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ОЛОВНЕ ИКОНЕ ПОДУНАВСКОГ КОЊАНИКА 

ИЗ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

У Београду, у античком Сингидуну

му и на широј територији града, нађено 

је више примерака мермерних и олов

них икона на којима је представљен 

садржај једног мистичног култа. У лите

ратури јс он познат као култ "подунав

ских коњаника". 1 Његово име би по 

мишљењу Љ. Зотовић требало проме

нити у култ посвећен лунарној богињи.2 

Окосницу иконографске представе 

чини женска фигура - богиња, чије су 

име и функција непознати (поређена је 
са Кибелом, Анатис, Епоном, Луном и 

др. женским божанствима). Богињу 
фланкирају један или два коњаника, а 

испод копита коња представљени су или 

људска фигура или риба. Поред ових ос

новних елемената, на овим споменици

ма ес срећу многи иконографски мотиви 

познати из Митриног култа, као и из 

1 Споме11ици овог култа од стране првих ис
траживача на:тва11и су трако-митријским, пос

всhсни Каб11рима или Дноскурима, а Д. Тјудор 

употребљава назив култ дунавских коњаника. 

Видети 11апомсне 4, 5, 6. 7 и 8 у овом раду. 

' Главно божанство којем је култ и посвеhен је 
лунарна богиња, док су коњаници божанства 

нижс.:1· ранга у од1юсу на богињу, тако да име 

" култ подунавских коњаника". које указује да С} 

коњающи главна божанства култа, није одгова

рајуh11 Zotovic Lj ., Thc Cult of Lu11ar Goddess or the 

култа Диоскура, Кабира. Трачког коња

ника. Све ово указује на то да се ради о 

једном синкретичком култу чији се спо

менци датују од П до IV века,3 а иконе на 

којима је он представљен најчешће се 

налазе у Панонији, Дакији, Горњој Ме

зији, док су у Норику, Далмацији, Доњој 

Мезији и Тракији много ређе. 

Интересовање за споменике овог 

култа датира још од друге половю-~е XLX 
века. Од тог времена све до данас - атри
буција, порекло, време настанка, намена 

и ко су били поштоваоци овог култа, 

главна су питања којима су се бавили 

многобројни истраживачи. Крајем XIX 
века Антонеску' је саставио први корпус 

до тада познатих споменика, и култ по

дунавских коњаника повезао са култом 

Кабира. Његово мишљење подржао је 

Новотни~ који је коњанике идентифико-

Cult of DanuЬian I lorscman, СiТt.арш1ар XL/X, Бео
град 1998, 75. 

·' Tudor D., Corpus Monumentorum Re/igionis Equitum 
Daлuvinorum ЈТ, Leiden 1976, 83. 

4 Поповиh И., Један доњопанонскн центар за из

раду оловних икона подунавских коњаника, 

Зборнщ.. flapo9нo'i Музеја Xll-1. Београд 1986, 
113. 

~ Nov•otny Е., iVisscnschafiliche Mitteilungen aus Bos 

nl(:n und l/crzego\'>'ina Ј V, Wicn 1896, 206. 
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вао са Кабирима или Диоскурима, а бо

гињу са Деметром. Затим следе радови 

Хемnела,h Будаија' и других, који he пос
лужити Тјудору8 да прикупи и објави све 

споменике овог типа. Он је, 

проучавајући иконографски садржај и 

порекло споменика са представом култа 

подунавских коњаника, покушао да про

тумачи њихов садржај и направи њихову 

типологију. Његово мишљење је мање 

или више прихваћено од стране аутора 

који су се бавили овим споменицима.9 У 
радовима И. Искре Јаношиh111 и Л. Ок

сеншлагера11 обрађене су оловне 

плочице и дата њихова типологија, која 

нам је послужила као основа да иконе о 

којима ћемо нешто више реhи у даљем 

тексту сврстамо у одређене типове зас

тупљене на доњопанонском и горњоме

зијском простору. 

6 Hampel Ј ., Archeologiai Enesito XXI 1, 1903 (у даљем 
тексту АЕ), 305- 365; ibld, АЕ XXV, 1905, 1- 16, 
116-126; ibld, АЕ XXXI, 1911, 409-425; ibid, АЕ 
XXXll, 1912, 330-352. 

7 Buday, Dolgozatok ЈУ, 1928, 146. 
8 Tudor D., Corpus Monumentorum Religionis Equitum 

Danuvinorum 1, Lcidcn 1969; ор. cit., 1976. 
9 lskra-Jano~ic 1., Ri1nske votivne plocice od olova u Ju

goslaviji, Opuscu/a Archaco/ogica VI, Zagreb 1966 , 
49-68; Ochscnscfllagcr E.L., Lead plaqucs of thc Da
nubian Horsemcn typc at SiП11ium, Sirmium 11, Beo
grad 1971, 55; Зотовиh Љ., Три оловне 11коне из 
збирке Музеја града Београда, Сiйаршюр 
XXIV-:XXV, Београд 1975, 33-44; ор. cit., 1998, 63-
75; ор. cit" Оловне иконе са тер~порије Вимина
ција, Vestigatio vctvstatis, Београд 2001, 167-178 ; 
Бојовиh Д., Митрине иконе и иконе подунав

ског и трачког коњаника из Сингидунума, Ста

ринар XXVlll-XXIX, Београд 1979, 135-142; 
Прилог проучавању култа подунавских коњани

ка, Ciiiap1111ap XXXll, Београд 1983, 79; Поповић 
И .. Споменици култа подунавских коњаника из 
Народног музеја у Београду, ЗНМ XI 1, 1983, 
53-66; ор. cit., 1986, 113; Нове оловне иконе кул
та дунавских кјоњаника из Сирм11јума, Стари
нар XXXlX, Београд 1988, 105-116; Нове оловне 
иконе култа ду11авских коњаника из С11рмијума 

и Сингидунума, Гоgт11њак Граgа Бeozpaga 
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У античкој збирци Музеја града 

Београда налази се једна мермерна, јед

на бронзана и осам оловних икона култа 

подунавских коњаника. Колекција је 

последњих година обогаћена са две нове 

(бр. 2 и 4), поред којих hемо нешто више 
рећи и о још две (бр. 1 и 3), које до сада 
нису детаљно публиковане. 12 

1. Потпуно очувана, оловна икона (инв. бр. 
АА-4389) пронађена је приликом топограф
ских истраживања у близини канала " Вели

ки Бегеј" код Војке, на локалитету "Јарков

ци"" (сл. 1). 
Диме11з11је: висина 12,3 ст, ширина 9,8 ст. 

Плочица је правоугаоног облика, 

њен горњи део се завршава са три за

обљена рога - забатом и акротеријама, а 
бочне стране су уоквирене рељефн11м 

X:XXVll, Београд 1990, 57; Радионица оловних 
предмета или светилиште култа дунавских 

коњаника у Виминацијуму, Viminacum 7, 
Пожаревац 1992, 29; Круниh С., Необјављене 
иконе подунавских коњаника из збирки Музеја 

града Београда, CiUapuнap XLV-XLVI, Београд 
1995, Ј 63; Јовановић А., Нумизматичке белешке 
уз култ подунавских коњаника, Hy.~uзмllili11чap 

21, Београд 1998, 12. 
'° lskra J ano~ic 1., op.cit., 49-68. 
11 Ochscnschlagcr Е. L., ор. cit., 52- 55. 
12 Оловна икона из Војке {бр. 1) први пут је 
објављена у раду lskrc-Jano~ic 1., ор. cit., 60, а за
тим у радовима Dimitrijev1c D., lstrazivanje rim
skog lrmesa u istocnom Srcmu s posebnim osvrtom па 
pitanje komunikacija, Osijelki Zbomik Xll, Osijck 
1969 (у даљем тексту 1969а), 84, sl. 3; Дабижиh 
М., Cegaлt лшлен11ја Зел~у11а, 1978, 23; Tudor D., 
ор. cit., 1976, 16; Плочицу ю Прогара (бр. 3) по
миње Dimitrijevic D., Progarski vinogradi i Bastinc, 
Progar, Zcmun - rimska nalazi~ta, Aгheolo~ki pгegled 
1 /, Bcograd 1969 (у даљем тексту 1969Ь). 171, Т. 
XLVI, sl.1; Gabri~evic М., Olovna plocica sa prcdsta
vo1n dunavskih konjanika iz Velike Obarskc, С/алсi i 
grada 78 kultumu istoriju istocne Bosne IX, Tuzla 
1972, 56, nap. 9. 

13 Dimitrijcvic D., ор. cit., 1969Ь, 84. 
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Сл.1. 

Fig. 1 

листоликим низом, који представља сту

бове са назначеним капителима. Сцене 

су приказане у три, пластичним трака

ма, јасно одвојене зоне, а и сам забат је 

испуњен фигурама. У средини је Сол са 

зракастом круном на глави, у четворо

прегу. Десно од њега је приказана биста 

Луне, а лево биста Сола. 

У првој зони, у средини, је пред

стављена богиња у дугом потпасаном 

хитону, са рукама спуштеним низ тело 

којима држи крајеве разапете мараме 

(можда крајеве хаљине који образују не
ку врсту мараме или кесе). Дуги крајеви 
ове тканине висе у наборима. Лево и 

десно од ње приказана су два коњаника 

који је поздрављају подигнутом десном 

руком. Јахачи су обучени у хитоне са 

огртачима који лепршају иза њих. Леви 

14 lskra- Jano§ic 1., ор. cit., 53. 
15 l skra-Jano~ic 1., ор. cit., 54, Т. V, sl.1 ; Dimitrijevic О., 

ор. cit., 1969а, 83, s l. З; Tudor D., ор. cit., 79, 135. 
16 lskra-Jano~ic l., op.cit., 54, Т. У, sl.2; Tudor О., ор. cit., 

1976, 15, 211; Половиh И., ор. cit., 1983, 56, сл . 2. 

јахач на глави има фригијску капу. Под 

копитама левог коња налази се људска 

фигура која лежи на леђима, а под копи

тама десног - риба. Иза левог коњаника 
стоји наг ратник, који у десној руци 

држи копље, а у левој штит. Иза десног 

коњаника је женска фигура (Немеза) у 

дугом потпасаном хитону. Њена десна 

рука је савијена у лакту и подигнута у 

правцу браде. 

У другој зони централну представу 

чине три обучене људске фигуре, које 

стоје поред стола преко којег се налази 

богато наборана тканина а на средини је 

тањир са рибом(?). На столу се испред 

средишње фигуре, која има подигнуту 

десну руку, налазе чаша и још неки 

предмет, а лева и десна фигура држе ру

ке над столом. Десно од ове сцене су 

приказане три наге мушке фигуре, које 

се држе за руке и прилазе столу. Лево од 

стола се налази дрво о које је обешена 

животиња, највероватније ован. Њој јед

на од две особе које стоје поред дрвета 

вади утробу, а испод овна је посуда. Дру

га особа на лицу има овнујску маску и 

посматра овај призор. 

У трећој зони, са лева на десно, при

казани су троножни сто, на којем се на

лази тањир са рибом, бакља, лав у се

дећем положају, кантарос, уздигнута 

змија , корњача (?),петао и бакља. 

Плочица припада типу П - Дивош. 14 

Аналогије: Дивош,15 Србија - непоз

нато место налаза, 16 Osceny,17 Бељин код 

Шапца,18 непознат локалитет (налази се 

у: Museum of Art and Archaeology, Unversi
ty of Missoшi-ColumЬia) . 19 

17 Tudor О., ор. cit., 1969, 80, 1 Зб. 
18 Половиh И. , ор. cit" 1986, 117, сл.14. 
19 Lane E.N" Six Plaques of the Danubian-Rider Cult, 

Muse XXVIJ- XXVl!I, Columbia (Missouri) 1993-
1994, 61 , Fig. 6. 
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2. Фрагмент оловне иконе (инв. бр. АА-

4712), непознато налазиште, откупљен од 
Велимира Челекетића (сл. 2). 
Димензије: висина 5,6 ст , ширина 2,95 ст. 

Сп. 2. 
Fig. 2 

Икона је била правоугаоног облика, 

а претпостављамо да је припадала ис

том типу као и претходна. Бочне стране 

су биле украшене рељефним листоли

ким мотивом. Очуван је само десни угао 

другог и трећег иконографског приказа. 

У доњој зони је приказан петао, а изнад 

њега бакља. У горњој зони су приказане 

три наге мушке фигуре у стојећем ставу. 

Аналогије: види претходни приме

рак. 

92 

3. Потпуно очувана оловна икона (инв. бр. 

АА-4388), откривена на имању Бошка Ер

дељана 113 Проrара:!0 (сл. 3). 
Димензије: висина 9,3 ст, ширина 7,8 ст. 

Плочица је правоугаоног облика са 

полукружном едикулом, коју образују 

два тордирана стуба са коринтским ка

пителима на које се ослања лук 

украшен јајастом кимом. Изнад лука су 

у угловима представљене две херал

дички постављене змије и по једна звез

да иза њих. У увијеним телима змија се 

налазе кружне перфорације које су 

највероватније служиле за причвршћи

вање иконе. 

Сцене распоређене у четири зоне су 

приказане у оквиру едикуле. 

У горњој зони је Сол на квадриги, са 

зракастом круном на глави. Сол је 

обучен у тунику са огртачем закопча

ним на грудима. Десном испруженом ру

ком он поздравља свет, а у левој држи 

куглу. Лево и десно од Селове главе на

лази се по једна звезда. 

У другој зони централно место зау

зима богиња обучена у дугу опасану 

хаљину. У рукама спуштеним поред те

ла држи неке неодређене предмете. Ле

во и десно од ње се налази по један 

коњаник. Леви на себи има тунику и 

хламиду, а на глави фригијску капу. Ис

под копита његовог коња се налази ве

лика риба (или делфин). Иза коњаника 
је приказан војник са копљем у једној и 

штитом у другој руци, а на глави има 

шлем. Десни коњаник на себи има хла
миду која лепрша иза његових леђа, а 

испод копита коња се налази нага људ

ска фигура, која лежи потрбушке. Иза 

коњаника је женска ф11Гура обучена у 

дугачку хаљину, са подигнутом десном 

руком. 

:!!i Dimitrijevic D., ор. cit., 1969Ь, 171, Т. XLVI, sl. 1. 
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Сл.3. 
Fig. 3 

У средини треће зоне је округао сто 

за којим седе три фигуре. Прекривен је 

тканином са ресама, а на њему се налази 

риба (?). Десно од стола су два нага мла
дића који се држе за руке. Са леве стра

не је дрво са седам грана о које је 

обешена нека животиња (ован). Њој је-

21 1-.kra Jano~ic 1 .. op.c1t .• 52. 

~ Ochsenschlagcr E.L" op.cit" 53. 
23 Tudor D., ор. cit" 1969. 30. 50: Tudor D., Ca,·al1eri 

daпuЬiani. Ephemcns Dасоготапа Vll. Roma 1937, 
332; \\'cпzcl М .. Somc rclicfs outside the Vjetrcпica 
Са,·с at za,·ala. Ctliapшtпp Xll. Београд 1 %1. 24. 
Fig. 3: Поповић И., ор. cit.,1983. 57. сл. 5. 

24 Поповиh И .• ор. cit" 1983, 59. сл. 8. 

'
5 l loffillcr V .• Olovпa plocica sa zav1etnim rcljefom iz 

Srpske М 1tro" 1сс. Vjcsnik Hr. atskog aг/Jco/v;J..og 
dru~t1'i1 n.s. VIJI, Zagrcb 1905. 119. sl. 2; lskra Ја 
noiiic 1 .. ор.са" 52, Т. !. sl. 1: Tudor D .• ор. cit .. 1969, 
77~ 7R, РЈ. LXlll, 133. 

~h Tudor D .• ор. cit.. 1969, 76: Поповић И .. ор. 
cit . .l 9H6. 1Ј4, сл. 1. 

=1 lskra- Janosic 1" ор. cit .. 53: Tudor D .. ор. cit .. 1969, 
35; Tudor D .. ор. cit. 1976, 14: Piletic D" \'csnik 
\'ojnog тид'}а 15. Bcograd 1969. 28. sl. 36. 

дан човек вади утробу, док се иза њега 

налаз11 друга људска фигура. са ов

нујском маском на глави. која посматра 

овај призор. 

У последњој. четвртој зони, праћени 

са лева на десно, приказани су следећи 

симболи: троножни сто са рибом, лав 

који лежи, кантарос, змија и петао који 
стоји на крајњем делу тела змије. 

Плочица припада типу I - Даљ, варијан
ти Б,' 1 односно типу 1. варијанти Ц." 

Аналогије: Београд.23 Накучани код 

Шаnца,24 Доњи Петровац (2 ком.),~' Ба
т11на,z1; Ћуприја (3 ком.),'' Шуљам.z' 

Мачванска Митровица~ (2 ком.), Ви

зић, • Внтез,11 Сисак,3~ Сремска Митро

вица (лок. 28),11 Tas Fovenypuszta,ч Dunas
zekcso,1~ Inteгcisa,3h Виминацијум (3 
ком.),' Качарево.:~н непознат локал11тет 
(налази се у: Museшn of Art and Archacolo
gy. University of Missouri-ColнmЬia). 39 

zs lskra Janosic 1 .. ор. cit .. 53: Tudor D" ор. cit .. 1976. 

1 R: Oclћcпschlagcr [. L .. ор. cit" 53, PI. 11. sl. 3. 
;:-1 lskra- Janosic !., ор. cit .. 53: Ochscnschlagcr Е. L" ор. 

c1t., 53. Pl. 11. sl. 4: Tudor D .. ор. cit" 1976, 17 

'
11 Dorn А., Zпа~ајпi arhcoloski nalazi, Og/cdi, Yukovar 

1960, 33 34; lskra-Janosic 1 .• ор. cit, 1. 52, Т. 1,sl. 2. 
11 lskra Jano~1c 1 .. ор. c1t., 52. 
32 Tudor D" ор. cit" 1969, 93. 

.н Поnовнh И .. ор. cit.,1986, 115, сл. 2. 
34 Tudor D., ор. cit .• 1969 . 93. 

)~ ll>id .• 75 76. 

·"' !Ьid .• 72; Fitz Ј .. /11tcrcisa 11, Budarcst 1957, 385, nr. 

37. Taf. LXXVI. 3. 

-'
7 Поnовиh И .. ор. cit .• 1992. 30-31. сл. 1. 2 11 3. 

~ Поn-Лазнћ С.. Још једна икона подунавског 
коњшшка откривена на територији југословен

ског подунавља. 36орнш: Иciliop11jcкoi .•1узеја 

Србије 29-30. Београд 1998. 123-125. 
39 Lanc Е. N., ор. cit" 60. fig.5. 
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4. Оловна икона (инв. бр. АА-4867) про
нађена је у атару села Угриновци. Поклон 

Музеју града Београда од Велимира Челе

кетића (сл. 4). 
Димензије: пречник 7,8 cm. 

Сл.4. 
Fig. 4 

Плочица је фрагментована, недос

таје десна половина. Кружног је облика 

са двоструким рубом. Спољни руб чини 

орнамент у виду рибље кости, а уну

трашњи је у виду пластичних бобица. 

Приказ је смештен у три зоне. 

У првој зони су видљиве биста Сола 

са зракастом круном на глави и богиња 

Немеза која стоји на пиједесталу, 

обучена у дуг потпасан хитон. Са њене 

десне стране се највероватније налазила 

40 lskra-Jano~ic 1., ор. cit., 56. 
41 Ochseпschlager Е. L., ор. cit., 54. 
42 Поповиh И., ор. cit., 1992, 35, бр. 16, 17 и 18, види 

нап. 79; Зотовиh Љ., ор. cit., 2001, 172, сл. 9 и 10. 
43 Jaпosic 1., ор. cit., 56 (6); Ochseпschlager E.L., ор. 

cit., 54, PI. 111/6; Tudor D., ор. cit., 1976 , 18, по. 221. 
44 Шарановиh-Светек В., Прилог познавању рим
ских оловних плочица, Ра9 Војвођанских Музеја 

30, Нови Сад 1987, 113, сл. 1; lskra-Jaпosic 1., ор. 
cit., 56, Т. Vl, sl 4; Tudor D., ор. cit., 1976, 15, по. 213. 
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биста Луне. Изнад Сола је приказана ов

нујска глава (?), а лево од њега тро
ножни сто на коме се налазе чаше. 

Централну представу друге зоне 

чини женско божанство у дугом хитону, 

са марамом раширеном преко крила. 

Лево и десно од ње су коњаници, који је 
највероватније поздрављају подигнутом 

десном руком. Леви коњаник, са фри

гијском капом на глави, на себи има ту

нику и хламиду која лепрща иза њего

вих леђа, а испод копита његовог коња 

је људска фигура која лежи. Иза коња

ника је петао који стоји на означеном 
тлу. Од коњаника који се налазио десно 

од богиње видљиве су само ноге њего

вог коња. 

У треhој зони са лева на десно, 

видљиви су: један нејасан предмет и, 

највероватније, део људске фигуре која 
вади утробу овну који је обешен о дрво. 

Плочица припада типу IV - Мачван
ска Митровица, варијанти Б,40 односно 

типу Ш.41 

Аналогије: Виминацијум (6 ком.),42 

Прхово,43 Јарак,44 Мачвански Прњавор 

код Шапца ,45 Сремска Митровица,46 

Доњи Петровац,47 Сисак,411 непознато на

лазиште у Панонији ,49 непознато нала

зиште (чува се у Народном музеју у Бео

граду),su Carnuntum,51 непознато нала

зиште (налази се у: Museum of Art and 
Archaeology, University of Missouri - Co
lumЬia).52 

45 Круниh С., ор. cil., 166, сл. 3. 
46 Tudor D., ор. cit., 1976 , 16, по. 216; Ochscпschlager 

E.L., ор. cit., 55, по. 12, PI. IV/8. 
47 Поповић И., ор. cic., 1988, 111, сл. 11. 

~ Hampel Ј., ор. cit., 1903. 355, sz. 60; HoffiJler V., ор. 
cit., 1905, 124, sl. 7; Tudor D., ор. cit., 1969, 91, по. 162. 

49 Tudor D., ор. cit., 1969 , 94, по. 171. 

.'>U Поповиh И., ор. cit., 1983, 59, сл. 9. 
51 Tudor D., ор. cit., 1969 , 87, РЈ. LXIX, 151. 
52 Lапе Е. N., ор. cit., 57, Fig. 2. 
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Овде приказане оловне иконе пред

стављају већ добро познате типове у 

доњопанонском - горњомезијском ре

гиону. Представе на њима су дате у 

четири или три зоне, без обзира на 

облик иконе. Горња - целестална зона 

симболизује небески свод. У њеном ок

виру су најчешће приказане бисте Сола 

и Луне у угловима и оне немају устаљен 

положаГ3 или је приказан Сол у квадри

ги, звезде и змије. 

Друга зона илуструје мистичан 

садржај култа. У њој централно, и увек 

исто место заузима богиња, фланкирана 

паром коњаника који могу бити полубо

гови, несумњиво нижег ранга од ње.54 

Међутим, ни представа богиње, ни 

коњаника није типизирана. Богиња је 

обучена у дугу хаљину, негде држи руке 

спуштене поред тела или испред себе 

придржава крајеве тканине која обра

зује неку врсту кесе.55 Оба коњаника но

се оријенталну одећу, или само један од 

њих, док је други приказан као римски 

војник. На нашим иконама леви коња

ник на глави има фригијску капу, која 

такође није била обавезан додатак уз 

оријенталну одећу. 

Испод коњаника се обавезно налазе 

фигуре побеђених, симболисане антро

поморфним или зооморфним облицима, 

sJ Уобичајена је иконографска поставка са бис
том Сола на десној страни и Луне на левој. 

Међутим, јавља се и инверзни приказ, посебно 

на споменицима са простора Доње Паноније и 

Горње Мезије, као што је то случај на нашим 

плочицама бр. L и 4. 
54 Назив култ подунавских коњаника указује на 
то да су главна божанства којима је он пос

веhен коњаници, а не богиња, а самнм тим да су 

и божанства вишег ранга, што је Љ. Зотовиh 
покушала да оповргне и докаже управо супрот

но (Zotovic Lj " The Ct1lt of Luпar Goddess or the 
Cult of Daпubian Horseman, Ciliapuнap XLIX, Бео
град 1988, 63-75). 

чије место такође није устаљено. Веома 

је значајно то што се приказ рибе испод 

ногу коњаника јавља тек на металним 

иконама, док су на иконама од камена, 

по правилу, приказане само наге или 

обучене људске фигуре. 

Иза коњаника су, скоро по правилу, 

приказани асистенти - ратник и Немеза, 
или мушка фигура и петао, као што је 

то случај на плочици из околине села 

Угриновци. Петао, атрибут бога Сунца, 

птица хтонског и апотропејског карак

тера, обавезан је симбол култа, чије 

место на икони није било устаљено, а 

најчешће је приказиван у доњој зони. 

Постојбином петла се сматра Индија, 

где је био посвећен Сунцу, Месецу и ва

три. Појава тог симбола датована је у 
период око 3 000 године п.н.е. У Азији је 

у миту, и религији такође, то птица пос

већена Сунцу, а под утицајем Истока и у 

хеленској митологији је петао сматран 

сунчевом птицом.56 У грчкој митологији 

је петао посвећен богу Хелију, а у рим

ској митологији многим хтонским 

божанствима - Персефони, Хермесу, 

Асклепију, Селени.57 На његово соларно 

обележје и везу са хтонским божанстви

ма указују многобројни споменици, као 

што су нпр. Антифонова стела, надгроб

ни споменик Харпија, сепулкрални спо-

55 Овакав приказ се скоро искључиво јавља на па
нонским оловним примерцима - типови Даљ, 

Дивош, Мачванска Митровица, варијаната Б. 

А. Јовановић је покушао да покаже иконо

графску везу ових споменика са представама на 

новцу цара Проба, коју сматра значајном за ис

траживање појединих аспеката култа подунав

ских коњаника (Јовановиh А., Нумизматичке 

белешке уз култ подунавских коњаника, Ну
.миз.маi/iичар 2L, Београд 1998, 22). 

56 Vukanovic Т. Р., Neolithic tcrra - cota cock ofKoso

vo. Врањсю1 Гласник Vll, Врање 1971, 6. 
51 Срејовиh Д. , Цермановић-Кузмановић А., 
Речник iрчке u р1шске .мш/iолоiије, Београд 
1979, 457, 475, 57. 
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меннк из Спарте. фигурине од теракоте 

из светилишта у Теби посвећеног Диос

курима. ~' Немеза као пратилац, на ико

нама из Војке и Прогара. или приказана 

између Сола и Луне, на икони из Угри

новаца, има веома важну улогу у култу 

подунавских коњаника. Њена рука при

нета устима означава ћутање и тајан

ствс1юст. Немеза је богиња која се бри

не и о равнотежи у природи, присутна је 

на свим местима где се крши правда. 

Она може да измени људску судбину, 

срећника да унесрећи, а зло претвори у 

највеће добро. У доба синкретизма. она 

постаје универзално божанство сродно 

Кибели, Адрастеји и Изиди.~У 

За трећу зону су карактеристичне 

три међусобно повезане сцене: криобо

лијум, банкет и наги младиhи на 

плочицама типа Дивош и Даљ. За разли

ку од ових, на кружним плочицама IV 
типа представљена је само сцена крио

болијума. Ован је такође имао веома 

важну улогу у овом култу. Приказиван 

је као жртвена животиња у сцени крио

болијума, чијим се жртвовањем uбе

збеђивало циклично рађање и плодност, 

а маска коју носи један од учесника у 

жртвеном обреду је вероватно овнујска. 

Једно од објашњења приказа у трећој 

зони је да се ради о посвећењу у мисте

рије култа, и да међу мистима постоји 

одређена хијерархија. Међутим, на 

плочицама типа Мачванска Митровица 

приказани су само жртвовање овна и 

човека са овнујском маском на лицу, а 

сцена банкета је потпуно изостављена. 

Мора се поставити питање није ли то 

мало необично, с обзиром на то да је 

посвећење у мистерије одређеног култа 

~ Spпngcr А" Ј Jandbuch dcr Kunscgcsc/1ichtc, Leipzig 
1923, 206, 201. 

било неизоставан део ритуала и пут 

којим су морали да прођу сви они који су 

желели да у њему учествују? Нажалост, 

тренутно немамо довољно аргумената 

за одговор на ово питање. али сматрамо 

да би у даљим истраживањима требало 

размишљати у овом правцу. 

У четвртој зони, која симболизује 

подземни свет, приказани су главни сим

боли култа. Троножни сто. на коме се 

најчешће налазе риба, хлеб или чаше, 

највероватније је имао улогу олтара. 

Среће се на свим иконама овог култа. 

али његово место приказивања није ус

таљено, што се види на примеру наших 

плочица. Поред троножног стола, при

казани су змија, кратер и лав, који сим

болизују три природна елемента -
земљу, ватру и воду затим бакље и пе

тао. 

По мишљењу И. Искре Јаношиh, 

најквалитетнију ликовну и техничку 

обраду показује тип Дивош, који је 

рађен врло прецизно. што се примећује 

у изради детаља, доброј организацији 

простора и складним пропорцијама фи
гура. Иза овог следи тип Мачванска Ми

тровица, код којег је понекад нарушен 

пропорционални однос фигура (нпр. 
изузетно велике бисте Сола и Луне у од

носу на фигуру богиње). Даљски тип та

кође показује врло солидну израду, али 

су примерци варијанте Б моделовани 

лошије, са далеко мањим осећајем за 
ред./,(' 

Већина икона овог култа спада у 

случајне налазе, што се односи и на 

наше иконе, тако да постоје различита 

мишљења о њиховој улози. Нски ис

траживачи сматрају да су служиле као 

~· Срсјов11h Д., Цермановиh-Ку-Јмановиh А., ор. 
cic., 282. 

N• lskra Jano!iic 1 .• ор. с11 .. , 58. 
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амулети, док други сматрају да су мање, 

лакше иконе имале профилактички ка

рактер, а да су велике, камене и метал-. . 
не, стаЈале у Јавним или приватним 

објектима намењеним култу.61 

Оловне плочице са рељефним при

казом изведеним у четири зоне унутар 

едикуле, КОЈИМа припада плочица из 

Прогара, спадају у тип веома добро зас

тупљен у области Доње Паноније. Цен

тар њихове производње се највероват

није налазио у Сирмијуму, где су из
рађиване током III века, а можда и кас

није. У истим радионицама су најверо

ватније настале и правоугаоне иконе са 

забатом и акротеријама, познате само 

из Дивоша, Војке, Бељина код Шапца и 

са два непозната локалитета. Међутим, 

не треба искључити ни могућност да су 

плочице типа 1 и N израђиване у радио

ницама Сингидунума. Недавно је пот

врђено да су израђиване и у Вимина

цијуму, чему у прилог иде велики број 

пронађених икона као и калуп за израду 

плочица типа Мачванска Митровица. 

На основу до сада пронађених примера

ка, не може се прецизно одредити који 

су типови плочица карактеристични за 

поједине радионице. За сада није могуће 

решити све проблеме везане за ове спо

менике. Многобројна питања чекају од-

61 Tudor D. , ор. cit., 1976., 70, види нап. 129. 

говор. Да ли се ради о култу посвећеном 

подунавским коњаницима, лунарној бо

гињи или деификованој царици? Зашто 

нема епиграфских завета, јер знамо да 

их имају скоро сви споменици посвећени 

Трачком коњанику, Митри, Јупитеру 

Долихену и други који су егзистирали у 

време општег религиозног синкретиз

ма? Да ли је реч о тајанственом култу, 

забрањеном у односу на званичну рели

гију царства? Да ли је на кружним ико

нама типа Мачванска Митровица ( одно
си се и на иконе типа Попинци, Београд 

1и2, Чалма)62 изостављена сцена банке
та услед ограниченог простора? 

На крају да поновимо закључак ра

нијих истраживача: панонска област и 

горњомезијско Подунавље чине зајед

ничко подручје, на коме је од првих де

ценија ПI до почетка IV века цветао син
кретички култ подунавских коњаника, 

чији споменици чине јединствену групу 

налаза. 

Налази икона подунавских коњани

ка, чести дуж целог дунавског лимеса , 

указују на то да је носилац овог култа 

била римска војска, и да је он, прихваћен 

од стране локалног становништва, имао 

доминантну улогу све до прихватања 

хришћанства као званичне религије. 

62 lskra-Jano~ic 1., ор. cit., 54, 56, 57. 
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ЈЕЛЕНА ВАСИЋ 

LEAD ICONS OF DANUВIAN HORSEМAN 
FROM BELGRADE СIТУ МUSEUМ 

Јеlепа Vasic 

Мапу syпcгetistic cults апd amoпg them cult 
of the DanuЬian horseman wеге honoгed iп tће 

peгiod of Roman domination iп Siпgidu11um. Jts 
mystical сопtепt is гергеsепtеd оп icoпs-taЫets 
made of lead, bronze and mагЫе. Focus of icoпo
graphic гepгesentation is female figuгe-goddess 

saluted Ьу опе ог t\vo hoгsemeп. 
Aпtique Collectioп of Belgгade City Museum 

has few lead icoпs, опе made of bronze апd опе 
made of mагЫе. Јп this work we descгiЬed two 
пewly acquiгed lead icoпs (по 2 апd 4) as well as 
some otheг tlзat have поt Ьееп puЬlisћed iп detail 
(по 1 апd 3). 

Sceпes оп the icoпs аге pгeseпted iп few sep
arate zoпes. Iп uррег- celestial zопе аге гергеsепt
еd busts of Sol апd Luпa апd betweeп them could 
Ье repгeseпted Sol iп quadriga, staгs апd sпakes 
апd оп the iсоп from village Ugriпovci iп addition 
is repгesented the goddess most рrоЬаЫу Nemesis, 
thгee-legged tаЫе with glasses and above Sol is 
depicted гam's head. 

Second zone illustrates mystical сhагасtег of 
the cult and in this zопе goddess has central and 
always identical position. She is flanked with pair 
ofhorsemeп - demigods. Uпdег the hooves of their 
hoгses аге figuгes of defeated depicted as aпthro
pomorphic ог zoomorphic beings. Behind hoгse-
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mеп аге almost as а rule illustгated \Varrioг and 
Nemesis ог male figure and гooster, as it is the case 
оп the taЫet fouпd iп the viciпity of vi llage 
Ugгinovci. 

Оп the icons of Divo~ and Dalj type in the 
thiгd zone are illustrated thгee interrelated sceпes: 
гam-slayiпg (criobolium), feast апd пaked youths 
while оп ciгculaг icoпs of Macvanska Mitrovica 
type опlу scene of гam-slaying is depicted. 

Iп the fourth zопе, which гергеsепts the netheг 
woгld thc maiп symbols of the cu lt аге represent
ed. Tl1 гee-legged tаЫе where usually fish, Ьгеаd ог 
glasses аге arranged most рrоЬаЫу had the func
tion of altar. Next to the tаЫе аге represeпted 
sпake, cгater and lioп (symbolizing three natural 
elemeпts, earth, fire and water), toгches and roos
teг. 

Lead icons with represeпtation of DanuЬiaп 
ћогsеmап wеге most ргоЬаЫу pгoduced fгom fiгst 
decades ofthe 3n1 ceпtury uпtil the begiппiпg ofthe 
4'h ccntury iп Siгmium, S i пgiduпum апd 

Vimiпacium. Тhеу represent uпique group of fiпds 
fгequeпt along the Daпube Iimes. This fact iпdi
cates that pгomoter of the cult was Romaп arrny 
but the cult was embraced Ьу local populatioп and 
had domiпaпt role uпtil acceptance of Christiaпity 
as official rcligioп. 


