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Археолошка мапа Србије 
 
ПОЛИТИКА 21.октобар 1996.године     
 

 
Портрет цара Макрина – бронза 

 

Иза погледа од бронзе 
 

Портрет римског цара Макрина (217-218), рађен у бронзи, један је од најлепших 
античких портрета нађених на овом тлу 

Сензационална открића до којих је дошла археологија у последње време 
потискује сећање на неке друге налазе које је наше тло даровало археолошкој мапи 
света. Поред чувене главе Константина из Ниша и портрета такозваног Трајановог оца 
из Костолца, у најлепше античке портрете рађене у Србији убраја се портрет римског 
цара Макрина (217-218. године наше ере). 

       Срећним стицајем околности, и како то у археологији често бива, сасвим 
случајно, овај портрет је после седамнаест векова поново изронио на светлост дана 
1970.године. Непосредни налазач је извесни инжењер агрономије који је приликом 
дубоког орања за плантажни воћњак у атару села Болеч, код Београда, плугом ударио у 
необичну бисту и, без двоумљења, налаз непроцењиве вредности предао Музеју града 
Београда. 
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Мучни пут успона 
 

Царев поглед усмерен је право. Површина чела је благо заталасана борама. Нос 
меснат и мало шири. Велики подочњаци. Коса ошишана по моди онога времена 
дочарана је дубоким и разноврсним урезима. Њени крајеви утапају се у бујно и 
брижљиво неговану браду  која је вајару вероватно представљала највећи проблем. Лик 
одаје крепког педесетогодишњака, строгог, пуног снаге и промишљене 
самоуверености. 

Макрин је био Мавар. Рођен је у Цаз Цазареји (Мала Азија) 164. или 166. године 
наше ере у сасвим обичној породици тако да је на дугом и мучном путу успона, од 
адвоката до цара, морао стално да носи терет свога ниског порекла. Његов предходник 
цар Каракала сазнао је за пророчанство по коме је Макрин требало да постане нови цар. 

 
Под племенитом патином 

 
Уплашивши се за свој живот, Макрин је предухитрио Каракалу и послао људе да 

га убију. У тренутку када је силазио са коња пред једним храмом Каракала је убијен а 
његова стража је убице одмах сасекла тако да се о Макариновом учешћу у завери 
ништа у први мах није знало. Као владар, Макрин је инсистирао на ригорозној штедњи 
и рационалном трошењу, али ауторитет војсковође није стекао никада. И сам је страдао 
од завереника. На вест да су му непријатељи заробили сина покушао је самоубиство, 
али је сломио само раме. Убијен је нешто касније, у близини Антиохије, 218.године. 

 
Новац у време цара Макрина 

О околностима под којим је Макаринов портрет, ремек дело римске уметности, 
доспео на периферију империје, у провинцију Горњу Мезију (Србију) само се 
претпоставља. Не постоји никакав податак или наговештај да је цар икада боравио у 
овим крајевима. Доктор Владимир Кондић, у своме раду Бронзани портрет цара 
Макрина (годишњак града Bеограда, књ.XVIII, 1971.) могуће решење види у самој 
чињеници да је биста нађена у оном крају Горње Мезије који је познат по богатим 
вилама. Угледни Римљани и царски намесници имали су на овом тлу велике поседе и, 
како говоре остаци многих грађевина, раскошне летњиковце. Макринова биста могла је 
да буде постављена у вили неког Римљанина који је био цару близак, можда баш у вили 
Помпонија Басе чија је породица била повезана са царем и за кога се може са 
сигурношћу тврдити да је био намесник провинције Горње Мезије. 

Ма како било, квалитет портрета рађеног у бронзи и прекривеног племенитом 
светлозеленом патином сведочи о изузетном мајстору, несвакидашњој поруџбини и 
значајном поводу. 

                                                               Светлана Марковић 


