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Са ња Пи ли по вић

Над гроб ни ме да љон у об ли ку 
шкољ ке из Му зе ја у Сме де ре ву

У овом ра ду пред ста вљен је над гроб ни ме да љон у об ли-
ку шкољ ке ко ји се чу ва у му зе ју у Сме де ре ву. Проучаванa 
је фор ма и ико но гра фи ја овог ме да љо на, а по том ће би-
ти ука за но и на ње го ве нај бли же ана ло ги је ка ко у про-
вин ци ји Гор њој ме зи ји та ко и у су сед ним про вин ци ја ма 
Цар ства.

У му зе ју у Сме де ре ву чу ва ју се два над гроб на ме да љо на од креч ња ка 
са пор тре ти ма по кој ни ка у ни ши, пр ви јед но став не окру гле фор ме1 

и дру ги у фор ми мор ске шкољ ке.2 У овом ра ду па жња ће би ти по кло ње-
на упра во дру гом над гроб ном ме да љо ну ко ји има фор му мор ске шкољ ке. 
ме да љон је про на ђен 1963. год. код ста ре По љо при вред не, да на шње еко-
ном ске шко ле, код ву чач ког по то ка у Сме де ре ву. да нас се чу ва у рим ској 
збир ци (инв. бр. А–256). ме да љон је по ста вљен на по ста мент и ње го ва 
ви си на је 70 цм, а ши ри на 76 цм. на уну тра шњем де лу са мог ме да љо на 
при ка за но је шест фи гу ра. ре љеф је ло ше очу ван па се са ми пор тре ти не 
ра за зна ју нај бо ље. У гор њем ре ги стру на ла зе се три фи гу ре: у сре ди ни 
је му шка рац и са ње го ве обе стра не по јед на же на. му шка рац је об у чен 
у ту ни ку и нај ве ро ват ни је има пре ба чен огр тач, sa gum, пре ко де сног ра-
ме на при чвр шћен фи бу лом на ле вом ра ме ну. Жен ске фи гу ре су, ко ли ко 
се да нас мо же ви де ти, об у че не у сто ле. Фи гу ра де сне же не је за кло ње на 
те лом му шкар ца у сре ди ни. на фи гу ри же не ле во од му шкар ца уоч љи-
ве су две нео бич не тка ни не уна кр сно пре ба че не пре ко пр са. У до њем 

1 н. вулић, Античкиспоменицинашеземље, Спо ме ник lXXI, 1931 (н. вулић, 
Споме ник lXXI), 243 бр. 648; V. Kon dić Se pul kral ni spo me ni ci sa te ri to ri je 
rimske provin ci je Gor nje Me zi je, док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на одељењу 
археологије Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у бе о гра ду 1965 – ни је 
публикова но, 255; Л. Па вло вић, МузејиспоменицикултуреСмедерева, Сме де рево 
1972, 61.

2 Л. Па вло вић, н.д., 61.
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ре ги стру су при ка за на три де те та. Фи гу ра де те та у сре ди ни је ве о ма ло ше 
очу ва на. да нас се мо же уочи ти да су дру га два  де те та, са ње го ве ле ве и 
де сне стра не, об у че на у то ге и да има ју пре ба че не огр та че при чвр шће не 
коп чом на де сној стра ни. Пор тре ти на овом ме да љо ну ни су нај бо ље очу-
ва ни те се не мо же го во ри ти о њи хо вим вред но сти ма, осим што се мо же 
ре ћи да фри зу ре же на на ли ку ју на тип фри зу ре из до ба Се ве ра, Ју ли је 
дом не же не Сеп ти ми ја Се ве ра или Ју ли је ма ме је мај ке Алек сан дра Се-
ве ра.3 овај над гроб ни ме да љон у об ли ку шкољ ке из му зе ја у Сме де ре ву 
се мо же да то ва ти у сре ди ну или дру гу по ло ви ну III  ве ка.

над гроб ни ме да љо ни у об ли ку шкољ ке ни су би ли че сти ка ко у Гор-
њој ме зи ји, та ко и у окол ним про вин ци ја ма Цар ства. Уоч љи ва је ве ли ка 
слич ност овог сме де рев ског ме да љо на са јед ним са ко сма ја.4 Уну тар овог 
мер мер ног ме да љо на са ко сма ја у об ли ку шкољ ке при ка за ни су у гор њем 
ре ги стру по пр сје му шкар ца и ле во од ње га јед не же не, док се ис пред му-
шкар ца на ла зи де те. Же на има огр ли цу на чи ње ну од би се ра и мин ђу ше 

3 P. Vir gi li, Ac con ci a tu re e ma qu il la ge, Vi ta e co stu mi dei ro ma ni an tic hi 7, Mu seo del la 
Ci vil tà Ro ma na, Ro ma 1989, 60–61.

4 н. ву лић, Спо ме ник lXXI, 9 бр. 9; V. Kon dić, н.д., 255.
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надгробни медаљон 
од кречњака у облику 
шкољке из Смедерева, 
музеј у Смедереву
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од по јед не пер ле. Са гле да ва ју ћи ова два ме да љо на, из Сме де ре ва и са 
ко сма ја, мо же се уочи ти њи хо ва слич ност у из ра ди, иако су на чи ње ни од 
раз ли чи тог ма те ри ја ла, бе лог мер ме ра и креч ња ка. оба ме да љо на има ју 
фор му шкољ ке и њи хо ва уну тра шњост је из бра зда на као шкољ ка. они 
се ипак раз ли ку ју од да киј ских ме да љо на у ко ји ма је шкољ ка упи са на у 
окру глу фор му ме да љо на.5 на да киј ским ме да љо ни ма је по не кад на гла-
шен са мо врх шкољ ке ко ји се на гор њој сре ди ни ме да љо на са ви ја ка до-
ле, а по не кад је до ча ра на и уну тра шњост шкољ ке из ду бље ним уре зи ма.6 
Је ди ни ме да љон из да ки је у ко ме иви це шкољ ке до не кле пре ла зе пре ко 
окви ра са мог ме да љо на јест е ме да љон из Ају да (Bruc la).7 Та ко ђе, је ди-
ни за бе ле же ни ме да љон из про вин ци је до ње ме зи је, из Ги ге на (Oecus), 
је сте ме да љон у шкољ ци у ко ме та ко ђе иви це шкољ ке до не кле пре ла зе 
иви цу са мог ра ма ме да љо на.8 Шкољ ка као мо тив де ко ра ци је ме да љо на 

5 L. To po su Ma ri ne scu, Fu ne rary Mo nu ments in Da cia Su per i or and Da cia Po ro lis sen sis, 
bar In ter na ti o nal se ri es 128, 1982, кат. бр. 2, 5, 10–11, 14–16, 25, 28.

6 L. To po su Ma ri ne scu, н.д., фор ма у об ли ку шкољ ке: кат. бр. 10–11, 14–16, 28, фор ма у 
об ли ку шкољ ке са на гла ше ним бра зда ма: кат. бр. 2, 5, 25.

7 исто, кат. бр. 25.
8 S. Con rad, Die Grab ste len aus Mo e sia In fe ri or. Un ter suc hun gen zu Chro no lo gie, 

Сл.2. надгробни медаљон 
од белог мермера у облику 
шкољке са космаја, народни 
музеј београд (фото народни 
музеј београд)
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сре ће се и у за пад ним про вин ци ја ма Цар ства, на јед ном ме да љо ну из 
Ла у зен бур га и на јед ном из ју го и сточ ног де ла до ње Па но ни је.9 У по гле-
ду ве ћих ди мен зи ја ме да љо ни из му зе ја у Сме де ре ву, као и ме да љон са 
ко сма ја, бли ски су ме да љо ни ма из но ри ку ма или да ки је, за раз ли ку од 
оних из Па но ни ја ко ји су би ли не што ма њи.10

иде ја пред ста ве по кој ни ка у шкољ ци би ла је ве о ма по зна та и ра ши ре-
на у рим ској фу не рал ној умет но сти. Још од I  ве ка пред ста ве пре ми ну лих 
у кру жној фор ми су ука зи ва ле на њи хо ву хе ро и за ци ју и због то га је ве о ма 
ја сна по ја ва ima go cli pe a ta као фу не рал ног сим бо ла би ло да је по ве зи ва на 
са фор мом шкољ ке или три јум фал ног вен ца.11 По ред ова две над гроб на 
ме да љо на у фор ми шкољ ке, из му зе ја у Сме де ре ву и са ко сма ја, у про-
вин ци ји Гор њој ме зи ји шкољ ка се као по за ди на ја вља и на над гроб ним 
сте ла ма из Син ги ду ну ма и ви ми на ци ју ма. По тре ти су пру жни ка на по-
за ди ни ко ја има фор му шкољ ке при ка за ни су на јед ној сте ли,12 док се 
шкољ ка као по за ди на пред ста ва ма фу не рал не го збе ја вља на две сте ле 
из Син ги ду ну ма.13 на сте ли из ви ми на ци ју ма шкољ ка се та ко ђе на ла зи 
из над пор тре та брач ног па ра.14

над гроб ни ме да љо ни нај ве ро ват ни је ни су би ли изо ло ва не фор ме 
спо ме ни ка већ су би ли фик си ра ни на ол та ри ма или фу не рар ним ко лум-
на ма. То се мо же за кљу чи ти на осно ву по сто је ћих уду бље ња на њи хо вим 
зад њим стра на ма, плин та ма на под нож ји ма или на осно ву ана ло ги ја 
са се вер но-ита ли јан ским и ме да љо ни ма из но ри ку ма ин те гри са ним у 
фу не рал не це ли не.15 ме да љон као фор ма над гроб ног спо ме ни ка био је 
по себ но по пу ла ран у но ри ку му и да ки ји, а сре ће се и у Па но ни ја ма.16 У 

TypologieundIkonоgrafie, Le ip zig, Ca sa Li bri 2004, кат. бр. 459, T. 139/2.
9 V. Da u to va-Ru še vljan, Rim ska ka me na pla sti ka u ju go slo ven skom de lu pro vin ci je Do nje 

Me zi je, No vi Sad 1989, кат. бр. 19, Т. 7/3.
10 Da u to va-Ru še vljan 1989, н.д., 64.
11 L. To po su Ma ri ne scu, н.д., 64; D. Scar pel li ni, Ste le ro ma ne con ima gi nes cli pe a tae in 

Ita lia, Ro ma 1987, 89 и да ље; на ве зу из ме ђу над гроб ног ме да љо на и ima go cli pe a ta 
ме ђу пр ви ма је из нео Шо бер ис ти чу ћи иде ју да ме да љон во ди по ре кло из италије, 
А. Scho ber, Die Römischen Grab ste i ne von No ri cum und Pa no nia, Wi en 1923, 209 и 
да ље и 126; То по си ма ри не ску ис ти че да се ме да љон ја вљао и у се вер ној ита ли ји, 
по себ но у обла сти Ал ти ноа, L. To po su Ma ri ne scu, н.д., 32.

12 M. Mir ko vić, S. Du ša nić, In scrip ti ons de la Mésie Supéri e u re I : Sin gi du num et le 
nordouest de la pro vin ce, Be o grad 1976, (ImS,  I), бр. 52.

13 ImS,  I , бр. 34 и бр. 55.
14 M. Mir ko vić, Ne ue Inschrif ten aus Vi mi na ci um, Vi mi na ci um. збор ник ра до ва 

народног му зе ја 13–14, По жа ре вац 2003, 104, кат. бр. 15.
15 L. To po su Ma ri ne scu, н.д., 32.
16 но ри кум: Cor pus Sig no rum Im pe rii Ro ma ni. Cor pus der Skulp tu ren der Römischen 

Welt (cSIr), Österreich II/2, бр. 106–121; А. Scho ber н.д. кат. бр. 335–349; cSIr, 
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Гор њој ме зи ји по ред овог сме де рев ског ме да љо на ко ји и пред ста вља 
те му ис тра жи ва ња, от кри ве но је шест над гроб них ме да љо на, од ко јих 
су пет са по тре ти ма и је дан са сце ном ко ња ни ка у ло ву. Ту је већ по ме-
ну ти дру ги над гроб ни ме да љон из му зе ја у Сме де ре ву јед но став не кру-
жне фор ме на ко јој се на ла зе се дам по пр сја.17 на жа лост, и он је ура ђен у 
креч ња ку и ве о ма је ло ше очу ван. Ње гов оквир је ве о ма јед но ста ван, а 
тро ди мен зи о на лост фи гу ра као и ду би на ни ше је не знат на. По том, ту 
је да нас из гу бљен ме да љон не по зна тог ме ста на ла ска, не ка да у по се ду 
на род ног му зе ја у бе о гра ду, ко ји је по знат са мо на осно ву ра ни је ли те-
ра ту ре.18 зна се да су у ни ши би ла при ка за на три по пр сја, му шка рац, ле-
во од ње га же на и из ме ђу њих де те. Же на је би ла при ка за на у ту ни ци са 
де ко ра тив ном тра ком око вра та и огр та чем пре ба че ним пре ко ра ме на. 
на уши ма је има ла тро у гла сте мин ђу ше, а око вра та огр ли цу од пер ли. 

Österreich III/1, бр. 66–70; cSIr , Österreich III/3, бр. 68–71 и бр. 73; cSIr , Österreich 
III/2, бр. 96–97; cSIr, Österreich II/6, бр. 12; Гор ња Па но ни ја: cSIr , Österreich 
I/3, бр. 294 и 295; cSIr, Un garn II , бр. 40; до ња Па но ни ја: cSIr , Un garn vII , бр. 81 
и 82; cSIr, Un garn vIII , бр. 130 и 131. А. Scho ber н.д., кат. бр. 350–356; V. Da u to va-
Ruše vljan н.д., кат. бр. 19, Т. 7/2 и 7/3; да ки ја: L. To po su Ma ri ne scu, н.д., 31–33, кат. 
бр. 1–43, Т. XXX–XXXI II.

17 Спо ме ник lXXI, 243 бр. 648; V. Kon dić, н.д., 255; Л. Па вло вић, н.д., 61.
18 н. ву лић, Античкиспоменицинашеземље, Спо ме ник XlvII , 1909, 175, ц са 

фотогра фи јом.

Сл.3. надгробни медаљон 
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за тим, ту је већ на ве де ни над гроб ни ме да љон од бе лог мер ме ра у об ли-
ку шкољ ке са ко сма ја.19 Сле ди над гроб ни мер мер ни ме да љон са по сто-
љем ко га флан ки ра ју два ле же ћа ла ва из Пра хо ва (Aqu ae).20 ме да љон је 
уокви рен ло во ро вим вен цем, а на ње го вом вр ху се на ла зи ши шар ка. У 
цен трал ном по љу на ла зи се јед на фи гу ра са огр та чем. и по след њи над-
гроб ни ме да љон са пор тре ти ма је из рав не.21 на цен трал ном де лу ме да-
љо на са јед но став но про фи ли са ним ра мом на ла зи се се дам по тре та, три 
у гор њем и че ти ри у до њем ре ги стру. По ред ових над гроб них ме да љо на 
са по тре ти ма по знат је још је дан ме да љон са сце ном ко ња ни ка у ло ву из 
му зе ја кра ји не у не го ти ну.22

на кра ју би се мо гло за кљу чи ти да је ме да љон у об ли ку шкољ ке из му-
зе ја у Сме де ре ву чи нио део над гроб ног спо ме ни ка и да је у пи та њу ква-
ли те тан рад сло же не ико но гра фи је. Чи ње ни ца да је ме да љон на чи њен 
од креч ња ка го во ри да по ро ди ца ни је би ла пре ви ше имућ на, ме ђу тим  
сло же на ико но гра фи ја и ква ли те тан ка ме но ре зач ки рад ипак ука зу ју да 
је у пи та њу би ла до бро сто је ћа по ро ди ца. Спо ме ник је по сво јој окру глој 
фор ми при па дао ти пу ко ји је, ко ли ко је ис тра жи ва ње по ка за ло, ипак био 
по знат и у про вин ци ји Гор њој ме зи ји. да ли је овај над гроб ни ме да љон 
на стао у не кој од ра ди о ни ца у вин це ји или је у њу им пор то ван из ви ми-
на ци ју ма или не ког дру гог за нат ског цен тра ван гра ни ца гор њо ме зиј ске 
про вин ци је пи та ње је на ко је је те шко да ти пре ци зан од го вор.23 и по ред 
број них над гроб них спо ме ни ка сло же не кон струк ци је чи ње ни ца да су 
ру ше ви не ви ми на ци ју ма ко ри шће не као мај дан гра ђе вин ског ма те ри-
ја ла за сме де рев ску твр ђа ву где је и на ђен је дан део сме де рев ских спо-
ме ни ка сло же не кон струк ци је и ико но гра фи је усло жња ва ово пи та ње.24 
на зна чај гор њо ме зиј ских ра ди о ни ца за из ра ду над гро бих спо ме ни ка, 
по себ но ви ми на ци јум ске већ је ука за но у ра ни јој ли те ра ту ри.25 Са дру ге 
стра не мо гу ће је и да је у ан тич кој вин це ји по сто ја ла ра ди о ни ца ко ја је 

19 Спо ме ник lXXI, 9 бр. 9; Kon dić, н.д., 255.
20 м. ве лич ко вић, ЈеданспецифичантипнадгробногмедаљонаудоњемПодунављу, 

знм 3, бе о град 1962, 92 или 93–100; V. Kon dić, н.д. 255.
21 П. Пе тро вић, МедаљонизРавнекодКњажевца, Гла сник 8, 1992, 2 са фо то гра фи јом 

на на слов ној стра ни.
22 А. Јо ва но вић, Огледиизантичкогкултаииконографије, Цен тар за археоло шка ис-

тра жи ва ња, бе о град 2007, 111, сл. 15.5.
23 раз ма тра ју ћи ко смај ски ме да љон у об ли ку шкољ ке кон дић ис ти че да ни је до ма ће 

про ви ни јен ци је, V. Kon dić, н.д., 256.
24 ве ли ки број спо ме ни ка је уни штен ка да су то ком сред њег ве ка ру ше ви не 

виминаци ју ма слу жи ле као мај дан гра ђе вин ског ма те ри ја ла, V. Kon dić, н.д., 268.
25 V. Kon dić, н.д., 268 и да ље; С. Пи ли по вић,Мит иљубав.Представенанадгробним
споменицимаримскепровинцијеГорњеМезије, бе о град 2007.
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мо гла да на чи ни два над гроб на ме да љо на из му зе ја у Сме де ре ву.26 Сход-
но на ве де ном, те шко је утвр ди ти да ли је над гроб ни ме да љон из му зе ја 
у Сме де ре ву на стао на про сто ру Гор ње ме зи је, ан тич ке вин це је или ви-
ми на ци ју ма, или је у њу им пор то ван. и по ред то га, он пред ста вља ве о ма 
ва жну по твр ду ин те ре со ва ња гор њо ме зиј ског ста нов ни штва за ме да љон 
као фор му над гроб ног спо ме ни ка, по пу лар ну у се вер ној ита ли ји, но ри-
ку му, Ју жној Па но ни ји и да ки ји, и то у не та ко че стој, сло же ној, фор ми 
мор ске шкољ ке.

белешка о aутору:
др Сања Пилиповић, историчар уметности, 
балканолошки институт сану, sanjapilip@hotmail.com

26 број ни су над гроб ни спо ме ни ци са овог ло ка ли те та, ме ђу њи ма се на ла зе и три 
над гроб не сте ле сло же не ар хи тек тон ске кон струк ци је. Сте ла са пред ста вом 
поврат ка Ал ке сте, С. Пи ли по вић, н.д., кат. бр. 8 са пре гле дом ра ни је ли те ра ту ре; 
M. Mir ko vić, In scrip ti ons de la Mésie Supéri e u re I I : Vi mi na ci um et Mar gum, Be o grad 
1986, (ImS II) бр. 179 и 190; за дру ге спо ме ни ке са овог ло ка ли те та ви де ти ImS II , 
бр. 3, 4, 9, 17, 21, 26, 27, 29, 30, 45, 64, 57, 58, 60, 63, 75, 82, 93,95, 97, 103, 108, 115, 122, 
124, 151, 152, 162, 165, 174, 177, 188, 191, 193, 204, 206, 238, 248, 255, 288, 324.
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др Сања Пилиповић

Summary

Sanja Pilipović

Funerary Medallion of Shell Shape 
from the Museum in Smederevo

Funerary medallion of shell shape depicting the busts of six deceased persons 
is housed in the Museum in Smederevo. It has been found in 1963 near the 
former Agricultural, today Economy School by Vučački potok in Smederevo. 
It is at present housed in the Roman Collection (Inv. No. A–256)

We can notice great resemblance between this Smederevo medallion and 
the one specimen from Kosmaj Mt. that is housed today in the National Mu-
seum in Belgrade. The analysis of these medallions reveals their similarity 
despite the fact that they are made of different materials, of sandstone and 
of white marble. Both medallions are of shell shape and their inner surface 
is grooved like a shell. They differ in this respect from the Dacian medallions 
on which the shell is inscribed in a circle medallion regardless of grooves 
being conspicuous or not. The only Dacian medallion on which the shell 
edges exceed to a certain extent the medallion frame is the medallion from 
Aiud (Brucla). Also, the only recorded medallion from Moesia Inferior, from 
Gigen (Oecus) is the specimen on which the portraits are represented on 
the background of shell shape and the shell edges slightly exceed the border 
of the medallion. The shell as background of the medallion has been also 
encountered in the western provinces of the Empire, on the medallion from 
Lausenburg, and on one medallion from the southeast part of Lower Pan-
nonia. The shell as background to the scenes of funerary feasts or portraits 
also appears on the Moesia Superior funerary stelae including three from 
Singidunum and one from Viminacium.

Besides this funerary medallion from the Museum in Smederevo, five more 
medallions with portraits have been found in Moesia Superior. One speci-
men of the unknown provenance is lost and is known only from the earlier 
literature, the other is the above mentioned medallion from the Museum in 
Smederevo, then there is a medallion of shell shape from Kosmaj Mt., the 
medallion of  Dacian type with the base of reclining lions from Prahovo and 
the medallion from Ravna.  There is still another funerary medallion from 
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Negotin but on this one is depicted a hunting scene in contrast to the previ-
ously mentioned specimens.

Disregarding whether this monument originates from the territory of the 
antique Vinceia or it had been imported it is very important evidence for the 
interest of population of Moesia Superior in medallions as sepulchral form 
and expressed particularly in a complex form of a shell.

About the Author:
Sanja Pilipović, PhD, art historian, Institute for Balkan Studies, SaSa, 
sanjapilip@hotmail.com


