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За сећање на професора др Александра Салета Јовановића 
 
 
 

Човек проживи читав свој живот, а да не спозна разлог свог 

постојања. Корачајући стазама чувене поруке из Делфа  

Спознај самога себе  

и са Смарагдне табле  

Како горе тако доле, kако изнутра тако споља,  

испунио си своју сврху живећи и дарујући нам Истину 

Да ми стварамо свет сваког момента начином на који живимо. 



сл.6 апликација са култном предасавом

сл.7 представа лава са столице 
       неког римског великодостојника

сл.8 украс са коњске орме

сл.9 војничка фалера



Аутор

Изрази захвалности 

 

Од срца сам захвалан свакоме ко је крочио у мој живот, надахнуо ме и осветљавао 

најдужи пут који током живота направимо – пут од своје главе до свог срца.  

Највећу могућу захвалност дугујем господину Томици Стефановићу из села 

Рашевице код Параћина без чијег поклона не би ни било изложбе.  

За помоћ у стручној обради материјала из Античке збирке захвалан сам професору 

др Александру Салету Јовановићу, др Софији Петковић са Археолошког института из 

Београда и др Светлани Лома на несебичној помоћи у ишчитавању и тумачењу римског 

надгробног споменика и информацијама из рада др Александра Ломе о могућем 

убицирању римског Идимума код села Багрдана. 

Велико хвала на уложеном труду и раду, без одговарајуће фото-опреме, 

фотографима Миши Брајковићу и Данку Јанакову. 

Од срца хвала колегиницама археологу Соњи Перић и историчару уметности 

Јасмини Трајков на несебичној помоћи и сугестијама око израде каталога и презентације 

материјала, а Даниелу Месиховићу за рад на техничкoj припреми каталога. 



сл.10 фибуле



УВОД 

 

Идеју о прављењу изложбе, тада само фибула, које је поклонио господин Томица 

Стефановић, дао ми је проф. Александар Јовановић почетком 2000. године када ми је 

несебично помагао у стручној обради материјала из Античке збирке. Али, недуго затим, 

са колегама Славишом Перићем са Археолошког института и Весном  Живанић из музеја 

у Параћину крећемо у авантуру звану Археолошка радионица – неолитизација у 

централном Поморављу. После шест година рада у радионици поново се интензивније 

бавим античком збирком и у пролеће 2009. добијам и преостали део поклона Томице 

Стефановића када започињем и конзервацију тог материјала. Тог пролећа, до јуна 

месеца, правим са проф. Александром Јовановићем планове о изложби, прављењу карте 

античких локалитета са наше територије, покретању пројекта о римским градовима на 

Јухору, наставку ископавања на локалитету „ Јеринин град“ код Горњег Мишевића и, као 

највећи изазов, рад на убицирању Идимума код Багрдана. Ту стару претпоставку је 

поново оживео др Александар Лома са Филозофског факултета у Београду изневши врло 

уверљиве аргументе. Знајући да се преко пута Багрдана налази римско утврђење код 

села Војска, а у Багрдану локалитет „Ћеремидиште“ са античким културним слојем и 

утврдивши, обиласком терена, поред Багрдана топоним Главица праћен причом о камену 

са града кога су разносили мештани, аргументи професора Ломе добијају на још већој 

тежини. Наравно, предстоје детаљна рекогносцирања терена и евентуална ископавања 

ради доказивања постојања Идимума код Багрдана. Нажалост, без физичког присуства 

професора Јовановића, али са његовом духовном подршком. 



сл.11 привезак - була

сл.12 привезак 

сл.13 привезак

сл.14 коштана игла

сл.15 коштана оплата



Основна намера ове изложбе да се, са материјалом са којим располаже наша 

збирка и поклоном Томице Стефановића, прикажу неки делови живота народа са 

територије римске провинције Горње Мезије која је обухватала  највећи део територије 

данашње Србије. Ништа мање важна је и идеја да се активирају власти у општинама 

Рековац, Деспотовац, Свилајнац и Јагодина ради улагања у археолошка истраживања, 

презентацију и укључивање истражених градова у туристичку понуду. Тако бисмо 

попунили  празнину на карти Горње Мезије, која сада преовлађује на територији 

наведених општина и укључивања римских утврђења код Мајура, Драгошевца, Беочића, 

Секурича, Опарића, Превешта, Жупањевца, Горњег Мишевића, Горњег Штипља, Војске, 

Багрдана, Пањевца, Медвеђе на списак римских градова и путева који их повезују.  И 

свакако најзначајнија порука упућена је посетиоцима изложбе да паралелно са нашим 

светом постоји други, из кога извиремо, где је наш дом. Улаз је могућ али да би ушли у 

њега морате оставити своје свакодневно ја. Слушајте тишину, будите тихи и нека се ваша 

душа придружи! 

Временски период изложеног материјала је крај I века старе ере до краја VI и 

почетка  VII века нове ере, краја античког и почетка средњовековног периода. 

Због недостатка финансијских средстава и обима изложеног материјала, музеј није 

био у могућности да штампа одговарајући каталог. Зато сам нагласак дао на што већем 

броју фотографија необјављених предмета да би се стекао што бољи увид у 

разноврсност и богатство збирке које ће бити пропраћене само неопходним 

информацијама о збиркама предмета. 



сл.16 појасне копче



РИМСКИ НАКИТ 

 

Накит је битан део духовне и материјалне културе једног народа испољавајући 

своју двојну природу: утилитарну и религијско-естетску. Наш музеј располаже врло 

бројном збирком римских фибула чија типолошка хетерогеност дозвољава праћење 

путева импорта, миграције а можда и депортације становништва. Чињеница да за већину 

фибула није утврђено место и услови налаза није била препрека интерпретацији грађе. 

Скоро сви примерци потичу са познате путне трасе Viminacium –Municipium (Kalište) – 

Idimum – Horreum Margi и представљају једну, додуше условну, целину.  

На овом простору забележене су најјужније појаве тзв. фибула Боја, Nertomarus и 

Augen фибула „са очима“ из I века које можда сведоче о присуству ауксилијарних 

јединица из западних провинција Царства.  

Домаће становништво имало је више афинитета према норичко-панонским, јако-

профилисаним фибулама I века, мада се у приметном броју срећу и шарнир фибуле са 

рашчлањеним луком које су карактеристичне за средње Подунавље.  

Разумљива је бројност локалних варијаната шарнир фибула, које се генетски 

ослањају на Aucissa фибуле, и доњеподунавске варијанте јако профилисаних фибула са 

два дугмета. Најмањи примерци овог потоње наведеног типа могу се повезати са 

Карпима и можда обележавају њихове упаде, заједно са Костобоцима, у последњим 

десенијама II века.  

Међу бројним једночланим, војничким фибулама посебну пажњу привлаче 

примерци малих димензија са ромбичним луком који су вероватно типолошка 

реминисценција на фибуле каснолатенског периода.  



Занимљив је и прилично велики број кружних емајлираних фибула панонског 

порекла које, вероватно, имају профилактичку улогу: фибуле пелта форме могу се 

повезати са Дијаном, а у облику точка са Немезом или Фортуном.  

Фибуле у облику свастике са зооморфним крајевима могу индицирати на федерате 

у оближњим касноантичким кастелима, а старије варијанте фибула са подвијеном стопом 

можда и на присуство становништва избеглог из изгубљене провинције Дакије или Готе. 

Пажњу привлаче и „Т“ фибуле са опругом из касноантичког периода које се ретко 

срећу у Мезији; можда се повезују са пресељеним сарматским енклавама о чему сведочи 

и назив једне од станица на путу – Sarmates (Параћин). Присуство млађих варијанти 

фибула са посувраћеном стопом указује на обнову неких локалитета, посебно утврђења, 

током VI века. 

Од осталог римског накита пажњу привлачи прстење са гемама и  коштана игла са 

представом Венере која на грудима држи малог Амора.  Геме су производ са угравираним 

сценама у драгом камену. На једној нашој геми је угравиран Јупитер на трону, на другој 

Артемида Eilethia, на три представа  богиње Минерве и на једној представа кантароса. 

сл.17 закивак у облику вулве



ОПРЕМА ВОЈНИКА И КОЊСКА ОРМА 

 

Изузетно значајне делове збирке представља војна опрема и коњска орма. Војна 

служба у Римском царству трајала је двадесет година. Након тога војници су отпуштани 

из легије и тада им је давана одређена количина новца или комад земље. Док су били у 

легији, добијали су одређену опрему коју можемо поделити на офанзивну и дефанзивну.  

У прву је спадао мач (gladius, spatha) који се носио у корицама, канија (vagina) о војном 

појасу (cingulum militiae, balteus) са десне, док се бодеж (pugio) носио са леве стране, 

затим лака копља за бацање (pilum), док су се тешка копља (hasta) користила за 

пробијање у јуришу. Такође су у употреби били лук (arcus ) и стрелa (sagitta) а и праћкa 

(funda). У дефанзивну опрему је спадао шлем(cassis ), оклоп (lorica ) и штит (scutum). 

Оклопа је било више врста: ланчани (lorica hamata); љуспасти (lorica squamata) и оклоп од 

металних обруча (lorica segmentata). Он је касније имао и две плоче, грудну и леђну, које 

су имитирале контуре тела. Изнад или испод оклопа је ношен кожни појас (cingulum) док 

су се на ногама налазили назувци (ocreae).  

Наша збирка располаже мањим бројем предмета офанзивног наоружања, али зато 

садржи изузетне металне налазе делова кожног појаса: копче, окове, привезаке, појасне 

езичке и једну изузетну фалеру опасача која је полупроизвод, што сведочи о постојању 

радионица  на територији Горње Мезије, вероватно у већим градовима провинције.  

 Изузетнан је и врло значајан број предмета коњске орме: разводници, алке, 

фалере-разводници, декоративне фалере, окови опреме, привесци, разводне омче.  



сл.18 оков појаса

сл.19 војничка фалера

сл.20 украс са појаса

сл.21 појасна копча

сл.22 појасна копча



сл.23 појасни језичак

сл.24 бронзана апликација

сл.25 појасни језичак



сл.26 делови појасне опреме 



КУЛТНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Збирка култних предмета је врло бројна и изузетно значајна како за стручну тако и 

за ширу публику. У њој се посебно истичу: апликација са кола која приказује богињу 

Минерву, посуде са змијама, представа Митриног култа на икони из Драгова, оловна 

плочица са представом из култа подунавских коњаника, ара са натписом из Кушиљева, 

надгробни споменик са представом Данило међу лавовима, фигурина Изида-Фортуна, 

представе лава које вероватно потичу са столице неког високог римског 

великодостојника,као и представе разних животиња. Све ово даје значајан допринос 

сагледавању опште слике религијских схватања и потреба становника Горње Мезије за 

заштитом, превазилажењем страхова пред непознатим и суочавања са неизвесношћу 

живота у немирним временима у којима су живети.  

сл.27 глава лава са столице неког римског великодостојника



сл.28 делови коњске орме



сл.29 делови коњске орме



сл.30 култни предмети



БРОНЗАНО ПОСУЂЕ 

 

Од бронзаног посуђа не постоје цели примерци али зато имамо фрагментоване 

посуде: дршке за крчаге (urceus, lagoena), поклопце, дршку патере у облику змије која 

указује на њену апотропејску улогу лекара и врача и неколико обода бронзаних посуда.  

 

УПОТРЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

 

И збирка употребних предмета располаже великим бројем разноврсних примерака. 

Кућа је одувек била центар живота људи са великим бројем предмета који су олакшавали 

живот.  У њој је задовољавана већина  животних потреба човека, а била је и место где се 

одвијао велики део друштвеног живота људи античког времена. 

сл.31 култни предмети



сл.32 представе из римског култа



сл.33 римски надгробни споменик

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) et Her|culi conser(vatori) | Comameano(rum) | sac(rum) pr(o) s(alute) 

Aug(ustorum) n(ostrorum duorum) | C. Val(erius) Maximinus v(otum) s(olvit). 

„Споменик је посвећен Јупитеру Најбољем и Највећем и Херкулу заштитнику становника града 

Комаме а за добробит двојице наших царева. Гај Валерије Максимин испунио је завет.“ 



сл.34 делови бронзаних посуда

сл.35 коштани предмети
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