
САЊА ПИЛИПОВИЋ

сажетак:  

Надгробна стела Марка Аурелија Бита, војника легије IV Flavia, пронађена je у Београду, у Палмотићевој 
улици током извођења грађевинских радова 1989–1990. године. Стела припада архитектонском типу, 
а на њеном врху се налази круниште с лавовима. Колико је данас познато, она је јединствен пример 
интегрално сачуване стеле с круништем не само у Сингидунуму већ и на горњомезијском лимесу. У 
раду је потврђено да је овај тип стеле с круништем био добро познат и у самом Сингидунуму и у ње-
го вој широј околини. Поред тога, сагледане су и структуралне и иконографске одлике стеле Марка 
Аурелија Бита, а разматрано је и питање уметничких утицаја из Паноније и Норика, који су допринели 
њеном настанку у локалној радионици тадашњег Сингидунума. 

кључне	речи: надгробна стела, круниште, лавови, Сингидунум, лимес, Горња Мезија

abstract: 

The funerary stela of Marcus Aurelius Bitus, a soldier of the Legio IV Flavia Felix, was discovered in Pal-
mo tićeva Street, Belgrade, during construction work undertaken in 1989-1990. The stela is typologically 
classified as being of the architectural type, and is topped by a pediment decorated with lions. To date, 
it remains the only known example of an intact stela with a pediment not only in Singidunum, but also 
along the entire Upper Moesian Limes. This paper provides evidence of the fact that this type of stela-
with-pediment was not uncommon, either within Singidunum itself or throughout its wider surroundings. 
Additionally, the structural and iconographic features of the stela of Marcus Aurelius Bitus are studied, 
and the issue of artistic influences from Pannonia and Noricum, which undoubtedly influenced the stela’s 
creation in a local workshop in what was then Singidunum, are also considered. 
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саЊа ПИлИПОВИЋ

Н ад гроб на сте ла Мар ка Ау ре ли ја Би та [M. 
Au re li us Bi tus] от кри ве на је у Пал мо ти ће вој 
ули ци у Бе о гра ду, то ком ра до ва на про ко-

па ва њу ка на ла за то пло вод 1989–1990. го ди не (сл. 1, 
1а, 2).1 При па да ар хи тек тон ском ти пу с кру ни штем 
и на чи ње на је од тро шног та шмај дан ског пе шча ра. 

Ка да је про на ђе на, сте ла је би ла раз би је на на 
три де ла. Цен трал ни део с нат пи сом на ла зио се из-
ме ђу два сло ја са хра њи ва ња, у не кро по ли кре ми-
ра них и са хра ње них ко ји су би ли са мо уко па ни у 
зе мљу.2 Су де ћи пре ма на ђе ном нов цу и ке ра ми ци, 
не кро по ла је би ла у упо тре би од II до IV ве ка. Спо-
ме ник је по кри вао гр об ин ху ми ра ног по кој ни ка и 
одва јао га је од гро ба кре ми ра ног по кој ни ка из над 
ње га. Kруниш те с ла во ви ма и усад ник сте ле су про-
на ђе ни у не по сред ној бли зи ни и ни су би ли по ста-
вље ни ни на је дан гроб. 

Мо гу ће је да је над гроб ни спо ме ник Мар ка 
Ау ре ли ја Би та био пре нет у овај део не кро по ле у 
Пал мо ти ће вој ули ци из де ла не кро по ле у Ко сов-
ској ули ци, с об зи ром да је та мо от кри ве но ви ше 
над гроб них пло ча (сл. 2).3 И у де лу не кро по ле у Ко-
сов ској ули ци сахрањивалo се то ком ду жег вре мен-
ског пе ри о да, у II и у III ве ку. Мо жда је це ла сте ла 
пре не та у део не кро по ле у Пал мо ти ће вој ули ци, да 
би по том за по кри ва ње гро ба ин ху ми ра ног по кој-
ни ка би ла упо тре бље на са мо пло ча с нат пи сом. У 
до ме ну прет по став ки оста је и мо гућ ност да је сте-
ла пр во бит но ис ко ри шће на за по кри ва ње јед ног 
гро ба, да би за тим део пло че с нат пи сом био по но-
во упо тре бљен за по кри ва ње дру гог гро ба.

Над гроб на сте ла Мар ка Ау ре ли ја Би та при па-
да сло же ном ар хи тек тон ском ти пу, има кру ни ште 
на вр ху и од ли ку је се ве ли ким ди мен зи ја ма ко је 
да нас из но се 358 cm × 100 cm × 37 cm (сл. 1, 1а). 
На кру ни шту, то јест на про фи ли са ном вен цу, на-
ла зе се скулп ту ре два ле же ћа ла ва ко је флан ки ра-
ју жр тве ник са бо ро вом ши шар ком на цен тру. Ис-
под кру ни шта се на ла зи упи са ни за бат с ро зе том 
и пал ме та ма у акро те ри ји ма. Цен трал но по ље је 
уо кви ре но сту бо ви ма с ка пи те ли ма и укра ше но је 
вен цем у ко ји је упи са на ро зе та. Нат пи сно по ље је 
у про фи ли са ном окви ру. Сте ла се ши ро ко да ту је у 
дру гу по ло ви ну II ве ка и III век на осно ву ген тил-

ног име на Au re li us.4 Зо ран Си мић сма тра да би се 
мо гла да то ва ти и пре ци зни је у пр ву по ло ви ну III 
ве ка и то на осно ву ти по ло шких ка рак те ри сти ка и 
па ле о граф ских еле ме на та, као и чи ње ни це да се ве-
ћи на сте ла из ју го и сточ не не кро по ле Син ги ду ну ма 
да ту је у тај пе ри од.5

Нат пис пре ма Ми ро сла ви Мир ко вић гласи6:

D(is) M(ani bus) | M(ar co) Aur(elio) Bi to mil(iti) 
| le[g(io nis) I]I II Fl(avi ae) stip(en di o rum) XV(?)III ti
tu lu(m) | fe cit / T(itus) Val(eri us) Va len ti nus c(us tos) 
a(rmo rum) | leg(io nis) ei us(de m) (h)ae res (!) | fe cit Bi
to s(upra) s(crip to) | vi xit an(n)os XXXVI II | b(ene) 
m(eren ti) | pos(uit).

Сте ла Мар ка Ау ре ли ја Би та је из у зет но ва-
жна по твр да по сто ја ња сте ла с кру ни штем не са мо 
у Син ги ду ну му већ и на про сто ру гор њо ме зиј ског 
ли ме са. Са мо кру ни ште је део сте ле ко ји је нај лак-
ше мо гао да бу де оште ћен или од ло мљен, и упра-
во због то га је да нас те шко го во ри ти о овом ти пу 
сте ла. У при лог то ме да су сте ле с кру ни штем не-
кад по сто ја ле у Син ги ду ну му, го во ре и са чу ва ни 
фраг мен ти скулп ту рал них ла во ва на про фи ли са-
ном вен цу. У ју го и сточ ној не кро по ли Син ги ду ну-
ма, ода кле по ти че и сте ла Мар ка Ау ре ли ја Би та, 
про на ђе на је зна чај на гру па фраг ме на та кру ни шта 
или са мих ла во ва, од ко јих су на жа лост не ки да нас 
по зна ти са мо из ста ри је ли те ра ту ре. 

Из Ре сав ске ули це по ти че очу ва но кру ни-
ште над гроб не сте ле од пе шча ра (150 cm × 48 cm × 
48 cm), с ле же ћим скулп ту ра ма ла во ва.7 На про фи-
ли са ном вен цу су по ста вље не фи гу ре два ле же ћа 
ла ва окре ну та ка спољ ним стра на ма сте ле, ис пред 
чи јих ша па се на ла зе гла ве ов но ва. Ла во ви флан ки-
ра ју јед ну по су ду, то јест ци сту с ка не ли ра ним по-
клоп цем.

У окви ру гра ђе вин ских ра до ва 1989–1990. го-
ди не, то ком ко јих је про на ђе на сте ла Мар ка Ау ре-
ли ја Би та, от кри ве на је и ка ме на скулп ту ра ла ва на 
про фи ли са ном вен цу (42 cm × 22 cm × 30 cm), код 
ре сто ра на „Ма де ра“ на Та шмај да ну.8 Tај, да нас ве-
о ма оште ћен скулп ту рал ни фраг мент, на ла зио се 
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из над ета жног гро ба јед ног кре ми ра ног по кој ни-
ка. Скулп ту ра и про фи ли са ни ве нац су ис кле са ни 
из јед ног де ла ка ме на. Са до ње стра не вен ца мо гу 
се и да нас уо чи ти оста ци гво зде ног кли на за ли ве-
ног оло вом. Та ко ђе, на гла ви ла ва је са чу ва но јед но 
ма ње уду бље ње с оста ци ма оло ва и оти ском кли на 
ко ји да нас не до ста је. Ико но гра фи ја пред ста ве, као 
и оста ци гво зде ног кли на за ли ве ног оло вом са до-
ње стра не вен ца, не сум њи во ука зу ју на то да се ра-
ди о де сном де лу кру ни шта јед не сте ле. 

У не по сред ној бли зи ни ме ста где је про на ђе-
на сте ла Мар ка Ау ре ли ја Би та, про на ђе не су и две 
скулп ту ре ла во ва на про фи ли са ним вен ци ма. Је дан 
фраг мент (40 cm × 31 cm × 62 cm) от кри вен је то-
ком ко па ња те ме ља Тан ју га у Та ков ској ули ци бр. 4, 
а дру ги на углу Та ков ске и Ко сов ске ули це (ди мен-
зи је вен ца: 36 cm × 20,5 cm × 4,5 cm; ви си на скулп-
ту ре: 23,5 cm).9 На гла ви ла ва са угла Та ков ске и 
Ко сов ске ули це та ко ђе се на ла зи ру па као на скулп-
ту ри с Та шмај да на. Скулп ту ре ла во ва у уо би ча је ној 

Сл. 1, 1a. Стела Марка Аурелија Бита из Палмотићеве улице  
(фотографија: Љубомир Милановић)
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по зи про на ђе не су и у Ули ци Све то за ра Мар ко ви-
ћа бр. 8 (55 cm × 36 cm)10 и у Бу ле ва ру кра ља Алек-
сан дра бр. 72–78, са слич ним ди мен зи ја ма (22 cm 
× 39 cm).11 Ин те ре сант но је на гла си ти да је упра во 
на овом ло ка ли те ту у Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра 
72–78, про на ђе на и јед на ве ћа ка ме на бо ро ва ши-
шар ка, пи ни ја,12 по себ но ако се зна да је ши шар ка 
чи ни ла цен трал ни мо тив де ко ра ци је на кру ни шти-
ма с ла во ви ма.13

Скулп ту ре с на ла зи шта у Та ков ској, с Та шмај-
да на и из Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра 72–78 при ка-
зу ју жи во ти њу у ле же ћем по ло жа ју, са гла вом и те-
лом окре ну тим у истом сме ру. Уо би ча је но је да је на 
кру ни шти ма те ло ла ва окре ну то од цен тра ка спољ-
ном боч ном де лу сте ле, док су пред њи део ње го вог 
те ла и гла ва окре ну ти у стра ну, ка по сма тра чу. Ме-
ђу тим, по сто је сте ле на чи јим су кру ни шти ма и те ло 
и гла ва ла ва окре ну ти у истом сме ру, као на по ме-
ну тим фраг мен ти ма из Син ги ду ну ма. Да нас су са-
чу ва на три та ква кру ни шта, је дан из Но ри ка и два 
из До ње Па но ни је,14 као и број ни фраг мен ти кру ни-

шта из Гор ње Па но ни је ко ји се да нас чу ва ју у Ар хе о-
ло шком му зе ју у Кар нун ту му.15 Ови при ме ри го во ре 
у при лог мо гућ но сти да су и фраг мен ти скулп ту ра 
ла во ва из Син ги ду ну ма ве ро ват но чи ни ли са став-
ни део кру ни шта над гроб них сте ла. Та ко ђе, они су 
слич них ди мен зи ја, ко је мо гу да од го ва ра ју уо би ча-
је ним ди мен зи ја ма кру ни шта. С об зи ром на то да су 
скулп ту ре ла ва у ле же ћем по ло жа ју из Син ги ду ну ма 
про на ла же не и из над гро бо ва спа ље них по кој ни ка, 
по ред мо гућ но сти да су чи ни ле са став ни део кру ни-
шта над гроб них сте ла, та ко ђе по сто ји мо гућ ност да 
су би ле сме ште не уну тар по ро дич них гроб ни ца ти-
па аrea ma ce ria cin cta.16

У ста ри јој ли те ра ту ри су до ку мен то ва ни и на-
ла зи ка ме них скулп ту ра ла во ва о ко ји ма да нас на-
жа лост не по сто је по да ци. Ра ди се о на ла зи ма с 
кра ја XIX и по чет ка XX ве ка. За бе ле же но је да су 
се не ка да у по се ду На род ног му зе ја у Бе о гра ду на-
ла зи ле јед на скулп ту ра ла ва про на ђе на у бли зи ни 
ули ца Кне за Ми ло ша и Бе о град ске и дру га с не по-
зна тог ме ста на ла за у бли зи ни „Ака де ми је“.17 Та ко-
ђе, не кад је би ла за бе ле же на скулп ту ра про на ђе-
на у бли зи ни Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра и Ули це 
Бра ће Не ди ћа, да нас из гу бље на.18

По ред ових на ла за из ју го и сточ не не кро по ле 
Син ги ду ну ма, две скулп ту ре ла во ва про на ђе не су 
у ши рој око ли ни гра да. Јед на је про на ђе на у Жар-
ко ву, не по сред но из над Бе лих во да (40 cm × 32 cm 
× 17,5 cm),19 а дру га у Ри то пе ку на ло ка ли те ту Во-
ди це.20 У Ла пи да ри ју му На род ног му зе ја у Бе о гра-
ду чу ва се и је дан мер мер ни фраг мент кру ни шта, 
на жа лост не по зна тог ме ста на ла за.21 Да нас је са чу-
ва на ле ва стра на кру ни шта са скулп ту ром ле же ћег 
ла ва, ко ји ис под пред њих ша па др жи гла ву ов на, и 
цен трал ни мо тив ма ске му шкар ца са бра дом.

Уко ли ко су на ве де ни фраг мен ти пред ста вља ли 
де ло ве кру ни шта, што је мо гу ће, мо гло би се прет-
по ста ви ти да је у Син ги ду ну му, то јест у ју го и сточ-
ној не кро по ли, по сто ја ла зна чај на гру па над гроб-
них сте ла с кру ни шти ма с ла во ви ма. Сра змер но 
укуп ном бр о ју сте ла с ове не кро по ле, гру па с кру-
ни шти ма за у зи ма ла би по себ но ме сто. На жа лост, 
због по зна те про бле ма ти ке из во ђе ња ар хе о ло шких 
ис тра жи ва ња ис под цен трал ног де ла да на шњег Бе о-

Сл. 2. Мапа Сингидунума с означеним местом наласка стеле 
Марка Аурелија Бита (мапа према: Поповић 1997: 6, сл. 2)
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гра да, та кву прет по став ку би тре ба ло узе ти с ре зер-
вом, уз на ду да ће бу ду ћа ар хе о ло шка ис тра жи ва ња 
до при не ти све о бу хват ни јем са гле да ва њу ове те ме.

Да ле ки узо ри за кру ни шта с ла во ви ма на над-
гроб ним сте ла ма мо гли би да се про на ђу у пред ста-
ва ма ма лих ла во ва, ко ји су се због сво је апо тро пеј-
ске вред но сти че сто на ла зи ли на итал ским ара ма, 
ци пу си ма или ур на ма, по том у ма лим акро те ри јал-
ним ла во ви ма на се вер но ја дран ским сте ла ма и у 
ла во ви ма ве ли ких ди мен зи ја ко ји су би ли при дру-
жи ва ни од ре ђе ним ар хи тек тон ским струк ту ра ма.22 
Ве ро ват но се мо тив ма лих ла во ва, ко ји се то ком I 
ве ка ја вља из над ко сих стра на за ба та итал ских сте-
ла, пре нео и по том раз вио у Но ри ку и Па но ни ји. 
Акро те ри јал ни ла во ви се по ја вљу ју на сте ла ма Но-
ри ка и Па но ни је већ кра јем I ве ка ста ре ере, док се 
кру ни шта по ја вљу ју не што ка сни је у II и III ве ку.23 
По себ но су број не сте ле на ко ји ма је кру ни ште по-
ста вље но из над за ба та и акро те ри ја, као на сте ли 
Мар ка Ау ре ли ја Би та, и то у Гор њој и До њој Па но-
ни ји, и не што ре ђе у Но ри ку.24 Сте ле на ко ји ма је 

кру ни ште по ста вље но из над цен трал ног пра во у га-
о ног ре љеф ног по ља са чу ва не су у ма њем бро ју.

На гор њо ме зиј ском ли ме су, по ред сте ле Мар ка 
Ау ре ли ја Би та, ко ли ко је да нас по зна то, са чу ван је 
са мо је дан фраг мент сте ле с кру ни штем, то јест ње-
на гор ња по ло ви на, из Сме де ре ва (сл. 3).25 Кру ни ште 
је би ло на чи ње но од истог ко ма да ка ме на као и са ма 
сте ла, фор ми ра ју ћи та ко је дин стве ну ар хи тек тон ску 
це ли ну. На осно ву са чу ва ног де ла ре ље фа на про фи-
ли са ној кон зо ли мо же се прет по ста ви ти да су би ла 
при ка за на два ла ва окре ну та од цен тра ка спољ ном 
де лу сте ле, док је цен трал ни мо тив не мо гу ће атри бу-
и са ти. Ис под кру ни шта је са чу ван за бат с ре ље фом 
бо ро ве ши шар ке, то јест пи ни је, и акро те ри је са дел-
фи ни ма. Са чу ван је и гор њи део по лу кру жно за вр-
ше ног цен трал ног по ља с ре ље фом вен ца у ко ји је 
упи са на ро зе та. На жа лост, ни је са чу ван нат пис и не 
по сто је по да ци ко ме је сте ла при па да ла.

Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су две сте ле из 
Ви ми на ци ју ма, иа ко да нас ни су ин те грал но са чу-
ва не, има ле кру ни ште с ла во ви ма.26 На гор њим 

Сл. 3. Фрагмент стеле с круништем из Смедерева  
(фотографија: Народни музеј у Смедереву)

наДГРОБна сТела с КРУнИШТеМ И лаВОВИМа ИЗ сИнГИДУнУМа

13



стра на ма сте ле Мар ка Ва ле ри ја Спе ра та [M. Va le ri
us Spe ra tus] и сте ле Ти та Бе би ја Еу ти ха [T. Ba e bi us 
Eutyches], на ла зе се по два пра во у га о на уду бље ња, 
ру пе за гво зде не кли но ве ко ји су очи глед но др жа-
ли нај ви ши са став ни део спо ме ни ка. Да се нај ве ро-
ват ни је ра ди ло о кру ни шти ма с ла во ви ма, ука за-
ле су ана ло ги је а но рич ко-па нон ским над гроб ним 
сте ла ма истог ар хи тек тон ског ти па са са чу ва ним 
кру ни шти ма. Кру ни ште је на тим сте ла ма би ло по-
ста вље но из над пра во у га о ног ре љеф ног по ља, а не 
из над за ба та и акро те ри ја као на сте ли из Пал мо ти-
ће ве ули це.27 По ред тих две ју сте ла, де сет фраг ме на-
та про фи ли са них ве на ца и ла во ва из Ви ми на ци ју ма 
чу ва се да нас у На род ном му зе ју у По жа рев цу.28 

Сте ла Мар ка Ау ре ли ја Би та је, као што је већ 
ре че но, бли ске ана ло ги је има ла у Но ри ку и Па но-
ни ји. Ов де би се мо жда мо гле на ве сти са мо оне из 
Сир ми ју ма, нај бли жег па нон ског гра да, ода кле по-
ти че гор њи део сте ле Пу бли ја Ели ја на коjeм је са-
чу ва но кру ни ште с ла во ви ма и бо ро вом ши шар ком 
из ме ђу њих.29 По зна то је и де сет фраг ме на та кру ни-
шта с ла во ви ма, од ко јих се је дан на ла зи у Ар хе о ло-
шком му зе ју у За гре бу, а оста ли у Му зе ју Сре ма или 
на Со лар ском тр гу у Срем ској Ми тро ви ци.30

Да нас је те шко пре ци зно раз у ме ти уло гу ко-
ју су кру ни шта с ла во ви ма има ла на над гроб ним 
сте ла ма. По ве зи ва на су с по је ди ним ми сте риј ским 
кул то ви ма, као што је био култ Де ме тре/Це ре ре, 
Ди о ни са/Ба ху са, Се ра пи са, Изи де, Ки бе ле или Ми-
тре.31 Нај че шће су се по сма тра ла као из раз кул то-
ва Ки бе ле и Се ра пи са, од но сно њи хо вих син кре-
тич ких при ро да. Mотив ла ва ко ји над вла да ва ов на 
по знат је у раз ли чи тим ми сте риј ским ре ли ги ја ма. 
Нај ве ро ват ни је је аси ми ло вао раз ли чи те еле мен те 
ко ји су ис ка зи ва ли иде ју о об на вља њу жи во та, че-
му су си гур но до при но си ле и син кре тич ко-пан те и-
стич ка при ро да Ки бе ле и Се ра пи са. Са дру ге стра-
не, мо гу ће је да су ова ква кру ни шта би ла и из раз 
Ди о ни со вог кул та, на шта би мо гла да ука же ци ста, 
њи хов уо би ча јен цен трал ни мо тив, че сто де ко ри-
са на и ма ском са бра дом.32 Без об зи ра на ре ли ги о-
зни аспект, ова ква кру ни шта су сво ју по пу лар ност 
сва ка ко мо гла да за хва ле и сво јој из у зет ној де ко ра-
тив но сти и су ге стив но сти.

Цен трал но ме сто на кру ни шту сте ле Мар-
ка Ау ре ли ја Би та за у зи ма ла је бо ро ва ши шар ка, 
сре ди шњи мо тив на по је ди ним сте ла ма Но ри ка и 
Па но ни је.33 Ме ђу тим, нај че шћи мо тив на кру ни-
шти ма ових про вин ци ја би ле су ци сте и ма ске са 
бра дом.34 По ред њих, ја вља ју се и дру ги мо ти ви: 
Ју пи тер Амон,35 Атис с пе ду мом,36 ци ста са гла вом 
Ме ду зе,37 ци ста са Ге ни јем смр ти,38 Икар,39 ол тар,40 
портрети41 или коц ке и пи ра ми де с фло рал ном де-
ко ра ци јом.42 

По ја ва ши шар ке бо ра на кру ни шту сте ле Мар-
ка Ау ре ли ја Би та, ко ли ко се ви ди, ни је не у о би ча је-
на, по себ но јер је реч о јед ном од зна чај ни јих сим-
бо ла бе смрт но сти у рим ској ико но гра фи ји.43 На кон 
што пад не са зим зе ле ног ста бла, из се ме на шишар-
кe се ра ђа но во др во, што је чи ни сим бо лом ци клу-
са смр ти и по нов ног ра ђа ња. Плод бо ра је био по ве-
зи ван са Ди о ни сом, на вр ху чи јег тир са (thyrsus) се 
на ла зио, за тим с Ати сом, ко ји је, пре ма ле ген ди, у 
ње га био пре тво рен (Ovid., Me tam. X, 103–105), као 
и са син кре тич ком при ро дом кул то ва Ки бе ле и Се-
ра пи са.44 Та ко и бо ро ва ши шар ка на кру ни шту сте-
ле Мар ка Ау ре ли ја Би та, као из раз сим би о зе еле ме-
на та ми сте риј ских ре ли ги ја и ес ха то ло шких иде ја о 
об на вља њу жи во та и по нов ном ра ђа њу, по твр ђу је 
сло же ност при ка за ног ико но граф ског про гра ма.

На за ба ту сте ле из Пал мо ти ће ве ули це при ка-
за на је ро зе та са че ти ри ли ста, у акро те ри ји ма су 
пал ме те, док се на цен трал ном по љу флан ки ра ном 
сту бо ви ма с ка пи те ли ма на ла зи ве нац с упи са ном 
ро зе том. Ве нац је уо би ча јен сим бол по бе де над 
смр ћу, а при пи си ва на су му и апо тро пеј ска свој-
ства.45 Са дру ге стра не, по ве зи ван је и са чи ном хе-
ро и за ци је по кој ни ка и до де љи вао се вој ни ци ма за 
из у зет не под ви ге.46 Пред ста ве ве на ца мо гле су да 
од го ва ра ју од ли ко ва њи ма co ro na qu er qu en sis, co ro
na tri ump ha lis или co ro na ob si di o na lis, на чи ње ним 
од хра сто вог или ло во ро вог ли шћа, или не ке дру ге 
биљ ке.47 Та кав кон текст пред ста ве вен ца је че сто 
на вој нич ким сте ла ма по твр ђен епи та фом, иа ко се 
не мо же ре ћи да је то би ло пра ви ло. Ве нац од хра-
сто вог ли шћа се сма трао и сим бо лом слу же ња др-
жа ви, те се као сим бол цар ског кул та мо же ви де ти 
и на спо ме ни ци ма ав гу ста ла.48 Ве нац је укра ша вао 
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и спо ме ни ке ци вил них ли ца, што го во ри у при лог 
сло же но сти сим бо ли зма овог фу не рал ног мо ти ва.

На над гроб ним сте ла ма Син ги ду ну ма, пред-
ста ва вен ца ни је пра ће на по ме ном вој нич ког од-
ли ко ва ња у нат пи су. Ве нац је при ка зан на сте ли 
ве те ра на Лу ци ја Ау ре ли ја Мер ка то ра и ње го ве су-
пру ге Ва ле ри је Вик то ри је.49 Ни на вој нич ким сте-
ла ма из Ви ми на ци ју ма на ко ји ма су при ка за ни 
вен ци се не по ми њу од ли ко ва ња. Ве нац је при ка-
зан на сте ла ма при пад ни ка ле ги је VII Cla u dia: ве-
те ра на Квин та Хе ли ја Проба50, вој ни ка Лу ци ја Ка-
си ја на Потенса51 и за по вед ни ка стра же (tes sa ri us) 
Мар ка Ау ре ли ја Руфа52.

Сте лу из Пал мо ти ће ве ули це је Мар ку Ау ре-
ли ју Би ту, вој ни ку ле ги је IV Fla via, по ди гао ње гов 
ору жар (cu stos ar mo rum), Тит Ва ле ри је Ва лен тин 
[T. Va le ri us Va len ti nus]. С об зи ром да је реч о вој-
нич кој сте ли, при ка за ни ве нац је мо гао да има и 
ми ли тар ни кон текст.

Мар ко Ау ре ли је Би то је био вој ник ле ги је IV 
Fla via ста ци о ни ра не у Син ги ду ну му. Ка ко са зна-
је мо из нат писа, пре ми нуо је у 38. го ди ни. Мо гу ће 
је да је био, ка ко ука зу је Ми ро сла ва Мир ко вић, на 
осно ву ког но ме на Bi tos (или Bu tos), ро ма ни зо ва ни 
вој ник трач ког по ре кла.53 Тра ча ни ни су ула зи ли у 
слој ста ро се де ла ца у Син ги ду ну му и трач ка име на 
но се ли ца за ко је се мо же прет по ста ви ти да су би-
ли до шља ци.54 Ген ти ли циј Au re li us да је ши ре окви-
ре за да то ва ње сте ле у дру гу по ло ви ну II ве ка или 
III век, има ју ћи у ви ду да су Au re lii гра ђан ска пра ва 
мо гли до би ти под Мар ком Ау ре ли јом или Ка ра ка-
лом.55 Ве ро ват но је Мар ко Ау ре ли је Би то био вој-
ник чи ја је по ро ди ца по ти ца ла из епи хор ског ста-
нов ни штва, а мо гао је би ти уно ва чен ка ко у Гор њој 
Ме зи ји та ко и у Тра ки ји или До њој Ме зи ји.56 У вре-
ме ка да је жи вео, ислу же ни вој ни ци су се, на кон 
за вр ше не слу жбе, уве ли ко на се ља ва ли у ка на ба ма 
или у ци вил ним на се љи ма у око ли ни ма тич них ло-
го ра. Тај оби чај се мо же пра ти ти већ од пр вих де-
це ни ја II ве ка, а мо жда и од кра ја I ве ка.57

Над гроб на сте ла Мар ка Ау ре ли ја Би та је на чи-
ње на од ло кал ног тро шног та шмај дан ског пе шча-
ра. Ква ли тет ка ме на све до чи на из ве стан на чин и о 
еко ном ском ста ту су на ру чи о ца. Спо ме ник је из ве-
ден у ло кал ној ра ди о ни ци и то пот пу но у скла ду с 
но рич ко-па нон ским умет нич ким мо де ли ма II и III 
ве ка. Су де ћи по ка рак те ри сти ка ма сте ле, ра ди о ни-
ца та шмај дан ског ка ме но ло ма је би ла ве о ма до бро 
упо зна та с мо де ли ма мер мер них сте ла ис точ но алп-
ских ка ме но ло ма.58 Сте ла је на ста ла у исто вре ме 
ка да и дру ге да нас са чу ва не сте ле с кру ни штем из 
ових про вин ци ја.

***
Над гроб на сте ла из Пал мо ти ће ве ули це је би-

ла по диг ну та Мар ку Ау ре ли ју Би ту, вој ни ку ле ги је 
IV Fla via, ко ји је ве ро ват но по ти цао из по ро ди це 
трач ког по ре кла. Сте ла је, ко ли ко је да нас по зна-
то, је дин ствен ин те грал но са чу ва ни при мер сте ле 
с кру ни штем на гор њо ме зиј ском ли ме су. Ис тра жи-
ва ње је по ка за ло да је тај тип сте ла био ве о ма за-
сту пљен у Син ги ду ну му, као и у ње го вој око ли ни. 
Сте ла је на ста ла у ло кал ној ра ди о ни ци и то пре-
ма мо де ли ма но рич ко-па нон ских мер мер них сте-
ла. Мо гу ће је да је цен трал ни мо тив на сте ли, ве-
нац с упи са ном ро зе том, иза бран да би се ис та као 
вој нич ки по зив по кој ни ка. Кру ни ште с ла во ви ма 
је ве ро ват но има ло за циљ да ука же и на ре ли ги о-
зно-фи ло зоф ско осе ћа ње Мар ка Ау ре ли ја Би та ве-
за но за за гроб ни жи вот, као што је пред ста вља ло 
и те жњу да се ње гов спо ме ник ис так не у скла ду с 
из у зет ним мер мер ним спо ме ни ци ма из за нат ских 
и умет нич ких цен та ра су сед них про вин ци ја Па но-
ни је и Но ри ка.
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НА ПО МЕ НЕ:

* За хва љу јем ко ле га ма ку сто си ма Те о до ри Бран ко вић, из На-
род ног му зе ја у По жа рев цу, Сне жа ни Цвет ко вић, из На род-
ног му зе ја у Сме де ре ву, Ми о дра гу Иг ња то ви ћу, из Му зе-
ја гра да Бе о гра да, Ве се лин ки Нин ко вић и Де а ни Рат ко вић, 
из На род ног му зе ја у Бе о гра ду, као и Ми ро сла ву Бир цли-
ну, ди рек то ру На род ног му зе ја у Пан че ву, на по мо ћи у при-
ку пља њу по да та ка и фо то гра фи ја екс по на та из њи хо вих 
му зе ја. По себ ну за хвал ност ду гу јем и Са њи Ста мен ко вић, 
би бли о те ка ру Ар хе о ло шког ин сти ту та, на љу ба зној пред у-
сре тљи во сти у при ба вља њу по треб не ли те ра ту ре.

1] Сте ла при па да зби р ци Му зе ја гра да Бе о гра да и за ве де на је 
под ин вен тар ским бро јем АА 5488. На кон ре кон струк ци је и 
кон зер ва ци је, по ста вље на je ис пред За во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да на Ка ле мег да ну: Si mić 1997: 
27, 34 гроб. бр. 19; Mir ko vić 1997: 59–60; Pop-La zić 2002: 77, 
кат. бр. S. 43 и сл. 27; Lu pa 6789.

2] Si mić 1997: 34; Мир ко вић 1997: 60; У не кро по ла ма Син ги-
ду ну ма су кон ста то ва ни гр о бо ви спа ље них и ин ху ми ра них 
по кој ни ка. О вр ста ма са хра њи ва ња у овим не кро по ла ма ви-
де ти: Pop-La zić 2002: 39 и да ље.

3] Si mić 1997: 27, 34.
4] Мир ко вић 1997: 60.
5] Si mić 1997: 27.
6] Мир ко вић 1997: 59.
7] На род ни му зеј у Бе о гра ду, инв. бр. 151; Нин ко вић 2019: кат. 

бр. 137. 
8] Фраг мент је тре нут но у об ра ди у Му зе ју гра да Бе о гра да без 

ин вен тар ског бро ја; Si mić 1997: 25–26; Po po vić 1997: 13, нап. 
154; Pop-La zić 2002: 79; Зо то вић 2004: 21.

9] Му зеј гра да Бе о гра да, инв. бр. АА 13 и бр. АА 14; Га ра ша-
нин 1954: 86, сл. 63; Po po vić 1997: 13, нап. 154; Pop-La zić 
2002: 79; Зо то вић 2004: 21.

10] Му зеј гра да Бе о гра да, инв. бр. АА 1291; Po po vić 1997: 13, 
нап. 154; Pop-La zić 2002: 79; Зо то вић 2004: 21.

11] Му зеј гра да Бе о гра да, инв. АА бр. 7; Га ра ша нин 1954: 67; Po-
po vić 1997: 13, нап. 154; Pop-La zić 2002: 79; Зо то вић 2004: 21.

12] Pop-La zić 2002: 81.
13] Lu pa 3461, 471, 472.
14] Lu pa 381, 3886, 4039.
15] Lu pa 295.
16] Pop-La zić 2002: 81.
17] Дра га Га ра ша нин (1954: 66) на во ди да је пр ва скулп ту ра 

про на ђе на 1888. го ди не и да је би ла за ве де на у ста ром ин-
вен та ру На род ног му зе ја у Бе о гра ду, под инв. бр. 1878, а за 
дру гу ка же (Га ра ша нин 1954, 88) да је про на ђе на у ку ћи Ми-
ке Уро ше ви ћа, ко ја се на ла зи ла из над „Ака де ми је“, и да је 
би ла за ве де на под бро јем 1437.

18] Га ра ша нин 1954: 68; Po po vić 1997: 13, нап. 154.
19] Му зеј гра да Бе о гра да, инв. бр. АА 17; Га ра ша нин 1954: 86; 

Зо то вић 2004: 21.

20] Му зеј гра да Бе о гра да, инв. бр. АА 878; Га ра ша нин 1954: 97; 
Кон дић (1957: 44, сл. 17) на во ди да је фраг мент с овог ло ка ли-
те та зе мљо рад ник То до ро вић ста вио као украс на сво ју ка пи ју. 

21] На род ни му зеј у Бе о гра ду, инв. бр. 152; Нин ко вић 2019: кат. 
бр.145.

22] Ma ri ni Cal va ni 1980: 7 sqq; Man su el li 1956: 66–89, Man su el li 
1967: 41 sqq, 79 sqq; Bi an chin Cit ton and Zer bi na ti 1994: 32 sqq; 
Ro sa da 2002: 347–358.

23] Da u to va-Ru se vljan 1983: 41–42, 49; Cam bi 1989: 60; Gregl and 
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The funerary stela of Marcus Aurelius Bitus, a soldier of the Legio 
IV Flavia Felix, was found in Palmotićeva Street in Belgrade during 
excavations for a heating pipeline in 1989-1990, in the area of the 
south-eastern necropolis of Singidunum. The stela is classified as being 
of the architectural type, topped by a pediment decorated with lions, 
and is a uniquely well-preserved and intact example of this type of 
stela, not only for Singidunum itself, but also along the entirety of the 
Upper Moesian Limes. 

A significant collection of fragments of lions from pediments have 
been discovered in different parts of the south-eastern necropolis of 
Singidunum, as well as across the wider territory of the city. This proves 
that stelae bearing such pediments with lion motifs were not uncommon 
in this part of the Upper Moesian Limes.

Only one preserved fragment of the upper part of a stela with 
an attached pediment has been found to date in the area of the Upper 
Moesian Limes, specifically, one from Smederevo. In addition, there 
are numerous pediment fragments that originate from Viminacium. 
Indirectly, the research further confirmed that two stelae discovered in 
Viminacium also bore pediments decorated with lions. 
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Such pediments are most often present on stelae from Upper 
Pannonia, and then Lower Pannonia, and somewhat less in Noricum 
compared to these two provinces, from where the influences were 
transmitted to the Upper Moesian Limes. Pediments with lions were 
associated with certain mystery cults, most often with the cults of Cybele 
and Serapis, but also Dionysus. It is possible that such pediments on 
stelae exhibited a symbiosis of elements of mystery religions and funerary 
symbolism, expressing ideas about the renewal of life and rebirth.

An important iconographic element on the stela of Marcus Aurelius 
Bitusis the wreath depicted in the central field. The monument to 
Marcus Aurelius Bitus was erected by his successor, the armoury-keeper 
(custos armorum) Titus Valerius Valentinus, and it is quite possible that 
the wreath depicted was an expression of the desire to emphasize the 
exceptional military qualities of the deceased.

Marcus Aurelius Bitus was a Romanized soldier of the Legio IV 
Flavia Felix stationed in Singidunum. He was recruited into a family of 
Thracian origin. The monument was made of low-quality Tašmajdan 
sandstone in a local workshop, but is completely conformant with the 
artistic trends stemming from Pannonia and Noricum at that time; i.e. 
in the 2nd and 3rd centuries CE. The question remains, however, as to 
whether the pediment with lion motifs aimed to symbolize the religious-
philosophical feelings of Marcus Aurelius Bitus regarding the afterlife, or 
whether it was an attempt to make his monument stand out, in a manner 
similar to those of prominent monuments from neighbouring provinces.
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