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ТРИ КАСНОАНТИЧКА ГРОБА ИЗ ЗЕМУНА 

Још И. Сопрон наводи да се током 
XIX века у Земуну наилазило на римске 
гробове дуж Гајеве улице (сада Његоше

ве), све до дворишта "старог Магистра
та". Ови гробови, по данашњим сазна

њима, припадају делу касноантичке не

крополе која се простирала од источног 

бедема града према Гардошу. 1 Из центра 
Земуна, античког Таурунума, потиче је
дан до сада непубликовани налаз, инте

ресантан не толико са иконографског 
гледишта, колико због материјала у ко

ме је израђен , намене предмета и према 

томе коме Је припадао. 

Две бронзане плочице откривене су 

1959. године у касноантичком гробу у 
Његошевој улици, у центру Земуна. Из 

старог инвентара Народног музеја у Зе

муну, који данас ради у склопу Музеја 

града Београда, сазнајемо да су три гро-

1 Dimitrijevisc D., Die hafe11 dcr Classis 
Falvia Pannonica dcs Donauscktore von Bas
sianae (Taurunum - Cusum), Roman Limes оп 
the Midd/e and Lo~ver Danube, Monographics 
2, Bcograd 1966, АЬЬ. 1; Иста, Источ11и Срем 
под римском влашhу. Зе.му11, Земун-Београд 
1987. 41. 

ба, о којима ће овде бити реч, откривена 
случа ЈНО и да се тад приступило заштит

ним археолошким ископавањима. Руко

водилац ових радова била је г-ђа Дани
ца Димитријевић, а из разговора смо са

знали да се ради о зиданим гробница

ма. 2 Из поменутог старог инвентара чи
тамо: "."плочице су откривене у касно

античком гробу, у пределу појаса мушког 

скелета". У овом гробу на ,,десном ра

мену лежала је фибула". Уз овај, откри
вен је још један гроб који је опредељен 

као женски. У њему су као прилог нађе
на "два издужена, ваљкаста зрна од ћи

либара у пределу врата", док је код ,,де

сног колена" нађена једна бронзана мо
нета. Из разговора с госпођом Даницом 

Димитријевић сазнали смо да је првој 

гробници као поклопац послужила јед
на античка стела, која се данас чува у За

вичајном музеју Земуна. Ову надгробну 

2 Захваљујем ес г-ђи Даници Димитри
јевић на свим информацијама, с напоменом 
~а данас у Музеју града Б.соrрада не посто
ЈН сачувана документација о овим заштит

ним радовима. 
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плочу публиковао је Светозар Душанић 

и прецизно је датовао у 311. годину.3 

Реч је о споменику од пешчара, који 

је украшен розетом у ловоровом венцу и 

стилизованим врежама винове лозе. 

Споменик је својој жени Нигелиани, 
умрлој у Таурунуму, подигао Аурелије 

Флок, високи официр царске телесне 

гарде с титулом protector ducenarius. При
суство овог високог оф~щира и његове су

пруге у Таурунуму, крајем III и на самом 
почетку IV века, може се довести у везу с 
једном од царских посета Таурунуму. 

Сматра се да је цар Диоклецијан прошао 

кроз Таурунум на путу за Сирмијум, ка

да су границе биле угрожене нападима 

Сармата током 289/290. и 292. године.4 У 
овим крајевима боравио је после 293. го
дине и Диоклецијанов савладар Галери
је (293-31 l) који је тад примио управу 
над овим крајевима и већ 295. године 
однео победу над Сарматима. 5 

У гробу, коме ћемо дати бр. 1, уз већ 
поменуте бронзане плочице које су ве
роватно део појасне оплате, откривен је 

још један прилог, бронзана крстаста фи
була. 

Очувани фрагменти бронзане оплате 

малих су димензија (сл. la-lб). Прва пло

чица има димензије 32 х 23 mm, а друга, 
која је нешто више оштећена, има димен
зије 23 х 22 rnm.6 Димензије обе уокви
рене плочице, на којима се налази пред-

3 Dusanic S., Bassianae and its Teттitory, Ar
cheologica lugoslavica VIП, Beograd 1967, 67-
81, Т. VII, 15. 

4 Димитријевић Д., ор. cit., Земун-Београд 
1987, 48. 

5 IЬid, ор. cit., 49. 
6 Црнобрња А.- Крунић С., Војна опре

ма и коњска орма, Античка бронза Синги
дунума, Београд 1997, 269, кат. 508. 
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става, износе 23 х 23 mm. Израђене су 
од танког бронзаног лима, техником ис

куцавања и пресовања, и обе имају оште
ћене ивице. Правилан руб око квадрат

ног поља са сценом изведен Је од низа 

крупнијих пластичних бобица, које ими
тирају перле. На обе плочице главну сце

ну представља коњ, окренут на десно у 

галопу, и на њему коњаник са подигну

том десном руком. Коњаници су обуче

ни у хламиду коЈа лепрша иза њихових 

леђа. На мањој плочици (сл. la), која је 
нешто боље очувана, јасно видимо ње

гову подигнуту десну руку и лепо моде

ловану главу са косом која прекрива че

ло. Представа коња је изванредна, с ле

по утиснутом главом, бедрима и репом 

КОЈИ Је спирално наглашен и спушта се 

поред тела. Предња копита, код оба ко
ња, су подигнута увис и савијена у згло

бовима. Задње ноге су испружене и по

стављене паралелно. У доњем делу ком

позиције, испод ногу коња, приказан је 
на обе плочице по један непријатељ. 
Људска фигура на мањој плочици при

казана је како лежи на леђима с подиг
нутим рукама, као да штити главу. Ноге 

су савијене у коленима и лебде у слобод

ном простору. Коњаник дугим копљем 

убија непријатеља. Код ове плочице пла

стични руб је оштећен на више места. 
Доњи руб са пластичним перлама у пот

пуности недостаје, а оштећен је и гор

њи десни угао. 

Код друге плочице (сл. lб) која има 
већа оштећења, како при доњој ивици та

ко и на самој плочици лево и десно од 

коњаника, коњу недостаје глава. Коња

никЈе идентичан претходном, с тим што 

је много лошије очуван. И овде се јасно 

види део копља које иде ка фигури која 
лежи. Заробљеник и на овој плочици ле

жи на леђима. И њему су руке подигну-



Сл. 1 а - Бронзана оплата, налаз из гробни
це бр. 1 
Fig. la - Bronze mount from grave l 

Сл. 1 ц - Натпис на бронзаној оплати, из 
гробнице бр. 1 
Fig. lc - lnscription on the bronze mount 
from'grave 1 

ТР!! КЛСНОАНТllЧКЈ\ ГРОБА 111 ЗГ:МУllЛ 

lл. 1 б - Бронзана оплата, налаз 113 rроб1111-
цс бр. 1 
Fig. 1Ь - Bгonze mount from grave l 

те увис, а доњи део тела Је нешто уздиг

нут са испруженим ногама. За разлику 

од претходне плочице ова има очуван и 

горљи део, који се наставља изнад ко

њаника. Ово мање, правоугло, очувано 
поље, судећи према очуваним деловима 

вертикалних и горње ивице, било је 

оивичено рубом од нешто плиhе изведе
них и мањих пластичних перли. Изнад 

крупних, пластичних бобица којим се за

вршава представа коњаника наставља се 

плочасти, правоугли простор украшен са 

два паралелна пластична тања ребра, ко

ја овај део плочице деле на два дела. У 

горљем, нешто ужем, правоуглом про

стору налазе се очуване две бронзане 

нитне различитих димензија. Између 

њих налазио се мотив спирале, односно, 

видљива ЈС само десна половина украса. 

Десна нитна је нешто већег пречника и 
висине од леве. У пољу, између ова два 
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ребра, испод очуваних нитни, налазе се 
утиснута слова: - SOL(l)NV (сл. lц) . 
Текст се чита с десна на лево, што пред

ставља вероватно грешку мајстора при

ликом утискивања натписа. 

Други гробни прилог у истом гробу 
била је бронзана, крстаста фибула, којој 
недостаје само игла.7 На крају лука фи
буле и попречне греде налази се по јед
на луковица, која се завршава трном Uе
дан недостаје). Испред њих се налази по 

Један наглашен прстен украшен косим 

урезима. Попречна греда је трапезастог 

облика, рашчлањена степенастом про

филацијом, и има две кружне перфора

ције. Лук је трапезастог пресека, маси
ван, и под правим углом прелази у сто

пу. Горња површина лука је украшена. 

Између две урезане линије, које прате 
лук, налази се низ плитко урезаних, укр

штених, косих цртица, које формирају 
ромбове. При прелазу у стопу лук се су

жава и ту се налази алка, отворених кра

јева, украшена косим урезима. Стопа је 

такође богато украшена. У средини је 

правоугло поље украшено попут лука, 

линеарним, плитким, косим урезима. 

Ивице су разуђене са наизменично, ре

љефно изведеним мотивима испупче

них, троугластих и удубљених поља. 

Стопа је дуга, са повијеним држачем 
игле, који је такође украшен по самој 
ивици косим урезаним цртицама. Изме

ђу горње површине стопе и олучастог др
жача игле присутан је један мањи комад 
метала причвршћен малим закивком, ко

ј и је очуван (сл. 2). 
Други гроб, који је био у непосредној 

близини, такође представља зидану 

гробницу. У њему је сахрањена "женска 

7 Петровић Б., Накит, А11тичка броюа 
Сuигuдуиу.ма, Београд 1997, 100, кат. 258. 
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особа" која је као прилог имала две ћи

либарске перле нађене у "пределу вра
та" и бронзани новчић код ,,десног ко

лена". Једна перла је већа (сл. 3 а), ма
сивнија, ваљкастог облика, неправилног 
пресека. Њена дужина износи 30 mrn; 
једна страна се завршава у облику непра

вилног петоугла, заобљеног на горњем 

делу и има пречник 1 I х 9 mm, док је 
друга стањена у облику правоугаоника 

димензија 9 х 5 mm. Кроз средину про
лази отвор кружног пресека. Друга пер

ла је мања, обрађена тако да се с једне 

стране завршава у облику правилног пе
тоугла, док је друга страна оштећена (сл. 
3 б). Њене димензије су: дужина 17 mm, 
а завршеци пречника 9 х 8 mrn. Обе ове 
ћилибарске перле су глачане, тако да се 

. . 
крајеви призматично завршаваЈУ. 

У овом гробу, код "десног колена", на
ђена је мала бронзана монета Констан

ција П (Flavius Julius Valerius Constanti
us - владао од 317. до 361). На аверсу је 
попрсје цара са главом окренутом у про

филу, на десно, са бисерном дијадемом 

и драпираним плаштом. Около натпис: 

D(ominus) n(oster) Constantivs P(ius) 
F( elix) Avgustvs . На реверсу је предста
ва војника који стоји окренут на лево. У . . 
левој руци држи штит, у десној копље 

којим пробада и ногом гази непријате
ља. Около је натпис: Fel(icis) Temp(is) 
Reparatio. 

Трећи гроб, који је откривен у непо
средној близини претходна два, на углу 

Његошеве и Синђелићеве улице у Зему

ну, опредељен је као женски. У њему су 

на ,,десној руци" покојнице нађене че
тири наруквице. Све наруквице припа

дај у отвореном типу, израђене су од 

бронзе, техником ливења. Две нарукви

це (сл. 4 а и б) завршавају се наглаше
ним крајевима у облику змијских гла-
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Сл. 2 - Бронзана фибула, налаз 11з гробнице бр. 1 
Fig. 2- Bronze fibule, fi11d frorn grave 1 

Сл. 3 - Ћилибарске пер

ле, налаз из гробнице 
бр.2 

Fig. 3 - Amber beads, 
fiпd from grave 2 

ва.8 Код прве наруквице алка је правоу
глог пресека у централном делу, масив

на, да би се при крајевима стањивала и 
прешла у овални пресек. Крајеви су про

ширени, задебљани, обрађени у виду 

змијских глава. Очи су на бочним стра

нама наглашене путем убода, а уста су 
отворена и линеарно представљена. Од . . . 
главе Је алка одвоЈеIШЈедним вертикал-

ним урезом (сл. 4 а). Друга наруквица 
има алку кружног пресека КОЈа при кра

јевима прелази у правоугаони пресек. 

Крајеви су такође проширени, и код овог 

примерка глава змије је изведена на 

идентичан начин, с тим што је много ви

ше шематизована (сл. 4 б). Други тип на
руквица такође је присутан у пару.9 Код 
оба примерка алка је овалног, масивног 
пресека и завршава се задебљаним, про

ширеним, пуно ливеним крајевима (сл. 
5 а иб). 

8 Петровић Б., ор. cit., 1997, 91, кат. 132, 
133. 

9 Иста, op.cit., 91-92, кат. 141-142. и на
помене од 72-77. 

Ове наруквице отвореног типа, са раз
личито завршеним крајевима, широко су 

распрострањене и потврђују нам још јед

ном да "мода" тог времена даје једин
ствено обележје у свим провинцијама 

Царства. Првоописани тип са завршеци

ма у облику стилизованих глава има хе

ленистичку традицију КОЈа се дуго задр

жала на балканском простору. 10 Оне су 
настале у локалним радионицама друге 

половине IV века, као и друга варијанта 
овог типа која има задебљале крајеве. 

Обе су честе на налазиштима у Панони
ји, Норику и Мезији, а срећу се и у дру
гим провинцијама. 11 Друга варијанта на
руквица отвореног типа среће се на ши

роком простору средњег и доњег Поду

навља и датује се у шири хронолошки 

оквир од краја IV до УП века. 12 

10 Jovanovic А., Nakit и rimskoj Dardaniji, 
Beograd 1978, 23-25, kat. 7-16. 

11 Alfoldi М., Inrecisa !Ј, Armringe, Buda
pest 1957, 418-419; R useva-Slokoska Lj., Ro
man Jewellery, а Collection ој the Nationa/ Ar
c/1eologica/ Museum Sofia, London 1991, 68. 

1 ~ Ј . 'А . 26 - ovanov1c ., op.ct!., . 
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Први пут се сцена у којој цар на коњу 

пробада непријатеља под копита\tа ко

ња јавља код императора Тита, на ревер

су новца кованог 72. године. 13 Иста сце
на Је и на љеговом новцу кованом после 

јула 72. године, 14 као и на примерку ко
ваном измеl)у 72173. године. 15 Цар Доми
цијан кује новац у Риму 85. го;:нше, са 
сценом на реверсу у којој држи штит 11 

пробада копљем палог Гер\1аннна. 16 

Иста сцена јавља се и на његово\1 новцу 

кованом исте тс године али са титулом 

"Censor Pcrpetvvs". И новац цара Траја
на кован у Рнму између l 03/1 l l. године, 
такође И\tа на реверсу сцену у којој цар 

на коњу убија палог Дачашша, 17 који је 
испред предњих копита коља. 

НумИЗ\Штички .материјал на којем се 
јавља натпис SOL INVICTUS, у три об
лика и то у скраћеницама као што су: 

SOL INV, SOL INVI СОМ AVG, SOL IN
VICT и SOL INVICTO,jaвљa се од цара 
Галијена (253-268) 18 па до цезара Кри
спа, односно његовог ковања златника, 

SOLI INVICTO, у Нико~1едији (непобе
дивом сунцу). 19 Тип SOL INVI СОМ (so
li invictio comiti - Сшу непобедивом пра
тиоцу) јавља ес на новцу цара Лицинија 
кованом у Риму 316/317. године, 20 као и 
код цара Константина 1 и његовим еми
сија~ш из 317. и 318. године ковани~~ у 
Риму.21 

Култ Сола, свемогућег бога, устоли
чен је за време Елагабала (218-222), ко-

1 з RIC П, 613, PI. Ш. 36. 
14 RIC II. 632. 
15 RIC II, 642. 
16 RIC 11, 257. 
17 RIC LI, 534, РЈ. Х. 183. 
18 RIC V, kat. br. 302. 
19 RIC VII, 603. 
20 RIC УП, 301-303. kat. br. 45-58. 
21 RIC УП, 307, 309, kat. Ьг. 78-79, 97; 313. 

kat. br.136. 
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ји јс себе прогласио 11~ав1шм свештени

КО\1 овог култа. 22 За вре\1е Александра 
Севера (222-235) укинут јс култ Сол-Ела
габал. 1 Iредстава Сола на реверсу задр
жава се кроз тип ORЉNS AUGUSTI. 
Овај тип новца кује ес у Антиохији за 
време Гардијана (242-244 ). 23 Сол је пред
стављен у стојећем ставу са подигнутом 
десном руко\f, а у левој држи глоб и бич. 

Од цара Валеријана и Га.пијена тип је све 
чешlш, а кулчинацију љегове појаве при

меl1ујсмо на новцу Ауре.пијана и Проба 

(276-282). У другој половини III века, од 
Аурслијапа (270-275) који Сола уводи у 
свој Пантеон и подиже храм "непобе
диво:-.1 сунцу" у Ри~1у, представе Сола су 

честе и јављају се у више типова. Задр
жава се основна представа Сола са зра

кастом круном на глави, који гази заро

бљеника или је у квадризи са свим сво-
ј нм атрибутима. Ова представа у којој се 

непријатељ (непријатељски војник) га-
зи биће експлоатисана касније, полови
ном ЈУ века, у једном другом смислу ко-

ји наговештавају типови FEL ТЕМР RE
PARATIO и GLORIA ROMANORUM. • 
Тип новца FEL ТЕМР RE-PARATIO ег
зистира све до Констанција 11 (337-361), 
прецизније, задњи новац овог типа ко

ван је око 361. године.24 Тип GLORIA 
ROMANORUM наставља да се кује и ка
сније, а главна представа на реверсу сад 
ЈС коњаник, окренут на десно, који ко

пљем убија заробљеника. Овај новац по
чиље да се кује у Ами ену 35 l . г. за време 
цара Маг11е11ција, а кују га и ковнице у 

Триру, Лиону, Арлу и Риму. Задње кова

ње овог типа новца је за време Констан
ција II, а кован је у Риму 351-352. г. 25 

22 RIC IV, Ш, 204-206. 
23 RIC IV, Ш. kat. br. 213. Т. III, 14. 
24 RIC УШ, Riш, kat. Ьг. 181. 
25 RIC УШ, kat. br. 1, 4, 115, 155, 170 i 

196. 



ТРИ КАСНОАНТИЧКА ГРОБА ИЗ ЗЕМУНА 

4а 

5 а 

Сл. 4 а, б - Пар бронзаних наруквица нз гробнице бр. 3 
Fig. 4а, Ь- Pair of bronze bгacelets froш grave 3 

Сл. 5 а, б - Пар бронзаних наруквица из гробнице бр. 3 
Fig. 5а, Ь - Pair of broпze bracelets from grave 3 

Иста сцена, у којој коњаник убија заро
бљеника, јавља се и касније, и то код ти

па VIRTUS EXERCIТUS, примерак Ва
лентинијана П из раздобља 383-387,26 

кован у Аквилеји. 

Ако пратимо појаву натписа на нов

цу SOL INVI, видимо да се он појављу
је од 253. године. Сцена коњаника који 

26 RIC IX, Akvileja, 103, kat. br. 43, РЈ. УП, 
13. 

убија непријатеља на реверсу новца ти

па FEL ТЕМР RE-PARAТIO јавља се тек 
од 350. г. Комбинацију натписа и сцене 

коју имамо на нашем окову са појасне 

гарнитуре упоређивали смо са овим ну
мизматичким налазима. То нас је наве
ло на закључак да је оплата настала из

међу ових година. Највероватније је сце

на са реверса новца типа FEL ТЕМР RE
PARAТIO пренета на различите синкре

тичне култове па и на оваЈ оков, што зна-
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СЛАВЈЈЦА КРУНИЋ 

чи да је ова бро шапа оплата настала мо

жда веh у првим деценијама или среди

ном IV века. Текст SOL INV који нестаје 
на новцу између 318. и 3 19. године, сто
ји на нашој оплати у идентичном обли
ку. 

З. Вински, расправљајући о касноан
тичкој баштини у гробовима раног сред
њег века, поменуо је бронзане нарукви

це из гроба, којем смо дали бр. 3. Ове 
наруквице са више илп мање раставље

ним али проширеним, односно, задебља

ним крајевима јављају се веh од краја III 
века, па надаље.27 Исти аутор овај пар 
наруквица узима као очит11 пример на

слеђа у касноантичкој баштини, мада 
грешком каже: "да су датиране новцем 

Констанција lI из Сисачке ковнице, у IV 
"~s r век. ~ реш ка се огледа само у томе што 

новац није био нађен у овом гробу, већ у 
суседном, коме смо дали бр. 2. 

Таурунум је због свог географског по
ложаја, убрзо по римском освајању, до
био привредни и политички значај, под 
самог почетка био седиште урбаног ка
рактера. Па развој града утицале су и вој
не јединице, и то, пре свега, на афирма
ЦИЈУ тековина римске, па и других кул

тура. Заједно са садржајима римске ма
теријалне и духовне културе, из Тауру
нума је зрачио утицај и других култура, 
чији носиоци су били досељеници, а по
себно и првенствено они из блискои
сточних провинција. Отуда се и јављају 
елементи оријенталних религија и кул
това. Ове култове су највећим делом пре
носили војници који су били оријентал
ног порекла, а даље њихово ширење по

лазило је из подунавских провинција. 
Носиоци овог култа, поред војске, могли 

27 Vinski Z., Kasnoanticka bastina u gгo\Jo
viшa ranog srcdnjeg veka kao cinjenica i kao 
рrоЫсш, Materijali I, Bcog1-ad 1964, l 04. 

28 Isti . 104. 
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су бити 11 морнари, стационирани у лу
кама дуж лимеса. У том случају, то би 

ишло у прилог тези о кабирско-диоскур
ском карактеру култа подунавског коња

ника. 29 У античком друштву поједини 
култови су били духовна својина неких 

друштвених слојева и група (нпр. култо
ви Меркура и Нептуна резултат су делат

ности трговачког и занатшrјског слоја). Ко 
су били носиоци и поштоваоци култа по
дунавског коњаника тешко је рећи, али 
можемо претпоставити да је култ у по

четку највише био прихваЬен код робо
ва и ослобођеника оријенталног порекла. 
Касније је овај култ нашао своје пошто
ваоце и код аутохотrюг становништва До

ље Паноније, где су у великом броју и 
пронађене иконе овог култа. Оне, поред 
поштоваља централне богиње, можда ве

личај У: и победе римских пмператора над 
непријатељем. 

Значај ове бронзане оплате је у томе 
што показује да је мотив идентичан са мо
тивом подунавског кољаника којн је, осим 
у камену и па олову, био израђиван и у 
бронзи. Иста сцена је и на чувеној каме
ји из Кусадка, с тим што је коњаник окре
нут на леву страну. 30 Цар је овде Dcbella
tor lюstium, што значи победник над не
пријатељем.31 Камеја јс од сардоникса и 
датована је у другу четвртину IV века. 
Овај мотив коњаника победника, као и на 
нашим плочицама, је широко примењи-

39 Gabricevic М., Olovna plocica sa prcd
stavoin dunavskih konjanika iz Vclike Obaгske 
(OS Bijeljiпa), Czanci i g1шЈа =а kultumu isto
l"ijи istocпe Воsпе, IX, Tuzla 1972, 55. 

30 Всличковиl1 М., Антика, Археолошко 
бл.~го Србије, Београд 1983, кат.75, са ста
ријом литературом. 

31 Petгovic R., Nalazi inetalnih krstova vi
zantijskog kultu111og kruga na Balkanskoin po
luostrvu i u Jugoistocnoj Evropi, disertacija od
bгa11jena па Fi lozofskoin fakultetu u Beogra
du, Beograd 1992, 102. 



ван у римској уметности. Симболише во
ђу у миру, као и значај победе.32 Приказ 
коњаника присутан Је и код култа трач

ког коњаника. Једна бронзана плочица 

откривена случајно у Ритопеку има иден
тичне перле по ободу,33 израђена је у ис
ТОЈ техници, па самим тим можда поти

че и из исте радионице. 

Појасни језичак са локалитета Чаир, у 
селу Костолцу, са подручја античког гра
да Виминацијума такође има натпис и фи
rуралну представу, и израђен је од брон
зе али у калупу.34 Језичци овог или неког 
другог типа били су део појасне опреме 
војних лица, припадника леrија.35 

Немирна времена, непрестани суко
би с варварима, сигурно су допринели 
развоју, па чак и доминацији неких но

вих култова, какав је био култ подунав
ског коњаника. Као што се види из при
ложеног текста, мотив налази своје ме

сто и на неким другим предметима. 

Бронзана оплата из касноантичког гро

ба из Земуна била је аплицирана на пред
мет од лаког материјала, вероватно ко

жу или текстил. О намени тог предмета 
можемо само да претпостављамо. Да ли 

је он био део појасне гарнитуре, на шта 
указују место налаза, дупла страна сце

не као и присутне нитне, или ЈС имао не-

32 Weitzmann К., Age of Spirituality, New 
York 1979, 83. 

33 Поnовиh И.,Трачки коњаник са брон
зане плочице из Ритопека, Старинар XL
XLI, Београд 1991,203-205; Крупиh С., Упо
требни предмети, Античка броюа С~тгиду
ну,на, Београд 1997, кат. бр. 367. 

34 Ђорђевиh М., Део појасне опреме из 
Виминацијума, Viminacium 1 О, Пожаревац 
1995/96, 69. 

35 Томић М., Бронзани појасни језичци у 
облику стилизованих амфора (случајни на
лази са шире територије Виминацијума и 
Маргума), Глас11ик САД 12, Београд 1996, 
197-206. 
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ку другу намену, тешко је реhи. И на кра
ју, морамо закључити да је оплата ста
рија од времена сахрањивања, да је нај
вероватније настала у првим деценија

ма IV века. Једини елемент који нам омо
гућава датирање плочице је фризура ко

њаника. Време настанка ова три гроба 
се датира много касније, можда на сам 

крај IV века. На овако позни период на
станка и подизања ових гробница наво
ди нас и стела из 311. године којаје упо
требљена као поклопац зидане гробни

це бр. 1. 
Овим се отвара и питаље носиоца 

појаса и питање наслеђивања. Велики 

размак између претпостављеног време
на настанка и вероватног тренутка сахра

њивања, упућује нас још једном на зна
чај предмета и његовог носиоца. Да ли 
је то био део појаса мисте који је пропо
ведао култ подунавског коњаника или ЈС 

принадао, пак, неком војнику на висо
ком положају? Ову другу могуlшост по
везује:-.iо са честим приказом исте сцене 
на реверсима многих новчића, који су 
царски, паје самим тим, ако је у питању 

носилац високог чина, појас могао бити 
обележје љеговог високог ранга. У при
лог овоме иде и налаз крстасте фибуле, 
из истог гроба, што потврђују и поједи

ни гробни налази из Германије и Пано
није, 36 као и из касноантичких некропо
ла на територији Србије. 37 Као и наш на
лаз, тако су и ове поменуте затворене це

лине датоване у средину или другу по

ловину IV века. 

16 Keller Е., Die Spatromisclze11 Grabfшzde 
in SudBayem, Mtinchen 1971, 65-66, АЬЬ. 
18/7-11 . 

37 Цермановић-Кузмановиh А., Велими
ровиh-Жижиh О., Срејов11l1 Д., Античка Ду
кља, Цетиње 1975, 260; Марјански-Маној
ловиh М., Рил1ска некропола код Бещке у 
Сре.,11у, Нови Сад 1987, 66. 
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ТНRЕЕ LATE ANТIQUE GRA VES FROM ZEMUN 
Sla\•ica Knmic 

In the late 1959 in Zemun (Taurunum) were 
uncovered three late antique graves wl1ich be
loпg to the cemetery exteпdiпg from the east 
\vall of the towп u р to Gardos. А\1 these gra ves 
had grave goods алd опе of the gгaves was cov
ered with stele, which, accordiпg to its iпscrip
tioп, was dated to the year 311. 

The first grave, covered with tl1e aforesaid 
stcle l1ad as grave goods two small broпze plates 
оп which was visiЬ\e а horse faciпg to the right 
side, iп gallop, with а lюrsemaп raisiпg \1is right 
hand in wl1ich he had а spcac The horsemeп 
were dressed iп chlamys fluttering Ьehind them 
whi le the plates аге, framed with а row of 
molded graiпs. U11dcr the hoof s of the horses 
we see the enemy lyiпg оп the back апd pro
tectiпg his head \Vith haпds. while his legs аге 
slightly Ьепt at the kпees (fig. 1 а-Ь). The Iarger 
plate has preserved the upper rectaпgular part; 
\Vith rivets uпder \Vhich we see tl1e iпscription 
SOL (1) NV (fig. 1 Ь--с). The plates аге made of 
thiп Ьюпzе sheet in the techлique or beatiпg 
апd pressiпg. Оп the Ieft shoulder tl1ere was а 
cross-form bronze fibule (fig. 2). 

In the secoпd grave were fouпd two amber 
Ьeads iп the агеs of песk and bronze coins of 
Coпstantius П (fig. 3 ). The third grave coпtaiпed 
as grave iпveпtory fош· bronze bracelets with 
open ends. Ћvо bracelets lшd the ends iп the 
form of se1-pent heads (fig. 4 а-Ь), while the 
secoпd pair had thicker, widened, ful !у cast eпds 
(fig. 5 а-Ь). 

The aforesaid text on the plates from grave 
1 was compe1·ed witl1 пumismatic finds where 
the followiпg i пcriptioпs appear: SOL 
INVICTUS i. е. in shorter f oпns such as: SOL 
INV, SOLINVI СОМ AVG, SOL INVICГI апd 
SOL INVICГO. These texts appear 011 the types 
of coiпs ORIENS AUGUSТI from the times of 
the emperors Gordian, Valerian алd Gallieпus, 
while their culmination was iп tl1e period of 
Aureliaп апd Probus. The sсепе iп \Vhich the 
enemy is treaded on and killed was exploited 
even later at the m.id-4-th ceпtury on the types 
of the coins FEL ТЕМР RE-PARAТIO and 
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GLORIA ROMANORUМ. The same sсепе ap
pears еvеп Iater оп the coiпs of the type 
VERTUS EXERCIТUS. 

The importance of this bronze mount is that 
it reveals the motif ideпtical to tl1e motif which 
appears оп coins and icons of the DanuЬiaп 
horsemaл, \Vhich. aside of stoпe and plumb, 
were also made of bronze. The same scene ap
pears 011 tl1e well-knowп cameo from Kusadak 
in thut the horseman faces the left side. The 
emperor is here DeЬellator hostium. i.e. the vic
tor over eпemies. The cameo is of sardo11yx and 
it has Ьееn dated to thc second quarter of the 
4th ceпtury. This motif of horsemaп as victor, 
as it is tl1e case with our plates, was largely 
applied in Roman art. It S) mbolizes tl1e leader 
in peacetime. as we\I as the importance of victo
гy. Tl1e rep1·esentatioп of tl1e horsemaп is also 
preseпt iп the cult of the Tl1racian horseman. 
Опе small plate made of broпze was а сhапсе 
fiпd at Ritopek, it has ideпtical beads оп the 
edge апd it has Ьееп made iп the same tech
пique. 

Because of its geographical position. sооп 
after Roman coпquest, Taшuпum got economic 
апd political importaпce апd from tl1e very Ьe
ginпiпg it became the seat of the urbaп charac
ter. Even military uпits affected the develop
meпt of tl1e town. in the first place the affirma
tioп of Romaп iпl1eritaпce, but of the other cul
tures as well. Together with the conteпts of 
Romun material culture, whose beare1-s were 
the immigraпts, these were also - in particular 
апd firstly- tlюse from the пeai·-east provinces. 
ТЈ1е results were tlle elements of oriental reli
gions and cults. For the most part tl1ese cults 
were brought Ьу the soldiers of eastern oiigi11 
and theп their spreadiпg сате from the 
DanuЬiaп proviпces as well. The Ьеатегs of this 
cult, aside the апnу, we1·e also the sailors sta
tioned in tl1e ports along the Limes. In this case 
it would support the thesis of the CaЬiriaп
Dioscuri character of the cult of the DапuЬiап 
horseman. In the antique society i11dividual 
cults were the spiritual ownership of some so-
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cietal layei-s and groups (e.g. the cults of Mer
cury and Neptune. are the results of the activ
ity of merchants and craftsmen). Who might 
have been the bearers and followers of the 
DanuЬian horseman cult it is rather difficult to 
say, but we may suppose that at the beginning 
the cult was mostly accepted Ьу the s\aves and 
freed me11 of eastern origin. Later this cult found 
its followers with autochthonous population of 
the Lov.1e1· Pa1111onia, where the icons of this 
cult were found in а laige number. They, aside 
the worship of the central goddess, may have 
celebгated victories of Roman emperors over 
their enemies. 

Turbulent times, conti11uous struggles with 
barbaria11 triЬes, contributed Ьу all mea11s to 
the development, even dominatioп of some new 
cults as it was the cult of the DanuЬiaп horse
maп. The bronze mouпt from the late aпtique 
grave from Tauпшum was applied to the ob
ject of light materiaJ, рrоЬаЬ\у leather or tex
tile fabric. As to the use of this object we may 
have only assumptions. Whether it was а part 
of а Ьelt set, to whicl1 poiпts the place of fiпd, 
the douЫe side of the scene and the rivets as 
well, ог if it had апоtl1ег use, it is hard to say. 
And fiпally we must conclude that the mount 
is oldeг thaп the time of burial, that most рrо
ЬаЫу it appeared in t\1e first decades ог mid-
4th century. Т11е оп Ју elemeпt which would еп-

ТРИ КАСНОЛНТИЧКА ГРОБА ИЗ ЗЕМУНА 

аЫе the datiпg of the plate is the haircut of 
the horsemaп. The time of the арреаrапсе of 
these three graves is dated much later, to the 
second third or perhaps t\1e very end of the 
4th century. То sucl1 а Jate period of the ар
реаrапсе апd makiпg these tombs points also 
the stele from 311 which was used as the cover 
of the built tomb 1. 

Hereby гaises the question of the bearer of 
the Ье\t апd the question of iпheritaпce. А large 
gap between the supposed time of арреаrапсе 
апd рrоЬаЫе time of buгial direct us апсе more 
to the importaпce of the object and its owпer. 
Whether it was the belt of someone who 
preached оп tl1e cult of the DanuЬian horse
maп, or if it belonged to some soldier of а high 
1-ank? This secoпd suggestion we link with fre
queпt representation of the same scene on the 
reverse of many small coins, beiпg imperial, 
and thus if it is the question of а mап of high 
raпk. the belt might have Ьееп tће characteris
tic of his high rank. As а coпtributioп to this 
suggestion is also the find of cross-like fibule 
from the same grave, which is supported Ьу 
individual grave goods from Germania and 
Panonia, as well as from late antique cemeter
ies in the territory of SerЬia. As it is the case 
with our fiпd. so аге these aforesaid closed en
tities dated to the middle or to the secoпd half 
of tl1e 4th century. 
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