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Увод 

 

Територија Србије, осим Бачке и већег дела Баната, налазила се шест векова у 

склопу Римске империје. За то време настали су велики градови (Сирмијум, Сингидунум, 

Виминацијум, Наис...). У њима су подизане палате, позоришта, амфитеатри, јавна 

купатила са фрескама и мозаицима велике вредности. Сем градова, отворени су и многи 

рудници, изграђени добри путеви и подигнуто је неколико царских палата и летњиковца 

(Ромулиjана, Медиjана). Неке од ових споменика осварили су, по жељама и налогу самих 

царева, најчувенији градитељи и уметници, а међу њима има и оних који су од највећег 

значаја за реконструкцију римске политичке, привредне и културне историје. Међутим, 

без обзира на изузетну важност појединих споменика из I и II века, култура на Србији 

престаје да буде провинцијална тек у III веку, у време кад Италија губи водећи положај и 

кад се тежиште римске политике и културе помера на подунавске и источне границе. 

Војници регрутовани на Балкан помињу се од тог времена као најбољи браниоци Царства, 

а неколико императора који су током III и IV века спасили Римску државу од варвара 

(Аурелијан, Проб, Максимијан Херкулије, Галерије), рођени су на тлу Србије. 

 

У овом раду представљени су најбитнији градови и палате из доба Римског царства 

на територији Србије, ток археолошких истраживања локалитета, архитектонске одлике, 

уметничке вредности, мере заштите и могућности значајнијег туристичког развоја у 

будућности.  

Циљ овог рада усмерен је на туристичку презентацију потенцијала коју нуде ови 

археолошки локалитети и какве су могућности за њихов бољи пласман на туристичко 

тржиште. 

Овом приликом се захваљујем ментору Проф. др Селиму Шаћировићу на 

смерницама и сугестијама током израде рада. 
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Императори 

 

У читавој историји тешко је пронаћи раздобље када су људи из наших крајева 

толико утицали на судбину европске цивилизације и света, као у III и IV веку наше ере. На 

територији данашње Србије, у том времену, рођено је седамнаест римских императора. 

Били су то Трајан Деције, Хостилијан, Клаудије II Готски, Аурелијан, Проб, Максимин 

Херкулије, Констанције Хлор, Галерије, Максимин Даја, Флавије Север, Константин 

Велики, Лициније, Констанције II, Ветранион, Јовијан, Грацијан и Констанције III. Они 

представљају петину свих владара Римског царства и највећи број царева који су први пут 

угледали свет ван Италије.
1
 Ови цареви су имали кључну улогу у доба најдубљих криза 

које су потресале Римску империју. 

 Прва личност са подручја Србије која се уздигла на царски престо био је Трајан 

Деције. Његова краткотрајна владавина од две године у историји је описана као пример 

војничке части, умерености и врлине. Био је то владар који се посебно оријентисао и на 

моралну и психолошку обнову Рима као паганске државе, чак је донео и посебан царски 

едикт, по коме је наређено да сви римски грађани, без изузетака, учествују у ритуалима 

одавања почасти „божанским“ римским царевима и својим локалним култовима. Отпочео 

је прогон хришћана, али мере донесене против њих нису могле бити спроведене у 

потпуности, пошто се појавила нова опасност по Царство, Готи. Управо је живот завршио 

на бојном пољу, а британски историчар Гибон је његову смрт представио као пример 

античке храбрости и врлине.  

Хостилијан је рођен у Сирмијуму као други син Трајана Деција, али је непрестано 

био у сенци свог старијег брата Херенија. Почетком 251. године, Деције је поставио свог 

сина Херенијa за савладара, а Хостилијан је морао да се задовољи титулом вође омладине. 

Међутим, Хереније умире у бици заједно са оцем па Хостилијан постаје цар.  

Клаудије II Готски остаће упамћен као владар који је поразио Готе у бици код 

Наиса. Тим тријумфом спречио је велику најезду која је претила да уздрма Римско 

царство. После овог пораза, Готи нису прелазили римску границу скоро читав век. Сматра 

се да је надимак Готски добио управо у  част победе над овим племеном.  

                                                 
1
 http://nastavaistorije.wordpress.com 
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Аурелијан  је остао упамћен као добар ратник и стратег. Иако је владао непуних 

пет година, за кратко време је постигао сјајне резултате у обнови Империје, водећи у 

свакој години своје кратке владавине бар по један рат из кога би излазио као победник. У 

војсци је увео мобилније јединице (коњице) а повећао је и број варвара који су се борили у 

римским легијама. Сматра се да је био један од највећих римских царева Познога царства 

и претеча много чувенијих царева реформатора - Диоклецијана и Константина. Познате су 

његове бесплатне деобе хлеба и уља најсиромашнијем сановништву.  

Проб је први римски цар за кога сви извори изричито наводе да је рођен у самом 

граду Сирмијуму.  У историји је посебно запамћен и као цар који је велику пажњу 

посећивао уређењу земљишта и који је нарочито утицао на ширење садње винове лозе по 

Европи – од Галије до Паноније. Тако је забележено да је донео винову лозу и у крајеве 

око свог родног Сирмијума – на Фрушку гору. 

Максимијан Херкулије био је најпознатији по томе што је заједно са 

Диоклецијаном био оснивач новог система владавине у Римском царству – тетрархије. Био 

је успешан војсковођа. Сузбио је побуну галских сељака, а затим се годинама успешно 

носио са варварским нападима уз Рајну.  Поразио је Алемане и Бургунде. Помало незгодне 

нарави, био је једини владар који је чак три пута пробао да дође до „царског пурпура“.  

Уз Диоклецијана и Максимијана Херкулија, и Констанције Хлор је био један од 

чланова прве тетрархије и то најпре као цезар, а затим у другој тетрархији, постаје и 

август (заједно са Галеријем). Надимак Хлор добио је због свог бледог тена,(„хлор“ на 

грчком значи „бледолики“). Био је отац Константина Великог.  

Галерије је остао упамћен по својој чуваној победи над Персијанцима. За 

Галеријево име се везују прогони хришћана али и први едикт о њиховој толеранцији којим 

им је била призната слобода вероисповести и којим су обустављени њихови прогони. 

Међутим, услед његове изненадне смрти, овај едикт никад није заживео.  

Његов наследник Максимин Даја остао је у лошем сећању међу хришћанским 

светом јер је наставио њихове прогоне. На 12 km  од Неготина налази се локалитет 

Шаркамен, где су пронађени остави монументалне грађевине за коју се верује да су остаци 

царске палате коју је саградио Максимин Даја и то по узору на ујакову палату из 

Гамзиграда. 
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Валерије Север је био војник из неке од балканских провинција пре него што је 

постао млађи савладар Констанција Хлора. 

Флавије Валерије Константин, касније назван Велики, један је од најпознатијих 

владара Римског царства. Рођен је у Наису. Имао је пресудну улогу у историји 

човечанства. Дао је верску слободу хришћанима. Саградио је Нови Рим – 

Константинопољ и тиме обликовао основу за развој Византијског царства. Најбитнија 

његова улога огледала се у томе што је Римско царство пре његове владавине било 

паганско, а после  хришћанско.  

Лициније је био цар са којим је Констатнтин донео Милански едикт. Тим едиктом 

означен је крај верских прогона у Римском царству, а само Царство је заузело неутралан 

положај у односу на религије.  

У раздобљу владавине Диоклецијана, Галерија, Лицинија и Константина Великог 

на територији Србије граде се величанствени архитектонски ансамбли који се могу мерити 

с највећим и најрепрезентативнијим споменицима касноантичке архтектуре. Царске 

палате, маузолеји у летњиковци који су тада саграђени у Сирмиуму, покрај Гамзиграда и 

Брзог брода не заостају са царским резиденцијама у Никомедији, Антиохији, Сплиту, 

Солуну и Цариграду.
2
   

Констанције II био је средњи син Константина Великог . Рођен је у Сирмијуму, а 

титулу цезара и то још док је био у колевци добио је од оца. 

Ветранион је био искусни официр и војник. Командовао је над трупама у Илирику 

и Панонији. Био је цар веома кратко пошто се повукао са власти и прешао да живи у Малу 

Азију ако обичан грађанин. 

Једини император рођен у Сингидунуму био је Флавије Јовијан. Он је непуних 

годину дана господарио римском царевином.  

Флавио Грацијан остао је упамћен као један од најобразованијих владара 

антике. Био је то последњи римски цар који је рођен у самом граду Сирмијуму. 

Констанције III  је рођен у Ниасу. Био је одличан војник који је успешно бранио 

Западно римско царство. 

                                                 
2
 Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, Београд, 1996., стр. 14 
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Осим царева рођених на територији наше земље, од великог значаја за Царство био 

је и Диоклецијан. 

Тетрархија 

 

Диоклецијан је био један од најспособнијих владара Римског царства. По обиму 

реформи које је спровео, може се мерити само са оснивачем Царства – Октавијаном 

Августом. Управо су те реформе спасиле Царство које је било у кризи и полако тонуло ка 

пропасти. Главна Диоклецијанова реформа била је увођење тетрархије – новог облика 

царске колективне власти. Он је увео тетрархију да би смањио опасност од цареубиства 

(које је било често), а истовремено је повећао ефикасност царске власти и управе. Врховна 

власт била је подељена између четворице владара - два цара са титулом августа и њихова 

два усвојеника која су носила титулу цезара. Цезари су у ствари били будући наследници 

августа. Једно од главних правила тетрархије било је управо то да када се августи повуку 

са престола и прославе двадесетогодишњицу своје владавине, своја права и титуле 

препуштају цезарима.
3
  

286. године Максимијан постаје Диолецијанов сувладар  и други август у Царству. 

Да би новом систему управљања државом обезбедио дуговечност, Диоклецијан је објавио 

божанско порекло: себе је прогласио Јупитером, а свог савладара Максимилијана – 

Херкулом (Јупитер је држао небо, васељенски ред, свемудрост света, а Херкул је носилац 

мира на земљи, онај који савлађује препреке и ништи непријатеље).
4
 Ово јединиство је 

означило хармонију царева: мудру владавину Јупитерa -  Диоклецијанa и успешну акцију 

Херкулa - Максимијанa.  

Право на римски престо стицао се укључивањем у Јупитерову породицу чином 

усвојења.
5
  

Неколико година касније, августи одређују два млађа сувладара. Били су то 

Констанције Хлор и Галерије. Да би се овај систем ојачао -  Диоклецијан је формално 

усвојио Галерија и оженио га својом кћерком, док се Констанције Хлор оженио 

Максимијановом усвојеницом.  

                                                 
3
 Срејовић, Д,. Искуства прошлости, Београд, 2001., стр. 145 

4
 Јовановић, А., Тло Србије – завичај римских царева, Београд, 2006., стр. 105 

5
 Срејовић, Д,. наведено дело, стр. 144 
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305. година била је година када су августи - Диоклецијан и Максимилијан - 

одступили су од престола и своје титуле пренели на посинке Галерија и Константина 

Хлора, а они су усинили искусне војсковође Максимина Дају и Флавија Севера и 

прогласили их цезарима.  

 306. године Констанције Хлор умире од болести. Не чекајући одлуку осталих 

тетрарха, британске легије одмах за новог владара бирају царевог сина Константина. 

Међутим, у том тренутку по закону, једини август Царства био је Галерије и само он је 

могао да донесе одлуку о будућем сувладару. Он тада цезара Севера проглашава за 

августа, а Константин се задовољава титулом цезара. Те вести су навеле Максенција (сина 

цара Максимијана) да се побуни у Италији и прогласи царем (сматрао је да као син 

бившег августа имао већа права од новоизабраног цара). 307. године, Максимијан се 

поново проглашава царем (по други пут). Тада Север креће на град Рим да се сукоби са 

Максенцијем и Максимијаном. Међутим, његова војска је била војска којом је 

Максимијан управљао 10 и више година па војници нису желели да учествују у борби 

против свог старог команданта, и прелазе на његову страну. Север је овде претрпео пораз. 

Како би ојачао положај, Маскимијан тада удаје своју ћерку за цезара Константина.  

308. године, одржан је историјски скуп у Карнунтуму, где су се нашла три 

најстарија августа – Диоклецијан, Максимијан и Галерије.
6
 Максимијан се по други пут 

одриче пурпура. Галерије је потврђен за августа, док нови август постаје Лициније 

(уместо Севера). Максимин Даја и Константин су потврђени за цезаре. Максенције је и 

даље остао званично непризнат, али је наставио да влада Римом као самопроглашени 

август. Лициније успоставља блиске везе са Константином оженивши се његовом 

полусестром Констанцијом. Галерије услед болести умире 311. године. Максимин Даја 

постаје нови август и већ 313. године креће у борбу против Лицинија из које Лициније 

излази као победник. Те исте године, Константин побеђује Максенција (пре тога се 

Максимијан у Тријеру по трећи пут прогласио августом, покушавајући да свргне са власти 

сопственог зета Константина али му то није успело за руком -  Константин је сазнао 

његове намере и  навео га на бекство). Као вође Царства остају Константин и Лициније.  

 

                                                 
6
 Лопандић, Д., Пурпур империје, римски цареви са простора Србије и Балкана, Београд, 2007., стр. 57 
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Религије на територији Царства 

 

Колико год да су Диоклецијан и његови сарадници били успешни у обнови граница 

и одбијању спољних непријатеља Царства, толико су се њихови напори да се обнови 

„душа“ империје, да се ојача вера у римске богове и поштовање императора као 

божанстава, сукобљавали са унутрашњим отпором у виду све присутније хришћанске 

цркве. 

Бити Римљанин значило је понашати се као Римљанин, одавати пошту Јупитеру и 

другим боговима, поштовати спомен на божанске августе, водити рачуна о држави и 

њеним законима, носити римско име, говорити латински или грчки, држати се особина 

Римљанина: поноса, побожности, храбрости, честитости, одважности, живети као 

Римљанин – учествовати у јавним и државним свечаностима, одржавати друштвени живот 

који одговара рангу – појављивати се на гозбама и на јавним купкама.
7
 

Римска вера била је вера предака и вера у претке. Поштовањем богова и 

приношењем жртава, Римљанин је одржавао склад између неба и земље. Богови су 

помагали да све дође на место, да се човечанство уздигне, да ред влада, да се мир 

прошири на свет и да сваки човек нађе своје место у Царству.
8
 

Хришћани су одбијали да учествују у приношењу жртава римским боговима и 

изразима поштовања царева као божанстава. Тиме су бежали од дужности на које је 

позивала Република. 

Негде пред сам крај Диоклецијанове владавине, донета је одлука која је затамнила 

сећање на овог владара у народним покољењима. Након скоро 19 година толеранције, 

Диоклецијан и његови сувладари су 303. и 304. године објавили, један за другим, четири 

едикта којима је озваничен прогон хришћана у току постојања Империје.
9
 

Диоклецијанови и Галеријеви прогони били су ефикаснији и дужи од претходних , 

јер је и власт тетрарха била ефикаснија од ранијих – посебно у источним деловима 

Царства. 

                                                 
7
 Лопандић, Д., наведено дело, стр. 54 
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У Сирмијуму, једном од главних царских градова тога доба, хришћанска колонија 

већ је била бројна, па се и број мученика који су претрпели најстрожу казну може мерити 

у стотинама. Већина хришћана је страдала од мача, од ватре, или од дивљих звери, а 

забележени су и други начини кажњавања. 

Први, историјски потврђен епископ Сирмијума био је Иринеј, о чијем страдању за 

време Диоклецијана постоје забележени подаци. Иринеју је суђено пред Пробом, 

гувернером Паноније, који му је понудио, како је то био обичај, да се повинује правилима 

државе и да принесе жртве боговима, што би га спасло од мучења и казне. Иринеј је, 

према запису, одбио понуду рекавши: „Наложено ми је да се препустим мучењу, ако је 

услов да се Бога одрекнем и приносим жртву демонима“. Иако је имао породицу, Иринеј 

се одрекао свега земаљског, тако да гувернеру није остало ништа друго него да га осуди 

на казну одсецања главе. Казна је извршена на једном од мостова Сирмијума, 6. априла  

304. године након чега је тело бачено у воду.
10

 

Три дана након Иринеја, погубљен је и његов ђакон св. Димитрије, са још неколико 

хришћана чија имена нису забележена. 

Прогони хришћана трајали су и након Диоклецијановог повлачења, све док његов 

наследник август Галерије није пред крај живота, 312. године, донео први едикт о 

толеранцији хришћана.  У њему он каже: 

  „Имајући у виду наше преблаго милосрђе и сталну навику да опраштамо свим 

људима, закључили смо да нас опрпштај треба без одлагања дати и њима (хришћанима), 

да поново могу да буду хришћани и да граде зграде где се окупљају, али тако да не чине 

ништа против утврђеног реда...“ 
11

 

Иако је овим едиктом за неку годину предухитрио политику толеранције цара 

Константина, Галерије је ипак у хришћанској традицији остао запамћен као владар 

тиранин и прогонитељ цркве. 
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 Лопандић, Д., наведено дело,  стр. 55  
11

 Исто 



11 

 

Милвијски мост и едикт о толеранцији 

 

Код Милвијског моста (који прелази преко Тибра) збио се један од оних 

легендарних догађаја који чине повест раног хришћанства. Битка која се одиграла између 

Константина и Максенција 312. године представља кључну етапу у Константиновој борби 

за апсолутну власт над Царством. 

Према Лактанцију, Константину се указала визија (или је чуо глас) у сну, у ноћи 

пред битку код Милвијског моста. Наложено му је да на штитове својих војника стави 

знамење Спаситеља. Тај небески знак је направљен тако што је косо написано слово Х 

савијено на горњем крају ( ). 

По другој верзији, Константин је на небу, изнад сунца, угледао светлосни крст са 

натписом „овим побеђуј“. Цар није био сигуран у значење визије док га у сну није посетио 

Христ и препоручио му да направи заставу у облику знака виђеног на небу и искористи га 

у бици.  Константин је наредио да се искује војни стег  са венцем на врху у коме се 

налазила спојена грчка слова Х и Р у виду Христовог монограма . 
12

 

Након победе, цар је одлучио да следи Бога који му се указао и окупио је око себе 

хришћанске свештенике од којих је затражио да га упуте у Христову веру. Сем тога, 

Константин је прокламовао помирење и мир целоме свету.  

313. године, у Медиолануму (Милано) сусрећу се два преостала владара – 

Константин и Лициније и договарају се о даљем савезу. На истом састанку, два владара 

усвајају чувену објаву – Милански едикт о толеранцији свих вера, којом је хришћанска 

црква најзад прихваћена као равноправна са осталим религијама док паганство престаје да 

буде службена религија Царства.  

У следећих седам деценија хришћанство је у Римској империји уживало 

равноправност, па и првенство над осталим религијама, да би 387. године било 

проглашено за једину веру Империје. 
13

 

6. октобра 2013. године у Нишу  је испред новоподигнутог храма Светих цара 

Константина и царице Јелене одржана централна прослава 1700. годишњице Миланског 

едикта. 

                                                 
12

 http://sr.wikipedia.org/sr/Константин_Велики 
13

 Лопандић, Д., наведено дело,  стр. 78 
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Sirmium 

 

На једном завоју реке Саве, на самој граници провинције Паноније, на стратешком 

месту на коме су се спајали главни римски путеви, под јужним обронцима Фрушке горе, 

између мочвара и речних рукаваца, од илиријског древног насеља, развио се град који су 

римљани прозвали Сирмијум. 
14

 

Римски хроничари углавном помињу Сирмијум као повремено седиште царева који 

су на Дунаву војевали против варвара. Главни циљ доласка Римљана и освајања Паноније 

било је управо спречавање и уништавање варварских племенских савеза, који су овом 

региону постали нарочито опасни.  

Ту у насељу или околини рођен је цар Проб, као и још неколико римских царева: 

Клаудије Готски, Аурелијан, Максимилијан, Констанције II и Грацијан. 
15

 

У време тетрархије, почетком IV века, Сирмијум постаје један од четири 

најважнија центра Империје (за време владавине цара Диоклецијана, Римска империја је 

била подељена на четири дела, са четири престонице). Након реформе администрације 

Царства, Сирмијум добија нови подстицај и знатно се гради. Постаје један од највећих 

градова старог света. Тада се Сирмијум простирао и са друге стране Саве, на данашњем 

простору Мачве. 

У Сирмијуму се састајало неколико саобраћајница.  Најважнија је она која је из 

Италије водила ка Сингидунуму и даље, према источним провинцијама Царства. Друга је 

повезивала дунавску границу са Сирмијумом. Још два пута су ишла на југ ка Далмацији, 

као и на запад, према ушћу реке Босне. 

Трговински промет између Рима и источних балканских провинција, односно 

између Далмације и северних делова царства, пролазио је кроз Сирмијум. Он је био место 

одакле су се припремале и ратне операције, које су предузимане у подунавском лимесу. 

Сирмијум уз Никомедију, Диоклецијанов главни град од 285. до 296. године. 1. 

марта 293. године Диоклецијан је овде прогласио Галерија за цезара. Лициније влада у 

Сирмијуму од 308. до 316. године, а Константин Велики такође користи овај град као 

                                                 
14

 Лопандић, Д., наведено дело,  стр. 18 
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своју престоницу (316.-324.). Ову традицију наставља и његов син Констанције II, као и 

други императори из четвртог века.
16

 

Због свог великог богатства и близине границе, Сирмијум је често био изложен 

нападима и опсадама варварских племена. Град се успешно бранио до 441. године, када га 

Хуни, предвођени Атилом, освајају. Тада, у великом пожару и покољу, нестаје римска 

грађанска и војна власт. Градом су владала разна варварска племена до 567. године, када 

цар Јустин II ослобађа град безакоња и прикључује га Византијској држави. Међутим, већ 

582. године, град пљачкају Авари, а 583. године град је страдао од великог пожара.  

Остаци античког Сирмијума највећим делом су скривени испод данашње Сремске 

Митровице, 60 km западно од Београда, на северној обали реке Саве, у непосредној 

близини планине Фрушка гора. 

 

 

 

Слика 1. Археолошки остаци царске палате Сирмијума 

Извор: http://interactivearcheology.blogspot.com 
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Археолошка истраживања су открила велики део аничког града. Од 1957. до 1961. 

године радовима је руководио Завод за заштиту споменика културе у Новом Саду, уз 

научно учешће Археолошког института у Београду. Од 1962. до 1967. радове је наставио 

сам Археолошки институт, док су Покрајински завод, Музеј Срема и Завод за заштиту 

споменика културе из Сремске Митровице такође имали активно учешће. Колика је 

велика вредност овог налазишта говори и чињеница да је 1968. године склопљен уговор и 

да су се истраживањима прикључиле и познате иностране институције - Смитсонијан 

Институт (Smithsonian Institution) из Вашингтона, Денисон Универзитет (Denison 

University) из Гренвила у Охају и градски универзитет Њујорка (City Universety od New 

York). 
17

 Пронађени су остаци палате, јавних купатила, хиподрома, некропола, житница, 

трговачки и занатски центар.  

Остаци античког Сирмијума, у виду археолошког налазишта, данас представљају 

непокретно културно добро од изузетног значаја 
18

 

 

Царска палата са хиподромом 

 

Царска палата из четвртог века, која је позната из писаних римских извора и 

средњовековних латинских мапа, идентификована је у остацима највеће грађевине 

искпане у Сирмијуму. Палата је била правоугаоног облика са двориштем у средини. Данас 

су само фрагментално откривени њени делови. Добро су очувани уређаји за централно 

грејање - хипокаусти (носиоци дуплих подова за пролаз загрејаног ваздуха). У једној 

просторији је пронађен очуван мозаички рад са ликом бога Меркура (римског бога 

трговине). Унутрашњи простор палате, као и фасадне површине одликују се применом 

разнобојног мермера, порфира и осталог разноврсног скупоценог каменог материјала, 

употребљеног како са израду стубова и база, тако и са све елементе архитектонске 

декоративне платике: капитела, архиволти, венаца, конзола и оплате фасадних отвора. 

Осим подних мозаика, забележени су и трагови зидних мозаика, као и бројни фрагменти 

фресака са геометријским, биљним и фигуралним мотивима. Испод палате леже масивни 

остаци, који би могли припадати некој ранијој палати или грађевини која није царска. 

                                                 
17

 Поповић. П., Sirmium, град царева и мученика, Сремска Митровица, 2003., стр. 122 
18
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Сматра се да би то могла бити палата коју је сазидао Марко Аурелије (138-161.г.). 

Међутим, археолози још увек немају доказе за ову тврдњу. 

1971. године археолози су ископали један дугачак ходник који се завршавао у 

једној апсидалној просторији високој неких тридесет стопа и осветљеној прозорима; 

Његова улога била је у повезивању палате са царском ложом у циркусу. У царским 

градовима, у које је доба Позног царства спадао и Сирмијум, царске палате и хиподром 

увек су грађени у једном комплексу, као делови јединствене целине.
19

 Хиподром, или 

циркус, као Колосеум у Риму,био је најатрактивнија грађевина Сирмијума. Играо је важну 

улогу у царској церемонији; то је био место где су се одржавали јавни скупови у 

присуству цара и он је био спона између владара и њихових поданика. Био је широк 

између 70 и 72 метара, а дугачак између 400 и 450 метара.
20

 Претпоставља се да је 

подигнут у време цара Лицинија или Константина I. У време распада Царства и 

варварских упада, хиподром је коришћен као нека врста пребивалишта и заштите. 

Намењен је био првенствено тркама коња са кочијама, али је био позорница и за друге 

спектакле. 

 

Остале грађевине 

 

Цео град су опасавале моћне зидине, а у његовом централном делу налазио се 

форум, на којем су се налазиле јавне грађевине. Овај форум је сада дубоко укопан под 

модерним градом. Око форума су до сада откривене терме, највероватније цара Лицинија. 

Смештена недалеко од иделаног центра града, зграда за коју се сматра да припада термама 

цара Лицинија, имала је завидну висину (судећи по необично дебелим зидовима и тешким 

подупирачима – контрафорима). Сматра се да је високи врх купатила служио као 

осматрачница.
21

  

Сирмијум је имао и житницу која је служила да одговори потребама становника у 

случају опсаде или глади. 

 

                                                 
19

 Лопандић, Д., наведено дело,  стр. 19 
20

 Поповић. П., наведено дело, стр. 94 
21

 Поповић. П., наведено дело, стр. 116 



 

Уметност 

 

Скулптуре, музаици и фреске

су откривене на подручију

Митровице, показују да су у Сирмијуму

радили прворазредни уметници

декоратери. Зато је и разумљиво

Амијан Марцелин назива „многољудном

славном мајком градова“ 

Теофилакт Симокат пише да је то

град, на великом гласу у Европи

На простору 

пронађено је више фрагментованих

статуа и мермерних фигура, настале

копије оригинала из доба хеленизма

Квалитетан рад је представљала

глава Аполона. Пронађена је

Меркура, као и глава угледне римљанке

У квалитетене радове

непотпуна статуа Диониса са крчагом

руци (недостају глава и ноге

колена). Пронађене су и две

Викторије које су знатно оштећене

Уметничка дела, као скулптуре

камену и други археолошки

материјал из Сирмијума могу се

лапидаријуму музеја Срема.   

 

 

                                                 
22

 Јанићијевић, Ј., Културна ризница

Београд, 1996., стр. 15 

музаици и фреске, које 

подручију Сремске 

су у Сирмијуму 

уметници и 

разумљиво што га 

многољудном 

градова“ и што 

да је то „славан 

Европи“.
22

  

Сирмијума 

фрагментованих 

фигура, настале као 

хеленизма.  

представљала  

Пронађена је и глава 

угледне римљанке.  

радове спада и 

Диониса са крчагом у 

и ноге испод 

и две статуе 

ћене. 

као скулптуре у 

археолошки покретни 

могу се видети у 

ризница Србије, 

 

 

Слика 2. Глава Аполона

Извор: www.sremskenovine.co.rs

 

Слика 3. Дионис са крчагом

Извор: http://www.muzejsrema.com
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Глава Аполона 

www.sremskenovine.co.rs 

 

Дионис са крчагом 

http://www.muzejsrema.com



 

Једна од вредности је 

сат израђен од скупоценог

мермера. Он представља прворазредни

скулпторски рад, који је настао

првог или почетком другог века

је на на гробници угледног 

грађана Кратила Папија.  

Уметник је израдио

скулптуру која је јединствена у

је, у људској величини, израдио

који на леђима носи сунчани сат

свод), а иза његових леђа браћу

и Ификла. 

 "Сунчани сат" је израђен

шкољке са урезаним радијалним

линијама, које означавају сунчане

Од казаљке је остао очуван само

гвоздене шипке. Практичну

сату даје хоризонтална линија

урезана на лучној линији шкољке

линију пада сенка казаљке сваког

марта и означава да је прошла

година. Астрономске и математичке

анализе су показале да је та хоризонтална

линија урађена веома прецизно

складу са географском ширином

Митровице, а да је сат 

непогрешив.
23

 

                                                 
23

 http://www.sirmium.rs/2013/09/sdd.html#more

вредности је и сунчани 

скупоценог белог 

прворазредни 

настао крајем 

другог века. Уклесан 

угледног и богатог 

израдио сјајну 

јединствена у свету. Он 

израдио Атласа 

сунчани сат (небески 

браћу Херкула 

израђен у облику 

радијалним 

сунчане часове. 

очуван само корен 

Практичну вредност 

линија, која је 

шкољке. На ту 

казаљке сваког 21. 

прошла једна 

математичке 

та хоризонтална 

прецизно, и то у 

ширином Сремске 

сат буквално 

http://www.sirmium.rs/2013/09/sdd.html#more 

Слика 4. Сунчани

Извор: http://www.muzejsrema.com

 

Слика 5. Сунчани

Извор:http://www.sirmium.rs
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Сунчани сат 

: http://www.muzejsrema.com 

 

Сунчани сат 

http://www.sirmium.rs



18 

 

Singidunum 

 

Данашњи Београд лежи на остацима некадашњег моћног античког града 

Сингидунума који су Римљани почели да граде у I веку.  

Назив Сингидунум је сложеница од речи Синги и дунум. Реч дунум је келтског 

порекла и значи утврђење или град. Синги је било име трачког племена које је живело у 

околини. Налазио се на римском лимесу преко пута територије варвара, тачно на граници 

римских провинција Мезије, Паноније (на западу) и Далмације (на југу). Мост преко Саве 

га је повезивао са Тауринумом (Земуном) који се већ налазио у Панонији.  

Као и већина градова Римске империје, Сингидунум се развијао од легијског 

логора и насеља ветерана, а у првој половини II века постао је муниципиум - 

административни центар провинције Мезије, да би средином III века био проглашен за 

колонију.  

Положај Сингидунума, као пограничног града Римске империје који је лежао на 

траси моћне речне комуникације - Дунаву, био је од стратешког значаја. Од Рима је водио 

римски пут, преко северне Италије долином Саве (кроз Панонију) до Београда, и код 

Виминацијума се рачвао у два правца: преко Ниша и Скопља ка Солуну и преко Дунава ка 

Црном мору (Via militaris).  

Клаудије Птоломеј у II веку помиње Сингидунум као град на Дунаву у којем је 

смештена легија IIII Флавија Феликс. После победе римских трупа над Дачанима и након 

формирања римске провинције Дакије, oва легија се трајно настањује у Сингидунуму. 

Тада подиже и камено утврђење чији се остаци налазе непосредно испод данашње 

Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Велики легијски логор имао је површину од 20 

хетара. Протезао се од бибилиотеке града Београда у чијој Римској дворани су и данас 

видљиви остаци јужне капије, све до северозападног бедема Горњег града. 
24

 

Сви налази говоре да је у II и III веку Сингидунум био највећи и најснажнији. О 

његовом значају говоре и посете царева: Септимија Севера 202. године, Диоклецијана 295. 

године и Констанција 349. године.
25

 

                                                 
24

 Алексић, В., Туристички водич, шетња кроз антички Сингидунум, Београд, 2010., стр. 4 
25

 Лопандић, Д., наведено дело,  стр. 97 
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Приликом инвазије Гота, Сингидунум је претрпео велика пустошења, а опадањем 

моћи Римске империје и поделом Римског царства на Источно и Западно 395. године, 

Сингидунум је припао Источном царству - Византији.  

Иако се налазио на удару варварских народа који су надирали са севера, Сингидон 

(како се Београд назива под Византијом), задржава положај војног, административног и 

трговачког центра на северу Византиског царства. Упад Хуна 441. године под вођством 

Атиле и разарање и спаљивање града, означио је крај римског Сингидунума. У наредним 

вековима, смењују се бројни освајачи, а у првим деценијама VII века, око некадашњег 

античког града насељавају се Словени, који му мењају име у Београд. 

Арехолошко налазиште Антички Сингидунум обухвата каструм, цивилно насеље и 

некрополе.  

 

Римски војни логор 

 

Крајем II и почетком III века подигнут је римски каструм са каменим бедемима и 

кулама. Легијски логор је представљао центар око којег се у нарадним вековима развијало 

градско насеље. На простору данашње Кнез Михаилове улице развијао се град чија је 

централна улица одговарала траси данашње београдске пешачке зоне.  

  Сам каструм је имао трапезасту основу. Истраживања на простору Доњег града 

потврдила су постојање неколико сакралних објеката. Могуће је да су то била светилишта 

посвећена боговима Митри, Немеси и Силвану.
26

  

У непосредној близини сакралног комплекса откривени су остаци зграда у којима 

су се налазиле радионице за израду оружја (откривено је више стотина мачева на једном 

месту).  

  До данас је откривено мало остатака самог каструма. У језгру североисточног 

средњовековног бедема Горњег града могу се видети делови римског бедема.  

Поред тога, у основи Диздареве куле у којој је данас смештена Астрономска 

опсерваторија, откривени су остаци северне куле римског каструма, као и остаци још 

једне, недалеко од ње.  

                                                 
26

 Алексић, В., наведено дело, стр. 5 
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Унутршњост легијског логора са низом легионарских барака и улицама које су се 

протезале између њих, омогућавала је приступ бедемима и кулама. У средишту логора 

налазио се штаб (principia) у којем су доношене војне одлуке, анализирана ратна дејства и 

обављани административни послови.  

У логору је посебна грађевина била намењена чувању намирница за војнике. Једна 

таква зграда откривена је у Горњем граду испод Сахат куле.  

Паралелено улици постављени су одпадни канали. У једном од њих откривен је мач 

из прве половине III века (јединствен налаз у овом делу царства).  

Поред велике грађевине у североисточном делу логора, која је можда служила као 

војна болница, откривена је грађевина у близини једне од главних улица у логору. Tа 

зграда је поседовала огромна врата, од којих је остао велики праг, дуг 4 метра. У њу се 

улазило преко трема украшеног малим црвеним опекама поређаним у облику мотива 

рибље кости и пода направљеног од посебног водоотпорног малтера.  

Изван логора су три одбрамбена рова спречавала упад непријатеља и отежавала му 

освајање бедема. Бројне камене кугле сведоче о бацачким справама које су коришћене 

приликом одбране. Мачеви, остаци штитова, оклопа, копља и стрелица илуструју опрему 

коју си римски легионари користили у свакодневној борби.  

 

 

Слика 6. Део бедема у коме су откривени остаци римског каструма 

Извор: http://sr.wikipedia.org 
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Цивилно насеље 

 

Уз војни логор , Римљани су насељавали ветеране својих легија како би још више 

обезбедили своју границу. Претпоставља се да је војно насеље било на простору Доњег 

града. Насеље ветерана се временом ширило.Најпре је расло досељавањем трговаца, а 

затим и свих осталих. Од војног  насеља настало је цивилно насеље. 

Зграде цивилног насеља покривале су простор од Париске улице до Трга 

Републике, Косанчићевог, Обилићевог и Топличког венца ка Сави и Симиној и Господар 

Јовановој ка Дунаву.
27

 То невелико насеље имало је и форум који се налазио у близини 

зграде народне банке у улици Краља Петра као и јавна купатила у Студенском парку и 

испред Филозофског факултета.  

Три кружна зидића од савременог материјала на платоу испред Филозофског 

факултета, представљају реплику делова  некадашњих терми (јавних купатила) , чији 

остаци постоје на дубини од око 4 метра. 

 

 

Слика 7. Реплика делова терми из III века, плато код Филозофског факултета 

Извор: http://www.b92.net 

 

                                                 
27

 Алексић, В., наведено дело, стр. 7 
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Са централног трга, где је смештен римски форум са градским већем и управним 

зградама, шириле су се две главне улице дуж данашње Васине и Кнез Михаилове. Ту су се 

налазиле стамбене зграде анатичког града , вероватно скромније грађевине, као и бројне 

тржнице.  

Да би се живот у Сингидунуму нормално одвијао, била је потребна и комунална 

инфраструктура. О томе говоре остаци римског водовода чија је траса ишла из правца 

Малог Мокрог Луга преко делова Звездаре и Врачара, Пионирског парка, све до 

Београдске тврђаве. О томе сведоче и остаци једне водоводне цеви у Римској дворани 

Бибилиотеке града Београда , као и остаци бројних канала у којима су биле смештене 

водоводне цеви. 

Недалеко одавде, на углу улице Кнез Михаилове и Краља Петра, археолози су 

пронашли простор поплочан калдрмом из II века. У питању је јавна површина која се 

налазила испред саме капије утврђења. 

Развитком, растом и трајањем Сингидунума пониклог из великог војног логора, 

појавили су се и услови за развој занатсва. Од заната, развијени су били каменорезачки, 

грнчарски и зидарски.   

Пронађене радионичке пећине за производњу керамике код  Народног позоришта  

и  Господар Јовановој сведоче да се управо овде  крајем III века, осим кожарских  и 

радионица за прављење декоративних предмета од костију, налазила и радионица  за 

производњу посуђа, док су у Раићевој улици откривене велике пећи за припрему хране.
28

 

У Сингидунуму је постојала снажна домаћа провинцијална уметност и занатство, 

којим су се задовољавале потребе града.  

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Алексић, В., наведено дело, стр. 11 
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Некрополе 

 

У односу на малу површину урбаног језгра, Сингидунум је имао простране 

некрополе које су га окруживале са свих страна. Римљани су имали обичај да своје мртве 

сахрањују поред пута. По целом центру данашњег Београда пронађени су гробови. 

Главна југоисточна некропола пружала се дуж пута према Виминацијуму. 

Данас се на простору Београдске тврђаве може видети око 20 саркофага који су 

пронађени ископавањем на територији града. Луксузније церемоније сахрањивања 

подразумевале су да се, осим тела покојника, у саркофаге полажу и разни предмети као 

што су посуде, лампе од керамике зване жижак, новчићи, храна, а понекад и вредан накит. 

Мноштво посуда, лампи, делова одеће, копчи и златних предмета (као сто је златни прстен 

пронађен у саркофагу у Македонској улици) чувају се данас у Народном музеjу у Београду 

и Музеју града Београда. 

    

Уметност 

 

Пронађене скулптуре упућују на мешавину култура који су у граду постојали до 

краја IV века. Може се закључити да су се грађани Сингидунума молили Јупитру, Хекати, 

Митри, Баху, Хераклу, Фортуни, Силвану, што указује на преплитање различитих 

локалних и грчко-римских верских мотива. 

На простору Београдске тврђаве , на више места , у објектима из турског доба као и 

из доба аустријске управе, изложени су камени споменици који потичу са разних 

локалитета на територији Сингидунума. У Великом барутном магацину - Барутани у 

Доњем граду налази се поставка Народног музеја са римским статуама, стелама, 

саркофазима и жртвеницима.  

Неке од скулптура које су пронађене су Херкул са Телефом, драпирана женска 

статуа, глава Венере, геније зиме... Археолошки остаци који сведоче о настанку, успону и 

нестанку римског Сингидунума, чувају се и у Народном музеју као и Музеју града 

Београда. 
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Венера - Глава младе жене, окренута 

улево. Брада, уста и нос незнатно оштећени. 

Чело високо, нос дуг и правилан, очи 

бадемасте, уста мала. Коса раздељена на 

средини и придржана тракама, зачешљана у 

крупним таласима и на потиљку савијена у 

пунђу. Покрај ушију, извучен прамен косе. 

Глава из Београда формално се повезује са 

приказима богиње Афродите у грчкој 

скулптури раног IV века пре нове ере. 

Најближи су јој портрети Хадријанове 

супруге Сабине.
29

 

     Слика 8. Венера 

   Извор: http://virtuelnimuzejdunava.rs 

 

Херкул са Телефом - Зрео мушкарац, са 

малишаном на левој руци. На фигури мушкарца 

недостаје већи део десне руке, а на фигури малишана 

цела лева рука, оштећен је подупирач и глава кошуте 

која је поред њега. Херкул је представљен у лику 

зрелог брадатог мушкарца, са тежином тела 

пренесеном на леву ногу, док је десна благо савијена 

у колену и опуштена. На левој подлактици држи 

малог Телефа. Енергичан и забринут израз лица, као 

и начин приказа браде и косе, подсећа на портрете из 

владавине Септимија Севера и Каракале.
30

 

Слика 9. Херкул са Телефом 

             Извор: http://virtuelnimuzejdunava.rs 

                                                 
29

 Срејовић, Д., Цермановић-Кузмановић А., Римска скулптура у Србији, Београд, 1987., стр. 82 
30

 Срејовић, Д., Цермановић-Кузмановић А., наведено дело, стр. 104 
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Геније зиме - Фигура нагог крилатог дечака, 

знатно оштећена. Недостаје готово цела лева рука и 

тело испод струка. На глави, окренутој улево, 

приказана је крзнена капуљача, која покрива рамена 

и спаја се по средини груди. У десној руци, 

савијеној у лакту, дечак држи котарицу од прућа, у 

којој је трска са две дивље патке. Лице је округло, 

пуних образа, бадемасте очи, нос је кратак, а уста 

полуотворена. Фигура генија зиме из Београда 

вероватно је надгробна статуа.
31

  Ова фигура може 

се видети у Народном музеју града Београда. 

  Слика 10.  Геније зиме 

            http://www.narodnimuzej.rs 

 

Женска статуа - Одевена женска фигура у стојећем 

ставу,  са незнатним оштећењима на лицу, прстима обе руке и 

стопалима. Тежиште тела је на левој нози, док је десна благо 

повијена у колену и незнатно повучена уназад. Одевена је у дуги 

хитон. Десном руком, савијеном у лакту, повлачи огртач ка 

левом рамену, док је лева рука спуштена низ тело. Крупне очи, 

ниско чело, нос дуг и правилан, уста мала. Коса, раздељена по 

средини, зачешљана је у крупним таласима према затиљку. 

Уметник сасвим формално подржава позанти тип женске одевне 

фигуре назване Мала Херкуланка, која се заснива на 

Праксителовим култним статуама Деметре и Коре.
32

 

 

      Слика 11. Женска статуа  

       http://www.narodnimuzej.rs 

 

                                                 
31

 Срејовић, Д., Цермановић-Кузмановић А., наведено дело, стр. 170 
32

 Срејовић, Д., Цермановић-Кузмановић А., наведено дело, стр. 162 
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Viminacium 

 

Виминацијум као значајно војно седиште и главни град римске провинције Moesia 

Prima поникао је на територији келтског племена Скордиска.  

Са својим повољним положајем према Дунаву и луком, био је једна од 

најзначајнијих војних постаја. Град се налазио на раскрсници путева који су повезивали 

северни део Балканског полуострва са осталим деловима римске империје.  

Главни пут је ишао са запада, од Сирмијума, Сингидунума и Маргума ка Наису па 

даље ка југу (према Македонији и Грчкој). Други је долазио из Паноније и настављао дуж 

Дунава све до ушћа у Црно море. Са северним деловима Римског царства и са римском 

провинцијом Дакије, Виминацијум је био повезан преко суседног логора Ледер, данашњег 

Рама. Иако су ови путеви примарно имали војну и стратешку функцију, њима се током 

читаве антике одвијао веома жив саобраћај, захваљујући коме је Виминацијум постао не 

само војно упориште и стратешко место, већ и изузетно важно трговачко и произвођачко 

седиште (за Римљане било је важно и залеђе долине Млаве, богато рудом и житарицама).  

Економски успон насеља Виминацијум, које се налазило уз логор почиње у првим 

деценијама II века. Под царем Хадријаном град добија статус муниципиа (117. г.). Уз 

романизацију локалног становништва, повећава се и прилив досељеника са Истока. У 

ископаним некрополама налажено је обиље луксузног материјала из тог доба. 

Крајем 239. године Виминацијум је проглашен за колонију – највиши статус једног 

града у оквиру Империје. У исто време је отворена и кованица новца. Током  III века, 

Виминацијум је постао и важан политички пункт, у коме су легије често бирале 

императоре. Осим војничких послова, у Виминацијуму су се развијали и разни занати и 

привредне активности. Тако је значајно место имала производња цигле. Поред цигларске, 

постајала је и керамичарска производња, као и израда луксузних производа – брошева, 

накита, украсних коштаних предмета и др. Камонорезачке радионице су израђивале 

сакрофаге, надгробне споменике и сл.  

Готово да није било цара који није прошао кроз Виминацијум или у њему боравио 

дуже или краће време. Од посета римских императора најзначајнији су боравци 

Хадријана, Септимија Севера, Гордијана III, Филипа Арабљанина, Требонија Гала, 
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Хостилијана, Диоклецијана, Константина Великог, Констанција I и Јулијана. Колико је 

познато, Грацијан је био последњи император који је посетио Виминацијум.  

Након хунских разарања (441. г.) град креће силазним путем. Живот је настављен 

али се економски и уништени град никад није сасвим опоравио. У позном V веку, на 

територију Виминацијума насељавају се Германи  - Остроготи, о чему сведоче њихове 

гробнице. У време великог византијског цара Јустинијана, град је последњи пут обновњен. 

Војни логор који је тада поново подигнут, био је знатно мањи од некадашњег. У току VI 

века, Виминацијум заузимају Авари (584. г.), да би у току средњег века у околини 

некадашњег римског града био подигнут градић – Браничево, по коме овај крај и данас 

носи име. 

Остаци античког Виминацијума данас леже испод ареала села Стари Костолац и 

Дрмно, 3 km од Костолца и око 100 km југоисточно од Београда.  

До сада су истражене следеће грађевине: амфитеатар, маузолеј, терме, porta 

pretoria, меморије и аквадукт, а пронађено је и више од 13 500 гробова.
33

 

 

Амфитеатар 

 

Виминацијумски амфитеатар налази се у североисточном углу града и удаљен је 

око 50 m од легијског логора.  

Првобитни амфитеатар, изграђен почетком II века, био је од дрвета. Током II века 

гради се нови од камена и дрвета. Овај објекат представља типичан пример 

провинцијалног амфитеатра, који се подиже уз војна утврђења у пограничним 

провинцијама европског дела Царства. Амфитеатар је обновљен крајем II века када су 

подигнути и градски бедеми, а њиховом изградњом објекат је уклопљен у простор самог 

града. Мање преправке у јужном делу грађевине вршене су током III века.  

У централном делу амфитеатра, где су се одржавале игре, налази се арена овалног 

облика. Она представља централни простор равне површине покривен песком (harena), по 

коме је и добила име. Око арене се простире високи зид (balteus), који је био фреско 

осликан. Овај зид одвајао је простор предвиђен за одржавање спектакла од трибина, које 

су биле од дрвета. На основу величине гледалишта капацитет виминацијумског 

                                                 
33

 http://viminacium.org.rs/arheoloski-park 
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амфитеатра био је око 7000 људи. Главни улази, који се налазе на дужој оси грађевине, 

односно на источној и западној страни амфитеатра, били су фланкирани просторијама 

мањих димензија, намењеним за чување животиња (carceres). На краћој оси објекта, 

истражене су супструкције свечаних ложа (tribunalia), где су били смештени 

најистакнутији чланови друштва. У оквиру објекта су констатовани и делови дренажног 

система, који је представљао веома важан део сваког амфитеатра и чија је улога била да 

одводи воду ван саме грађевине.  

Крајем III или почетком IV века виминацијумски амфитеатар је изгубио своју 

функцију. Тада се уништавају зидови, односи се грађевински материјал, а читав простор 

се полако затрпава. Током IV века изнад амфитеатра, пре свега у централном и 

југозападном делу, формирана је касноантичка некропола.  

На основу резултата археолошких истраживања урађена је реконструкција дела 

амфитеатра.  

 

 

 

Слика 12. Амфитеатар 

Извор: http://viminacium.org.rs 
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Маузолеј 

 

Маузолеј је квадратне основе димензија 20 x 20 m. Зидан је од камених блокова и 

квадера и украшен стубовима. У централном делу маузолеја налази се централна 

грађевина димензија 5 x 5 метара која је зидана од зеленог шкриљца заливеног малтером. 

На угловима објеката су камени постаменти који су носили стубове. У централном делу 

овог објекта налази се гробница. Покојник је спаљен на лицу места и на том месту је 

израђена посебна дрвена констукција која је носила тело покојника. Веома је 

интересантно да је после сахране и набаченог танког слоја земље од неколико 

центиметара, цео простор затворен каменом и веома обогаћеним кречним малтером. Овај 

начин сахране познат као бустум.
34

 На овом месту је сахрањена, односно спаљена особа 

која је у римској хијерархији заузимала изузетно високо место. Маузолеј је опљачкан 

највероватније одмах после 312 године, после Миланског едикта и његови квадери и 

стубови су коришћени са градњу гробница из IV века. У непосредној близини места 

спаљивања, у оквиру маузолеја нађено је двадесетак златних предмета међу којима и 

позлаћена фибула, односно копча.  

 

 

Слика 13. Маузолеј 

Извор: http://viminacium.org.rs 

                                                 
34

 http://viminacium.org.rs/arheoloski-park/mauzolej-i-grobnice 
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Терме 

 

Терме представљају типично римске грађевине. Као објекти јавног карактера 

појављују се у време Царства како у Риму тако и у провинцијама. Оне не представљају 

само места за одржавање хигијене већ и места за одмор и разне друштвене активности. По 

свом архитектонском склопу терме представљају објекте који су се разликовали од града 

до града. Тако се и виминацијумске терме могу издвојити не само по својој раскоши већ и 

специфичном архитектонском решењу. Археолошким ископавањима регистровано је 

укупно 5 конхи од којих су 4 у функцији тепидаријумa (базени са топлом водом) док је 

пета конха представљала фригидаријум (базен са хладном водом). Терме су очуване у 

нивоу хипокауста на коме се могу пратити више фаза изградње. Остаци фреско-малтера 

указују да су терме биле раскошне. Под старијих терми који се налазио на стубићима од 

опека био је прекривен мозаиком. Велики број жижака указује на чињеницу да су терме 

коришћене и ноћу.  

 

 

Слика 14. Остаци терми 

Извор:http://viminacium.org.rs 
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Porta Praetoria 

 

Подизање првог каменог утврђења, средином или у другој половини I века се везује 

за легију  VII Claudia која је овде стационирана током целог античког периода. Приближне 

димензије логора су око 443 x 387 m. Његови остаци су евидентирани на десној обали реке 

Млаве још у XVIII веку, а прва археолошка ископавања се везују за радове М. Валтровића 

и М. Васића, почетком прошлог века. Систематским археолошким ископавањима из 2002. 

- 2003.год. откривена је северна капија логора - Porta Praetoria. Остаци улазне капије са 

масивним поплочањима, клоаком и богато украшеним архитектонским елементима 

указују на моћни одбрамбени систем за који је логор био саграђен на тадашњој северној 

граници Царства.  

 

Меморија 

 

У оквиру локалитета презентоване су 3 меморије на две локације. У покривеном 

објекту презентоване су две. Прва меморија је са 11 гробних места. Улаз у меморију је са 

јужне стране. Грађена је од опеке везане кречним малтером. Улазило се кроз улаз дужине 

5 m од чега су само степенице у дужини 3,70 m. Овим веома стрмим степеницама 

силазило се на дубину од око 3 m на којој се налазио под објекта. Очувана су само 

последња два степеника док су остали уништени радом механизације. Централни простор 

је квадратног облика. Зидови су били омалтерисани кречним малтером са примесама 

туцане опеке. Малтер је фреско осликан. Очувани су местимично трагови зелене боје, док 

ивице гробних преграда прати црвена бордура. На опекама степеница и подним 

плочицама уочавају се излизане ивице од сталног коришћења. Претпоставља се да је то 

било од ходања током дужег периода приликом посета преминулим члановима породице. 

На северу, истоку и западу налазе се по једна правоугаона конха са три гробне преграде. 

Улазна конха на јужној страни има по две гробне преграде лево и десно од улаза. Све 

гробне преграде биле су засведене. Сви гробови су опљачкани и уништени.  

Друга меморија  има девет гробних места. Овај објекат је у већој мери оштећен 

пљачком и вађењем грађевинског материјала. Меморија је грађена од опеке везане 
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кречним малтером. Зидови су омалтерисани изнутра и на њима се уочавају трагови 

црвене, зелене и плаве боје. Посмртни остаци покојника нису нађени сем поједних ситних 

фрагмената дислоцираних костију. Меморије су конзервиране и презентоване у оквиру 

објекта у кругу термоелектране Костолац Б.  

 

Меморија са саркофазима 

  

Приликом археолошких ископавања 1985. године откривена је гробница са 

саркофазима. Објекат је конзервиран и приступачан посетиоцима у оквиру 

термоелектране Костолац. Гробница је правоугаоне основе. Саграђена је од опека везаних 

кречним малтером. Сви зидови сем западног су почупани приликом пљачки. Гробница је 

била покривена полуобличастим сводом и осликана. Осликавање је извршено црвеном, 

црном, плавом, зеленом, окер и белом бојом. Представљени су геометријски и флорални 

мотиви. У гробници је извршено пет сахрана. Три покојника су положени у камене 

саркофаге, један у оловни, а један покојник је слободно укопан. Сви гробови су 

опљачкани а том приликом су у знатној мери оштећени и саркофази.  

 

Аквадукт 

 

Римски аквадукт је откривен у дужини од око 1000 метара. Аквадукт је зидан од 

камена који је везан кречним малтером. Стране аквадукта су заливене прво 

водонепропусним малтером, а затим кречним. Дно аквадукта је израђено од опека са 

печатима римских легија које су градиле овај аквадукт. У горњем делу аквадукт је био 

покривен масивним подним опекама. Аквадукт потиче из I века. Изванредан је 

грађевински и инжењерски подухват. Од изворишта до римског града и војног логора 

нагиб аквадукте износи 1-2 промила. На појединим местима налазе се уписана имена 

мајстора који су учествовали у његовој градњи. Аквадукт је срушен у првој половини V 

века приликом најезде Хуна. 
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Уметност 

 

Фреске 

 

 

У Виминацијуму је пре 1700 година живео 

сликар који је насликао такве слике на зидовима 

гробница да је њима пробио стандарде свога времена. 

Најзначајнија од њих јесте она коју су археолози 

назвали „Дивина“, и она се сматра најлепшом фреском 

касноантичке уметности. Због положаја руку и погледа 

у страну добила је епитет „Мона Лиза касне антике“          

Слика 15. Фреска „Дивина“ 

         Извор: http://www.b92.net 

 

Стакло 

 

Многобројни и типолошки разноврсни облици стаклених посуда на Виминацијуму 

показују финоћу и мајсторско умеће римских занатлија и у овој врсти материјала. Богат 

репертоар тоалетних бочица, пре свега балсамарија сведочи о употреби разноврсних 

миришљавих уља и медикамената који су код Римљана оличење чистоће (како тела тако и 

духа). Осим керамичког, производило се и стоно посуђе од стакла које је красило трпезе 

својом финоћом и елеганцијом. Бројни пехари, чаше, зделе, боце и крчази сведоче о 

њиховој честој употреби у свакодневном животу. Осим посуда једноставних форми, 

присутне су и оне специфичних облика које су рађене не само техником слободног 

дувања, већ и дувањем у калуп, ливењем и пресовањем. Међу њима, посебну пажњу 

заслужују тзв. „Меркур боце“.  
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Керамика 

 

Виминацијум је имао развијену и производњу керамике. Производило се посуђе, 

светиљке, опека, водоводне цеви, подне плочице и остали грађевински материјал. Велики 

број посуда различитог облика и квалитета израде, говори о високом степену развоја и 

богатом избору облика. Уз саме посуде које су проналажене на свим истраживаним 

локацијама на Виминацијуму, пронађени су и бројни калупи за израду рељефних посуда 

који пружају доказе о изради луксузне керамике на овом простору. Грнчарија је 

произвођена за свакодневну употребу. Производња керамике на Виминацијуму 

подмиривала је потребе локалног становништва, а велики део ових посуда дистрибуиран 

је и у друге крајеве.  

 

 

 

Слика 16. Римска керамика из Виминацијума 

Извор: http://viminacium.org.rs 
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Накит 

 

Накит спада међу најинтересантније производе људске културе. Он је, поред 

декоративне функције, имао и магијска својства пружајући заштиту власнику од злих 

сила, а поједине форме су указивале на пол и друштвени статус носиоца. Накит 

Виминацијума показује велику разноликост. Његовом анализом могу се пратити поједине 

фазе у развоју и промене које су пратиле украшавање а указују на трендове и укусе 

власника. Израђиван је од различитих материјала: метала (злато, сребро, бронза, гвожђе, 

кост, стаклена паста), као и од различитих минерала који су својом шароликошћу давали 

посебан колористички ефекат. 

 

 

Слика 17. Накит 

Извор: http://viminacium.org.rs 

 

Остаци античког Виминацијума, у виду археолошког налазишта, данас 

представљају непокретно културно добро од изузетног значаја.
35
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Felix Romuliana 

 

Гамзиград се налази на територији која је почетком I века н.е. била укључена у 

Римско царство и то најпре као део Горње Мезије (Мoesia Superior), а касније као део 

Приобалске Дакије (Dacia Ripensis).
36

 Насеље је већ средином XIX века било оцењено као 

велико и изузетно археолошко налазиште.
37

 Дуго је трајала расправа о томе шта крију 

остаци монументалних грађевина – војни логор, византијску тврђаву, насеље или нешто 

друго – док осамдесетих година прошлог века међу ископинама блиставих мозаика и 

скулптура није нађена архиволта од  туфо-пешчара на којој је уклесан натпис Felix 

Romuliana. Тај налаз коначно сврстава Гамзиград у споменике римске дворске 

архитектуре.
38

 

 

Слика 18. Део архиволте са натписом  FELIX ROMULIANA. 

Извор: http://gamzigrad.com 

 

Felix Romuliana се налази у селу Гамзиград,  11 km западно од Зајечара, близу 

магистралног пута Параћин-Зајечар. Од Београда овај локалитет је удаљен око 250 km. 

Географски положај подручја је релативно добар због близине пута Е-75 (Коридор X). 

                                                 
36

 Срејовић, Д., Лаловић, А., Феликс Ромулијана, Београд, 1989., стр. 5 
37

 Срејовић, Д., Римски царски градови и палате у Србији, Београд, 1993., стр. 31 
38

 Срејовић, Д., наведено дело, стр. 35 
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Најранијe описе и стручне оцене Гамзиграда дао је саксонски рударски поглавар 

барон фон Хердер. Нешто касније о Гамзиграду је, са истим одушевљењем, писао и 

немачки геолог A.Breithaupt, а током друге половине XIX века тим местом је нарочито 

привучен аустријски археолог, историчар и путописац Феликс Каниц (Felix Kanitz). Он је 

обишао рушевине Гамзиграда и начинио веома значајне цртеже видљивих делова бедема 

и кула, као и целог околног предела које је описао у својим делима о Србији, штампаним у 

Бечу и Лајпцигу. 
39

 

Археолошка истраживања Гамзиграда започела су 1953. године захваљујући 

залагању Вјекослава Поповића (тадашњег управника Народног музеја у Зајечару). Од 

1970. до 1996. године, истраживањима је руководио академик Драгослав Срејовић. 

Настанак Ромулијане везан је за име императора Каја Галерија Валерија 

Максимилијана који након победе над Персијанцима одлучује да сагради велику 

грађевину чијом би изградњом обележио место свог рођења и узвисио своју мајку Ромулу. 

Та победа омогућила му је да објави мит о себи и својој мајци  – Ромула га је зачела са 

Марсом тако да он постаје син смртнице и бога рата, баш као што је и Диониса, Херкула и 

Асклепија родила мајка смртница док им је отац био врховни бог. 

 

Слика 19. Макета Ромулијане 

Извор: http://www.pdpobeda.rs 
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 Срејовић, Д., Лаловић, А., наведено дело, стр. 5 



 

Архитектонско

Галеријева палата у Гамзиграду

је најсложенији архитектонски склоп

 

 

 

 

 

 

 

Слика 20. Основа царске

Делимично или у

1. западна капија

2. источна и западна

3. палата

5. палата

10. мала

11. једнобродна
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 Срејовић, Д., Лаловић, А., наведено

Архитектонско уређење палате 

 

у Гамзиграду са маузолејима и сакралним споменицима

архитектонски склоп из тетрархијског раздобља. 

 

 

 

Основа царске палате (Према извору: Срејовић, Д., Лаловић А., 1989.

 

или у целини су истражене су следеће грађевине

западна капија и бедеми првобитног утврђења; 

источна и западна капија и бедеми млађег утврђења; 

3. палата у северозападној четврти; 

4. храм у северном делу; 

палата у североисточној четврти; 

6. грађевина са коридором; 

7. храм у јужном делу; 

8. једнобродна грађевина; 

9. петобродна грађевина; 

10. мала палата у југозападној четврти; 

једнобродна грађевина у југоисточној четврти и 

12. купатило
40

наведено дело, стр. 7 

38 

споменицима свакако 

Лаловић А., 1989.)  

грађевине: 
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Све наведене грађевине, као и обе фортификације, грађене су од истог материјала 

(опека у комбинацији са разним врстама локалног камена) и у истој техници. 

Првобитна фортификација има основу облика неправиланог ромба, са странама 

димензија око 240 и 190 m.   

Млађа фортификација има висину која износи између 8 и 20 m. Бедеми имају 20 

полигуналних кула пречника 23-26 m.  

Пиластре, конзоле и парапетне плоче на фасади источне капије красила је 

фигурална декорација (тетрарси у паровима, паунови, Горгона, орао са ловоровим венцем 

у кљуну). Архитектонске елементе на фасади западне капије красили су флорални 

орнаменти (винова лоза, ловор и бршљан).  

Монументалне грађевине унутар бедема дефинисане су у две групе. Прва група је у  

северном а друга у јужном делу Гамзиграда. Средиштем сваке групе доминира храм.  

Монументалну грађевинску целину у северном делу сачињавају: храм, Палата I, 

Палата II и велика грађевина са коридором која се на њу надовезује.
41

  

Остаци храма у северном делу истражени су у целини. Њих чине високи подијум са 

крстообразно криптом и монументално степениште испред кога се налази жртвеник. 

Реконструкција храма је могућа на основу делова архитектонске декорације. Подијум, 

довратници, стабла стубова и архитрав начињени су од зеленог пешчара, фриз од белог 

кречњака, а фигурални капители од мермера. На основу представа на фигуралним 

капителима може се претпоставити да је овај храм био намењен богињи Кибели, односно 

Великој мајци богова (Магна Матер) или Либери и Либеру. 
42

 

 

Слика 21. Остави храма у северном делу 

Извор: http://romanpalacesinserbia.tripod.com 
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Палату I сачињава пет дворана: један октогонална просторија, три перистила и 

мање купатило. Испред главног улаза откривен је мермерни плочник и фрагменти стубова 

од зелене серпентинске брече и црвеног гранита. Под ове дворане је у целости прекривен 

мозаичким тепихом са геометријским мотивима, у чијем је средишту представа лавиринта.  

У централној, вероватно престоној дворани Палате I, мозаички тепих је  сачињен од 

бочних тепиха са геометријским мотивима и централног тепиха са сценама из лова. 

Централни део пода северне дворане (triclinium) био је украшен плочицама од разнобојног 

скупоценог камена, а део крај улаза красио је раскошан мозаички тепих са представом 

бога Диониса. Зидови палате били су обложени скупоценим каменом и украшени 

фрескама и штукатурама. У дворанама Палате I откривене су мермерне скулптуре богова 

и хероја, које су рађене по грчким узорима из V и IV века пре н.е.  

Недалеко од апсиде триклинијума нађена је шака леве руке са глобом од црвеног 

порфирита. Рука припада скулптури која је представљала Галерија. 

 

 

Слика 22. Атриум Палате I 

Извор: www.panoramio.com 
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Палата II само је делимично истражена. У средишту Палате II је правоугаони 

перистил, око кога су распоређене просторије различитих величина и функције. Главни 

улаз је на истоку, а насупрот њему, на западу, смештена је велика дворана са апсидом.  

Целим јужним делом Ромулијане доминира велики храм. Очуван је подијум храма, 

основа широког степеништа и, делимично, зидови. Испред храма су откривени остаци 

олтара са уским степеништем.  

На основу фрагмената архитектонских елемената претпоставља се да је храм имао 

две колонаде стубова: вишу, са коринтским стубовима, и нижу, са јонским. У непосредној 

околини храма откривен је велики број фрагмената скулптура од белог мермера, од којих 

су најзначајније глава Јупитера и глава Херкула. 

Грађевине сконцентрисане око великог храма у јужном делу Ромулијане су ка 

главним странама света. Све су просторно самосталне: могућ је непосредан прилаз свакој 

од њих, а њихове фасаде гледају на источну капију или на декуманус. Тачна намена ових 

грађевина и даље није позната, будући да ниједна од њих, осим храма, није истражена у 

целости. Западно од храма се налази петобродна грађевина за коју се претпоставља да је 

житница. Јужно од храма налази се грађевина која личи на трибунал. Намена правоугаоне 

грађевине у њеном суседству је нејасна. Са сигурношћу се, међутим, зна да је грађевина 

смештена непосредно уз њу била јавно купатило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 23. Јужни храм 

Аутор фотографије: Марија Новаковић 
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Сакрални комплекс на Магури 

 

У Ромулијани је испоштовано јасно одвајање палате од маузолеја, а тиме и старо 

римско правило о сахрањивању extra muros (ван зидина). Источно од главне капије ове 

палате, на удаљености од око 1000 m, на брду које се зове Магура, откривен је сакрални 

комплекс. Ово је место где су цар Галерије и његова мајка Ромула сахрањени и посебним 

обредом апотеозе уврштени међу богове. Апотеоза царева била је уобичајна у Римском 

царству. Сам појам означава уздизање смртника међу богове. Обављала се на следећи 

начин - y средишту ломаче била је воштана фигура императора на чијем врху је био кавез 

са орлом. Улога орла била је да када пламен захвати одар, он се вине пут неба и кличући 

огласи да је душа заузела место крај свог божанског оца.
43

  

Ломача која је 311. године обележила апотеозу цара Галерија, последњи пут је у 

историји римскога света обележила такав традиционални римски ритуал.
44

 

На Магури су пронађени остаци два маузолеја и два консекративна споменика.  

 

 

Слика 24. Остаци комплекса на Магури 

Извор: http://muzejzajecar.org 
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Археолошким истраживањима тачно је утврђен редослед изградње тих сакралних 

споменика.  

Најпре је на северној страни заравни подигнут маузолеј, означен као маузолеј 1, а 

затим је уз његову јужну страну изграђен камени зид у виду прстена и над њим насут 

тумул. Тек после извесног времена изграђен је маузолеј на јужној страни заравни, означен 

као маузолеј 2, а убрзо је уследило и зидање каменог прстена и насипање тумула у његову 

југозападну страну.  

Сва та четири споменика знатно су оштећена. Од маузолеја на северној страни, 

квадратне основе, очувало се само језгро високог подијума и разорена гробница у његовом 

средишту.  Маузолеј у јужном делу, полигоналан у основи, такође је сачуван само у 

доњем делу. Од његовог високог подијума очувано је камено језгро са делом степеништа, 

полусрушена крипта и разорена гробница у виду саркофага.  

Северно од сакралних споменика на врху Магуре налази се тетрапилон, споменик 

који је, сам по себи, визуелна представа Тетрархије. Његова четири моћна ступца су 

алузија на четворицу владара, њихову слогу и истоветност, истовремено и на симетрију и 

савршену равнотежу међу њима, на хармонију четворства пренесену на Земљу из 

космоса.
45

  

Тетрапилон усмерава кретање према Ромулијани, а истовремено и према врху 

Магуре одакле се сагледава цео Галеријев градитељски подухват. 
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Уметност 

 

На територији Србије откривено је 

неколико портрета који се убрајају у 

најсјајније примере римске портретне 

уметности. Међу њима су и царски 

портрети од порфира који су пронађени  

у Гамзиграду. 

1993. године нађени су делови 

порфирне царске статуе и то једна цела и 

једна веома оштећена глава, као и шака 

леве руке која држи земљину куглу. 

Порфирна глава која је пронађена 

била је глава зрелог мушкарца са 

оштећењима на носу, ушним шкољкама и 

круни. Припадала је статуи која је 

приказивала Галерија у натприродној 

величине са Земљином куглом у левој 

руци, и то у тренутку кад га богиња 

победе Викторија крунише тријумфалном 

круном. Круна на глави јасно упућује на 

Галеријеву велику победу над 

Персијанцима 297. године.  

То је приказ самоувереног 

императора, који ужива особиту 

наклоност богова, у чијој је руци цео 

свет, а у круни – цела тетрархија. 
46
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Србији, Београд, 1993., стр. 50 

 

 

 

Слика 25. Глава императора Галерија 

Извор: http://gamzigrad.com 

 

 

Слика 26. Шака са глобом 

Извор: http://gamzigrad.cом 

 

 

 

 



 

Између 1985. и 1989. године

испред великог храма. Испред

приказивала Јупитера са орлом

место, јер се тетрархија (четворовлашће

вољи врховног бога. Како 

тетрархије, себе прогласио Јупитеровим

на земљи, то је Галерије 293. 

Диоклецијан усинио и подарио

члан Јупитерове породице.  

Јупитер из Гамзиграда

Миласе из IV века пре н.е. Његово

и доброту; то није строги, неумољиви

које разуме људе, које је свима

свакога утеши. 

47
  

мушкарца

десном

величине

Како

претпоставити

на

приказан

из

представља

дужности

        Слика 28. Херкул 

     Извор: http://gamzigrad.com 
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 Срејовић, Д., Цермановић-Кузмановић
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 Срејовић, Д., Цермановић-Кузмановић

 1989. године у источном делу Гамзиграда истражен

Испред великог храма су нађени делови мермерне

орлом у испруженој десници. Јупитер је заузимао

четворовлашће) – остварује по 

Како је Диоклецијан, творац 

прогласио Јупитеровим представником 

Галерије 293. године, кад га је 

подарио му титулу цезара, постао 

Гамзиграда најсличнији је Зевсу из 

Његово лице изражава благост 

неумољиви бог, већ божанство 

свима спремно да помогне и да 

          Слика 27. 

    Извор: http://gamzigrad.com

 

Близу храма нађена је и глава зрелог

мушкарца, са оштећењима изнад десног ока

десном образу и врату. Глава је припадала статуи

величине, која је представљала Херкула у стојећем

Како је глава благо приклоњена на леву стра

претпоставити да је Херкул приказан ослоњен

на батину прекривену лављом кожом, односно

приказан у одмору, као на чувеној статуи Херакла

из Напуљског музеја. Глава Херкула из

представља главу хероја који је завршио све

дужности и који је приправан за апотеозу.
48

 

Кузмановић А., наведено дело, стр. 118 

Кузмановић А., наведено дело, стр. 120 

45 

истражен је простор 

мермерне статуе која је 

заузимао централно 

27. Јупитер 

http://gamzigrad.com 

глава зрелог брадатог 

десног ока и на носу, 

припадала статуи природне 

Херкула у стојећем ставу. 

леву страну, може се 

ослоњен левом руком 

кожом, односно да је 

статуи Херакла Фарнезе 

Херкула из Гамзиграда 

авршио све овоземаљске 
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Мозаици су оно што Ромулијану чини драгуљем уметности позне антике. По 

лепоти и мајсторству израде ови мозаици превазилазе све оне који су прекривали подове 

најрепрезентативнијих грађевина тог времена: Диоклецијанове палте у Сплиту, 

Галеријевих палата у Солуну и палата у Сремској Митровици. Остаци раскошних подних 

мозаика пронађени су у готово свакој грађевини Феликс Ромулијане.  

Најзначајнији мозаици су: мозаик са представом бога Диониса, лавиринт и мозаик 

са сценама из лова (венатори). Ови мозаици чувају се у Народном музеју у Зајечару. 

Мозаик са Дионисом представља полу нагог бога који са лакоћом седи са тирсом у 

левој и купом у десној руци. На глави има венац од цвећа и нимб (ореол) од разнобојне 

стаклене пасте. Са његове десне стране лежи леопард. Са леве и десне стане представњена 

је винова лоза. Позадина је светла, рађена у техници opus tessellatum (техника у којој су 

мозаици састављени од мањих камених коцкица које нису увек истих димензија). 

 

 

Слика 29. Дионис мозаик 

Извор: http://gamzigrad.com 
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 У пољу уоквиреном плетеницом 

приказан је шестоугаони лавиринт са 

капијама на угловима (Никомедија, Солун, 

Сирмијум, Тријер, Милано, Рим). Са три 

капије пружају се улице ка центру. Између 

капија приказани су бедеми. Ha угловима се 

налазе симболичне представе – пелтасти 

(штитови) и кантароси. Док кантарос 

алудира на бога Диониса, пелтаст алудира на 

Херакла и Тезеја. Пелта се доводи и у везу са 

амазонкама и тројанцима, Енејом и Ромулом, 

и оснивањем града Рима. 
49

   

               Слика 30. Лавиринт мозаик 

      Извор: http://gamzigrad.com 

 

 Венатори (ловци) у римској фунералној уметности увек 

имају значење борбе, лова, и битке за плен. Из свере грчке 

традиције Римљани су користили као модел царски лов 

Александра Македонског, и многе друге хероје.
50

 У пољу 

уоквиреном плетеницом првобитно су била приказана три 

ловца и пропети лав. Очувана је делимично лева страна 

композиције са два ловца: један стоји и у испруженој левој 

руци држи ласо, а други, који клечи иза великог штита, 

управља копље према глави разбеснеле звери. Позадина је 

изведена у техници opus tessellatum,  а ловци, посебно њихова 

лица и појединости на одећи, у техници opus vermiculatum 

(техника у којој су мозаици састављени од ситних коцкица 

обично исте величине).  

   Слика 31. Венатори мозаик 

      Извор: http://gamzigrad.com 
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У Ромулијани је пронађен и пиластр који најуверљивије 

говори да је Ромулијана изграђена у славу чланова тетрархије и 

њиховог система владавине светом.  

На целовито очуваном пиластру, приказани су сви чланови 

Јупитерове породице, груписани у парове и то хијерархијски. 

Личност која заузима место на левој, почасној страни је виша од 

оне на десној. У медаљону у основи стега обе личности су 

једноставно одевене у тогу и огртач, док су личности у централном 

медаљону и у медаљону на врху стега заогрнуте палудаментом који 

је на десном рамену причвршћен скупоценом копчом. На основу 

тих иконографских одлика поуздано се могу утврдити да су у 

медаљонима приказани тетрарси и то у медаљону у основи стега 

августи који су 305. године одступили од престола – Диоклецијан 

(лево) – Максимијан Херкулије (десно), а у остала два медаљона 

владајући августи са цезарима – Галерије (лево) и Максимин Даја 

(десно), односно Констанције Хлор (лево) и Север (десно).  

 

 

Слика 32.  Пиластр са преставом Тетрарха  

Извор:http://www.gamzigrad.com

 

 

Феликс Ромулијана је  окатегорисана као културно добро од изузетног значаја 

Републике Србије, а од 2007. године налази се и на листи светске баштине УНЕСКО-а.
51
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Naissus 

 

Град Наис је заузимао средишњи положај у Горњој Мезији. Лежао је на десној 

обали Нишаве. Налазио се на чворишту трансбалканских путева. Први је водио на исток 

према Сердици и Константинопољу (Via militaris);  други је ишао ка југу према Солуну; 

трећи је повезивао Подунавље  и Lissus (Љеш у Албанији).  

Град био важан административни, војни и економски центар. Наводи се да је у 

граду постојала радионица за израду предмета од сребра, што упућује да је град био једно 

од места где се производило оружје за римску војску.  

Амијан Марцелин је забележио да је Наис више пута опседан, али да никада није и 

освојен, што указује да је овде била стационирана војна јединица.  

Већ пред крај I века, у Наису је свој логор имала I кахорта Килићана која је ту 

остала до 134. године, када је пребачена на Дунав. У Географији Клаудија Птоломеја, 

Наис се помиње као један од четири највећа града у Дарданији. У другој половини II века 

у насељу је формирана и смештена прва дарданска кохорта као територијална милиција. У 

следећим вековима, све до средине III века, Наис је постао стециште ветерана и њихових 

породица, трговаца и других досељеника. У радионицама у граду производила се војна 

опрема, одакле су се оружјем и техником снабдевале јединице распоређене дуж границе 

Дунава. Негде у II  веку, град добија статус муниципиа. Верује се да је развој Наиса био 

последица успешне романизације локалног становништва. Другим речима, Наис су 

већином насељавали домороци Трачког или Илирког порекла, а не војни ветерани – 

досељеници из других делова Царства. 

У III и IV веку, подаци о Наису постају све бројнији. Он је поред Сердике (Софије) 

и Пауталије (Ћустендил у Бугарској) најзначајније место нове провинције – Медитеранске 

Дакије.  

Најзначајнији догађај повезан са Наисом десио се 269. године када је, у близини 

града, цар Клаудије II Готски у великој бици разбио војску Гота и побио 50 000 

непријатеља.
52
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Диоклецијанове административне, војне и економске реформе створиле су повољне 

услове за просперитет који је особито изражен у Наису у раздобљу Константинове 

династије. Константин Велики је рођен у Наису, ту је васпитаван па је током живота доста 

учествовао у изградњи града. Више царских едиката потписаних у Наису између 315. и 

334. године сведоче о Константиновим честим боравцима у родном граду. После смрти 

Константина, у Наису и даље бораве цареви, задржавајући се ту приликом дугих 

путовања, или се пак, припремају за борбу са супарницима. Познати су боравци  

Константинових синова Констанција и Констанса, а забележени су и боравци Лицинија, 

Јулијана и Валентијана.
53

 

Судећи по досадашњим случајним налазима и археолошким истраживањима, град 

се углавном ширио на десној обали Нишаве, приближно у границама позније турске 

тврђаве. Са северне и источне стране био је оивчен пространим некрополама: гробљанске 

цркве и зидане гробнице откривене су већ код Јагодин-малског моста, док су слободно 

укопани гробови евидентирани уз саму ивицу тврђавске контраескарпе. Са јужне стране, 

уже подручије града било је омеђено реком Нишавом, док је према западу град излазио до 

линије коју обележава гласија турске тврђаве. Површина коју је захватао касноантички 

Наис једва да је прелазила двадесетак хектара, по чему он спада у ред античких градова 

средње величине.
54

 

У V веку Наис страда од напада Хуна. После Хуна, град поново разарају Готи. 

Наис је обновљен у доба византијских царева Анастазија и Јустинијана у VI веку, да би 

дефинитивно био напуштен од стране старих становника у доба насељавања Словена на 

Балканско полуострво у VII веку. 

Феликс Каниц, који је од 1850. године, у неколико наврата посећивао и бележио 

рушевине Ниша, обавио је прва обимнија истраживања античког Наиса. Прво је 

забележио неколико споменика римског периода на простору турске тврђаве. 

Истраживања су настављена 1864. године, када су започета прва ископавања код Брзог 

Брода. Ископавања су настављена 1887. и 1889. године, када су забележени остаци 

споменика и архитектуре. 1932. године започета су прва археолошка ископавања на 

простору Јагодин мале и Медијане, која су са прекидима настављена до 1939. године. 
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1956. обнављају се ископавања Јагодин мале, а од 1962. године археолошка ископавања су 

вршена на простору који је обухватала турска тврђава.
55

 

 

 

Грађевине откривене на територији Наиса 

 
 

Археолошка истраживања Наиса вршена су у централном делу тврђаве, где је 

откривена улица која се пружала у правцу север-југ, са грађевинама из рановизантијског 

периода. Претпоставља се да је ова улица настала на месту старије градске комуникације. 

Град је имао форум који се налазио на југоисточном делу турске тврђаве, у близини 

кога су откривене две грађевине репрезентативног карактера, објекат под сводовима и 

тробродни објекат са портиком. Северно од форума је откривен објекат са вестибулом, 

украшеним подним мозаиком. Уз западни бедем турске тврђаве откривена је 1975. 

грађевина највероватније стамбеног карактера, са шест просторија. 

Од извора Каменичке реке до Наиса је водио аквадукт који је град снабдевао 

водом. 

У граду су били присутни бројни култови, о чему сведоче налази жртвеника, 

скулптура и ситне бронзане пластике. Натписи са жртвеника указују да су претежно 

заступљени култови римских божанстава - Јупитера, Јуноне, Фортуне, Либера и Либере, 

Херкула али и Митре као и трачких или илирских божанства.  

 

 

Грађевина са октогоном са локалитета Градско поље 

 

Градско поље је археолошко налазиште које се налази на територији данашњег 

Ниша, између турске тврђаве и комплекса техничких факултета. Око 300 метара 

северозападно од средишњег дела античког Наиса откривени су остаци већег објекта 

током ископавања вршених 1987-1988. године. Грађевина се састојала од пет просторија, 

од којих је средишња била у облику октогона. Све просторије су имале подно грејање и 
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систем хипокауста. Објекат је имао површину од 320 m². Грађевина је била украшена 

мермерном архитектонском деокрацијом, фрескама и мозаицима. 

Објекат је могао бити званична царска резиденција или стан важне личности која је 

имала јавну функцију у Наису.
56

 Сачувани мозаички подови идентични су по квалитету и 

геометријским мотивима с онима на Медијани. У малтеру октогоналне просторије 

пронађен је бронзани новац Максимина Даје, према чему се грађевина датује у почетак IV 

века, односно после 309-310. године. 

 

 

Виле рустике 

 

Утврћено је постојање неколико римских вила, које су се налазиле изван градског 

језгра. Око 4 километара северно од Наиса налазила се вила названа „Вила на Винику“. 

Ова вила рустика није поптуно истражена. У једној од просторија виле пронађена 

је 1936. године већа количина сребрног новца, заједно са калупима за ливење. Јужно од 

града налазила се нешто мања „Вила на Горици“. Од налаза откривених у овој вили 

издвајају се сребрни тањири израђени у част Лицинијевих деценалија. 

 

 

Фабрика и официн 

 

У једном касноантичком спису је забележено да је у Наису постојала фабрика, 

радионица за производњу војне опреме. Фабрике су смештане у областима богатим 

рудама гвожђа, какав је Балкан, и на коме су постојале фабрике у више градова поред 

Наиса. Фабрика је снебдевала пограничне јединице на дунавском лимесу, на коме су 

Римљани имали све више проблема са варварским нападима са севера. 

У исто време је у Наису функционисала и официна, радионица за израду предмета 

од племенитих метала, пре свега од сребра. Најзначајнији предмети исковани у Наису су 

посуде намењене прослави десетогодишњице владавине цара Лицинија.  
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Рановизантијска гробница са фрескама у Нишу 

 

Некропола у насељу Јагодин мала је добро истражена. На локалитету је 

констатовано 230 гробова и 30 гробница. Некропола се налазила источно и северно од 

града. Коришћена је у периоду од IV до VI века. Гробне конструкције нису биле 

униформне, јављају се слободни укопи, једноставне конструкције ограђене каменом и 

велике гробнице правоугаоне или квадратне основе. Гробнице су понекад биле 

декорисане, а већина је опљачкана у време антике.  

Базилика представља јединствени налаз у касноантичкој некрополи у Јагодин мали. 

Према односу гробнице, базилике и гробова претпоставља се да је овај простор био 

култно место у дужем временском периоду. 

Гробницу је Адам Оршић-Славетић назвао маузолеј.
57

 Имала је свод, на западној 

страни једну већу и две мање нише, а на северној и јужној страни гробнице налазила су се 

два аркосолија. У крипти су откривени део стуба од црвеног пешчара, ранохришћански 

мермерни капител и већи број скелета. Према овом капителу, базилика се датује у крај V 

века или почетак VI века. Гробница се састојала из крипте и надземног дела који је 

незнатно очуван. Зидови су били ојачани пиластрима, распоређеним на свим странама 

грађевине. 

Базилика се налазила на источном делу, у оси гробнице. Била је тробродна са 

полукружном апсидом на истоку. Била је украшена мермерном оплатом и фреско 

сликарством.  

Откривен је већи број гробова који се деле на гробове са конструкцијом и слободно 

укопане покојнике. Октривена су два оловна саркофага. Конструкције су били укопане 

испод пода базилике или су биле видљиве. Најзначајније је откриће саркофага са 

фигуралном декорацијом (са симболом крста и трочланим бистама). Могуће је да су у 

питању прикази Константинових наследника (Константин II, Констанс I и Констанције 

II).
58
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Портрети 

 

На територији Наиса или у његовој непосредној близини откривено је више 

значајних портрета. 

Најзначајнији је портрет Константина Великог . Реч је о бронзаној глави са ликом 

цара Константина, сина Констанција I и Хелене, димензије 24 cm, израђеној од шупље 

ливене бронзе.. У питању је глава мушкарца средњих година, незнатно окренута улево. 

Уочавају се трагови позлате око очију и ушију. Припадала је позлаћеној бронзаној статуи 

која је приказивала императора у оклопу. Нађена је 1900. године у Нишу, и то заједно са 

новцима Константина и Јустинијана. На глави нема боре, чело је ниско, нос је дуг и 

кукаст, уста танка и стиснута.  

Бронзана глава из Ниша приказује императора у тријумфу, са блиставом дијадемом 

која је алузија не само на велике хеленистичке владаре, већ и на божанства која расипају 

светлост, пре свега на Аполона-Хелија.
59

 На основу облика дијадеме и стилских одлика, 

може се поуздано идентификовати као портрет Константина и датовати у прве године 

његове владавине, око 325. године.  

 

Тим портретом дефинисан је 

лик императора нове светске 

монархије,  величанственог његовог 

божанског лица, као и његово 

апсолутно господарење природом, 

историјом и људима. Сматра се да је 

била део монументалне позлаћене 

бронзане статуе. Портрет цара 

Константина се налази у Збирци за 

касну антику и рановизантијски 

период Народног музеја у Београду. 

Слика 33. Бронзана глава Константина Великог 

Извор: http://www.narodnimuzej.rs 
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Скулптура Јупитера на трону најсликовитије је сведочанство о духовним 

стремљењима и естетским захтевима житеља Наиса у периоду када је римска држава била 

на врхунцу своје моћи. Производ је атмосфере из времена владавине цара Трајана када је 

култура старих Грка изнова откривена, а поседовање неких грчких скулптура или барем 

копија био знак отмености и друштвеног престижа.
60

 Типска фигура, са препознатљивим 

ликом Јупитера, ставом и положајем руку и ногу својствених грчком богу Зевсу. Коврџава 

коса са праменовима на челу и једнако богата брада већ виђена код грчких филозофа, 

супротстављена углачаној површини лица упућујући на староиталске узоре. Статуа бога 

Јупитера, висине 25 cm, случајно је откривена у Нишави 1938. године. Јупитер, господар 

времена и олује седи на троножном престолу 

са отвореним шакама у којима је некад држао 

атрибуте своје моћи. Обнажене снажне груди 

делом покрива хаљина, чији један крај пада 

низ лево раме, док други, наборима верно 

осликавајући положај ногу, покрива доњу 

половину тела и видљивим оставља слободно 

висећа стопала у једноставним сандалама. Из 

ње зрачи снага, мужевност и достојанство 

вровног бога Јупитера. Својом лепотом 

превазилази многе сродне примерке. Примерку 

из Ниша најближа је статуета из Старе 

Загоре.
61

 

Слика 34. Јуптер 

Извор: http://narodnimuzejnis.rs 

 

Од скулптура је још откривена глава од црвеног порфирита за коју се претпоставља 

да је припадала Константину, као и глава византијске царице, од шупље ливене бронзе за 

коју се сматра да је припадала статуи Еуфемије, жене Јустинове, или Теодоре, 

Јустинијанове жене. 
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Mediana 

 

Mediana је била предграђе античког Ниша. Од града је била удаљена три миље, 

како саопштава Амијан Марцелин. Настала је у време пуног процвата античког Naissusa 

(II – IV век) када град, захваљујући погодном географском положају на Балкану, постаје 

важан војнополитички и економски центар у коме се спајају путеви са разних страна 

Царства. Најзначајнији од њих био је пут Via Militaris, који је повезивао Singidunum 

(Београд), Serdiku (Софију) и Constantinopolis (Истанбул). Осим њега, битан је био и  

трговачки пут Naissus - Lissus (Ниш-Љеш) који је повезивао подручја централног Балкана 

- Горњемезијску Дарданију са морским лукама на Јадранској обали и даље са Италијом, 

као и са Солуном у Егејском мору, повезујући путем Naissus и Scupi.
62

  

Друштвеном, економском, културном и урбанистичком интегритету Наиса и 

Медијане делом је, свакако, допринео и Константин I који је ту рођен па се може 

претпоставити да је подизање вила у Медијани започето крајем III, а настављено са већим 

интензитетом у IV веку, када Наис и Медијана постају привремена резиденција и угодно 

одмориште многим царевима у њиховим честим путовањима на Исток. Оваквом датовању 

настанка насеља иде у прилог и до сада откривени покретни археолошки материјал 

(новац, оруђе, архитектонска и декоративна пластика, керамика). 

 

 

Слика 35. Остаци археолошког налазишта Медијана 

Извор: http://www.tt-group.net 
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Већ крајем IV века почиње прво страдање Медијане услед пожара. Након тога, у V 

веку уништењу је допринала хунска најезда 441. године. Средином и у другој половини VI 

века Словени, а нешто касније и Авари у својим пљачкашким походима, пустошили су 

многе градове и насеља, међу којима су били и Наис и Медијана. Након словенско – 

аварског рушења живот на Медијани замро је за дуги низ векова. 

Данас, након 17 векова, Медијана представља значајно археолошко налазиште у 

источном делу града Ниша поред пута за Нишку Бању.  

Медијана захвата приближно 40 хектара. Археолошка истраживања на локалитету 

започињу 1932. године, а изводе се и данас. Прецизнији подаци о пространству насеља и 

његовој урбанистичкој шеми утврђени су 1961. године.
63

 

До сада је на овом подручију откривено и идентификовано неколико грађевина: 

вила са перистилом, немфеумом и термама, потом житница (horreum), водена кула -  док 

се укупан број објеката, међусобно удаљених један од другога, окружених баштама, 

прецењује (на основу сондажних испитивања и авио снимака) на проближно четрдесет 

различитих грађевина.
64

 

 

Вила са перистилом 

 

Највећи и најрепрезентативнији до сада откривени објекат на Медијани је 

централни део луксузне виле са пространим вртoм и круженим тремом (peristil), великом 

свечаном салом (triclinium) и мањом просторијом источно од сале (nimfeum).
65

 Тај тип 

грађевине среће се у архитетури Грчке и Мале Азије.  

Основни план ових грађевина препознаје се по четвороугаоном дворишту око кога 

тече трем са стубовима, док се стамбене просторије и привредне просторије групишу око 

дворишта. У областим централног Балкана регистроване су перистилне виле на више 

локалитета. По просторном плану, размерама и распореду просторија, раскошној 

декорацији – мозаичким подовима, мермерним облогама, скулптурама и рељефима, вила 

на Медијани се знатно разликује од сродних објеката  у суседним и и другим балканским 

                                                 
63

 Народни музеј Ниш, Медијана, Ниш, 2006., стр. 8 
64

 Срејовић, Д., Римски царски градови и палате у Србији, Београд, 1993., стр. 69 
65

 Народни музеј Ниш, наведено дело, стр. 18 



58 

 

областима. По наведеним елементима приближава се познатој вили на Сицилији, која је 

подигнута за цара Максимијана. 
66

 

Од виле на Медијани познат је само централни део, док су просторије на источној, 

западној и северној страни још увек неистражене. Главни улаз у вилу био је на јужној 

страни. Кроз масивну капију, чији су остаци делимично реконструисани, улазило се у 

пространо двориште у чијем се средишњем делу налазио већи базен. Остаци базена, 

канали и одводне цеви којима је снабдеван водом, нису конзервирани и налазе се под 

земљом. Двориште је било окружено колонадом стубова и покривеним тремом, чији су 

подови били прекривени мозаицима површине 471,5 m
2
.
67

 Мозаици су изграђени од 

разнобојних камених и мермерних коцкица (беле, црвенкасте, црне, сиве, зеленкасте и 

плавичасте боје), сложених у разноврсне геометријске орнаменте. Зидови трема били су 

украшени фрескама.  

Из северног трема перистила улазило се у три просторије: велику свечану салу – 

triclinium и две бочне. У поду свечане сале откривени су први фигурални мозаици на 

Медијани. У улазном делу очувана је делимично композиција седећег Нептуна, женска 

стопала са делом хаљине и барска птица. Нешто северније, у кружном медаљону, налази 

се глава крилате Медузе. Источно од трилинијума откривена је мања просторија са добро 

очуваним полихромним мозаиком и фонтаном у средишњем делу – nimfeum. Централни 

део просторије има облик правилног шестоугаоника и декорисан је различитим 

геометријским и флоралним орнаментима. Поред тог централног дела, просторија има и 

три правоугаоне нише на североисточној, северозападној и јужној страни и једну 

полукружну на северној. Под сваке нише прекривен је мозаиком са различитим 

орнаментима. У северозападном углу централног дела просторије видљиви су остаци све 

оловне цеви које су служиле за одвод из фонтане. Фонтана која је била на централном 

делу ове просторије имала је двојаку функцију: пре свега је красила ову просторију, а 

друга функција јој је била маскирање гласова, тако да није било у могућности 

прислушкивање разговора. 
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Житница 

 

Медијана је имала житницу (horreum) која је служила за сакупљање и прераду 

пољопривредних производа. Овјекат је био великих димензија 91 x 27 метара, са солидно 

грађеним зидовима од ломљеног камена, облутака и опека. Грађевина које је откопана на 

Медијани 1936. године говори о високо организованој пољопривредној производњи на 

овом имању. У западном делу грађевине налзило се шест правоугаоних оделења ширине 4 

m и неједнаке дужине, чија се намена не може са сигурношћу утврдити.
68

 Са јужне стране 

налазе се остаци веће просторије која није откривена у целини, а источно од ових одаја су 

два правоугаона базена и један кружни између њих. Базени су служили за складиштење 

течности – вина или уља. И северoисточном делу грађевине откривени су остаци 37 

питоса (ћупова) различите величине и запремине. У њима су били складиштени жито, 

кукуруз и остали пољопреивредни производи. 

 

 

Занатски центар 

 

Стотинак метара северно од хореума, откривена је највећа грађевина на 

Медијани.
69

 Димензије откривених делова објаката су преко 250 m у правцу исток-запад и 

око 150 m у правцу север-југ. На основу покретног материјала у појединим просторијама 

објекат је условно назван Занатски центар. Овакви центри су се обично налазили поред 

главних комуникација и већих градова. У њему су пронађени, складиштени или 

поправљани различити предмети од гвожђа – оруђа, алатке... По врсти и намени до сада 

пронађених оруђа и алатки, најзаступљеније су оне за прераду или обраду дрвета, камена, 

коже, вуне и текстила. Ови предмети указују  на добро осмишљену и организовану 

продукцију и економију у оквиру медијанског насеља.  
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Терме 

 

Терме су на Медијани биле у саставу главне виле. Чинио их је низ међусобно 

повезаних просторија различите намене, а најзначајније су биле: 

 

� свлачионица (apodyterium), 

� вежбаоница (palestra), 

� топло купатило (caldaria), 

� хладно купатило (frigidarium) 

� просторија за знојење (sudatorium), 

� ложиште (praefurnium), које је било смештено поред просторије за знојење.
70

 

 

Топао ваздух из ложишта струјао је између стубића хипокауста и загревао под 

испод када и просторију за знојење. Терме су биле мањих димензија и вероватно су 

служиле само власницима виле, који су у њих улазили директно из својих одаја. 

 

Водоторањ 

 

Још од 312. пре нове ере, по пројекту етрурских архитеката, у римском царству 

грађени су бројни системи за водоснабдевање познати под називом аквадукт.
71

 

Водоторањ, којим се редовно завршавао сваки римски аквадукт и без кога се тешко 

може замислити дистрибуција воде у насељу, откривен је седамдесетих година током 

заштитних ископавања. У питању је један од веома ретких објеката те врсте. Одавде се 

вода разводила у чесме и фонтане, базене, терме, а можда и у канале за наводњавање. 

Главни одводни канал био је усмрен према палати и термама, највећим потршачима воде. 

Није, међутим, искључено да је из правца Нишке бање долазио други аквадукт, са другим 

водоторњем, који би се налзио нешто источније.на такву могућност упућује мноштво 

оловних водоводних цеви пронађених у Медијани.
72
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Уметност 

 

У готово свим просторијама виле на Медијани пронађени су мозаици које су 

радили  најбољи уметници тога времена. Најзначајнији од њих су били речно божанство, 

медуза и мозаик са геомеријским и флоралним мотивима. 

Речно божанство - Подни мозаик је веома оштећен. Сачувана је само полулежећа 

фигура речног божанства, доњи део фигуре која је стајала испод њега као и део беле 

барске птице у ходу. Полунаго божанство држи у левој руци трску од које је направљен и 

венац на његовој глави. Поглед му је усмерен навише, према фигури која је стајала испред 

њега и која му је, вероватно, нудила 

дарове. Композиција је уоквирена 

борудром од црвенкастих коцкица. Делови 

тела речног божанства и стопала стојеће 

фигуре изграђени су  од жућкастих и 

црвенкастих коцкица, а поједини делови 

лица и одеће од стаклене пасте плавичасте 

и зеленкасте боје. 

Слика 36. Речно божанство, детаљ са мозаика 

Извор: http://www.galerijauzice.org 

 

Медуза - глава медузе је приказана у 

кружном медаљону од белих коцкица. Лице 

обло, очи крупне. У коврџавој дугој коси 

уплетене су змије. Чело Медузе је широко, 

са једном хоризонталном, наглашеном  

бором. На темену има крила израђена од 

коцкица црвенкасте, жућкасте и плавичасте 

боје. Детаљи око очију изведени коцкицама 

од црне и тамноплаве стаклене пасте. 

Слика 37. Крилата Медуза мозаик 

Извор: http://romanpalacesinserbia.tripod.com 
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Свуда по Медијани - по насељу и по врту - постојале су статуе божанстава од белог 

мермера. Њима су представљена различита божанства која су у већини случајева имала 

лекарска својства: Аслекпије са Телесфором, Хигија, Меркур, Дадафор, Сатир, Магна 

матер - Кибела.
73

 Скулптуре су вероватно стајале у храму који је био посвећен Асклепију 

и Хигији (Асклепије је био бог лекарства, а Хигија је у митологији била његова ћерка, 

богиња здравља и заштитница апотекара). Истој групи припадају и све скулптуре од 

скупоценог порфира које идентификују власника виле: једна је посвећена Асклепију, а 

друга Хигији. Њих су подигли Roimetalkes и његова жена Filipa (због тога се сматрају 

потенцијалним власницима овог летњиковца). Све те статуе могу се видети у 

Археолошкој сали Народног музеја у Нишу. 

 

Једна од значајнијих скулптура која је 

1933. године откривена на Медијани је и Dea 

dardanica. Статуа богиње Дарданије начињена је 

од крупнозрнастог белог мермера (високог 1, 34 

m), сада без  главе. То је отмена женска фигура у 

стојећем ставу са благо повијеном десном ногом у 

колену, док је тежина тела ослањана на леву ногу. 

Одевена је у слободно падајући хитон.  Вео је 

пребачен преко рамена који се спушта низ леђа 

све до стопала падајући уз леву ногу, преко главе 

вепра. Ту су присутни и други атрибути њеног 

изобиља: говече у десној руци савијеној у лакту,  

подсећа на благодети разгранатог сточарства; кеса 

у левој руци указује да је Дарданија била по 

производњи злата док двојна секира указује на 

развијену металургију и трговину.
74

 

Слика 38. Dea dardanica 

Извор: http://istorijanisa.wikidot.com 
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Iustiniana Prima 

 

Последњих година V века преброђена је дуготрајна криза изазвана хумским, 

готским и гепитским пустошењима Балкана. Идеју о обнови Римске државе и повратку 

њеног старог сјаја донео је последњи римски, а први византијски цар – Јустинијан.  

Јустинијан је рођен у једном сеоцету крај Ниша - Таурисију па је из личних и 

политичких разлога поклањао велику пажњу сигурности и унапређењу Балкана, а посебно 

Средоземне Дакије и Дарданије. У првим годинама његове владавине обновио је Наис, 

Улпијану, Сингидунум и Виминацијум, док је у близини свог родног места подигао нов, 

велелeпан град - Прву Јустинијану (Iustiniana Prima).
75

 Битан податак је и тај да је Царица 

Теодора, лепа и амбициозна жена цара Јустинијана, који је неизмерно волео, рођена је у 

селу Лебане па је могуће да је и она значајно утицала на свог мудрог и моћног мужа да 

изгради овај раскошни град. 

Ово археолошко налазиште представља место где су пронађени остаци једног од 

највећих и најзначајнијих византијских градова у унутрашњости Балканског полуострва 

из VI века.  

Прво истраживање овог рановизантијског насеља обавио је Владимир Петковић 

давне 1912. године. Након њега, радови на локалитету поверени су тиму француско-

српских научника (France Mesesnel, Александaр Дерок, Светозар Радоичић, Ђорђe Мано-

Зиси и Невенкa Спремо-Петровић, Владимир Кондић, Владислав Поповић, Noel Dival, 

Bernar Bavan, Вујадин Ивановић).
76

 

Прокопије у свом делу „О грађевинама“ осликава овим речима град: „Сазидавши 

тамо водовод, постиже да град непрекидно обилује непресушном водом. И много других 

знатних и помена достојних (грађевина) саградио је оснивач града. Није лако побројати 

све храмове божје, немогуће је описати све зграде за надлештва, величину тремова, лепоту 

тргова, чесме, улице, купатила, продавнице. Беше то напросто град велик и 

многољудан...“ 
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Убрзо након смрти цара Јустинијана, Царичин Град освајају бројна словенска 

племена, те је почетком VII века препуштен нестанку и пропадању. Претпоставља се да је 

пропадање Царичиног Града било условљено у првом реду запуштањем водоснабдевања, 

уништењем аквадукта и пресушивањем акумулације на Царичинској Реци.  

Остаци Царичиног града, у виду археолошког налазишта, данас представљају 

непокретно културно добро од изузетног значаја.
77

 

Град лежи на благим падинама које се спуштају од планине Радан ка лесковачкој 

котлини, на месту ван главних путних токова. Ово је један од разлога што се тек крајем 

XIX века појавиле прве вести о значајним остацима града изгубљеног у долини Пусте 

реке, на тромеђи између Бојника, Медвеђе и Лебана.  

Рушевине Царичиног града је први описао Мита Ракић 1880 године у 

листу „Отаџбина“. 
78

 

 Локалитет се налази 29 km западно од Лесковца, 7 km од Лебана, у близини села 

Прекопчелица, на ушћу реке Царичина у Свињарицу.  

Урбано језгро сачињено је од три целине: Акропоља, Горњег и Доњег града, на које 

се надовезују широко предграђе и споменици у ближој и даљој околини.
79

  

Основна подела градског подручја на три дела, јасно показује да је град саграђен у 

времену кад се морало мислити на сукобе с непријатељем, тј. основно урбанистичко 

решење је срачунато да омогући дугу одбрану града у случају опсаде. 

На највишем платоу, постављен је Акропољ, неправилног полигоналног облика, 

оквирних димензија 100 x 100 m. Испод њега, на благим падинама које се у широком луку 

спуштају ка истоку, северу и југу, лежи Горњи град. На јужни део Горњег града наслања 

се нова целина – Доњи град, који заузима издужени раван плато неправилног 

правоугаоног облика. На платоима и падинама око утврђеног града налазило се подграђе 

брањено са јужне стране великим одбрамбеним ровом, док га је са источне и северне 

стране штитила земљана фортификација. У оквиру овог брањеног простора, али и изван 

њега, било је подигнуто низ грађевина, док су на обалама река биле смештене занатске 

радионице.  
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Мрежу непосредне одбране града чиниле су још три фортификације: на истоку 

осматрачница Кулиште-Језеро, на северу утврђење код Сакикола и на југозападу Горње 

Градиште.
80

 Ужи простор града, брањен моћним каменим бедемима, био је површине око 

10 хектара, док је предграђе заузимало знатно већу површину. Градском ареалу припадао 

је и занатски центар у поножју града, на обалама река.  

Према урбанистичкој шеми, са Акропољем, централним тргом и низом улица са 

портицима, Царичин Град је представљао тип насеља насталог по узору на источне 

градове, док прекојектовани блокови – insulae, којима су решени унутрашњи простори, 

своје наслеђе дугују римској традицији.
81

 

 

 

 

 

Слика 39. Остаци археолошког налазишта Царичин Град 

Извор: http://www.panoramio.com 
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Акропољ 

 

Зарављени плато Акропоља опасан је бедемом ојачаним истуреним потковичастим 

кулама. Цео простор био је наменски одређен за сакрални простор за смештај епископског 

седишта. На јужној половини подигнута је катедрална црква са баптисеријумом и једним 

мањим објектом, протумаченим као „консигнаторијум“, док се на северном делу налазио 

комплекс од три грађевине, у литератури познат као „Епископска палата“.
82

 

Епископска базилика је међу првим споменицима откривена на Царичином Граду 

(још 1912. године). Укупна дужина базилике износила је 64, а ширина 22 m. На базилику 

се са јужне стране надовезује монументални баптисеријум који представља грађевину 

квадратне основе дужине 17,5 m. У угловима баптисеријума постављене су четири 

правоугаоне просторије неједнаких дужина. Био је богато украшен судећи по налазима 

мермерне оплате, мозаика од стаклене пасте и фресака. 

У јужном делу Акропоља, паралелно са бедемом, налази се једна грађевина 

правоугаоне основе, приближних димензија 13 x 8 m, са два предворја на јужној и 

западној страни. Овај објекат је протумачен као „консигнаторијум“. 

Сличан простор, са правоугаоном апсидом на северу и бочним просторијама, 

подигнут је у северном делу Акропоља. Реч је о средишњем објекту дужине преко 70 m 

који припада једном комплексу од три грађевинске целине. Основе друга два објекта, 

источног (са две просторије неједнаких димензија) и западног (са неколико просторија 

међусобно повезаних), биле су диктиране са једне стране северним портиком, а са друге 

близином бедема Акропоља. Између средишње и источне просторије налазило се 

поплочано двориште и остаци степеништа, који указују да су поменути објекти имали 

спрат. Овај грађевински комплекс протумачен је као епископски двор са пратећим 

објектима.
83
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Горњи Град 

 

 Најразвијенију целину на Царичином Граду представља Горњи град на чијем је 

највишем делу подигнут Акропољ као засебна целина. 

Фортификација Горњег града слабо је проучена. До сада су истражене две капије, 

источна и јужна, делови бедема уз саме капије, као и један број кула, међу којима се 

издваја југозападна угаона кула – резервоар. 

 

 

Слика 40. Капија 

Извор: http://sr.wikipedia.org 

 

Средишњи део Горњег града представљао је кружни трг (око кога се одвијао 

целокупан јавни живот), где су се укрштале главне градске комуникације које су делиле 

површину на четири неједнака простора. Око трга, тријумфалног карактера, и дуж улица 

са покривеним тремовима подигнут је низ грађевина култног, управног, трговачког и 

јавног садржаја. Сам трг кружне основе, био је пречника 22 m. Велике камене плоче 

покривале су цео простор у чијем се средишту налазила царева статуа постављена на стуб. 
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Овом споменику приписани су фрагменти статуе који су приказивали цара у одежди и 

оклопу римског генерала, нађени у оближњим грађевинама.
84

 

Простор око кружног трга представља један од најбоље истражених целина на 

Царичином Граду, са бројним објектима чија функција још увек није довољно утврђена. 

Југозападно од трга, налази се комплекс грађевина међу којима се посебно издваја „кућа 

са аркадама“ димензија 17,5 x 15,5 m, са две веће и две мање просторије постављене на 

терасама. Кућа је, према налазу степеништа, имала и спрат. Јужно од ове грађевине, 

налази се други објекат, такође на спрат, ширине око 20 m, од кога су истражене три 

просторије са подом од опека и каналима за загревање. У северозападном делу откривена 

је „грађевина са ступцима“. Североисточно од трга налази се неколико јасно издвојених 

грађевинских целина. Прву чини грађевина дужине око 40 m и ширине око 13 m, која се 

састоји од десет просторија неједнаке основе распоређених у два низа. 

Базилика са криптом, пример је градитељског умећа. Сама црква састоји се од три 

дела: централног и бочних бродова, крипте смештене између бродова и атријума. Црква је 

била богато украшена фрескама, зидним и подним мозаицима. 

У источној половини Горњег града, уздизала се крстообразна црква, димензија 29,5 

x 17,5 m, која представља једну од најслабије очуваних грађевина. План објекта је са 

централним простором у облику грчког крста, са полукружном апсидом, на који се 

наставља отворен атријум покривен тремовима са источне, северне и јужне стране. 

Са супротне стране улице, подигнута је мања тробродна базилика. Унутрашњост 

целе цркве била је поплочана опекама. У цркви су нађени укопани гробови, међу којима се 

истриче гроб са саркофагом са уклесаним латинским крстом на поклопцу.
85

 

Јужно од базилике откривена је „villa urbana“. Реч је о објекту дужине преко 25 и 

ширине око 22 m, састављеном од низа издвојених простора. Кућа је, судећи по налазу 

степеништа, имала и спрат. Била је богато украшена, о чему говоре остаци мозаика, 

фресака и штракатура.  
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Доњи Град 

 

 Доњи град заузима издужен зарављен плато опасан бедемима ојачаним кулама и 

великим одбрамбеним ровом – валумом са јужне стране. Отривене су две капије, источна 

и јужна. Најзанимљивији објекат представља угаона кула кроз коју је пролазио аквадукт 

који је са јужне стране прилазио граду. Уз јужну улицу, подигнута је двојна базилика 

неправилне основе. Црква је једноставног плана са две дугачке просторије неједнаких 

дужина које се завршавају полукружним апсидама и правоугаоним предворјем. 

 Једну од најрепрезентативнијих грађевина на Царичином Граду представља 

базилика са трансептом, која се од осталих објеката издваја својим добро очуваним 

подним мозаицима, откривеним у наосу.
86

 Сам објекат слабо је очуван будући да је 

грађевински материјал, као и са других грађевина, развлачен од стране мештана.  Црква је 

дужине 45, а ширине 18,5 m. Зидови базилике били су богато украшени мермерним 

плочицама, зидним мозаицима, као и фрескама.  

 

 

Слика 41. Мозаик 

Извор: http://www.panoramio.com 
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Западно од базилике са транспетом налази се велика грдска цистерна оквирних 

димензија 40 x 40 m. Цистерна је укопана, наслањала се на западни бедем и била је ојачана 

моћним зидовима са осталих страна који се назиру у конфигурацији терена. Северно од ње 

налазе се терме са свлачионицом, кадама за хладну и топлу воду, као и ложиштем. 

 Поред низа јaвних и сакралних објеката у Доњем граду постојао је кварт са низом 

приватних објеката. Откривене куће показују сву разноликост, од једноставних кућа са 

једном просторијом до развијених са унутрашњим атријумом, тремовима, предворјем и 

централном одајом. Многе од њих су имале спрат. 

 

Простор ван утврђеног градског језгра 

 

 Ван градских бедема постојало је насеље које се развијало на равном платоу са 

јужне стране града, као и на благим падинама са источне и западне стране. Уз две реке 

налазио се зантски центар у оквиру кога су константовани остаци цигларских пећи. 

 Терме ван градског бедема знатно су већих димензија него оне смештене у Доњем 

граду. Реч је о грађевини, димензија око 36  x 20 m, са великим простором са свлачење 

(apodyterium), у виду атријума крстасте основе, где су смештене каде са хладну воду 

(frigidarium) и мањим правоугаоним простором за прање ногу (tepidarium).  Терме се 

завршавају великом салом, са правоугаоним проширењима са хипокаустом, која је била 

подељена на две просторије, западну за презнојавање (laconicum) и источну са топлом 

водом (caldarium), испод које се налазила просторија где је било смештено ложиште 

(praefurnium).
87

 

Недалеко од југоисточне угаоне цркве Доњег града подигнута је триконхална 

црква, величине 39 x 16,5 m. Црква је била богато украшена штракатуром, фрескама, 

зидним и подним мозаицима. Подни мозаици су покривали целу унутрашњост, испред 

улаза у наос. Декор чине геометријски мотиви, меандри и преплети, као и представе птица 

и флоре. У оквиру цркве, налазила се зидана гробница. 
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Закључак 

 

После детаљног описа римских градова и палата на подручју наше земље може се 

закључити да она поседује велико богатство староримског наслеђа, али да оно још увек 

није искоришћено на прави начин. Ови туристички мотиви сами по себи нису довољни да 

привуку, у европским оквирима, велики број посетилаца. Зато је археолог и директор 

Виминацијума др Миомир Кораћ осмислио пројекат „Путевима римских императора“. 

Основна идеја овог пројекта је да повеже највеће античке локалитете на територији Србије 

који су од немерљивог историјског и археолошког значаја у једну целину. Ова рута је дуга 

више од шест стотина километара и протеже се од Војводине до југа Србије - од 

Сирмијума (Сремске Митровице) до Царичиног града код Лебана. Сама тура је изузетно 

комплексна - њен циљ није само да се Римљани представе као освајачи и ратници, већ као 

једна високоразвијена цивилизација која је на овим просторима оставила за собом 

архитектонске споменике са мозаицима, фрескама, скулптурама...  

Географски положај подручја је релативно добар због близине пута Е-75. Међутим, 

да би се повећала посета како страних, тако и домаћих туриста, неопходно је извршити 

реконструкцију постојећих и изградити нове путеве са панелима везаним за руту. Сем 

тога, потребно је отворити и визиторске центре са стручним особљем. Недостају и нови 

хотелско – угоститељски капацитети у близини локалитета. Велики проблем представља и 

употреба савремене технологије. Интернет је данас један од основних видова 

комуникације. Број корисника је већи из дана у дан. Потребно је одрадити и одговарајуће 

сајтове на којима ће туристи моћи да виде све потребне информације везане за њихов 

предмет интересовања.  

Треба имати у виду да је археолошки туризам у успону. Решавањем поменутих 

проблема, наша земља би могла да има значајне економске користи. 

 

 

 

 



72 

 

Литература 

 

1. Срејовић, Д,. Искуства прошлости, Ars libri, Београд, 2001. 

2. Лопандић, Д., Пурпур империје, римски цареви са простора Србије и Балкана, Book 

& Marso, Београд, 2007. 

3. Срејовић, Д., Лаловић А., Felix Romuliana, Центар за археолошка истраживања 

Филозофског факултета, Београд, 1989. 

4. Петровић, Р., Romuliana Arcana, Центар за митолошке студије Србије, Београд-

Рача, 1999. 

5. Bavant, B., Иванишевић В., Iustiniana Prima; Царичин град, Француски културни 

центар, Београд, 2003. 

6. Поповић, В., Sirmium, град царева и мученика, Пројекат Благо Сирмијума, Сремска 

Митровица, 2003. 

7. Народни музеј Ниш, Медијана, Ниш, 2006. 

8. Ракоција, М., Културна ризница Ниша, Просвета = Niš : Prosveta, Ниш, 2001. 

9. Јовановић, А., Тло Србије – завичај римских царева, Принцип Бонарт прес, 

Београд, 2006. 

10. Срејовић, Д., Римски царски градови и палате у Србији, САНУ, Београд, 1993. 

11. Срејовић, Д., Цермановић-Кузмановић А., Римска скулптура у Србији, Галерија 

Српске академије наука и уметности, Београд, 1987. 

12. Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, ИДЕА, Београд, 1996. 

13. Мирковић, М., Сирмијум, Археолошка истраживања у Срему, Београд, 1971. 

14. Петковић, С., Културна баштина Србије, Православна реч, Нови Сад, 2003. 

15. Алексић, В., Туристички водич, шетња кроз антички Сингидунум, Београд, 2010 

 

Интернет извори:  

 

• http://gamzigrad.com 

• http://www.pdpobeda.rs 

• http://romanpalacesinserbia.tripod.com 



73 

 

• www.panoramio.com 

• http://muzejzajecar.org 

• http://www.tt-group.net 

• http://www.galerijauzice.org 

• www.panacomp.net 

• http://narodnimuzejnis.rs 

• http://interactivearcheology.blogspot.com 

• www.sremskenovine.co.rs 

• www.muzejsrema.com 

• http://www.sirmium.rs 

• http://sr.wikipedia.org 

• http://www.b92.net 

• http://virtuelnimuzejdunava.rs 

• http://viminacium.org.rs 

• http://nastavaistorije.wordpress.com 

• http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs 

• http://www.narodnimuzej.rs 

• http://istorijanisa.wikidot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

БИОГРАФИЈА 

 

Марија Новаковић је рођена 19. маја 1989. године у Зајечару . Основну школу 

„Добривоје Радосављевић Боби“ завршила је у селу Звездан, на територији Општине 

Зајечар.  Економско-трговинску школу у Бору (смер туристички техничар) завршава 2008. 

године. На Природно-математичком факултету у Нишу, школске 2008/2009. године 

уписује основне студије на Департману за Географију, смер географ-туризмолог, које 

завршава 2011. године. Исте године уписује мастер студије на смеру туризам. 


