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Књи га Рад ми ле Зо то вић Римски
надгробниспоменициисточногдела
провинцијеДалмације про и за шла је 
из ма ги стар ског ра да под на сло вом 
Типологија и хронологија римских
надгробних споменика источног и
југоисточногделапровинцијеДал‑
мације, од бра ње ног 1992. го ди не 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о
гра ду. Је ди но це ло ви ти је ба вље ње 
овом про бле ма ти ком пред ста вља 
не пу бли ко ва ни док тор ски рад Ми
ло ја Ва си ћа чи ја про у ча ва ња су об
у хва ти ла це ло куп ну област рим ске 
про вин ци је Дал ма ци је. Об ја шње ња 
ве за на за из о ста вља ње за пад них 
де ло ва про вин ци је Дал ма ци је ко ји 
са сво јим спе ци фич ним ка рак те
ри сти ка ма и про бле ма ти ком чи не 
за себ ну те му, ло гич но ни су ушла у 
рад Рад ми ле Зо то вић.

У увод ном де лу књи ге да та је 
те ри то ри јал на област ис тра жи ва
ња, и пре до че на су и до са да шња 
ис тра жи ва ња ове ма те ри је. За ис
точ ну гра ни цу про вин ци је узе та 
је ли ни ја ко ја се спу шта од ушћа 
Ко лу ба ре у Са ву до Чач ка и Ива
њи це, а по том у бла гом лу ку скре ће 
ка за па ду, за о би ла зе ћи Пећ и до ла зи 
до Шарпла ни не, а ода тле пра те ћи 
Дрим, до да на шњег Ље ша. Област 
те ри то ри јал но за хва та као ва жни је 
тач ке: са се ве ра пре део Бра тун ца 
у Бо сни и Ро га ти це у Ср би ји, на 
за па ду Под ри ње са пре де ли ма око 
Сре бре ни це, Ске ла на, Ро га ти це, 
Ви ше гра да, Го ра жда и Фо че, на 
ис точ ној стра ни Дри не кра је ве око 
Ко сје ри ћа, По же ге, Ужи ца, При бо
ја и Но ве Ва ро ши, до При је по ља и 
Пље ва ља на ју гу. Исто ри о гра фи ја 
је по де ље на на ис тра жи ва ња ко ја 

су вр ше на са срп ске стра не Дри не 
и на она вр ше на са бо сан ске стра не. 
Ова ква то по граф ска по де ла по сле
ди ца је исто риј ских зби ва ња са кра ја 
про шлог и по чет ка овог ве ка, ка да је 
Дри на чи ни ла по вре ме но при род ну 
и др жав ну гра ни цу из међу Ср би је и 
оку пи ра не Бо сне и Хер це го ви не. За 
област са срп ске стра не Дри не по да
ци се на ла зе у де ли ма Фе лик са Ка
ни ца, ко ји је за бе ле жио спо ме ни ке 
се ла Ви си ба бе, Го ро би ља, Кре ма на 
и Ка ра на, а на ред ни ва жан из вор су 
по да ци Фран ца Студ ниц ке и Ал фре
да До ма шев ског, ко ји су об и шли ове 
кра је ве ра де ћи на кор пу су ла тин
ских нат пи са. Озбиљ ни јим по пи сом 
и опи сом спо ме ни ка у кра је ви ма 
око Но ве Ва ро ши, При бо ја, При је
по ља и Пље ва ља ба вио се Ни ко ла 
Ву лић ко ји је са ку пље не по дат ке 
пу бли ко вао у СпоменикуСНА. Тек 
од се дам де се тих го ди на овог ве ка 
при сту пи ло се си сте мат ском ис тра
жи ва њу по је ди них ло ка ли те та као и 
пу бли ко ва њу ре зул та та ис тра жи ва
ња. Ка да је у пи та њу област Дри не 
са бо сан ске стра не зна чај ни ра до ви 
не ко ли ци не ауто ра об ја вље ни су 
у Archдologische‑epigrapischeMit‑
teilungen ausÖsterreich‑Ungarn и 
WissenschaftlicheMitteilungen aus
BosniaundHerzegowina, а нај ви ше 
по да та ка са ку пио је и пу бли ко вао у 
СпоменикуСНА и ГласникуЗемаљ‑
скогмузеја у Са ра је ву Ди ми три је 
Сер ге јев ски. По себ но по гла вље 
књи ге чи ни ти по ло ги ја спо ме ни ка 
у ко јој су пр во об ја шње ни по ре кло, 
фор ма и тип спо ме ни ка, а по том су 
об рађе ни по је ди нач ни ти по ви спо
ме ни ка: сте ле, над гроб ни ол та ри и 
над гроб не коц ке. Као нор ма тив при 
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фор ми ра њу ти по ло шких од ред ни ца 
аутор узи ма фор му спо ме ни ка и ње
го ве схе мат ске еле мен те, сма тра ју ћи 
да су ова два еле мен та од лу чу ју ћи 
фак тор, кон стан тан или из мен љив, 
ко јим се мо же пра ти ти по ја ва или 
раз вој ни про цес. Сте ле су по де ље
не на оне са сло бод ним за ба том, са 
ду плим за ба том или са укле са ним 
за ба том, а да те су и њи хо ве под ва
ри јан те ко је под ра зу ме ва ју по лу кру
жни или тро у га о ни за бат, са или без 
акро те ри ја. Да ља ти по ло ги ја под ва
ри јан ти из вр ше на је по на чи ну об
ли ко ва ња ре љеф них по ља. Ка да су у 
пи та њу над гроб ни ол та ри у об ли ку 
ква дра, тј. ци пу си, у сми слу мор фо
ло шких ка рак те ри сти ка из два ја ју се 
две ва ри јан те; ци пус и псе у до ци пус. 
У по гла вљу о де ко ра тив ним еле мен
ти ма и ре љеф ним пред ста ва ма да та 
је ана ли за де ко ра тив них еле ме на та: 
ло зи це, биљ не ча ши це и гир лан де, 
уже та, спи ра ле, ро зе те, вен ца и ме
да љо на, дел фи на, ла во ва, пти ца, 
кри ла тих ко ња и гри фо на. Це ли на 
о ре љеф ним пред ста ва ма по де ље
на је на: пред ста ве људ ске фи гу ре 
(це ле или по пр сја), Ати са, ге ни ја 
жи во та, смр ти и го ди шњих до ба, 
сце не да ће од но сно по греб не го збе и 
пред ста ве ко ња ни ка. Ана ли зи ра ју ћи 
мор фо ло ги ју над гроб них спо ме ни ка 
и ре љеф не и де ко ра тив не пред ста ве 
из ве де не на њи ма, аутор сту ди о зно 
об ја шња ва њи хо во по ре кло и зна
че ње у аутох то ној илир ској тра ди
ци ји, а та ко  е и у грч кој и рим ској 
се пул крал ној умет но сти. Опи су ју ћи 
пред ста ве хе ро и зи ра них по кој ни ка 
на над гроб ним спо ме ни ци ма Рад ми
ла Зо то вић за ла зи и у де та ље опи
си ва ња ко сти ма, на ки та и по је ди них 
де та ља по пут кљу ча или свит ка 
ко ји се на ла зе у ру ка ма при ка за них 
лич но сти, сма тра ју ћи их за ва жне 
еле мен те ко ји осли ка ва ју еко ном ски 
и со ци јал ни ста тус по кој ни ка, што 
је по Рад ми ли Зо то вић и основ ни 

раз лог њи хо вог при ка зи ва ња на 
над гроб ном спо ме ни ку. Не до ста так 
из во ра спре чио је ауто ра да из вр ши 
пре ци зно да то ва ње спо ме ни ка, и 
опре де лио га је за ши ре хро но ло шке 
де тер ми на ци је, при че му су основ
не по ла зни це за та кав при ступ да те 
у по гла вљу о да то ва њу спо ме ни ка. 
Бли же да то ва ње из вр ше но је ком
би но ва ном ана ли зом епи граф ских 
и стил ских ка рак те ри сти ка. Нај
ве ћи број над гроб них спо ме ни ка 
да то ван је у III век, вре ме ка да ова 
те ри то ри ја до жи вља ва про цват у 
окви ру про це са ро ма ни за ци је. Сле
ди по гла вље о сти лу и стил ским 
ка рак те ри сти ка ма, као и кле сар ским 
ра ди о ни ца ма, од ко јих су не ке пре
ци зно уби ци ра не, док се по сто ја ње 
дру гих мо же са ве ћом или ма њом 
си гур но шћу прет по ста ви ти у по је
ди ним обла сти ма.

У за кључ ку књи ге аутор да је 
за вр шна раз ма тра ња, упу ћу ју ћи и 
на пи та ња на ко ја овај рад при ме
ње ним ме то до ло шким при сту пом 
ни је ус пео да од го во ри, а то је пи та
ње ет нич ког од но са на про у ча ва ној 
те ри то ри ји, а по себ но пи та ње келт
ског кул тур ног сур ви ван са ко је ни је 
мо ра ло да под ра зу ме ва и келт ску 
ет нич ку гру пу. На кра ју књи ге дат је 
и ка та лог по је ди нач них спо ме ни ка 
ко ји су раз вр ста ни по ти по ло ги ји 
де фи ни са ној у по гла вљу по све ће
ном овој про бле ма ти ци. За сва ки 
над гроб ни спо ме ник да ти су по да
ци о ма те ри ја лу од ко га је из рађен, 
пред ста вље ним де ко ра тив ним и 
ре љеф ним мо ти ви ма, ме сто на ла
за, вре ме на стан ка, нат пис уко ли ко 
по сто ји и би бли о гра фи ја.

Мо но гра фи ја о рим ским над
гроб ним спо ме ни ци ма де ла рим ске 
про вин ци је Дал ма ци је, зна ча јан је 
рад по све ћен овој про бле ма ти ци 
про у ча ва ној на те ри то ри јал но огра
ни че ној обла сти, при че му је аутор 
ком па ра тив но по сма трао по је ди не 
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по ја ве, ка ко на итал ском тлу, та ко 
и у су сед ним про вин ци ја ма рим ске 
им пе ри је: Но ри ку, Па но ни ји, Ме зи
ји, Да ки ји, Ма ке до ни ји и Тра ки ји. 
На бу ду ћим ис тра жи ва чи ма је да 
ре зул та те овог ра да укљу че у ши ре 
то ко ве ба вље на овом те ма ти ком на 
це ло куп ној те ри то ри ји Рим ске им
пе ри је, чи ме би се осве тлио од нос 

аутох то них кул ту ра пре ма рим ској 
умет но сти, зва нич ној али и про вин
циј ској, ко ја чи ни спе ци фи чан спој 
аутох то них еле ме на та са оним ко је 
им је до нео про цес ро ма ни за ци је; 
а та ко  е и од но си у умет нич ким 
то ко ви ма ка ко бли ских, та ко и те
ри то ри јал но уда ље них про вин ци ја 
цар ства.

БранкаГугољ

На кон мо но гра фи ја о Ста ром 
На го ри чи ну и жи во пи су Гра ча ни це, 
ва жним спо ме ни ци ма из дру ге де
це ни је XIV ве ка, Бра ни слав То дић 
је на пи сао обим ни син те тич ки рад 
о мо ну мен тал ном и ико но пи сном 
сли кар ству у Ср би ји из вре ме на 
кра ља Ми лу ти на, исто вре ме но и 
о сли кар ству у грч ким обла сти ма 
ко је је на ста ло за слу гом овог кра ља 
(1282–1321). Осим вла сти тих, аутор 
овим ра дом за о кру жу је и са зна ња 
ста ри јих ис тра жи ва ча умет но сти 
истог пе ри о да, код ко јих су већ 
би ли уоче ни умет нич ка це ло ви тост 
Ми лу ти но ве епо хе, по себ ност из
ра за жи во пи са ца и ико но граф ског 
са др жа ја, као и њен ви со ки до мет 
(С. Ра дој чић, Х. Ха лен сле бен, В. 
Ј. Ђу рић, П. Миљ ко вићПе пек). 
Глав но тки во То ди ће ве књи ге чи не 
нај бит ни је осо бе но сти че тр де се то
го ди шњег пе ри о да срп ског сли кар
ства с кра ја XII и по чет ка XIV ве ка, 
на но во иш чи та не, де лом до пу ње 
и су ве ре но пре до че не. Око сни цу 
пу бли ка ци је чи не иде о ло шке по
ру ке сли ка, нај за сту пље ни је те ме 

и умет нич ки прав ци, три те ме ко је 
по уве ре њу ауто ра пред ста вља ју 
глав не по кре та че и но си о це кул ту ре 
и умет но сти та да шње Ср би је. Ка ко 
ти ме ни је ис цр пље на ли ков на ма
те ри ја епо хе, књи га као до пун ску, 
че твр ту це ли ну са др жи и де та љан 
ка та ло шки при каз спо ме ни ка.

У увод ном де лу књи ге пред
ста вље ни су кти тор ски по ду хва ти 
кра ља Ми лу ти на, са чу ва ни или по
зна ти са мо на осно ву из во ра, на по
ре до са ма ло број ним за ду жби на ма 
срп ске вла сте ле овог пе ри о да. Кроз 
вр сту исто риј ског пре гле да ов де је 
на гла шен зна чај цр кве них углед
ни ка, а у кра ћој би бли о граф ској 
бе ле шци обра зла же се и пред мет 
пу бли ка ци је (стр. 7–30). Скре ни мо 
од мах па жњу да из на сло ва књи ге 
не про из и ла зи, но из свог раз ма тра
ња она за пра во ис кљу чу је сли ка ни 
украс ру ко пи сних књи га, ко ји је 
ина че не фи гу ра лан.

Из дво јив ши као нај зна чај ни је 
пор тре те исто риј ских лич но сти, на 
ко ји ма је ис по ља ва на иде о ло ги ја 
др жав не вла сти, Б. То дић ова кве 
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