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Белешке уз археолошке стазе 
Леонтија Павловића

и овим при ло гом пра ти ћу пу то ка зја Ле он ти ја Па вло ви ћа, 
за ме те не тра го ве и на слу те отво ре но пре до че них на ста-
вља чи ма. ну дим не ко ли ко бе ле жа ка, под стак нут опо ме-
ном и на дом да па жљи вим иш чи та ва њем обим ног Па-
вло ви ће вог опу са мо же мо упо зна ти мно ге ар хе о ло шке и 
исто риј ске хо ри зон те и не до гле ђа. Су стиг нут без вре ме-
ном и по су ста ја њем сле ди ћу са мо три тра га, уз обе ћа ње 
да ћу се по но во вра ћа ти овом не де ре ћем и бе ри ћет ном 
из во ру.

Пр ва бе ле шка се од но си на опе ке са оти сци ма или цр те жи ма из му-
зе ја у Сме де ре ву. Па вло вић упо зо ра ва да „…сме де рев ски му зеј има 

око 30 те гу ла са пе ча ти ма и ра зним укра си ма: сло ва „S“, оти сак људ ског 
сто па ла, псе ће ша пе и свињ ских па па ка, цр теж се ки ре…“ (Па вло вић Л., 
1972, 63). оти сак људ ске стопaле озна ча ва пра ће ње бо жан ског тра га, од-
но сно иде ју ip sa de ae ve sti gia (Dun ba bin K. M. D., 1990, 87). Тра го ви псе ћих 
ша па обе ле жа ва ју Хер ме сов хо ри зонт бро је ва, од но сно тач ну ме ру и ко-
ли чи ну опе ка у јед ном се ту, а свињ ских па па ка из ве сну ле ги тим ност и 
успе шни по че так, ко ју жр тва сви ње обе ле жа ва у свакоднeвном жи во ту, 
кул ту, за кле тви, осве ће њу до ма и гро ба. Цр теж дво стру ке се ки ре при-
зи ва јон ски са крал ни мо тив или вр ли ну Ама зон ки ко ја озна ча ва вој-
нич ки vir tus. ме ђу тим, те ма ове бе ле шке су опе ке са сло вом „S“. не ке од 
њих има ју сле де ћу епи граф ску, а чи ни се и ико но граф ску кон сти ту ци ју: 
сло во „S“ сле ди сло во „о“ и на кра ју је ин верз но по ста вље но сло во „S“. 
Сти че се ути сак да је хе рал дич ка око сни ца „о“ – сун ча ни диск (?), то чак 
(?) – флан ки ран са две зми је из ви је не у фор ми сло ва „S“. ову хе рал дич ку 
струк ту ру ви део сам на јед ној опе ци са „бре сто вих ме ђа“ код Угри но ва ца 
(ди ми три је вић д., 1965, 153), на јед ном фраг мен ту ке ра ми ке уз при каз 
пса са ку ли не не кро по ле ви ше гро ба ља у ви ми на ци ју му (зо то вић Љ., 
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Јор до вић Ч., 1990, 27, сл.12), на не ко ли ко во тив них спо ме ни ка из де ме-
три них све ти ли шта у ма ло а зиј ским про ви ци ја ма Цар ства (Lo ve I. C., 1975, 
97) и ефе шким ци ста фо ри ма. ова еле мен тар на ико но ло шка по став ка 
мо же озна ча ва ти хтон ску сли ку: ре ду ко ва ну де ме три ну ко чи ју, ко ју ву-
ку две про пе те зми је. Слич на кон сти ту ци ја са две зми је су че ље не пре ма 
кру жном објек ту сре ће се у пред ста ви дра ко на и дра це не, ија трич ко-
со те ро ло шких бо жан ста ва – in ter pre ta tio gra e cae Аскле пи ја и Хи ги ја у 
Гор њој ме зи ји и ма ке до ни ји (ма рић р., 1933, 31, 85–87; Düll S., 1977, 257, 
260; Јо ва но вић А., 1997, 51–57). обје кат у сре ди ни, на чел но, мо же би-
ти то чак као из раз из ба вље ња Алек сан дра ве ли ког из пу сти ње Си ва у 
егип ту, ка да је ко ли ма сле дио пут две зми је во ди ље (дра кон и дра це на?) 
или ја је, атри бут ле чи тељ них бо жан ства, ка ко је то ис ка за но и на нов цу 
Сто ба (Јо си фов ски П., 2001, 86), и са мог дра ко на на спо ме ни ку из Тро-
ја ка (Vu lić N., 1937, 44). за ни мљи ви су при ка зи две зми је из ора хов ца и 
Ча шке у ма ке до ни ји, су че ље не пре ма ол та ру на ко ме је ја је, ко је ли че на 
сли ку ла ра ри ју ма и сви ја ли ште до ма ћег кул та (Düll S., 1977, no. 93, Abb. 
28–30). Пред ста ву две зми је, ан ти те тич ки по ста вље не у од но су на ја је – 
хе рал дич ку око сни цу – су сре ће мо и на ико но ма по ду нав ских ко ња ни ка 
ко је се по ве зу ју за со лар но- лу нар ни култ и ми тра и стич ко религиjско 
по и ма ње (Tu dor D., 1969–1976, №. 15, 29, 107). У окви ру ми три ног кул та 
за ни мљи ви су при ка зи зми ја ко је флан ки ра ју плам те ће ја је из ко га се 
ра ђа Ајон, пер со ни фи ка ци ја све вре ме но сти и по сто ја ног се ћа ња (Ver-
ma se ren M. J., 1956–1960, № 695). мо тив зми је и ја је та – пи ле у са ди о ску ра 

– ја вља се у ико но гра фи ји ових бо жан ских бли за на ца (Benoît F., 1957, 249). 
вра ћам се, ме ђу тим, фе ми ни ни ским аспек ти ма овог при ка за, али не у 
хтон ском, већ у со лар ном са крал ном ми љеу. на при ве сци ма из во тив не 
оста ве Nagyber ki-Sza lac ska, от кри ве не још кра јем XIX ве ка, ше мат ски су 
пред ста вље не сто је ће жен ске фи гу ре са зра ка стим кру на ма, ко је др же у 
ру ка ма – по пут го спо да ри це жи во ти ња – зми је у „S“ по ло жа ју (Facsády 
A. R.; 1994, 145 са ста ри јом ли те ра ту ром). Са жи ма њем ове сли ке до би ја 
се сун ча ни диск флан ки ран са две зми је у из ви је ном, сер пен тал ном ста-
ву. Жен ско бо жан ство са ра ди јал ном кру ном (co ro na ra di ta) мо гло би се 
опре де ли ти као ма или ди ја на; у овом кон тек сту је по себ но за ни мљив 
фраг мент ке ра ми ке из ви ми на ци ју ма, где се уз нат пис SOS по ја вљу је 
пас, ди ја нин култ ни пра ти лац (зо то вић Љ., Јор до вић Ч., 1990, 27, сл.12). 
У овом кон тек сту је за ни мљи ва пред ста ва изи де чи ји је тр бух су че ли-
ште две зми је, от кри ве на у култ ном ам би јен ту по зна тог ан тич ког ле чи-
ли шта Ad Me di am у да ки ји (Sa nie S., 2005, 68). Прет по ста вљам да цр теж 
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две зми је и ди ска на опе ка ма озна ча ва оп шту за шти ту – це ле стал ну и 
хтон ску – објек та у ко ме ће би ти угра ђе на.

на ред на бе ле шка од но си се на при ка зе пче ла на на ки ту из око ли не 
Сме де ре ва. ова кав на кит ни је бро јан; рас по ла жем са са зна њи ма о са мо 
два ова ква објек та: зла тан пр стен из Се о на и по зла ће на игла из вра но ва. 
Пр стен из Се о на ви део сам у нео бич ним окол но сти ма пре три де це ни-
је. на и ме, на ис пи ту из кла сич не ар хе о ло ги је био сам у ко ми си ји ко јом 
је пред се да вао про фе сор м. Га ра ша нин. У јед ном тре нут ку ка да је би ло 
ре чи о ан тич ком на ки ту, сту дент је из ва дио из за мо туљ ка зла тан пр стен 
са ге мом на ко јој је би ла пред ста вље на пче ла. По де лив ши са на ма ди ле-
ме око ти по ло ги је и да то ва ња, ре као је, с пу зда њем, да пр стен по ти че из 
јед не гроб ни це или сар ко фа га у Се о на ма. нео бич не окол но сти су сре та 
са овим ле пим објек том, оста ле су ми у трај ном се ћа њу. Пр стен је био 
ма си ван са ши ро ком ал ком и елип со ид ном гла вом, где је умет ну та ге ма 
са пред ста вом пче ле; пр стен би при па дао мла ђој ва ри јан ти ти па II  по 
кла си фи ка ци ји ива не По по вић ко ји се мо же да то ва ти у дру гу по ло ви ну 
II  или по че так III  ве ка (По по вић и., 1992, 10). По сред но, чи ни се да овај 
пр стен по ми ње и Ле он ти је Па вло вић. на во ди да је још 1918. у Се о на ма 
на ђен ка ме ни сар ко фаг са два по кој ни ка, а од при ло га пар злат них на у-
шни ца и злат ни пр стен – ве ру јем овај о ко ме пи шем (Па вло вић Л., 1972, 
48–49). Сар ко фаг је имао нат пи сно по ље, оиви че но ре ду ко ва ном па нон-
ском во лу том, а у ни ша ма са стра не два ге ни ја жа ло сти, сли чан оно ме 
ко ји је на истом ло ка ли те ту от кри вен 2001. (мир ко вић м., 2006, 13–14). 
Сар ко фаг по ти че из по ме ну тог пе ри о да: крај I I  – по че так III  ве ка, од но-
сно из пе ри о да ка да је кре ма ци ја до ми нан тан на чин са хра њи ва ња. ин-
ху ма ци ју су ко ри сти ли до се ље ни ци из ис точ них про вин ци ја (Jo va no vić 
A., 2006, 35–36). Пче ла – атри бут и сим бол Ар те ми де ефе шке – би мо гла 
ука зи ва ти на до се ље ни ке из јон ског де ла ма ле Ази је. овај мо тив ре ги-
стро ван је и на злат ном пр сте ну из бо га те гроб ни це из пе ри о да II–III  век 
у Тре би чу код Со ко ба ње (Pe tro vić P., 1968, 133), као и у не ко ли ко гро бо ва 
из по ме ну тог пе ри о да у Грч кој (ΑΔ, 22, 1967, 227, т. 160). У гроб ни ци из 
вра но ва, осли ка ној гир лан да ма – мо ти вом пре у зе тим са ма ло а зиј ских 
сар ко фа га – про на ђе на је и по зла ће на игле са гла вом у об ли ку пче ле (ву-
ле тић м., 1970, 7–9). Гроб ни ца је, на осно ву број них при ло га, да то ва на 
у крај I I  – пр ва по ло ви на III  ве ка. Слич на игла про на ђе на је у Гор си-
ју му у про вин ци ји Па но ни ји, где су ре ги стро ва ни на кит и над гроб ни 
спо ме ни ци са пче ла ма или ко шни ца ма (Bánki Zs., 1980, 179, Abb. 11/158). 
Пче ла има зна чај ну уло гу у се пул крал ном кул ту ан тич ког пе ри о да. мо же 



14

Александар Јовановић

обе ле жа ва ти ме сто ула ска (и из ла ска!) из под зе мља, од но сно иде ју по-
врат ка; оту да се мо тив пче ле на ла зи на нов ци ма Ар те ре на кри ту или 
Ју ли са на ке о су где се сма тра ло да по сто је про ла зи ка до њем све ту и Си-
ла ску (SNG, Ar go lis–Aegein islands, Cop. 338–340, pl.7; 542, pl. 11; 655–660, 
pl. 14). на нов ци ма по је ди них ма ло а зиј ских гра до ва (ери те ра, Сард) 
на ла зи се уз Хе ра кла ње го во оруж је и озна ча ва апо те о зу и вр ли ном за-
слу жен пут ка олим пу и не за бо ра ву (SNG, Ionia II , Cop. 717–723, pl. 16; 
Lydia II , 510, pl. 15). ипак, основ ни сми сао при су ства пче ле у фу ну су и 
се пул крал ном кул ту је у ње ном из јед на ча ва њу са етром, по сред но са ду-
шом. вер ги ли је у Ге ор ги ка ма (II , 220–221) на во ди:

…ре ко ше да пче ле има ју у се би
део бо жан ског ду ха и етар ски да шак…

етар је ве чи ти из вор из ко га жи ва би ћа цр пе сна гу за жи вот, рад ну 
и мо рал ну кре пост (Ga bri če vić B., 1983, 82–88). Пре ма сто ич кој фи ло-
зо фи ји и на њој за сно ва ној ре ли ги ји – ши ро ко при хва ће ној у рим ском 
цар ству – етар је за пра во ду ша, од но сно ема на ци ја сун ца, ње го ве то пло-
те и све тло сти (Roh de E., 1925, 518–534). до дај мо ово ме још јед ну мо гућ-
ност про ис те клу из чи ње ни це да је на кит са мо ти вом пче ле на ла жен у 
гроб ни ца ма по ве за ним за при вред на до бра (vil la ru sti ca, fun dus, sal tus) 
те да би пче ла мо гла озна ча ва ти бри жљи вост, труд и хра брост (cu ra, la-
bor, for ti tu do) за бо ра вље не ста ро рим ске вр ли не се ља ка-вој ни ка ко је су 
по но во осна же не са Ав гу сто вим злат ним ве ком (Фла шар м., 1963, 97). 
има ње по ста је мар љи ви пче ли њак, а дом да ру ју ћа ко шни ца. Чи ни се 
да за слу гом и суд би ном до де ље но има ње, по ди за њем гро ба вла сни ка, 
по ста је ме сто по чин ка и трај ни пе ри вој ко ји тре ба да, по пут ма ти це, са-
би ра по том ке и успо ме не. о то ме нај бо ље све до че – про жи вље ним ис-
ку ством – на дах ну ти сти хо ви вер ги ли ја у че твр тој књи зи Ге ор ги ка (Iv, 
25–30), на сло вље ној „о пче ла ма“ ко је да јем у пре во ду м. Ата на си је ви ћа 
(Ата на си је вић м., 1966, 187):

не ка бу ду би стри из во ри бли зу ко шни це
и ба ре об ра сле ма хо ви ном
и узан по то чић ко ји те че кроз ли ва ду
и пал ма и пре двор је и огром на ди вља ма сли на
да пра ви хлад.
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По след ња бе ле шка је до при нос прет по став ци Л. Па вло ви ћа о све до-
чан стви ма ми три ног кул та у сме де рев ском кра ју (Па вло вић, Л., 1972,61). 
он је, на и ме, по во дом нео бич не и ви ше пу та по ни ште не суд би не јед ног 
ми три ног ре ље фа узи да ног, по том ски ну тог са бе де ма Сме де рев ске твр-
ђа ве из нео прет по став ку да спо ме ник мо жда ни је до нет из ви ми на ци ју-
ма, као ве ћи на ан тич ких спо ли ја, већ да је у ре ги о ну Сме де ре ва по сто ја ло 
све ти ли ште по све ће но овом пер сиј ском бо жан ству. У при лог те мо гућ-
но сти на во ди на ла зе су до ве са апли ци ра ним зми ја ма из Сме де ре ва, до-
дај мо и Лан до ла, ко ји се по ве зу ју са ми три ним кул том. Пер спек ти ве за 
да ља ис тра жи ва ња овог пи та ња се отва ра ју но вим ту ма че њи ма ми три-
ног кул та од стра не D. Ulan sey и ње го вих след бе ни ка (Ulan sey D., 1989). 
он, за пра во, ак те ли зу је ста ру те зу к. Штар ка, из не ту још кра јем XIX ве ка, 
о ка лен дар ским аспек ти ма ми три ног кул та и иден ти фи ка ци ји ми тре и 
Пер се ја. на и ме, по овим ту ма че њи ма се сма тра да је пре две пре це си је, 
ка да је на ста ло основ но на че ло ми три ног кул та, са зве жђе Пер се ја би ло 
из над са зве жђа би ка и да се ова сли ка пре не ла у та у ро бо ли ју – основ ну 
те му ми три не култ не сли ке. и оди ста, уоч љи ва је из ве сна ал тер на ци ја 
ми тра (Пер сеј у по је ди ним обла сти ма; имао сам при ли ку да ову иде ју 
про ве ра вам на ју жном де лу про вин ци је до ње Па но ни је, где епи граф ске 
по твр де ми три ног кул та ни су пра ће не ико но граф ским све до чан стви ма. 
Прет по ста вљам да су пред ста ве Пер се ја би ле ико но граф ски из раз ми-
три ног кул та и оче ки ва не ком пле мен тар но сти (Jo va no vić A., 2006a, 10–11). 
и у Гор њој ме зи ји има ова квих при ме ра. на ве шћу са мо злат ни пр стен са 
ге мом на ко јој је при ка зан Пе газ и Пер сеј са гла вом ме ду зе у це ле стал-
ном ле ту из По ро ди не код Алек син ца (По по вић и., 1992, 30 кат. бр. 38); 
пр стен при па да ти пу „са два па ра ку гли на ра ме ну“ ко ји се да ту је у крај 
I I I  и пр ве де це ни је Iv ве ка, ка да је мит о Пер се ју ис коп нио, а ми трин 
култ по стао са став ни део им пе ри јал ног три јум фа и цар ске ти ту ла ци-
је. У овом кон тек сту по себ но су за ни мљи ве пред ста ве ме ду зе, по ми ту, 
стра шно ли ког чу до ви шта чи ју је гла ву Пер сеј по се као и да ри вао Ати ни. 
У сме де рев ском му зе ју су на ла зи не ко ли ко спо ме ни ка овог ка рак те ра: 
ве ћа ма ска од те ра ко те из ду бра ви це (Mar gum) (Па вло вић Л., 1972, 60) 
са пред ста вом гла ве ме ду зе-Гор го не ко ја је ве ро ват но би ла са крал ни 
ин ве тар ми три ног све ти ли шта (?); ма њи брон за ни гор го не он из Го до-
ми на где ме ду за има ле по ли це без зми ја у ко си, али са змиј ским чво ром 
ис под бра де (Па вло вић Л., 1972, 56, 261). Слич ни при мер ци гор го не ја из 
ија трич ког све ти ли шта у Сар ми се ге ту зи се да ту ју у I I  век (Ali cu D., Ru su 
A., 1974, 94–100). да ли у при мер ци ма са ле пим ли цем ме ду зе до ла зи до 
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иден ти фи ка ци је по бед ни ка – Пер се ја и жр тве? за мо гућ ност по ве зи ва-
ња Пер се ја и ми тре чи ни се од зна ча ја и ал тер на тив ни при ка зи гла ве 
ме ду зе и сун ча ног ди ска на за ба ти ма над гроб них спо ме ни ка у рим ским 
про вин ци ја ма на на шем тлу. Ана ло ги ја по по ло жа ју да је, обич но, до-
бре смер ни це у ико но ло шким ис тра жи ва њи ма. и ов де сре ће мо за слу ге 
Л. Па вло ви ћа: он је ука зао на спо ли ју за ба та рим ског над гроб ног спо ме-
ни ка са из ва ред ном пред ста вом гла ве ме ду зе на спољ нем зи ду ма на сти-
ра ру ку ми је (Па вло вић Л., 1972, 60). ка сни је је ову сли ку, ис пре пле та ну са 
на род ним ка зи ва њем и до се ћа њем, об ра ди ла д. Спа сић-Ђу рић и до ве ла 
у ве зу са Је ле ном и ди о ску ри ма, ко ји та ко ђе, као бо жан ства две сфе ре, 
има ју ве зе са ми три ним кул том (Спа сић-Ђу рић д., 1996, 224). нај зад, 
и на из у зет ном ауре у су Сеп ти ми ја Се ве ра (193–211.) из ра дин ца, ко ји се 
чу ва у му зе ју, на слу ћу је се око сни ца ми тра/Пер сеј кроз пред ста ву гла ве 
ме ду зе (Па вло вић Л., 1972, 74, 260). на авер су је гла ва Сеп ти ми ја Се ве ра 
и скра ће на ле ген да Se ve rus – Pi us Avg ко ја ин ди ци ра на по зни је вре ме 
ње го ве вла да ви не, а на ре вер су из ва ре дан лик ме ду зе и ле ген да Pro vi-
den tia ко ја озна ча ва бо жи ју, ве ро ват но ми три ну, про ми сао.
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Summary

Aleksandar Jovanović

Notes on Archaeological Pathways of Leontije Pavlović

There are three notes following the archaeological pathways of Dr Leontije 
Pavlović.

First note concerns one iconographic constitution recorded on Roman 
bricks from Smederevo: after letter ‘S’ comes letter ‘O’ and inverse ‘S’. I assume 
that it is an illustration of two snakes heraldically arranged in relation to the 
sun disc or wheel, i.e. it is reduced image of goddess Diana/Ma – mistress 
of animals or the image of the chariots of Demeter drawn by snakes. Second 
note deals with the jewelry with representations of bees from the Roman 
tombs in the vicinity of Smederevo. The bee is identified in a funerary cult 
with ether, i.e. with soul. In other words, the bee-ether-soul is emanation 
of sun, warmth and eternity. Third note deals with the traces of the cult of 
Mithras in the Smederevo region and the connecting between Mithras and 
Perseus by the principle of providentia.
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