
Реферат о завршеној докторској дисертацији 

 

 

1. Основни подаци о кандидату и дисертацији:                
 

 Кандидат Маја Живић (рођена 10. XII 1968.  године у Зајечару) дипломирала је 

на Одељењу за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 1993. године. 

Магистрирала је 2005. године са радом Галеријева владарска идеологија кроз иконографију 

Гамзиграда. Мозаик, скулптура, архитектонска пластика. Докторске студије уписала је на 

Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду 2005. године. Крајем 2009. године 

кандидату је одобрена докторска теза Камена пластика на територији римске провинције 

Dacia Ripensis у периоду III – IV века. Током и након завршених основних и магистарских 

студија, учествовала је у више археолошких пројеката, међу којима бисмо издвојили учешће у 

истраживању Sirmium – a (1990 и 1991. године) а од 1989. године (уз краћи прекид 1990 и 1991. 

године) и у оквиру систематских археолошких истраживања Гамзиграда, под патронатом 

САНУ, Felix Romuliana – Гамзиград (односно Гамзиград и Шаркамен). Од 2005. до 2012. 

године учествовала је у српско – немачком пројекту сондажних истраживања простора ван 

бедема Ромулијане (сарадња Археолошког института у Београду, Римско – германске комисије 

Немачког археолошког института из Франкфурта /Römisch-germaniche Kommission des Dеutches 

Archäologische Institut - RGK DAI/, Филозофског факултета Универзитета у Београду и 

Народног музеја у Зајечару.    

Од 1995. Године колегиница Живић запослена je у Народном музеју у Зајечару као 

археолог – кустос где јој је поверено старање о збирци Felix Romuliana – Гамзиград. У овом 

својству учествовала је у реализацији и поставци више изложби, од којих бисмо издвојили 

обележавање 50 година од почетка археолошких истраживања Гамзиграда – Ромулијане  2003. 

године када се јавља и као  аутор нове поставке Felix Romuliana – Гамзиград у Народном музеју 

и аутор пратећег каталога (Felix Romuliana, педесет година одгонетања/ Felix Romuliana, 50 

years of solving). Мр Маја Живић  аутор је више гостујућих изложби материјала из збирке Felix 

Romuliana – Гамзиград у више градова Србије (Крушевац, Шабац, Јагодина), као и изложбе 

Ромулина кућа од Диониса до Христа, која је од 2014. до 2015 године гостовала у Турн 

Северину (Румунија), Видину и Русама (Бугарска). У звање истраживач – сарадник 

Археолошког института у Београду изабрана је 2006. године. Од 2007. до 2011. године Маја 

Живић је била председник Античке секције Српског археолошког друштва и члан Управног 

одбора Српског археолошког друштва. 



 Докторска дисертација мр Маје Живић Камена пластика на територији 
провинције Dacia Ripensis у раздобљу III – IV века састоји се од 499 страна текста у 
ужем смислу,  51 стране библиографије и 394 библиографске јединице (од тога 6 у 
електронској форми).  Илустративни део рада састоји се од 54 слике приложене унутар 
текста  и 85 засебних табли. 
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6. Четврт века посвећености Гамзиграду – Одгонетање гамзиградске загонетке, Рад 
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7. Археолошка истраживања и конзерваторско – рестаураторски радови у Ромулијани 

2002. године, Развитак, год. XLIII, бр. 211 - 212, Зајечар 2003, 41 - 46. 
 
8. Извештај о археолошким ископавањима на локалитету Romuliana – Гамзиград у 

јужној кули западне капије млађег утврђења (кули 19) у 2002. години (са С. 
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9. Romuliana, Галеријева царска палата (кратак приказ Гамзиграда – водич, 
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11. Археолошка истраживања Ромулијане 2004. године (са С. Петковић), Развитак, год. 

XLIV, бр. 217 - 218, Зајечар 2004, 19 - 29. 
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Oriente, отворене у Риминију 15. марта 2005. године), Гласник Епархије тимочке, 
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ромејског града, Драгослав Срејовић и уметност (Зборник радова са научног скупа 
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pages, 8 illustrations), under review, 2015. 

 

 

2. Предмет и циљ дисертације: 

 

 Избор теме докторског рада Камена пластика на територији провинције 

Dacia Ripensis у раздовбљу III – IV века проистекао је из потребе да се проуче ако не сви 

а оно бар најважнији аспекти камене пластике на одабраној територији, чиме би се 

представио један изузетно важан сегмент живота у римској провинцији Приобалној 

Дакији у периоду бурних историјских превирања. Приликом анализе камене пластике, 

акценат је стављен на широк репертоар украса који се јављају на каменим 

споменицима, са циљем да се у потпуности представи многозначна иконографија, као и 

да се понуде најприхватљивија разрешења њеног садржаја. Уз иконографију као идеју – 

водиљу, у проучавању камене пластике значајно место дато је и петролошкој анализи 

материјала, односно свим врстама камена који су коришћени у градњи и украшавању 



грађевина, моделовању скулптура и епиграфских споменика. Тиме је начињен покушај 

да се прошире постојећа знања о провинијенцији појединих врста камена, указивањем 

на неке до сада у други план потиснуте изворе камена и путеве његове дистрибуције до 

територије Приобалне Дакије. Као репрезентативни узорак, с обзиром на бројност 

декоративних елемената и степен њихове очуваности, одабрана је Ромулијана. 

Опсервације истраживача нису се задржале унутар бедема Галеријеве палате, већ је 

начињен избор међу бројним другим споменицима са посматране територије, како би 

се представио што већи број аналогија, чиме је кандидаткиња истовремено желела да 

повуче паралеле са извесним бројем камених споменика са околних простора. Уз 

приказ споменика међу којима су пронађене сличности, кандидаткиња се трудила да 

укаже на све разлике које је уочилила код споменика на посматраном простору, 

првенствено када је у питању иконографска интерпретација појединих тема и 

присуство односно отсуство неких мотива и симбола. Све анализе и сугестије биле су 

уперене ка настанку синтезе која би олакшала нека будућа истраживања. Крајњи циљ 

био је да, преко што је могуће подробније и језгровитије анализе свог доступног 

каменог украса (било да се ради о публикованом или непубликованом материјалу) 

насталог на одабраној територији у специфичним временским, друштвеним и 

религијским оквирима, сачини каталог обрађеног материјала.  

  

3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању: 

 

-  На територији провинције Dacia Ripensis постоји широк репертоар камених 

споменика, међу којима се својом специфичношћу издваја украс Галеријеве палате у 

Гамзиграду. Иконографија камене пластике Ромулијане је првенствено визуелни израз 

Галеријеве владарске идеологије, утемељене на постулатима тетрархије, али 

истовремено и пример оригиналних локалних иконографских схема. 

- Камени украс Ромулијане, који су израдили клесари пристигли из великог центра 

(највероватније Солуна) и пореклом са простора са дугом скулпторском традицијом, по  

квалитету и уметничкој вредности знатно се разликује од украса насталих у локалним 

радионицама Приобалне Дакије, укључујући и радионицу у њеној престоници, 

Рацијарији. 



- Декорација Ромулијане (архитектонска пластика, мозаици) највећим делом је везана 

са култ Диониса  - у функцији Галеријеве владарске идеологије. Логично је 

претпоставити да су представе Диониса (и његовог тијаса) заступљене и у 

скулпторалном репертоару (фрагменти једне статуете тј. скулпторалне групе од 

црвеног порфира  вероватно су приказивали Диониса са пантером). Такође, на основу 

фрагмената житног класја од црвеног порфира, могуће је претпоставити постојање 

скулптуре Либера (Либара и Либере), највероватније у контексту његове 

идентификације са Дионисом. 

- У Ромулијани је, уз монументалну скулптуру Галерија (и још једног тетрарха – 

Диоклецијана?) од црвеног порфира, извесно постојање две монументалне мермерне 

скулптуре императора у оклопу. Оне су могле стајати на некој врсти форума, у оквиру 

теменоса храма у југоисточном тракту палате (већем од два гамзиградска светилишта, 

највероватније посвећеном Јупитеру и Херкулу). Можда је постојао и лични култ 

тетрархијских владара, независно од култова божанстава чији су они били репрезенти 

на земљи. 

- У Ромулијани су дорађивани неки елементи украса од црвеног порфира – можда 

делови инвентара (намештаја?) Галеријевог маузолеја на Магури, о чему сведоче 

фрагменти тордираних стубића од овог камена, откривени у непосредној близини 

Галеријевог маузолеја. Такође, највероватније да су и неке мале порфирне скултуре 

израђиване (или дорађиване) на лицу места, о чему сведоче фрагменти неких 

недовршених статуета.  

- Уз беле мермере коришћене за израду скулптура и архитектонске декорације 

Ромулијане, чије је порекло познато (пантелички и пароски мермер за скулптуре, 

проконески и докименионски за архитектонску пластику), постоји и известан број 

архитектонских елемената и скулптура израђених од белих мермера чије је порекло 

непознато. Претпоставили смо да би се за пореклом ових мермера могло трагати на 

територији данашње Румуније и Бугарске. Присуство трачког мермера (из околине 

Рацијарије) потврђено је анализом узорака узетих са две скулптуре/рељефа (представа 

лова на дивљег вепра и уснула Аријадна). 

- Уз већ познате локалне радионице у Рацијарији и другим великим центрима 

провинције, као и ону у Ромулијани, у ширем залеђу Галеријеве палате могуће је 

лоцирати још једну клесарску радионицу, у данашњем селу Рготина (Argentes?). Ова 



хипотеза базирана је на споменицима израђеним у локалном пешчару – тзв. „Рготски 

камен“.  

- Неки споменици из Рготине (две вотивне аре посвећене Јупитеру Кохорталису и 

вотивна икона Хекати) говоре у прилог присуства досељеника (прпадника неких војних 

јединица) из западно-илирских области римске провинције Далмације на овом месту. 

Логично је претпоставити да су они боравили у данашњој Рготини (Argentes ?), због 

рударских активности. 

- У Равни (Timacum Minus) је, уз епиграфски потврђена светилишта Дијани и Марсу, 

можда постојало и светилиште Јупитера Долихена (а можда и још неког оријенталног 

божанства – Серапис / Серапис – Изида ?).  

- Надгробне стеле из Равне су, првенствено због свог епиграфског садржаја, изузетно 

значајне за праћење размештања и боравка трупа у долини Тимока. О присуству 

припадника leg. XIII Geminae сведочи једна стела из Равне (Timacum Minus). Да ли 

присуство припадника ове легије у Равни стоји у некој вези са присуством исте легије у 

Ромулијани, о чему сведочи једана вотивна ара посвећена Митри?  Да ли, на основу 

овог усамљеног налаза можемо говорити о боравку неке јединице ове легије у 

Ромулијани у веку и какви су могли бити разлози њеног присуства? Можда су у питању 

неки већи грађевински радови (у време цара Аурелијана?). 

 

4. Кратак опис садржаја дисертације: 

 

I Увод (стр. 1 – 25): У овом поглављу кандидат је дао осврт на историјске, 

политичке и социјалне прилике у касноантичком раздобљу као предуслов настанка 

„посткласичне уметности“. Ова општа разматрања била су неопходна како би се 

учиниле јаснијим особености проучених споменика, односно једне уметности која 

истовремено представља наставак класичне римске уметности и традиције и искорак из 

ње (иконографске карактеристике које представљају увод у рановизантијску уметност).  

II Тема и циљ истраживања. Методолошки приступ одабраној теми (стр. 25 – 

29): Уз иконографију као идеју – водиљу, у проучавању камене пластике значајно место 

дато је и анализи материјала, односно свим врстама камена који су коришћени у 



градњи и украшавању грађевина, моделовању скулптура и епиграфских споменика. 

Тиме је начињен покушај да се прошире постојећа знања о провинијенцији појединих 

врста камена, указивањем на неке до сада у други план потиснуте изворе камена и 

путеве његове дистрибуције до територије Приобалне Дакије. 

III Историјске, социјалне, политичке и религиозне прилике у балканским 

провинцијама у касној антици. Територијални и временски оквир. Кратак историјат 

досадашњих истраживања (стр. 29 – 58): У овом поглављу кандидат је представио 

историјско – политичке прилике у Приобалној Дакији у раздовбљу III – IV века, као 

предуслов настанка специфичног иконографског израза.  

IV  Религијска слика позног царства преточена у камен (стр. 58 – 212): У овом 

обимном поглављу кандидат је приказао бројне испреплетане култове и веровања на 

територији Приобалне Дакије, наводећи као пример поједине споменике везане за 

појединачне или синкретичке култове. 

V  Тетрархија као време преображаја и нових иконографских решења (стр. 212 – 

241): Кандидат је у овом поглављу представио једно посебно раздобље у оквиру римске 

историје, које је донело специфичан уметнички израз и нова иконографска решења. Као 

илустрација овог раздобља кандидату је послужила Галеријева Ромулијана, коју је 

поредио са тетрархијским споменицима са других подручја. 

VI  Грађа (стр. 241 – 490): Ово, најобимније, поглавље кандидат је поделио у два 

одељка. У првом – VI-1. Типолошки преглед споменика и анализа појединачних типова 

(стр. 242 – 316), кандидат је навео, по типовима, све споменике који се јављају на 

простору Дакије, са нагласком на територији Приобалне Дакије. Типолошки преглед 

споменика прати анализа појединачних типова, првенствено њихових стилских и 

иконографских карактеристика, уз осврт на историјске и социјалне прилике као 

предуслов њиховог настанка и развоја; У другом делу – VI-2. Каталог (стр. 316 – 490), 

направљен је каталошки преглед појединачних споменика, усклађен са њиховом 

типолошком поделом.  

VII  Закључна разматрања (стр. 490 – 500): У овом поглављу, кандидат је изнео 

закључке до којих је дошао у свом раду. Закључке је изнео кроз кратак преглед свих 

типова споменика обрађених у каталогу, редоследом усклађеним са каталогом.  

 



5. Остварени резултати и научни допринос дисертације: 

 

Докторска дисертација мр Маје Живић представља рад у коме је по први пут на 

једном месту изложена и анализирана обимна грађа о  украсу камених споменика на 

простору Приобалне Дакије. Проучене споменике кандидат је каталошки обрадио, у 

складу са типологијом утемељеном на функцији споменика. Сви споменици су 

хронолошки опредељени (за неке споменике кандидат је предложио нешто другачије 

датовање од аутора који су их објавили) и за сваки су наведени сви релевантни подаци 

(место и услови налаза, врста материјала од кога је споменик израђен, димензије, место 

где се споменик данас налази, односно институтцију у којој се чува). За сваки 

појединачни споменик дат је исцрпан опис, као и илустрација (фотографија и/или 

цртеж) у прилогу – у таблама које су приложене уз каталог. Напослетку, за сваки 

предмет наведена је комплетна литература (у случају да је публикован).  

Анализа проучених споменика утемељена је на иконографији украса и тумачењу 

њене симболике. Кандидат је дао нека нова тумачења иконографских мотива и 

приказао на неке оригиналне иконографске схеме појединих просторних целина 

(Ромулијана, нпр.). Такође, мр Маја Живић  указала је на неке нове локалне радионице, 

као и на нове путеве дистрибуције камена у Приобалну Дакију. У раду мр Маје Живић 

дати су нови подаци о присуству неких војних јединица у појединим областима 

Приобалне Дакије и изнете неке хипотезе и закључци о разлозима размештања и 

присуства неких војних јединица у појединим деловима ове територије. 

 

6. Закључак: 

  

Дисертацију мр Маје Живић Камена пластика на територији провинције Dacia 

Ripensis у раздовбљу III – IV века, одликује поуздан методолошки приступ и добро 

промишљен концепт рада уз коришћење релевантне и обимне научне литературе. У изради 

докторске тезе кандидат се у највећој мери придржавао утврђеног истраживачког плана чиме је 

одговорио на постављене захтеве. Истраживање камене пластике на територији Приобалне 

Дакије до сада није прерзентовано у форми посебне научне синтезе што додатно поткрепљује 

чињеницу да је рад од посебног значаја, особито за будућа истраживања камене пластике на 

територији Приобалне Дакије и римских провинција у целини. Имајући све наведено у 



виду износимо пред Наставно-научно веће Филозофског факултета позитивну оцену рада 

Камена пластика на територији провинције Dacia Ripensis у раздовбљу III – IV века и 

сматрамо да кандидат мр Маја Живић може приступити његовој јавној одбрани. 

 

 

 

У Београду 23.11. 2015   ______________________ 

      проф. др Мирослав Вујовић (ментор) 

       

______________________   
       

др Софија Петковић, виши научни сарадник  
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