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ДВЕ МЕРМЕРНЕ СКУЛПТУРЕ ИЗ СИНГИДУНУМА 

Античка збирка Музеја града Бео

града, нажалост, не може да се похвали 

већим бројем примерака камене пласти

ке. То не значи да на територији Синги

дунума она није била прихваћена од 

стране становништва и поштована као у 

другим значајним градским центрима. 

Налажена је како у најужем градском 

језгру, тако и у оквиру градског агера, и 

данас се налази у Народном музеју у 

Београду и у Музеју града Београда. 

Међу бројним налазима скулптура из 

Сингидунума постоје и права ремек де

ла, којима би се поносио сваки музеј. 

Камена пластика из Сингидунума раз

новрсна је и по мотивима и по облици

ма, стилским карактеристикама и умет

ничким дометима. Поједине скулптуре, 

откривене у нашем граду, по својој вред

ности се издвајају и спадају у ред најбо

љих налаза римске портретне уметнос

ти. 

На територији Сингидунума сус

рећемо се са скулптурама које се не мо

гу дефинисати јединственим стилом. На 

њима се осећају утицаји и струјања хе

ленистичких, грчких, малоазијских и 

италских традиција. Осећају се разни 

утицаји и прате разни стилови, прила

гођени постојању многобројних ет-

ничких и социјалних категорија станов

ништва Сингидунума. Тамо где је допи

рала војно-политичка моћ Рима, допи

рао је и синкретизам медитеранске кул

туре. Правац њеног надирања ишао је 

од Југа према северу и од запада према 

истоку. Бројни налази из Сингидунума 

говоре нам о начину живота, религији, 

обичајима и културном нивоу досељени

ка , али и различитих слојева романизо

ваног, аутохтоног становништва. 

Израду статуа и портрета Римљани 

су наследили из културе Грчке и тради

ције хеленистичке уметности . Скулпту

ре се посвећују боговима , херојима, му

зама, императорима, значајним људима, 

оснивачима и патронима насеља и гра

дова, а њихово постављање на јавне тр

гове створило је повољну климу и за из

раду приватних портрета. Скулптура се 

поставља, такође, уз, поред или унутар 

јавних грађевина, као што су позоришта 

и купатила. Такође се израђују скулпту

ре чувених писаца, филозофа, атлета, 

гладијатора, и многих других славних, 

јавних личности. Оне се постављају у 

одговарајуће просторе, а многе постају 

и власништво богатих појединаца у ок

риљу њихових домова. Локална продук

ција узела је маха у изради надгробних 
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споменика који садрже и портрете. На 

њима, такође, можемо пратити мушку, 

грађанску и војничку, и женску одећу и 

обућу, модне детаље, фризуру и накит. 

Природна једноставност н уни

формност одеће у коју су одевене фигу

ре од Перикла до Константина упућује 

на чињеницу која је трајала вековима а 

представља особеност и бит античког, 

дакле и римског одевања. Била је то 

слободна, неспутана, драпирана одећа, 

која није правила битну разлику међу 

половима. Она је била минимално 

кројена, шивена тек по шавовима рав

них, најчешhе вунених и ланених ткани

на. Разнолико драпирање омогуhавало 

је власнику да искаже свој стил, 

друштвени положај и сопствену индиви

дуалност. 

У Сингидунуму је от~.:ривен веhи 

број римских скулптура које се данас 

чувају , осим у Музеју града Београда, и 

у Народном музеју у Београду.' Овде 

свакако морамо издвојити портрет им

ператора Макрина/ човека с брадом,3 

1 Tomovi6 М., Roman Sculpture in Upper Moesia, Mo

nographics No. 24, Bcograd 1992, No. 1, 3, 25. 44, 46. 
66, 119, 126, 150, 152, 158, 163, 164, 177, 184, 185, 
186, 189, 208,210, 21 1, 212, 213,2 16, 217; Срејовиh 
Д" Церманов11h-Кузмановиh А., Рtџ1ска скулй-

1Тtура у Србији, Београд 1987, кат. 71. 74, 75. 
2 Кондић В., Бронзани портрет цара Макрина. 

Гоgишњак zpaga Бeozpaga XVlll, Београд 1971, 
5-20; IЬid., Archcologia lugoslavica Xlll, Bcograd 
1972, 51 - 59, Pl. 1- V; IЬid., Т/1е Јоита/ of Roman Stu
dies LXlll, London, 1973, 47-48, Pl. V Vll; Antitki 
portrct, Novi Sad 1987, kat. 171. са свом старијом 
литературом; Крун11h С., Монументална плас

тика, у: Ан1Тtичка бронза Синzиgуну.~т. Београд 

1997, 41-53. 
3 Ис1Тtорија Бео1раgа 1, Београд 1974, сл. 8; Срејо
вић Д" Цермановнh-Кузмановиh А" ор. cit., 
1987, кат. 11, где се наводи да је са тер11тор11је 
Србије, непознато налазиште. 

4 Antitki portгet, ор. cit" 1987, kat. br. 145, 175; Tomo

vi6 М" ор. cit., 1992. No. 6, fig. 2. 1 2; Popovi6 !" 
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две главе из Пал:мире; Херкула са Теле

фом,~ статуу типа Херкуланке,6 потом 

главу Венере,' као и низ других,8 моде

лованих по обрасцу класицистичког или 

хеленистичког стила. Ови значајни на
лази из Сингидунума одраз су и економ

ског богатства града, његових грађана, 

и могућности да градска управа на

ручује и набавља значајна дела. Статуе 

које се налазе у Музеју града Београда, 

обе без глава, представљају мушку и 

женску фигуру, и израђене су у природ

ној велич11ни, док је женска фигура 

можда и нешто већих димензија. 

Мушка статуау 

Ф11н11, ситнозрни мермер беле боје 

Клесање. глачање: длето, сврдло, полирање 
Висина статуе 132 cm 
Село Бегаљ1ща, локалнтст Рудник 

11НВ. бр. АА / 1346. 
Срсднна или друга nолов1ша Ill века (сл. 1) 

Dcs Palmyrcniens а Singidunшn?, Старинар XCJI, 
1991, Bcograd 1993. 71- 76. 

~ Срејов11h Д" Цермановнh-Кузмановић А.. ор. 
cit" 1987, кат. 43; Историја Бeozpaga 1, Сл. 7. 

6 Kondi6 V., Antika, u: Beogradska t~rdava kroz istoriju 
(katalog izlolЬe). Galcrija SANU, Београд 1969. fig. 
4: Tomo\i6 М" ор. cit" 1992, No. 44, fig. 18. 1, No. 
46, fig. 15. 1-2. 

7 Tomovi6 М" ор. cit" 1992, No. 66, fig. 24. 1-2 (11 та
мо комплетна лнтература); Срејовић Д" Цер

манов11h-Кузмановић А., ор. cit" 1987, кат. 32. 

g Tomovi6 М" ор. cit .. 1992. No. 1, fig. 1. 1, No. 3, fig. 
3. 3-4, No. 25. fig. 9. 2, No. 126. fig. 34. 1; Срејовнh 
Д .. Цермановић-Кузманов11ћ А .. ор. cit" 1987, 
кат. 4. 

9 Фотографија ове скулптуре публикована је пр
ви пут у ИсtТtорији Бeozpaga 1, Београд 1974, сл. 
7, испод које је грешком потпис "мермерни тор
зо жене, на~ен у војном логору на Калемегда

ну": Томовиh М .. ор. cit" 1992, No. 43, Fig. 15. 4. 
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Сл. 1. Статуа мушкарца из Бегаљ1ще 
Fig. 1 Male statue from Begaljica 

Статуа мушкарца откривена је у се

лу Бегаљица, на локалитету Рудник, на 

имању некадашње земљорадничке за

друге, приликом дубоког орања. Из
рађена је од белог мермера, недостају 

јој глава, десна рука и стопала. Пред

ставља фигуру у приближно природној 

величини, у стојећем ставу, приказана је 

фронтално. Статуа мушкарца, у благом 

контрапосту, обучена је у танану хаљи

ну (11iton, stola), и преко ње омотана фи

но драпираним огртачем (palla). Ослања 
се на леву ногу, док је десна, ослобођена 

тежине тела, благо истурена напред по

лудесно, са савијеним коленом. Десна 

рука недостаје, одмах испод рамена. Ле

ва је савијена у лакту. који је јасно моде

лован на леђној страни. и приљубљена 

уз тело, а на левом бедру је приказана 

шака у којој је свитак пергамента. Врат 

је грацилан, а део огртача приљубљен је 

уз његову леву страну. 

Доња хаљина (indumenta), називала 
се још suЬ/igacum, tunica, exomis,Н1 изузет

но је танана, и назначена само низом 

плитких вертикалних и косих канелура 

на грудима (сл. 1). Овим плитким набо
рима. који иду у различитим смеровима, 

скулптор је желео да покаже да је стола 

припијена уз тело. Вратни изрез је 
кружног облика, и не прелази на десну 

надлактицу, што значи да је стола пок

ривала само раме. Хаљина је сасвим 
припијена уз десну ногу, која се изрази

то оцртава. На стомаку је приказана јед

ним дубљим троугаоним набором, два 

плића, једва видљива набора налазе се 

уз бутину и на превоју колена. Огртач 

(грч . химатион - iµa·пov, лат. ра/Ја, toga), 
горња одећа (amict1), не покрива десну 
руку. Једним крајем огртач је пребачен 

преко левог рамена, тако да покрива ле

ву руку савијену у лакту. Други крај 
огртача, који обавија тело испод десног 

пазуха и у хоризонталним наборима об

мотава леву мишицу, спушта се према 

стопалима у косим наборима. Уз десну 

страну статуе се пружа само до висине 

колена. Леђна страна је такође 

обрађена, али веома сумарно. Види се 

огртач представљен наборима. хоризон

талним и вертикалним. Приказана 

одећа, посебно доња хаљина, није ти

пично римска. већ више источњачка. 

затворена уз врат и припојена уз тело. 

tu Lafaye G" Tunica, н: Daremberg Ch., Saglio М. Е" 
Dictionnaiгe des antiquites Grecques et Romaines, 
Tome V (T-Z), Paris 1919, 534-540. 

53 



СЛАВИЦА КРУНИЋ 

Тога је била атрибут и привилегија 

слободних римских грађана , њу није 

смео да носи странац. нити роб. 11 Хима

тион, односно тога, ношен је на више 

начина. Тачније, познато је девет 

начина драпирања, а по томе су се пре

познавали укус и статус онога кога је 

носио. 12 Средњи део је пресавијен од дес

не на леву страну обмотавајући струк," 

или као код наше статуе, постављен не

знатно изнад струка,: Овај део добио је 

име balteus, по појасу за мач. Тога на 
скулптури из Бегаљице представља 

комбинацију balteusa и итЬа, тип Ц и Д,14 

која нешто слободније пада од пазуха ка 

струку, и прекрива леву надлактицу. 

Пошто тип Д почиње да се носи од вре

мена царева Севера, то нам омогућава 

да нашу статуу датујемо у период пуног 

ПЈ века. Овако ношена и драпирана па
ла, била је опште прихваћена. У IV веку 
тога престаје да буде одећа римских 

грађана, и остаје само церемонијална 

одећа државног апарата.15 Тогу носе, за 

време религиозних свечаности, и при

падници нижих класа, а на погребима 

многи Римљани.1h 

Шака у којој се налази свитак (rotu
Jus, volumen), обрађена је доста грубо, са 
раздвојеним прстима, можда чак не

вешто, у плитком рељефу (сл. 1 ). Шака 
не само да је неспретно обликована, не

го је и непропорционална. Горњи део 

тоге на левом рамену приказан је у вер

тикалним наборима, а такви су и набори 

уз обе ноге, док је средишњи део тоге 

представљен косим наборима. Сви датн 

11 Schonauer S., Odeea. obuca i nakit u anti~koj Dalma
ciji па spomcnicima iz arheoloskog rnuzeja u Splitu, 
VA/lD 93, Split, 2001, 397. 

1 ~ Љid., 299. 

iJ Љid., 398, sl. 15. 
14 Љid .• 399, sl. 15, 25. 26. 
1 ~ 1Ь1d., 402. 
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набори су доста једноставни. изведени 

понекад као једноставне дубоке канелу

ре или жљебови. Све ивице набора су 

заобљене, што нам указује на примену 

бургије. Нема мекоће у представљању 

набора, све је много тврђе и шаблонски 

урађено, што такође упућује на III век. 
Комплетна израда статуе упућује нас на 

домаhег мајстора. Ако је судити по свит

ку, онда она представља статуу какве се 

најчешће постављају на јавним местима 

и редовно представљају угледне личнос

ти. Мушке скулптуре са свитком у шаци 

представљале су писце, песнике, фило

зофе, учене људе од пера. Овај атрибут 

несумњиво говори о образовању које је 

грађанин имао. Свитак се може везива

ти и за свештеника, као што је случај на 

надгробној стели августала Т. Бебија и 

његове жене Марцелине, из друге поло

вине II века. 17 Касније, овај атрибут у 

римском периоду постаје симбол муни

ципијалних магистрата. 18 Можда ова 

статуа и представља личност која Је 

вршила значајне функције у градској 

управи III века, која се истакла и зас

лужила овакво признање. Свитак (rotu
lus) такође може да буде и потврда ње
говог грађанског права. 19 Volumen је сва
како и атрибут државне службе коју је 

за живота покојник обављао, можда и 

као градски декурион. 

Стилска и иконографска анализа 

ове скулптуре показује , по колеги М. 

Томовићу, основне црте оваквих скулп

тура типа Palliatus.20 Његова анализа по

казује да ова наша статуа формално 

lh !Ьid., зо 1. 
17 Спасиh-Ђуриh Д., BLl.\11/HOlШjy.м, главтt ipa9 
Пров111щ11је Горње Мезије, Пожаревац 2002, 119 
- 120, сл. 99. 

~н Richtc G. М. А., Catalog ofGreek Sculptures, Carn

bridge 1954, 119, No. 241, Pl. CLXIV. 
19 Schonauer S., ор. cit. , 326. 

~· Tornovic М., ор. cit., 1992, 60. 
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следи модел, и има иконографију блиску 

статуи Асклепија са Телесфором из Ме

дијане (Брзи Брод), а "дводимензионал

но моделовање указује да се ради о над

гробној статуи" .:1 Он такође претпос

тавља да је настала у радионици Синги

дунума и да је рађена по обрасцу Аскле

пија, с тим што је додат свитак, којим 

ова статуа асоцира на оне типа Палија

тус.22 Овакви закључци донети су јер 

није на прави начин уочена, пре свега, 

доња хаљина. Ова статуа не може да 

припада типу Палијатус, јер су те статуе 

комплетно обмотане у химатион (тогу), 
заједно са десном руком која на левој 

страни груди придржава сноп набора 

огртача.:з Уз овај тип се скоро увек на

лази, поред стопала, подупирач КОЈИ има 

облик кутије, којим се потенцира инте

лектуалност представљене личности.24 

Блиску аналогију налазимо у статуи 

из Хераклеје која држи свитак у левој 

руци, за коју В. Соколовска сматра да 

представља портретну статуу, датовану 

на почетак Ш века.25 Две мушке статуе у 

химатиону, из Хераклеје и Стоба,26 

имају палу на истоветан начин пре

бачену и подвучену испод десне надлак

тице. "Статуа римског грађанина" из 

Стоба, која је откривена у оквиру јавног 

купатила (терме),27 датована је у другу 

половину IIl века. 

21 Љid. , 60. 
22 Љid., 61. 
23 Соколовска В., А111Тtu•1ка скулйtТtура во СР Ма

ке901щја, Скопје 1987, 60, Но. 68, 69 из Тремни
ка, Но. 66, 72, 74 из Стибере. 

24 Љid., ор. cit., 1987, 61; Lafaye G., Yolшnen, u: Da
rcmbcrg Ch., Saglio М. Е., Dictionnaire des antiquitcs 
Grecqucs et Romaines, Tome У (T-Z), Paris 1919, 
965-968, Fig. 7564. 

2.~ Соколовска В" ор. cit" 1987, 66, 153, Но. 98. Т. 
42, сл. 1. 

:6 IЬid., 149-150, Но. 86, Т. 39, сл. 2; Но. 87, Т. 39, 
сл. з. 

Скулптор који је израдио мушку 

статуу из Музеја града Београда. веро

ватно је био странац, можда ис

точњачког порекла. досељен у наше 

крајеве. Статуа је израђена у домаћој 
каменорезачкој радионицц, која је не

посредно и потврђена у Сингидунуму. 

Каменорезац, лапидарије Аурелије 

Кресценцион (lapidarius, Aurelius Crestan
tia), епиграфски је документован.2н 

Скулптура је вероватно настала среди
ном или крајем П1 века, и израђена је у 

традицији Северијанске епохе,29 када је 

Сингидунум можда добио статус коло

није.'" Статуа је несумњиво рађена без 

већих уметничких претензија, од стране 

неког локалног и не претерано вештог 

мајстора, који вероватно није копирао 

неко одређено дело или предложак. 11 Од 

времена цара Александра Севера, у 

скулптури се осећа упрошhеност, а та

кође се учвршћује уметност каракте

ристична за Малу Азију.32 

Пошто је мушка фигура обучена пр

венствено на источњачки начин (пого
тово је то карактеристично за доњу 

хаљину) , можемо претпоставити да је и 

његово порекло источњачко. Друга 

претпоставка, још слободнија у овом 

тренутку, односи се на његову религиоз

ну припадност. Да није овај мушкарац, 

обучен у уобичајену одећу одраслог сло-

27 Cambl N., Rimski portret, u Anti~ki portret и Jugosla 
viji, Novi Sad 1987, 2 19. 

2s Mirkovi6 М" Du~ani6 S., lnscriptions de Ја Mesie 
Superieurc, Уо!. 1, Beograd 1976, 50, No. 11 , ( IMS 1), 
споменик је датован у 111- IV век. 

2~ Tomovi6 М" ор. cit" 1992, 37. 
311 Mirkovi6 М., Rimski gradovi ла Dunavu и Gomjoj 

Mcziji, Disscrtationes VI, Beograd 1968, 44. 
11 Tomovi6 М" ор. cit" 1992, 60-61. 
32 Гр611h М .• Оgабрана 'iрчка 11 рuмска t"'iлacl7i11кa 
у /lаро9нол1 музеју у Бeo'ipagy. Посебна издања 
CCCXXll, Београд 1958, 61-62. 
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бодног римског грађанина, можда био 

поштовалац Митриног култа? Tpeha 
могућност јс везана за скулптора који је 

могао бит11 источњачког порекла. па 

отуда и 1fсточњачка представа доње 

хаљине (indumenta). 

Сл. 2. Женски торзо (изглед спреда) 
Fig. 2 Torso of а \VOman (frontal vie\v) 

Село Бегаљица се налази у непос

редној близини Гроцке (Ad Sextum Milia
re) и припадало је градској територији 
(Ager Singidonensis).33 Поред села је најве

роватније пролазио римски пут, који је 

спајао космајске руднике сребра са Ду

навом, односно луком, за коју се прет

поставља да је била у Гроцкој или у Ри

топеку (Tricorniшn). То је тада, као и да

нас, био најјефтинији и најсигурнији пут 

за извоз ове драгоцене руде. Можда је 

ова скулптура украшавала вилу или 

л Иciliopuja Беоzра9а l. ор. cjt., 1974. 82-83. 

·"' Валтровиh М., Римска гробница у селу Бресто
ви ку. Сmар111шр САД, н. р. го. И, 1906, Београд 
1907, 128-138; Васиh М., Римска гробница у селу 
Брестовику. С~Тюр1111ар САД, н. р. го. И, 1906, 
139-140. 
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веће пољско имање неког богатог 

грађанина Сингидунума, велепоседника, 

а која ес налазила уз поменути пут. Сви

так у његовој левој руци нам показује 

висок друштвени положај који је он 

имао. и можда, припадао члану градске 

управе ( edil или duumvir). Оваква 

личност је морала бити богат човек, 

који је себи могао да приушти статуу, 

коју. нажалост, није израдио неки вешт 

скулптор. 

Ако је ова статуа представљала над

гробну. онда није чудно што се налазила 

ван ареала некрополе Ad Sextum Miliare. 
Богати велепоседници често су 

сахрањивани у непосредној близини сво

јих вила, а сингидунумски агер је био 

простран. У Брестовику је откривена 

гробюща, коју је себи и својој породици 

подигао човек широке културе и до

вољно богат за овако репрезентативну 

ве<шу кућу.34 Просторије су биле ослика

не, а у другој одаји ове гробнице (са две 
нише, на северној и јужној страни) 
нађена је и камена пластика.35 Између 

осталог јс откривена и скулптура одрас

ле особе одевене у хитон, који је допи

рао до половине бутина, и хламиду која 

је низ леђа падала до стопала. Хитон је 
придржавао широки појас, а хламида је, 

на десном рамену закачена фибулом, 

покривала прса и обавијала леву руку. У 

десној, спуштеној низ тело, налази се не
ки предмет.Ј/1 Локалитет "Рудник" у Бе

гаљици, припадао је сигурно поменутом 

агеру. Да ли је и наша скулптура припа

дала таквом комплексу тешко је рећи, 

али она на основу стилских карактерне-

35 Kondic V., Singidunum са~tга Tпcomia, Ljmes и 
Jugos/avij1 \, Bcograd 1961, 122. 

.11> Валтровиh М., ор. cjt., 1906, 137. 
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тика припада времену настанка гробни

це у Брестовику, а то је крај III века. Да 
ли је у непосредној близпни био и неки 

викус, тешко је реhи, али налази са те 

територије, који постоје у Музеју града 

Београда, могу индицирати овакво на

сеље. а значај читавог простора пока

зује и низ налаза са територије између 
Рrпопека, Гроцке и Брестовика на севе

ру, и Бегаљице на југу.17 

Женска статуа3н 

Жућкасти, средњозрни мермер 

Клесање. гла•rање; длето, сврдло. полирање 

Очувана висина 72 ст 
Београд, угао улица Проте Матеје и Булева

ра краља Александра (некад Булевар рево

луције 72-78) 
инв. бр. АА / 5 
Друга половина - крај II века (сл. 2-5) 

Фрагментована статуа женске фи

гуре (торзо) од жућкастог мермера от
кривенаје на углу улица Проте Матеје и 

Булевара краља Александра, давне 

1945. године. Она је, без детаљнијег опи
са и извесне атрибуције, сумарно публи

кована 1У а много година касније бива 

објављена у докторској дисертацији М. 

Томовића."'' Торзо представља стојећу 

фигуру жене и доста је оштећен. Глава 

која недостаје налазила се на масивном 
врату, била је извајана заједно с торзом. 

37 Bojovit D., Rimskc fibu/c Singidunuma, Bcograd 

1983, kat. br. 297, Т. ХХХ, 297; Љid., Rimska kcra
mika Sing1duлuma, Beograd 1977; Поповић И., 
Рш.1сю1 йара91щ ол:.лоi1 LtЗ Ршliойека, Београд 
1993; Am7iu•tкa бро11за Сш1z119унума, ур. Кру
н11h С., Београд 1997. 

1Х Гарашанин Д., Археолошки споменици у Бео
граду и околини. Го9шањак .1tузеја 1ра9а Бео

zра9а \ , Београд 1954. 62, сл. 32, гдс се каже да 
је налазиште непознато; Вулић Н., Антички 

Сл. 3. Женски торзо {бочни изглед) 
Fig. 3 Tor:;o of а \voman (lateral vie\v) 

Десна рука већим делом недостаје, 

очувана је до половине надлактице. Ле

ва рука је очувана до изнад лакта, док 

подлактица недостаје. Комплетан доњи 

део статуе са стопалима и постољем, та

кође недостаје. 

Женска фигура била је обучена у 

хаљину - столу (stola), која је одговарала 
јонском хитону41 (tunica interior, tunica ma
nicata), преко које је пала (palla)42 или хи

матион (огртач). који падају у богатим 
наборима . Приказана је фронтално. 

Ова врста хаљина (stola) била је дуга до 
стопала и везана појасом испод груди. 

Њена велика ширина давала је богате 

споменици наше земље, Сйол1ет1к САН XCVI 
11, 77. Београд 1941-1948, бр. 16. 

Јч Вул11h Н. , ор. c1t., 1941-1948, 8, бр. 16. 

4<• Tomovit М., ор. cit., 1992, No. 50, Fig. 18. 2. 
41 Schonauer S., ор. cit., 2001. 421. sl. 59, 60. 

·~ IЬid. , 423, sl. 68; Lcroux G., Pallillm, u: Darembcrg 
Ch., Saglio М. Е., Dictionnairc dcs aлtiquitcs 

Gn:cques et Romaines, Tome IV (N Q), Paris 1918, 
285 293, Fig. 5481. 
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наборе и прекривала руке до лаката. 

Огртач (palla) је на десном рамену за
качен за доњу хаљину (stola) кружном 
фибулом. Доња хаљина има овални из

рез око врата, а представљени набори 

(гиgае) прате облик и положај груди. На 

рукаву хаљине, на десној надлактици, 

видљива су три мања, кружна дугмета 

или копче. То нам показује да су се 

предња и задња страна спајале на овај 

начин, стварајуhи истовремено овалне 

отворе на надлактици. Оваквим спа

јањем такође се стварају фини, богати 

набори који падају низ надлактицу. Ис

под груди, хитон (stola) је потпасан дво
струким појасом који има Хераклов 

чвор на средини. Испод појаса се налази 

низ вертикалних и благо лучних набора, 

који представљају богату и танану 

хаљину. Они су веома близу један друго

ме, а део испод груди пада преко појаса 

у нешто ширим и пунијим наборима. 

Стола као haЬiшs matronis, задржала 
се као хаљина матрона све до краја Ш 

века, мада је изашла из моде већ од Ти

беријевог времена.43 Удате римске жене 

које носе столу (palla), драпирају је као 
грчки pallium, пуштајући да трећина тка
нине виси спреда преко левог рамена а 

остатак покрива леђа, а потом иде испод 

или преко десне руке, те поново на леву 

руку. Удате жене (matrone) нису излази
ле без пале.44 На леђној страни овог тор

за нема трагова да је пала покривала и 

главу, јер је она фино набрана преко ле

вог рамена и врата. 

Огртач (pal/a, репи/а) покрива лево 
раме и очувану леву надлактицу. Лева 

рука је приљубљена уз тело до лакта, 

где је највероватније била савијена, а 

потом пружена напред да прихвати пре-

43 Schбnauer S., ор. cit., 2001, 273. 
44 Љid., 273. 
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бачени завршетак пале, који је вероват

но слободно висио. Ова рука је, најверо

ватније, била слободна у простору. Пала 

је приказана у богатим: лучним набори

ма који иду преко стомака, и по свој 

прилици је ишла преко савијене леве ру

ке. На десном рамену она је закачена за 

доњу хаљину копчом. С левог рамена 

она пада у богатим наборима и покрива 

леву надлактицу. Огртач је потпуно от

ворен попут плашта, а овакви огртачи 

су се придржавали копчом.45 Вероватно 

је на статуи у Музеју града Београда 

приказана старија пала, која је била 

већих димензија, с мноштвом набора. 

На римским скулптурама су огртачи 

приказивани често са заврнутим краје

вима, који су поново пребачени на раме

на, како би руке биле слободне. Огртач 

су жене носиле на више начина, а 

најчешће на два: са обе руке покривене, 

и са откривеном десном руком , као код 

наше статуе. Све је веома меко модело

вано , са пуно благих набора, испод којих 

се јасно оцртава предиван торзо (сл. 2). 
Са задње стране (сл . 4), скулптура је 

такође зналачки и богато обрађена. 

Набори доње хаљине представљени су 

косим наборима постављеним у раз

личитим правцима. Огртач који пада 

скупљен је на леђној страни, на левој ло

патици и иде ка струку подвлачећи се 

под десну руку. По положају пале уз 

врат, можемо слободно рећи да јој је 

глава била непокривена. Недостатак 

праменова косе упућује на то да је коса 

била подигнута (сложена) у пунђу али, 

нажалост не знамо на који начин. Која 

је то фризура карактеристична за II 
век? Фризура Фаустине Млађе, жене ца

ра Марка Аурелија (160-181), потврђена 

45 Љid., 269. 
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је на камеја ма из Народног музеја у Бео

граду."" Она има раздељак на средини, 

од кога у благим таласима коса иде ка 

ушима које не покрива , а на потиљку је 

скупљена у пунђу. "Мелонен " фризуру 

има портрет жене из Пожаревца.47 

Сл. 4. Женски торзо (изглед одпозади) 
Fig. 4 Torso of а \Voman (Ьасk vie\v) 

Оваква фризура у моди је током друге 

половине П века. "Книдска Афродита" 

из Карлсберг глиптотеке, која пред

ставља копију Праксителовог дела из 

средине IV века п.н.е. , настала је у 11 
веку и има такву фризуру, као и друге 

46 Поповиh И. , Р11мске ка.меје у Нароgко.м д1узеју 
у Бeo'ipagy, Антика 8 , Београд 1989, кат. 11 , 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42 и сл. са истим бројев11ма; 

IЬid., Рил1скu нaкuiii 11. Златни накит, Антнка 

Vl/2, Београд 1996, кат. 137. сл. 137, кат. 143, сл. 
143. 

47 Томовиh М ., Три мермерне главе из збирке На
родног музеја у Пожаревцу. Viminacium 1, 
Пожаревац 1986, 32, сл. 1 а-д. 

48 Molstcn М., Catalogue lmperial Rome II, Statues Ny 

Carlsberg Glyptotek, Ny Carlsbcrg Glyptotek 2002, 
56, No. 5; 58, No. 6; 60, No. 7. 

очуване главе Афродите." Сличну фри

зуру , али са косом КОЈа покрива уши, но

сила је Криспина, супруга цара Ко.мода 

(180-192).~9 

Beh смо напоменули да ова статуа 
има приказан и накит. Огртач: је на дес

ном рамену прикачен за доњу хаљину 

кружном, плочастом копчом, фибулом 

(аргафом). Плочасте,једноставне фибу
ле, различитог облика и величине, или 

оне украшене емајлом, опредељене као 

женске фибуле, исто тако су каракте

ристичне за представе императора, ви

соких официра и војника.<о На рукаву 

десне руке, који има три овална отвора, 

налазе се три кружна, дугметаста укра

са , која и стварају поменуте отворе. 

Украси су једноставни, плочасти (сл. 5). 
Појас (cingulum) везан испод груди 

био је карактеристичан за удате жене 
(сл. 2). Начин на који је обучена ова 
женска фигура одговара ношњи удате 

Римљанке - матроне. На исти начин се 

облачила и удовица, која је излазила не

покривене главе. Појас са Херкуловим 

чвором носиле су првенствено невесте 

(nupta). Херкулов чвор на појасу, који је 
супруг одвезивао започињући брачни 

живот, симболизовао је Херкулову 

заштиту и жељу за његовом плод

ношћу.~• Високо потпасан појас под гру

дима је типична хеленистичка одлика,52 

која такође указује на узор. 

~у Tomovit М" ор. cit., 1986, 33. 

<о Cambi N., Suvremcno i zaka~njelo prihvatanje stils 
kih, modnih i strukturalnih karakteristika na nadgroЬ
nim stclama u Dalmaciji, Radovi,, Sveu~ili~tc u Spli
ti - F1lozofski fakultet u Zadru, Sv. 28 (15), 1988-
1989, Zadar 1989, 38; Poulsen F" Rдmische kulturbil
der, Kopcnhagen 1949, 45-47, fig. 9, 19. 

~· Schбnauer S., ор. cir., 2001 , 425. 

~2 Соколовска 8., ор. cit., 1987, 76, 174-175, Но. 137, 
Т. 55, сл. 1-3, статуа Афродите из Стибере. 
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Статуа има досто1анствен, свечани 

став, са деликатно наговештеним покре

том. Статичност фигуре и тежина одеhе 

оживљени су богатом, узбурканом и 

зналачки изведеном, драпираном, како 

столом тако и палом. Густи и веома 

сложени набори, и хаљине и огртача, 

припадају класицистичком стилу, по уз

ору на женске статуе из последњих де

ценија V века п.н.е.'' Ово нам показује 
низ статуа израђених у овом периоду / 4 

као и надгробне плоче.55 Благо набрани 

рукави, који могу ићи до лакта или по

ловине подлактице, увек имају елипсо

идне отворе и четири до шест копчи у 

облику кружних дугмади, којима су 

спајане предња и задња страна х.итона.'6 

Статуе Изиде, рађене у класичном сти

лу, често су коришћене као узор за изра

ду статуа преминулих особа, поставље

них на некрополама, кад симболизују 

плодност преминуле особе.57 На скоро 

свим статуама тог периода, хитон има 

овални изрез око врата и потпасан је 

под грудима. Да је торзо урађен у кла

сичном маниру, показује нам и једна 

теракота из IV века п.н.е.,58 чији су набо
ри испод појаса представљени на сличан 

начин. 

Најближу аналогију налазимо у тор

зу женске скулптуре из Хераклеје, која 

је такође нешто већа од природне ве-

53 Срејовић Д., Цермановиh-Кузмановиl' А., ор. 
cit., 1987, 7. 

~ Richtcr G. М. А., Cataloguc of Greek Scu/ptorcs, 
Cambridge 1964, 24-25, No. 29, PI. XXVll; 75, No. 
Ј26. РЈ. XCVI, 126. 

55 Љid., 25-29, No. 35, РЈ. XXXll, 35. 
56 Molsten М., ор. cit., 2002, 105-107, No. 22 (Фортуна), 

J JG-118, No. 23-26 (помоhнице богинје Изиде). 
57 IЬid., Ј 14. 

5!> Поповиh Љ., Анiйu•1ка Грчл:а збирл:а, Антика 
Vll, Београд 1994, 352, кат. 652. 
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личине. и датована у 11 век.''1 Стола је 

потпасана под грудима, има овалан из

рез око врата. а набори под грудима вео

ма су слични наборима на нашој статуи. 

Низ женских скулптура откривених у 

Македонији, типа Велика Херкуланка,1\1• 

имају идентичне густе наборе доње 

хаљине, и све су датоване у 1-П век. 

Неколико статуа, такође без главе, 

или којима је очуван само торзо, откри

вено је у Бугарској. За статуу без главе, 

претпоставља се да је представљала бо

гињу Атену, а за очувани торзо, богињу 

Тиху.ы Прва је обучена у хитон високо 

потпасан под грудима, а преко је хима

тинон. Огртач је представљен као код 

статуе из Музеја града Београда. Од ле

вог рамена део је пребачен на леђа, а по

том се богато набран пење ка левој ру

ци, преко које је пребачен и од ње вер

тикално пада ка стопалима.6~ Израђена 

је у традицији хеленистичке скулптуре и 

датована у I век.6~ Женски торзо има 

столу са идентично моделованим рука

вима и кружним копчама, као и наша 

статуа, а датован је у другу половину П 

века.ы Још једна статуа, али богиње 

Тихе, обучена у хитон и химатион, има 

на десној руци рукав са четири кружна 

украса, а откривена је у Констанци (To
mi) и датована у крај П - почетак Ш 

века.65 Овакво спајање предње и задње 

59 Соколовска В., ор. cit., 1987, 67, Но. 124, Т. 50, 
сл. 1. 

"'' Љid., Но. 108.109, 110, Т. 45, сл. 1, 2, 3; Но. 111, 
112, 113. т. 46. сл. 1, 2, 3. 

61 Bordanaclle G., Sculture Grcche е Romane dc/ Musco 

Nazioпa/e di Ancichita di Bucarcst 1, Statue е rilievi di 

cueto elemcnti architcttonici е decorativi, Bucarcst 
1969, 52 53, No. 88; 24, No. 21. 

61 IЬid" Tavola XL, 88. 

/\Ј JЬid., 53. 

м !Ьid .. 24, Tavola ХШ. 21. 
65 Мьнзова Л., Антично скулйiiiура в Бьлzария, 
София 1978, 64-65. 
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стране столе, у форми рукава , које фор

мира елипсасте отворе, са финим набо

рима, познато је и са једне бронзане ста

туе девојке, настале у римском периоду, 

из Дамбертон Оукс колекције.м 

Складно тело, чије се облине оцрта

вају кроз богате наборе, представљено 

је изврсно. Нажалост, оштећења и не

достатак атрибута, не само да нам ус

краћују пун доживљај при посматрању 

ове леле и квалитетне статуе, веh нам 

отежавју и њену идентификацију. Да ли 

представља богињу Нем:езу, харите или 

неку од муза, тешко је рећи. Место на

лаза ове скулптуре је простор југоис

точне некрополе Сингидунума, која се 

простирала дуж данашњег Булевара 

краља Александра, и представља 

највећу градску некрополу 11, Ш и IV 
века. Простирала се уз пут који се туда 

пружао од Сингидунума ка првој пот

врђеној станици, Ad Sextum (Мали Мок

ри Луг), и даље ка Виминацијуму (Ко

столац). Шта је оваква скулптура 

тражила на простору римске некропо

ле? Можда баш зато треба помишљати 

на неку од богиња тишине, мира и спо

која, којој је и место у непосредној бли

зини некрополе. 

Можда се ради о култу грчке бо

гиње Немезе, која дели срећу и правду, а 

прихватају је готово сва борилишта у 

царско доба, нарочито амфитеатри, у 

које је уграђиван храм: посвећен овој бо

гињи.ю Једна њена статуа откривена је у 

Битољу, недалеко од античког позо

ришта,"" и датована је у прве године II 

,., Richter G. М. А., ор. cit., 1956, 29, No. 16, PI. Xll. 

~' Rnjak О., Anti~ki tcatar na tlu Jugosla\ije, u: Aлticki 
tcatar па t/u Jugosla 1 ijc, Novi Sad 1979. 36. 

ж Cvetkovi6-Tomakvi6 G., Hcraklcja Linkcstis, Bitola 

1973, 16-18, sl. 4-7. 

lfl Rnjak О., ор. cit., 1979, 272 273. kat. 568, sl. 568. 

века.1>'1 Из Македоније потиче још једна 

њена статуа, нађена у Хераклеји, дато

вана на сам: почетак П века.111 Такође је 

позната и поштована као богиња агона, 

која бди над правилима игре и обе-

Сл. 5. Женски торзо (бочни изглед) 
Fig. 5 Torso of а \VOman (lateral vie\v) 

збеђује или ускраћује победу.71 Она је и 

богиња правде, заштитница гладијатора 

и венатора, па се зато њене статуе пос

тављају у оквиру амфитеатра, хиподро

ма, па и гимназија. Зашто баш она, а не 

било која друга из тако богатог римског 

Пантеона. Место њеног налаза упућује 

на претпоставку да се у близини налазио 

хиподром, што и природни услови тог 

терена индицирају. 

'" Соколовска В., ор. cit., 1987, 203, Но. 190, Т. 73, 

сл. 1. 
71 Cermanovit Kuzmanovi6 А., Srcjovic О., Leksikon 

rcligija i mitova drcvnc Evropc, Bcograd 1992, 373. 
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Коју је богињу представљала ова 

скулптура високог уметничког квалите

та, тешко је претпоставити. М. Томовиh 

сматра да се ради о представи Персефо

не или Деметре.72 За статуу жене из села 

Бардовци код Скопља, датовану у I-II 
век, В. Соколовска сматра да је можда 

инспирисана Кефисодовом Еиреном,73 

од које су настале многобројне копије, 

које су приказивале Персефону или Де

метру. Најновији рад о империјалној 

римској статуи74 говори нам, пак, да су 

статуе Персефоне и Деметре настале по 

делу 11 Коре Албане 11
, које се приписује 

Фидији. Узор је, такође за поменуте бо

гиње, био велики рељеф из светилишта 

у Елеусини.75 Народни музеј у Београду 

има један рељеф са елеусинским бо

гињама из П-1 века п.н.е.76 Статуа из 

Сингидунума сигурно је настала током 
П века, у времену владавине Антонина, 

израђена у некој суседној провинцији 

или је прибављена чак из Италије. 

Не смемо заборавити, што смо у де

таљној анализи овог торза већ нагласи

ли, да је леђна страна обрађена без мно

го детаља. Ово, као и место налаза, југо

источна некропола Сингидунума, може 

да говори у прилог претпоставци да је 

статуа представљала надгробну скулп

туру, која је стајала уз зид маузолеја или 

у његовој ниши. Самим тим није било 

потребно да се и задњој страни статуе 

посвети већа позорност у обради, док је 

предња страна исклесана изузетном 

72 Томовиh М" ор. cit .. 1992, 82, No. 50; Bordenache 

G" ор. cit" 1969, 19, No. 11, Т. Vl. 
73 Соколовска В., ор. cit" 1987, 166, Но. 122. Т. 49, 

сл. 2. 
7~ Molsten М" ор. cit" 2002, 142-147, No. 35, 36. 
75 IЬid" 142, No. 35. 
76 Поnовиh Љ .. ор. cit" 1994, 385, кат. 703. 
77 СашЬi N" Salona i njene nekropole, Radovi, 

Sveu~iliste u Splitu - Filozofski fakultet u Zadru, Sv. 
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вештином и знањем вајара - скулптора. 

Према општој пракси у античком свету, 

уз основне и главне комуникације (путе
ве) развијала су се градска гробља. На 
странама тих улица подижу се маузо

леји, зидају гробнице, постављају над

гробни споменици и сахрањују покојни

ци. Можда је овај женски торзо био и у 

склопу једног гробног ареала са више 

гробова, тзв. hortus,11 јер је у непосредној 

близини откривена и гробница са бога

тим женским накитом III-IV века.78 

Можда је ова гробница била саставни 

део маузолеја,79 па би њему тад припада

ла и ова фрагментована статуа. Све ове 

претпоставке није лако доказати, јер не

ма директних потврда на самом терену. 

Могуће је, такође, јер не знамо тачно 

пружање пута дуж данашње улице Бу

левара краља Александра, да је статуа 

била чак у другом реду некрополе, што 

нам Је познато са других натписа као 

термин adito liЬero.'l'IJ 

Посматрајући однос величина 

мушке (сл. 1) и женске (сл . 2-5) статуе, 
можемо нагласити да је женска фигура 

нешто већих димензија од мушке. Због 

тога, можемо на крају дати и претпос

тавку да је она можда представљала и 

неку царицу или члана уже царске поро

дице. Монументалност и богато драпи

рана тканина, сама величина, украси на 

рукаву, такође упуhују на ову претпос

тавку. У том случају, она је свакако из

рађена у неком италском атељеу. 

25 (12), Zadar 1986, 65. 
78 Бојовнh Д" Нак111Тt 11з збирки Музеја ipaga Бео

iра9а. Београд 1981, 30, кат. 61, сл. 61, кат. 111, 
146, 147. 

79 Milneo S" Appia Via, in Lexicon topographicum urbis 
Romae SUBURВIUM, Vol. 1, А-В, eds. А. La Regi
na, Ro111a 2001, 84-136, где су представљен11 сви 
типови маузолеја од времена Републике до 

почетка IV века. 
80 Cambi N., ор. cit" 1986, 71 i napo111cne 54 i 55. 
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Питање одакле су стигле ове скулп

туре у Сингидунум, можемо повезати и 

са пореклом мермера од којег су из

рађене. За већину скулптура из Горње 

Мезије колега М. Томовић сматра да су 

израђене од мермера чије је порекло 

Грчка или Исток,~1 односно Мала Азија. 

Прва статуа (сл. 1) израђена је од белог 
мермера, док је женски торзо (сл. 2-5) од 
жућкастог. Његово порекло је најверо

ватније из околине Атине,н2 што би 

значило да је она увезена за богату 

клијентелу Сингидунума, што и њени 

узори на неки начин потврђују. 

Каменорезачка делатност је посеб

но цветала у другој половини II и првој 
половини m века, времену којем припа
да већина одговарајуtшх споменика са 

територије Сингидунума. Почасне ста

туе јављају се тек по оснивању градских 

центара , а пошто је Сингидунум постао 

муниципијум за време царева Трајана 

или Хадријана,83 то је било и време од 

када се оне појављују у Београду. Шаб

лонско моделовање тешких набора на 

мушкој скулптури, са дубоким или плит

ко засеченим и заобљеним ивицама јед

ноставних канелура, упућује нас на IП 

век. На неки начин, драперије су прика

зане дводимензионално, што такође 

указује на домаћег мајстора, који је на 

сличан начин израђивао надгробне спо

менике с бистама покојника.s.~ На неки

ма од њих, мушкарац је приказан са 

свитком у левој руци.85 

Ликови оснивача, патрона и других 

важних и заслужних грађана, и њихово 

постављање на јавна места, стварали су 

сигурно повољну климу и за подизање 

81 Tomovic М., ор. cit., 1992, 19. 
82 !Ьid., 17- 18. 
83 Mirkovic М. , ор. cit., 1968, 43-44. 

приватних портрета. Римска скулптура 

дубоко је проткана хелинистичким ум

етничким наслеђем, а њена оригинал

ност огледа се само у портретима. 

Ако су обе ове скулптуре израђене 

као портретне статуе покојника , што је 

можда и највероватније, онда нам оне 

такође говоре о међусобном односу 

међу некрополама око града, те ван

градских агломерација и приватних по

седа с друге стране. Гробови и некропо

ле су постојали на свим местима где је 

постојао било какав облик сталног 

живота. Овакве скулптуре, постављене 

у ареалу некропола, тј. маузолеја, тада 

представљају templum in antis, где се ли
ковима даје форма 11 деорум

11

, а то у IIl 
веку прати и оживљавање филозофских 

идеја. Од средине Ш века обичај је да се 

умрли и на саркофазима приказују као 

филозофи, учени људи. 

Велик број сачуваних примерака ка

мене скулптуре, рељефа, надгробних 

споменика, ара и жртвеника пред

стављају изузетну културно-историјску 

вредност нађену на нашем тлу. Читав 

низ споменика на најлепши начин гово

ри о високом културном нивоу и укусу 

ондашњег становништва. Део спомени

ка дошао је увозом из других античких 

центара, па тако сигурно и женски тор

зо. Ова чињеница нам указује да су ње

ни наручиоци живели у приликама у 

којима је брига за квалитет била и мери

ло укуса како појединца, тако и читаве 

средине. Женски торзо показује своје 

страно порекло, na чак и узор по коме је 
могао да настане. У Сингидунуму, а са

мим тим и у Горњој Мезији, као и у дру-

84 IMS 1, No. 28, 34, 35, 38 (из средине 11 века). 41 
(крај 111 - почетак ЈУ века), 52, 62, 122 (из Сопо
та). 

85 lbld., No. 35 (11 век), No. 62 и No. 52. 
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гим градовима и провинцијама. видимо 

два јасна правца развоја скулптуре. Је

дан се огледа у богатству а други нам 

даје много занимљивију слику - ориги

налност, што нам такође говори о ло

калном стилском развоју, који се посеб

но види на надгробним споменици.ма. 

Скулптуру ипак мора.мо везати за 

одређен друштвено-економски статус. 

Она нам због тога и даје представу, по

ред оне културног и религиозног карак

тера, о социјално-класном статусу поје

динаца, и о богатству одређеног града. 

ТWО МАRВLЕ SCULPТURES FROM SJNGIDUNUМ 
Slavica Кrunic 

This рарег analyzes mагЫе statue (Fig. 1) 
discoveгed in village Begaljica nеаг Grocka (Ad 
Sextum Miliaгe) and female toгso (Fig. 2- 5) dis
coveгed in the zone of southeastem necгopo\is of 
Singidunum. 

Male figuгe is standing in slight counterpoise 
dгessed in stole and cloak. Не is гesting on the Jert 
leg while гigћt one is slightly stгetched out half 
right. Statue is missing the head, гight arm and feet 
with pedestal. The \eft arm bent at the е\Ьоw is 
pгessed against the body and on tће \eft thigh is 
hand holding scroll (rotulus, volumen, Fig. \). 
Under garment depicted Ьу seгies of shallow chan
ncls оп the chest has гound cut ncckline. Оt\1ег end 
ofthe cloak that wгaps the body undeг гigl1t armpit 
and in hoгizontal folds \Vгaps left upper arm falls 
toward fcet in oьtique folds. Toga on the sculpture 
from Begaljica is comЬination of balteus and 
umbo. This is the type that falls гаthег fгeely from 
armpits to the waist and covcгs left uррег arm. As 
this fashion of weaгing toga started from the time 
of еmрегогs of Severan dynasty we can date this 
statue well in the 3n1 century. 

Scгoll indicates the education of this citizen, 
his social standing as well as his administrative 
function in the municipal govemment in the Зrd 
century. As this male figure is dгesscd in the orien
tal fashion we could assume that either he ог the 
sculptor wcre of eastem oгigin. Statue was 
undoubtedly made witl10ut serious artistic aspira
tions and Ьу some \ocal and not very skilled sculp-
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tor. This statue most рrоЬаЫу гepresents tomb 
1110nш11ent as landowneгs were often buricd in tl1e 
closc vicinity of theiг vil\as. Scћematized model
ing of heavy folds with deep ог shallow cut and 
roundcd edges of simple channels suggests the 3n1 
century date. 

Fragmented female statuc (toгso) carved of 
ycllowish mагЫе was found at thc соmсг of Prota 
Mateja Strcet and Boulevaгd of king Alcksaпdar 
(Fig. 2- 5). Female figuгe was dгessed in the gown 
- stole (stola) coveгed with palla. Both гоЬеs fa\J in 
rich folds. Thc cloak is attached to the gown with 
ciгculaг fibula on the гight shouldeг. Gown has oval 
low-cut neckline and depicted folds (rugac) fitting 
to thc shape and position of bust. Тhгсс ciгcular 
buttons or clasps (Fig. 5) could Ье noticed оп thc 
slecvc, оп гight upper arm. Undcг the bosom, chi 
ton (stole) is girded \Vith two- ply bclt with 
Heгcules knot in the centeг. Dcnse and ratheг еlаЬ
огаtс folds of dгess and cloak suggest classical 
modcls. Palla, which covered Ieft shouldeг and 
arrn, is depicted in curvcd folds going acгoss the 
abdomen and then falling оvег the bent left arm. 
Even though the statue is headless according to the 
treatment of back sidc we cou ld conclude that shc 
was baгeheaded while absence of haiг Iocks indi
cates а bun but unfortunately we do not know 
which typc of bun it was. 

Damagcs and lack ofattributcs make identifi
cation difficult. Whcthcr this statue rcpгesents 

goddcss Nemcsis, Demeter, Perscphone, Tychc, 
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one of Charites or one of Muses it is difficult to 
say. lt \VЗS ccrtainly produced during the 2nd centu
ry, in the time of Antonines, in some of neighbor
ing provinces ог it \\1as imported from Jtaly. Ifboth 
sculptures were made as portrait statues of the 

deceased \Vhat is most ргоЬаЫе then it is no \VOn
der that they \vere found in the mentioncd агеаs. 
Therefore, thcy illustrate cultural and rcligious 
character as \Vell as social and class status of indi
viduals and prosperity of particular town. 
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