљона од кречњака
са портретима покојника у ниши, први једноставне округле форме1
и други у форми морске шкољке.2 У овом раду пажња ће бити поклоње
на управо другом надгробном медаљону који има форму морске шкољке.
Медаљон је пронађен 1963. год. код старе Пољопривредне, данашње Еко
номске школе, код Вучачког потока у Смедереву. Данас се чува у римској
збирци (инв. бр. А–256). Медаљон је постављен на постамент и његова
висина је 70 цм, а ширина 76 цм. На унутрашњем делу самог медаљона
приказано је шест фигура. Рељеф је лоше очуван па се сами портрети не
разазнају најбоље. У горњем регистру налазе се три фигуре: у средини
је мушкарац и са његове обе стране по једна жена. Мушкарац је обучен
у тунику и највероватније има пребачен огртач, sagum, преко десног ра
мена причвршћен фибулом на левом рамену. Женске фигуре су, колико
се данас може видети, обучене у столе. Фигура десне жене је заклоњена
телом мушкарца у средини. На фигури жене лево од мушкарца уочљи
ве су две необичне тканине унакрсно пребачене преко прса. У доњем
1	Н. Вулић, Антички споменици наше земље, Споменик LXXI, 1931 (Н. Вулић,
Споменик L X X I ), 243 бр. 648; V. Kondić Sepulkralni spomenici sa teritorije
rimske provincije Gornje Mezije, докторска дисертација одбрањена на Одељењу
археологије Филозофског факултета Универзитета у Београду 1965 – није
публиковано, 255; Л. Павловић, Музеј и споменици културе Смедерева, Смедерево
1972, 61.
2 Л. Павловић, н.д., 61.
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Сл. 1.
Надгробни медаљон
од кречњака у облику
шкољке из Смедерева,
Музеј у Смедереву

регистру су приказана три детета. Фигура детета у средини је веома лоше
очувана. Данас се може уочити да су друга два детета, са његове леве и
десне стране, обучена у тоге и да имају пребачене огртаче причвршћене
копчом на десној страни. Портрети на овом медаљону нису најбоље очу
вани те се не може говорити о њиховим вредностима, осим што се може
рећи да фризуре жена наликују на тип фризуре из доба Севера, Јулије
Домне жене Септимија Севера или Јулије Мамеје мајке Александра Се
вера.3 Овај надгробни медаљон у облику шкољке из Музеја у Смедереву
се може датовати у средину или другу половину I I I века.
Надгробни медаљони у облику шкољке нису били чести како у Гор
њој Мезији, тако и у околним провинцијама Царства. Уочљива је велика
сличност овог смедеревског медаљона са једним са Космаја.4 Унутар овог
мермерног медаљона са Космаја у облику шкољке приказани су у горњем
регистру попрсје мушкарца и лево од њега једне жене, док се испред му
шкарца налази дете. Жена има огрлицу начињену од бисера и минђуше
3 P. Virgili, Acconciature e maquillage, Vita e costumi dei romani antichi 7, Museo della
Civiltà Romana, Roma 1989, 60–61.
4	Н. Вулић, Споменик L X X I , 9 бр. 9; V. Kondić, н.д., 255.
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Сл. 2. Надгробни медаљон
од белог мермера у облику
шкољке са Космаја, Народни
музеј Београд (фото Народни
музеј Београд)

од по једне перле. Сагледавајући ова два медаљона, из Смедерева и са
Космаја, може се уочити њихова сличност у изради, иако су начињени од
различитог материјала, белог мермера и кречњака. Оба медаљона имају
форму шкољке и њихова унутрашњост је избраздана као шкољка. Они
се ипак разликују од дакијских медаљона у којима је шкољка уписана у
округлу форму медаљона.5 На дакијским медаљонима је понекад нагла
шен само врх шкољке који се на горњој средини медаљона савија ка до
ле, а понекад је дочарана и унутрашњост шкољке издубљеним урезима.6
Једини медаљон из Дакије у коме ивице шкољке донекле прелазе преко
оквира самог медаљона јест е медаљон из Ајуда (Brucla).7 Такође, једи
ни забележени медаљон из провинције Доње Мезије, из Гигена (Oecus),
јесте медаљон у шкољци у коме такође ивице шкољке донекле прелазе
ивицу самог рама медаљона.8 Шкољка као мотив декорације медаљона
5 L. Toposu Marinescu, Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis,
BAR International series 128, 1982, кат. бр. 2, 5, 10–11, 14–16, 25, 28.
6 L. Toposu Marinescu, н.д., форма у облику шкољке: кат. бр. 10–11, 14–16, 28, форма у
облику шкољке са наглашеним браздама: кат. бр. 2, 5, 25.
7	Исто, кат. бр. 25.
8 S. Conrad, Die Grabstelen aus Moesia Inferior. Untersuchungen zu Chronologie,
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среће се и у западним провинцијама Царства, на једном медаљону из
Лаузенбурга и на једном из југоисточног дела Доње Паноније.9 У погле
ду већих димензија медаљони из музеја у Смедереву, као и медаљон са
Космаја, блиски су медаљонима из Норикума или Дакије, за разлику од
оних из Панонија који су били нешто мањи.10
Идеја представе покојника у шкољци била је веома позната и рашире
на у римској фунералној уметности. Још од I века представе преминулих
у кружној форми су указивале на њихову хероиз ацију и због тога је веома
јасна појава imago clipeata као фунералног симбола било да је повезивана
са формом шкољке или тријумфалног венца.11 Поред ова две надгробна
медаљона у форми шкољке, из музеја у Смедереву и са Космаја, у про
винцији Горњој Мезији шкољка се као позадина јавља и на надгробним
стелама из Сингидунума и Виминацијума. Потрети супружника на по
задини која има форму шкољке приказани су на једној стели,12 док се
шкољка као позадина представама фунералне гозбе јавља на две стеле
из Сингидунума.13 На стели из Виминацијума шкољка се такође налази
изнад портрета брачног пара.14
Надгробни медаљони највероватније нису били изоловане форме
споменика већ су били фиксирани на олтарима или фунерарним колум
нама. То се може закључити на основу постојећих удубљења на њиховим
задњим странама, плинтама на подножјима или на основу аналогија
са северно-италијанским и медаљонима из Норикума интегрисаним у
фунералне целине.15 Медаљон као форма надгробног споменика био је
посебно популаран у Норикуму и Дакији, а среће се и у Панонијама.16 У
Typologie und Ikonоgrafie, Leipzig, Casa Libri 2004, кат. бр. 459, T. 139/2.
9 V. Dautova-Ruševljan, Rimska kamena plastika u jugoslovenskom delu provincije Donje
Mezije, Novi Sad 1989, кат. бр. 19, Т. 7/3.
10 Dautova-Ruševljan 1989, н.д., 64.
11 L. Toposu Marinescu, н.д., 64; D. Scarpellini, Stele romane con imagines clipeatae in
Italia, Roma 1987, 89 и даље; На везу између надгробног медаљона и imago clipeata
међу првима је изнео Шобер истичући идеју да медаљон води порекло из Италије,
А. Schober, Die Römischen Grabstein
 e von Noricum und Panonia, Wien 1923, 209 и
даље и 126; Топоси Маринеску истиче да се медаљон јављао и у северној Италији,
посебно у области Алтиноа, L. Toposu Marinescu, н.д., 32.
12 M. Mirković, S. Dušanić, Inscriptions de la Mésie Supérieure I : Singidunum et le
nordouest de la province, Beograd 1976, (IMS, I), бр. 52.
13 I M S, I , бр. 34 и бр. 55.
14 M. Mirković, Neue Inschriften aus Viminacium, Viminacium. Зборник радова
Народног музеја 13–14, Пожаревац 2003, 104, кат. бр. 15.
15 L. Toposu Marinescu, н.д., 32.
16	Норикум: Corpus Signorum Imperii Romani. Corpus der Skulpturen der Römischen
Welt (C S I R ), Österreich I I /2, бр. 106–121; А. Schober н.д. кат. бр. 335–349; CSIR ,
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Сл. 3. Надгробни медаљон
од кречњака из Смедерева,
Музеј у Смедереву

Горњој Мезији поред овог смедеревског медаљона који и представља
тему истраживања, откривено је шест надгробних медаљона, од којих
су пет са потретима и један са сценом коњаника у лову. Ту је већ поме
нути други надгробни медаљон из Музеја у Смедереву једноставне кру
жне форме на којој се налазе седам попрсја.17 Нажалост, и он је урађен у
кречњаку и веома је лоше очуван. Његов оквир је веома једноставан, а
тродимензионалост фигура као и дубина нише је незнатна. Потом, ту
је данас изгубљен медаљон непознатог места наласка, некада у поседу
Народног музеја у Београду, који је познат само на основу раније лите
ратуре.18 Зна се да су у ниши била приказана три попрсја, мушкарац, ле
во од њега жена и између њих дете. Жена је била приказана у туници са
декоративном траком око врата и огртачем пребаченим преко рамена.
На ушима је имала троугласте минђуше, а око врата огрлицу од перли.
Österreich I I I /1, бр. 66–70; C S I R , Österreich I I I /3, бр. 68–71 и бр. 73; CSIR, Österreich
II I /2, бр. 96–97; C S I R , Österreich I I /6, бр. 12; Горња Панонија: CSIR, Österreich
I/3, бр. 294 и 295; C S I R , Ungarn I I , бр. 40; Доња Панонија: CSIR, Ungarn VII, бр. 81
и 82; C SI R , Ungarn v i I I , бр. 130 и 131. А. Schober н.д., кат. бр. 350–356; V. DautovaRuševljan н.д., кат. бр. 19, Т. 7/2 и 7/3; Дакија: L. Toposu Marinescu, н.д., 31–33, кат.
бр. 1–43, Т. X X X–X X X I I I.
17 Споменик L X X I , 243 бр. 648; V. Kondić, н.д., 255; Л. Павловић, н.д., 61.
18	Н. Вулић, Антички споменици наше земље, Споменик XLVII, 1909, 175, ц са
фотографијом.
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Затим, ту је већ наведени надгробни медаљон од белог мермера у обли
ку шкољке са Космаја.19 Следи надгробни мермерни медаљон са посто
љем кога фланкирају два лежећа лава из Прахова (Aquae).20 Медаљон је
уоквирен ловоровим венцем, а на његовом врху се налази шишарка. У
централном пољу налази се једна фигура са огртачем. И последњи над
гробни медаљон са портретима је из Равне.21 На централном делу меда
љона са једноставно профилисаним рамом налази се седам потрета, три
у горњем и четири у доњем регистру. Поред ових надгробних медаљона
са потретима познат је још један медаљон са сценом коњаника у лову из
Музеја Крајине у Неготину.22
На крају би се могло закључити да је медаљон у облику шкољке из Му
зеја у Смедереву чинио део надгробног споменика и да је у питању ква
литетан рад сложене иконографије. Чињеница да је медаљон начињен
од кречњака говори да породица није била превише имућна, међутим
сложена иконографија и квалитетан каменорезачки рад ипак указују да
је у питању била добростојећа породица. Споменик је по својој округлој
форми припадао типу који је, колико је истраживање показало, ипак био
познат и у провинцији Горњој Мезији. Да ли је овај надгробни медаљон
настао у некој од радионица у Винцеји или је у њу импортован из Вими
нацијума или неког другог занатског центра ван граница горњомезијске
провинције питање је на које је тешко дати прецизан одговор.23 И поред
бројних надгробних споменика сложене конструкције чињеница да су
рушевине Виминацијума коришћене као мајдан грађевинског матери
јала за смедеревску тврђаву где је и нађен један део смедеревских спо
меника сложене конструкције и иконографије усложњава ово питање.24
На значај горњомезијских радионица за израду надгробих споменика,
посебно виминацијумске већ је указано у ранијој литератури.25 Са друге
стране могуће је и да је у античкој Винцеји постојала радион
 ица која је
19 Споменик L X X I , 9 бр. 9; Kondić, н.д., 255.
20	М. Величковић, Један специфичан тип надгробног медаљона у доњем Подунављу,
ЗНМ 3, Београд 1962, 92 или 93–100; V. Kondić, н.д. 255.
21 П. Петровић, Медаљон из Равне код Књажевца, Гласник 8, 1992, 2 са фотографијом
на насловној страни.
22 А. Јовановић, Огледи из античког култа и иконографије, Центар за археолошка ис
траживања, Београд 2007, 111, сл. 15.5.
23	Разматрајући космајски медаљон у облику шкољке Кондић истиче да није домаће
провинијенције, V. Kondić, н.д., 256.
24	Велики број споменика је уништен када су током средњег века рушевине
Виминацијума служиле као мајдан грађевинског материјала, V. Kondić, н.д., 268.
25 V. Kondić, н.д., 268 и даље; С. Пилиповић, Мит и љубав. Представе на надгробним
споменицима римске провинције Горње Мезије, Беог рад 2007.
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могла да начини два надгробна медаљона из музеја у Смедереву.26 Сход
но наведеном, тешко је утврдити да ли је надгробни медаљон из музеја
у Смедереву настао на простору Горње Мезије, античке Винцеје или Ви
минацијума, или је у њу импортован. И поред тога, он представља веома
важну потврду интересовања горњомезијског становништва за медаљон
као форму надгробног споменика, популарну у северној Италији, Нори
куму, Јужној Панонији и Дакији, и то у не тако честој, сложеној, форми
морске шкољке.

Белешка о aутору:
Др Сања Пилиповић, историчар уметности,
Балканолошки институт САНУ, sanjapilip@hotmail.com

26	Бројни су надгробни споменици са овог локалитета, међу њима се налазе и три
надгробне стеле сложене архитектонске конструкције. Стела са представом
повратка Алкесте, С. Пилиповић, н.д., кат. бр. 8 са прегледом раније литературе;
M. Mirković, Inscriptions de la Mésie Supérieure II: Viminacium et Margum, Beog
 rad
1986, (I M S I I ) бр. 179 и 190; За друге споменике са овог локалитета видети IMS II,
бр. 3, 4, 9, 17, 21, 26, 27, 29, 30, 45, 64, 57, 58, 60, 63, 75, 82, 93,95, 97, 103, 108, 115, 122,
124, 151, 152, 162, 165, 174, 177, 188, 191, 193, 204, 206, 238, 248, 255, 288, 324.
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Summary
Sanja Pilipović

Funerary Medallion of Shell Shape
from the Museum in Smederevo
Funerary medallion of shell shape depicting the busts of six deceased persons
is housed in the Museum in Smederevo. It has been found in 1963 near the
former Agricultural, today Economy School by Vučački potok in Smederevo.
It is at present housed in the Roman Collection (Inv. No. A–256)
We can notice great resemblance between this Smederevo medallion and
the one specimen from Kosmaj Mt. that is housed today in the National Museum in Belgrade. The analysis of these medallions reveals their similarity
despite the fact that they are made of different materials, of sandstone and
of white marble. Both medallions are of shell shape and their inner surface
is grooved like a shell. They differ in this respect from the Dacian medallions
on which the shell is inscribed in a circle medallion regardless of grooves
being conspicuous or not. The only Dacian medallion on which the shell
edges exceed to a certain extent the medallion frame is the medallion from
Aiud (Brucla). Also, the only recorded medallion from Moesia Inferior, from
Gigen (Oecus) is the specimen on which the portraits are represented on
the background of shell shape and the shell edges slightly exceed the border
of the medallion. The shell as background of the medallion has been also
encountered in the western provinces of the Empire, on the medallion from
Lausenburg, and on one medallion from the southeast part of Lower Pannonia. The shell as background to the scenes of funerary feasts or portraits
also appears on the Moesia Superior funerary stelae including three from
Singidunum and one from Viminacium.
Besides this funerary medallion from the Museum in Smederevo, five more
medallions with portraits have been found in Moesia Superior. One specimen of the unknown provenance is lost and is known only from the earlier
literature, the other is the above mentioned medallion from the Museum in
Smederevo, then there is a medallion of shell shape from Kosmaj Mt., the
medallion of Dacian type with the base of reclining lions from Prahovo and
the medallion from Ravna. There is still another funerary medallion from
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Negotin but on this one is depicted a hunting scene in contrast to the previously mentioned specimens.
Disregarding whether this monument originates from the territory of the
antique Vinceia or it had been imported it is very important evidence for the
interest of population of Moesia Superior in medallions as sepulchral form
and expressed particularly in a complex form of a shell.
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