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ЕЛИЦА МАНЕВА УДК 904:623.445.2(497.17)
Философски факултет,
Скопје

ШЛЕМ СО СПОЈКИ ОД ХЕРАКЛЕЈА

А б с т р а к т :  Меѓу 29 примероци на шлемови со бакарни 
спојки најдени доесга во светот, шлемот од Хераклеја е единствен 
по својата декорација на челната лента. Тој е произведен меѓу 
497 и 523 год. во духот на доцноантичката занаетчиска и уметничка 
традиција и како таков носен е од високи воени достоинственици 
под заповедчиштво на источноримскиот император.

Во 1969 год. во Музејската збирка на Хераклеја беа експони- 
рани остатоци од еден мошне редок и значаен наод1, шлем од 
типот Baldenheim или Narona/Baldenheim2. По својата конструк- 
циска шема тоа е Spangenhelm или шлем со спојки3. Бидејќи е 
релативно долго достапен на увид на јавонста, евидентиран е и 
донекаде познат во стручната литература4.

Шлемот е ископан уште во 1966 год. од екипата на Југословен- 
скиот институт за заштита на спомениците на културата од Белград 
под раководство на Гордана Цветковиќ-Томашевиќ во просторот 
на тн. Јужен анекс III на Егшскопската базилшеа (шш Базилика С). 
Неговите парчиња ce откриени во слоевите од 0,15 м. до 1,15 м. 
над подот со мозаик. Нема сомнение дека ce работи за стратумот 
на деструкција на Хераклеја5,

Основии податоци и опис на шлемот
W· . . .

Шлемот бил распарчен и расфрлен така што носи повеќе 
инвентарни броеви давани сукцесивно онака како што ce наоѓале

1 Овој труд е читан на X симпозиум на Археолошкото друштво на СРМ 
во Кочани, во ноември 1985 год.

2 Z. Vinski, „Šljem epohe seobe naroda nađen u Sinju“ , SHP III-sv. 12. 
(Split 1982) 15—16 co цитирана опсежна литература за ова прашање.

3 Paul Post, „Der Kupferne Spangenhelm“, BRGK 1951—1953 (Berlin
1954).

4 Z. Vinski, „O rovašenim fibulama Ostrogota i Tirinžana povodom rijetkog 
nalaza u Saloni, VAM. ser. III-sv. VI—VII, Zagreb 1973,187—188; D. Mrkobrad, 
Arh. nalazi seobe naroda u Jugoslaviji (Beograd 1980) 39—40 etc. 3. 
Вински ce има осврнато и во S HP III Vol. 12 (1982) 25, каде користи податоци 
импровизирани на терен, како и во SHP III vol. 14 (1984) 86, cf. η. 45,46 co 
накнадни корекции за изгледот и датирањето што му беа доставени од наша 
страна.

5 Проучувањата на В. Поповиќ на циркулацијатанамонетинадодрачјето 
на СРМ покажаа отсуство на монети од емисиите од 585/6. Истовремено, на 
многу локалитети па и во Херајклеја последните емисии потекнуваат од 584/5 
што ce доведува во врска со деструкцијата на овој и на многу други градови 
од тоа време. V. Popović, „Aux origines de la slavisation des Balkans: La constituti
ons des premières Sklavinies macédoniennes vers la fin du VIe siècle“ CRAI, 
1980, 240—244.
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фрагментите. Во инвентарните книги на Хераклеја деловите од 
шлемот ce среќаваат под инвенгариите броеви 2109; 2110 а, б; 
2111 а, б; 2112 а, б; 2176 а, б, ц; 2177 а, б, ц; 2178. Некои од овие 
парчиња ce споени, но има и такви коишто накнадно ce распарчени. 
И покрај квалиететниот конзерваторски третман што е извршен 
врз шлемот6 може да ce каже дека тој е во лоша состојба. Момен- 
тално ce состои од 12 поголеми фрагменти и од доста ситни парчен- 
ца од железо со тенденција тие да ce зголемат затоа што железните 
партии на шлемот ce мошне кородирани и рошшви (T. I, сл. 1—4). 
Меѓутоа, со анализа на овис делови ce констатира дека и покрај 
слабата сочуваност можно е да се изврши приближна рекоиструк- 
ција на шлемот и да ce дадат одредени лодатоци за неговиот изглед 
(Цртеж I и II).

Калотата на шлемот ce состои од четири железни сегменти со 
приближно ромбоидна форма составени меѓу себе со четири бакарни 
сдојки во вид на превртена буква „ Т \ Сгхојките ce широки 22 мм., 
благо ce превиткани подолжно по својата оска. Темениот завршеток 
на шлемот не е сочуван, па не е позната нд неговата форма7 ни 
целата должина на спојките. Долниот „Ти завршеток ce состои од 
два триаглести крака чија должина, мерено од средината на спојката 
варира од 62 — 80 мм. За зацврстување и сврзување на одделните 
елементи на шлемот меѓу себе употребени ce бакарни клинчиња 
со полутопчеста глава (D -·= 5 мм.) приковани на растојание што 
најчесто изнесува 20 — 25 мм. (T. I. сл. 1—4; T. II, сл. 1 и тн.).

Во основа на калотата е челииот обрач широк до 65 мм. изра- 
ботен од железна лента накнадно кружно моделирана и прекриена 
со тенок бакарен лим. Лимот којшго е богато декориран прицврстен 
е за железната основа на челниот обрач покрај горндот раб со 
низа од клинчиња со полутопчести глави. Сочувани ce и делови 
од образните плочи. Едната е ош гетеиа, но во помала мера, израбо- 
тена од железна основа н прекриена со тенок бакарен лим (соч. 
дим.: 122 X 95 мм), a од другата е сочуван само дел од железната 
основа (Цртеж I; T. IV, сл. 5). Покрај долниот раб на челниот 
обрач, како и покрај рабовите на образната плоча видливи 
ce низи од перфорирани кружни отвори (D 3 мм.) оддалечени 
меѓу себе најчесто околу 5 мм. Тие служеле за прицврстување на 
кожната постава со којашто бил обложен шлемог од внатрешната 
страна. Преку бакарните делови (спојките и украсниот бакарен 
лим за челниот обрач и образните плочи) нанесена е и позлата, 
сочувана во одвај видливи остатоци.

Димензиите иа шлемот ce неизвесни. Ова ce однесува, пред cé, 
на висината. Имено, најголемата сочувана висина изнесува околу 
210 мм. мерено по надворешната страна, a со оглед на тоа што

6 Шлемот е конзервиран веднаш по неговото откривање во лаборатори* 
јата на Југословенскиот институт за заштита на спомениците на културата — 
Белград.

7 Темениот завршеток можел да има или печуркасто задебелување или 
отвор за перјаница .Z. Vinski, „Arheoloski spomenici Velike seobe naroda u 
Srijemu“, Situla (Ljubljana 1957) 7.
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калотата е деформирана и шлемот го изгубил својот првобитен 
облик тоа не дава индиции за висината. Челниот обрач е долг 
околу 620 мм., односно тоа претставува и обем на шлемот. 
Железните плочи ce дебели околу 2 до 2,5 мм., бакарните спојки 
1, 2 мм., a украсниот лим 0,5 мм.
Вкупната сочувана тежина на сите фрагменти изнесува 1235 гр.

Начин на израбошка и украсување на шлемош
Кожните делови од шлемот не ce сочувани. Деловите од 

ковано железо ce изјадени од ’рѓа, кородирани и барем во оваа 
фаза на сочуваност изгледаат неукрасени8. Декоративни елементи 
ce сочувани само врз бакарните партии.

Спојките ce украсени со орнаментот на рибина крлушка 
групиран во триаголни полиња поредени во две низи така што 
покрај рабовите на спојките триаголниците ce поставени со своите 
основи. Изведбата на ориаментот е со пунцна со двоен полукру- 
жен врв чијшто отисок е поставуван во наизменични редови така 
што формира мотив на рибина крлушка (Цртеж I и II и тн.)·

Мотивот на рибина крлушка ce среќава и на украсниот лим 
на образната плоча. Површината на парагнатидата е поделена 
во три хоризонтални полиња од коишто средното е исполнето со 
низа од отисоци на тгунцна со потковичест врв, a останатите две ce, 
исто така, украсени со овој мотив на рибина крлушка изведен 
мошне минуциозно со низа од ситни точки (Цртеж I; T. IV, сл. 5).

Челниот обрач е обложен од надворешната страна со бакарна 
лента исечена со нешто поголеми димензии од железната основа 
и е подвиткана по рабовите. ЈТимот е доста оштетен било да е 
испукан под притисокот на кородираните делови на железото или 
иак заради неговата кревкост отпаднале и иструлиле цели делови 
од неговата површина.

Сепак, и покрај лошата сочуваност можно е да ce реконструира 
декорацијата со поголема доза на сигурност затоа што има утврден 
редослед по кој ce повторуваат одделните елементи во прикажаниот 
фриз9. Имено, на челната лента ce среќаваат шест претстави инспи- 
рирани од нумизматички прототипови во комбинација со розета 
коишто кмаат строго определен меѓусебен однос10*.

8 При ренгендското сиимање ne ce забележани никакви елементи на 
декорација.

9 Изведбата на цртежит и реконструкцијата ce на Гордана Георгиевска.
10 Паѓа в очи фактот што ce појавува определен број печати — 6 

од коишто 5 ce повторуваат 4 пати, додека 1 заедно со осумлистната розета 
покрај него 3 пати.

Прашање е дали ce работи за инеистирање на некои броеви коишто 
во овој контекст би имале одредено симболично значење со магиско дејство. 
Едно е јасно дека челната лента е исечена според потребите и прилагодена на 
големината на оној што ja носи . Такво прилагодување е забележливо и кај 
бакарните спојки со тоа што тие ce асиметрични, односно скратувани ce поедини 
краци на „T“ завршетоците. Можеби и од тие причини да не ce јавува 4 пати 
приказот на медалјонот (печатот бр. 2) и розетата покрај него.
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Петте лечати (опишани подолу под бр. 1, 3, 4, 5 и 6) ce 
повторуваат четири пати, додека еден (опишан подолу под бр. 2) 
заедно со осумлистната розета прикажана покрај него ce повто- 
рува три пати (Цртеж ί). Поединечно ce прикажани еден минија- 
турен, стилизиран портрет во десен профил11 (Т. III, сл. 2,5; Цртеж 
I) и две животински протоми поставени една спроти друга (T. II, 
сл. 1,4, Цртеж I и II). Со оглед на тоа што не е сочуван, односно 
не постоел заштитник за нос, ce чини дека оваа претстава го при- 
кажува приближно централниот, челен дел на обрачот12. Ова донека- 
де ce поклопува и со конструкциската шема на шлемот. Бакарната 
спојка што стои на предната средишна страна на главата со својата 
симетрала одговара на просторот меѓу печатите бр. 1 и 2 (Цртеж 
I и II), односно приближно на двете лавовски протоми. Од тие 
причини и описот на печатите почнува од оној што е прикажан над 
нив.

Печатот бр. 1 лретставува кружно поле врамено со две кон- 
центрични кружници. Прикажан е четири пати, така што и покрај 
оштетувањата може доста добро да ce реконструира. Во средиш- 
ниот дел со D =  30 мм. прикажана е биста на владетел во десен 
профил. (Дијаметарот на целиот печат е околу 40 мм.) Владетелот 
е прикажан без брада, со палудаментум, оклоп и со дијадема на 
главата13. Стилските карактеристики на оваа претстава улатуваат 
на аналогни претстави на аверси со ликот на Анастасиј I на монети 
ковани во ковниците на Цариград14 (T. II. сл. 2,3,5). Наоколу 
наместо вообичаената нумизматичка легенда испишан е текстот:

11 Според местото на локацијата на оваа претстава на мислење сум дека 
можеби е само ознака за монтирање на десната образна плоча, односно за 
назначување на десната страна на шлемот. (T. III, сл. 2, 5 и Цртеж I).

12 Мотивот на два лава еден спроти друг ce среќава уште кај луксузните 
парадни шлемови како и кај некои примероци на шлемови со спојки каде ce 
јавува и своевидна модификација во облик на реминисценција на старозаветната 
сцена на Данаил меѓу лавови (Шлем со спојки од Ермитаж, T. V, сл. 6; 
Spätrömische Gardenhelm во уредништво на Hans Klumbacli — види посебно 
Е. В Thomas, Der Helm von Budapest, Ungarn (München 1973) 39 — 50; 
Z. Vinski, SHP III — sv. 12, T. XII, T. XIII.

13 Аналогиите co нумизматичките прототипови ce вршени со помош на 
следната литература: J. Tolstoï, Monnaies byzantines (Saint-Pétersbourg 
1913——1914) W. Wroth, Catalogue o f the Imperial Byzantine Coins in the British 
Museum (London 1908), W. Wroth, Catalogue o f the Coin o f the Vandals, 
Ostrogoths and Lombards and o f the Empires o f Thessalonica, Nicaea and Tribizond 
in the British Museum (London 1911); J. Sabatier, Description générale des 
monnais byzantines frappées sous les empereurs d"Orient (Suit et complément de la 
description historique des monnaies frappées sous l’Empire romain par M. H. 
Cohen), (Graz 1955); A. R. Bellinger, Catalogue o f the Byzantine Coins in the 
Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection„ vol. I (Anastasius to 
Maurice, 491—602), (Washington 1966); C. Morrisson, Catalogue des monnaies 
byzantines de la bibliothèque nationale, Tome I, D ’Anastase 1er à Justinien 
II 491—711 (Paris 1970); W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini, I — II, 1975; 
Ph. Crier son, Byzantine Coins, 1982 etc.

14 J. Sabatier, ox. PI. IX, 2 etc.
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KTPÏEX PICTE ΒΟΗΘΙ со значење. „Господе, Христе помогшС 
што укажува на очигледно литургиско сиже15.

Печатот бр. 2 е најголем ?прикажан по скоро целата ширина 
на челната лента со D — 54 мм. Од реконструкцијата ce гледа дека 
бил претставен три пати, од коишто едниот отисок е наполно 
уништен, a другите два ce оштетени, ио сепак постои можност да 
ce согледа дадената претстава (Цртеж I и II; Т. III, сл. 1,2). Неговата 
периферија ce состои од рамка исполнета со кружни поленца со 
прикази на стилизирани портрети од коишто шест ce во лев, a шест 
во десен профил, како и еден стилизиран грозд во горниот средишен 
дел. Според димензиите (D =  9 мм.) и обликот овие печати пот- 
сетуваат на аверсите на. доцноантичките миними. Во централниот 
дел е прикажана сцена на Христос на престол (десно од него ce 
гледа дел од наслонот на тронот). Тој е облечен во хламида и има 
долга коса и ореол. He е при тоа јасно дали е тоа младешки тип 
на Христос без брада шш сириски, брадест тип затоа што целата 
претстава, a особено лицето ce прикажани доста стилизирано. 
Христовата десна рака е подигната во положба на благослов, 
додека во левата држи свиток. Лево и десно од Христос ce две 
стоечки фигури, но сегтак помали од кего. Нивните тела ce во анфас, 
a главите во профил, одкосно свртени према него како впрочем 
и портреткте во рамката на овој печат. Фигурите што го фланкираат 
Христос ce мажи, облечени во тоги, лрикажани доста стилизирано, 
гологлави ce, имаат кратки коси и бради. На овој печат нема пишу- 
вана легенда.

Печатот бр. 3 е релативно добро сочуван. Прикажан е четири 
пати така што е можна негова целосна реконструкција (Цртеж I 
и II; T. III, сл. 4,5). Во кружно поле со D ~  39 мм. дадена е доста 
стилизирано биста во лев профил на крилесто суштество со облека 
којашто паѓа во вертикални набори гтреку градите и на чијашто 
глава е антички шлем со креста. Тоа е жена со долга коса свиена 
на тилот во пунѓа, со обетка на увото и ѓердан од мониста на 
вратот. Нејзината десна рака е подигната, украсена е со гривна 
и во неа држи стап околу кој е намотана змија. Зад нејзиното 
крило е прикажан некој стилизиран влекач-гуштер. Наоколу нема 
пишуван текст.

Печатот бр. 4 бил прикажан четири пати, но целосно е сочуван 
само еднаш и тоа со помали деформации. (Цртеж I и II; T. IV, 
сл. 1). Тоа е една од најзастапените нумизматички претстави на

15 Ce чини дека овој текет е изведен од формулацијата Κύριε βοηθέι 
τής φορούσης или Κύριε βοήθει τφ  φορουντι Ο. Μ. Dalton, Gatalogue o f  
Early Christian Antiquities and Objects from the Christian East (London 1901) 24, 
kat. br. 142, 143, 145, 147, Текстот врежан на крстот од гроб 18 од Мачванска 
Митровипа проф. Ф. Баришиќ го формулира како Κ(ύρι:)ε βοιθι το(ν?) 
φορο[η]ται и го толкува како „Господе, помогни му на оној што го носи 
ова“ . Ѕ. Ercegović-Pavlović, „Les nécropoles romaines et médiévales de Macva- 
nska Mitrovica44, Sirmium XII (Beograd 1890) 41,64. PI. XX, XXXVIII 1,2.

Bo случајот co шлемот од Хераклеја не е извесно дали молитвата ce 
однесува на носителот на шлемот или на личноста прикажана на печатот бр. 1.



76 É. Манева, Шле.м со сиојки од Хераклеја, ЖА 36 (1986), 71—88

аверсите на златните солидуси ковани особено кон на крајот V 
и првите децении на VI век, но и пошироко. Во кружно поле со 
D =  21 мм. пршсажана е биста на владетелот во 3/4 на десно. 
Од неговото лице ce насетува само обликот, веројатно ce работи 
за накнадна деформација. На главата ce гледа шлем со креста, a 
аналогно на претставите на монети, веројатно има и дијадема, од 
десно ce гледа завршеток од врвката како што е вообичаено кај 
пораните серии на овие монети, a подоцна само кај западните 
ковници16. Владетелот е прикажан со полна воена спрема; оклоп, 
штит подигнат покрај левото рамо и копје придржувано од 
десната рака и префрлено преку десното рамо зад главата. 
Наместо вообичаената легенда испишан е текстот: XAPIC ΤΓΙΑ 
со значење: „Милост, здравје17.

Печатот бр. 5 е прикажан четири пати, но само во два случаи 
е сочуван подобро (Цртеж I и II; T. IV, сл. 2). Во кружно поле со 
D =  21 мм прикажана е персонификација на Константинополис. 
Тоа е женска фигура дадена во лев профил, седната на престол. На 
главата има антички шлем со креста, во десната држи глобус кру- 
цигер, a покрај тронот стои нејзиниот штит. Меѓу нумизматичкиот 
материјал што ни го сугерираат печатите бр. 1 и 4 оваа претстава е 
многу ретка. Од времето на Анастасиј познати ce емисии од Цари- 
град со приказ на персонификација на градот и со карактеристики 
аналогни на оние прикажанн на овој шлем18.
ЈТегендата испишана наоколу гдаси: ΤΓΙΕΝ ους ΦΟΡΙ 
со значење: ,,Носи(н0) здрави“.

Печатот ор, 6 на челната лента е претставен четири пати од 
коишто три пати е скоро наполно сочуван, a еднаш делумно, така 
што е можна целосна реконструкција на оваа претстава (Цртеж I 
и II; T. IV, сл. 3,4). Во кружно поле со D =  21 мм. пртеставена е 
крилеста Викторија Августа во лев профил со голем крст пред себе 
што го придржува со десната рака. Тоа е еден од најзастапените 
типови на реверси од златните солидуси ковани насекаде, особено 
кон крајот на V и првите децении на VI в. пред cé во комбинација 
со аверси од типот што е прикажан на. печатот бр. 4„ Претставата

16 Cf. η. 13.
17 Како посебно интересно го издвојувам примерот на златниот венчален 

појас од Константинополис од доцниот VI и раниот VII век. Во неговиот состав 
влегуваат и два елемента со приказ на Христа меѓу младоженците. (T. III, 3). 
Наоколу тече натписот: ΕΚ ΘΕΟΥ ΟΜΟΝΥΑ, a во исечокот XAPIC ΥΓΙΑ со 
значење: „Од Бога, слога, милост, здравје44. Marvin С  Ross, Catalogue o f the 
Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection) 
Vol. II, Jewelry, Enamels and Art o f the Migration Period (Washington 1965, 
37—39, PL XXXI etc.

18 Монетите co оваа претстава ce доведуваат во врска со побуната на 
Виталијан и ce датираат меѓу 512—517 или по 507 до 517. За време на Јустин 
II таа е изменета. W. Hann, о.с., 35, (№ 19.21).
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е мошне стилизирана. Легендата испишана околу гласи: XPICTE 
ΒΟΗΘΙ, a во долниот исечок: ΥΓΙΑ со значење: „Христе, по- 
могни (со) здравје“19.

Според вообичаениот манир декорирањето на челната лента 
е изведено со исчукување на матрици. Оваа занаетчиска постапка 
покажува дека за оваа намена не биле користени непосредно 
иумизматички калапи коишто биле во негатив во фазата кога 
сQ ковале монетите, туку посебо изработени калапи во позитив. 
Ним по потрзба им ce додавале и нови елементи и текстови.

Типолошки особини, Генеза, хронолошја и простирање на шлемовите 
со спојки

Атрибуцијата на шлемовите со спојки од типот Baldenheim 
т.е. Narona/Baldenheim20 произлегува од следново:

—* Калотата им е составена од четири или шест железни 
сегменти;

— Спојките ce бакарни (поретко бронзени) со облик на преврте- 
на буква 55Т”, a поврзувањето на одделните елементи е со бакарни 
шајчиња со полутопчести глави:

— Челниот обрач и образните плочи ce ирекриени со бакарен 
(или бронзен) лим, најчесто со сочувани траги на позлата:

— Рабовите ce перфорирани со дупчиња за прицврстување на 
кожната постава, a кај некои примероци има штитник за нос и 
вратобран од железни, плетени алки;

— Украсувањето најчесто е изведено врз спојките, парагнати- 
дите (пунцирање и мотив на крлушка во најголем број) и врз челната 
лента со техника на ггресување.
Хераклејскиот примерок е во склад со наведените карактеристики 
со тоа што декорацијата на челниот обрач е единствена. Истовре- 
мено овој обрач е и нешто лоширок што веројатно делувало и на 
целокупниот негов изглед. ((Цртеж II) Според наоѓалиштето во 
Балденхајм во близината. на Стразбур во Франција каде во 1902 
год. е откриен ваков шлем овој - тип во литературата најчесто ce 
среќава под таа номинаиија. Во поновите трудови за оваа пробле- 
матика 3. Вински го предлага терхшнот Narona/Baîdenheim затоа 
што во 1901 и 1902 год. во Нарона (денес Св. Вид кај Метковиќ) 
ce најдени два шлема, што значи порано, a и во двата основни обли- 
ка со четири и со шест сдојки21.

Во однос на генезата на овие шлемови уште Алфелди укажал 
дека нивното потекло треба да ce бара во ирано-сасаиидските

19 Т П А  е секако од ύγίεια, сп. со примерот К(ЕВО?) ј(1АКОТ)| Т П А  
што ce толкува како (Κύριε βοήθει ’Ιακώβου ύγίεια?) За жал, на шлемот 
не ce среќава ни едно лично име. Ο. М. Dalton, о.с. 25, cat. 149.

20 Како адекватни термини за Sapngenhelm во францускиот ce употребу- 
ваат casque à bandeaux или casque à fermoir во српскиот односно хрватскиот 
копчаст шљем или šljem na provjesla, додека во македонскиот го предлагам 
терминот шлем со спојки.

21 Ζ. Vinski, SEP. III-sv. 12 (1982) 15.
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традиции од крајот на III век22. Со оваа констатаиија ce согласу- 
ваат предимно и другите проучувачи на оваа проблематика23. 
(T. V. сл. 1) Персиски влијанија ce забележуваат и кај парадните 
шлемови од тигтот на будимпештанскиот24, односно кај раскошни- 
те шлемови од вредмето на Лициниј од Беркасово25 26. (T. V. сл. 3)

Посебно значајни наоди за објаснување на генезатата на шле- 
мовите со спојки ce примероците целосно изработени од железо (и 
калота, и сггојки и челен обрач). Спојувањето е извршено со железни 
клинчиња со испакната глава. (T. V, сл. 2) Конструкциската шема 
е слична како кај типот B. (N./B.) со тоа што спојките ce лентести, 
трапезоидни, a нема ни позлата ни богата декорација. Железните 
примероцЈ! ce поподложни на корозија и ce мошне ретки. Најдобро 
ce сочувани примероците од Египет заради специфичните климатски 
услови25. Значајно е и тоа што железните примероци ce датираат 
во V век. Со оглед на времето и местото на наод — Коптски Египет 
— ce претпоставува дека нивните носители биле воените велико- 
достоинственици на рановизантиската посада27. Во својот типичен 
облик, пак, шлемовите од типот B. (N/B.) ce произведувале од 
доцниот Y и во логолемиот дел на VI век, a биле во употреба одно- 
сно ce среќаваат до почетоците на VII век28. Вклучувајќи го и хера- 
клејскиот примерок, до денес во светот ce најдени 29 шлемови од 
овој тип и тоа шест во Југославија, пет во Западна Германија, четири 
во Франција, три во Италија, два во Чехословачка и по еден по- 
текнуваат од Бугарија, Либија, Швајцарија, Источна Германија, 
Австрија, Унгарија, Шведска, како и два примерока од непознати 
европски наоѓалишта29.

Специфтности на шлемот од Хераклеја
Шлемот од Хераклеја е луксузен, скапоцен примерок посебно 

значаен поради исклучителното иконографско, стилско, техничко 
и симболично богатство. На неговата челна лента е прикажана 
посебна програма за што е применета богатата занаетчиска и 
уметничка традиција на антиката.

Критеримуот при изборот на печатите, нивната компо- 
зиција, редослед и симболично значење е таков што ja изразува 
пораката што ce пренесувала преку челната лента. Тоа е, всуш- 
ност, слоевита и комплексна програма со историско-политичка 
и религиозно-профшхактичка идеа изразена со претстави рабо- 
тени според нумизматички прототипови.

22 А. Alföldi, „Ein Späirömischer Heimform und ihre Schicksale im Germani
sch-Romanischen Mittelater“, A A V /l—2, 99—144.

23 Z. Vinski, SHP III-sv. 12 (1982) T. III, 3.
24 Spätrömische Gardenhelm o.c., 39—50.
25 Ibid., 15—38; M. Mihajlović — Marijanski, Kasnorimski šlemovi iz 

Berkasova, (Novi Sad 1964).
26 Z. Vinski, SHP. III-sv. 12 (1982) 12.
27 Ibidem.
28 Z. Vinski, SHP  III-sv. 14 (1984) 89 etc.
20 Ibid. 83 (SI. 1), 92—94.
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Печатот бр. 1 поставен над лавовските протоми укажува според 
аналогиргге30, и по единството на композидијата дека има централ- 
но место. Меѓутоа, во однос на спојката која е поставена над него 
тој е благо померен во десно за сметка на печатот бр. 2 кој со 
тоа добива поцентрално и подоминантно место на челото. Можеби 
не е без значење и тоа дека назад, на темниот дел централното 
место под спојката припаѓа на печатот бр. 2 (Цртеж I и II) Странич- 
но, од десно, односот на печатите во релација со спојката е анало- 
ген на централниот челен дел, додека од лево под спојката составени 
ce завршетоците на челниот обрач. Должнната на бакарниот лим 
е исечена слоред потребните димензии, па не е исклучено од тие 
причини и да отпаднало прикажувањето на печатот бр. 2 заедно 
со осумлррстната розета покрај него и во фризот наместо четири 
пати тие ce појавуваат три пати (Цртеж I). Розетата може да има 
декоративна улога, но сепак ce наметнува симболиката на нејзината 
форма и на бројот осум.

Разгледувајќи го соодносот на шесте печати ce забележува 
дека тие меѓу себе ce групирани во две целини како по својата 
големина и распоред така и по она што го соопштуваат. Едната 
групација ja чинат печатите 1—-3, a другата 4—6. Кај првата доми- 
нира симетричноста и усредсреденоста кон Христос на престолот 
којшто е прикажан на печатот бр. 2. Токму затоа од тука и би ce 
тргнало во одгатнувањето на симболиката на оваа композиДија.

Средишната претстава на печатот бр. 2 го покажува Христа 
на престол како благословува двајца мажИ“Тогати кои ce свртени 
кон него. Оваа сцена е поставена во рамка во која ce прикажани 
12 портрети, шест во лев, a шест во десен профил. сите со поглед 
кон средишната слика. Нема сомнение дека тие ги симболизираат 
дванаесетте апостолрр, додека стилизрфанррот грозд во рамката над 
Христовата глава нема само декоративна туку и очигледна христи- 
јаркжа слмбилика асоцирајќи на лозата давидова т.е. ,,вистинската 
лоза<6.

Ce поставува прашањето кои ce двете фигури што го фланки- 
раат Христос, на престолот? Меѓу нумизматичкиот и археолошкиот 
материјал31 (T. III, сл. 3) ce среќава претставата на Христос меѓу 
владетелскиот пар на младоженци, но тоа, во овој случај е не- 
одржливо бидејќи е јасно деха ce работи за мажи:, a има разлики и 
во композициски поглед, ставот, положбата на рацете и тн. Иконо 
графски слично ce прикажува и сцената на Христос меѓу апосто- 
лите Петар и Павле32, но, зошто 6pi ce прикажувала уште еднаш 
таа со двајцата апостоли ако веќе сите дванаесет еднаш ce прет- 
ставени преку гшртретите во рамката. Јасно е дека Христос

30 Cf. η. 12.
31 М. С. Ross. о.с. 37—39, PL. XXXI.
32 За иконографските карактеристики на Христа во разни композиции 

(па и во онаа кога тој ce прикажува меѓу апостолите Петар и Павле) во периодот 
на доцната антика види: Friedrich Gerke, Christus in der Spätantiken Plastik 
(Berlin 1940).
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благословува двајца мажи во тоги, двајца верници без некои по- 
сдецифични атрибути, a можно е тие да го симболизираат и двој- 
ството на империјата со сите попратни манифестации и одрази 
што тоа ги hoch. Во крајна линија потпирајќи ce на фактот дека 
владетелите можат да имаат место до апостолите, во случајов 
и покрај недостигот на владетелски инсигнии би можело да ce 
претспотави дека во овие две фигури ce овоплотени двајца владете- 
ли. Кое е тоа двојство или тие владетели што Христос ги благо- 
словува? За да ce одговори на ова прашање треба да ce согледаат 
историските прилики во времето на продукцијата на овие шлемови, 
односно на хераклејскиот нримерок. Аналнзата на печатите 1, 
4—6, a особено на 1 и 5 го сугерираат пред cé времето на Анаста- 
сиј (491—518) со можност тоа да ce тгрошири, евентуално и на 
времето на вдадеење на Јустин ! (518—527). Навраќајќи ce на
историските прилики во овој нериод ce доаѓа до одредена потврда 
на горенаведената идеа за благословување на двата дела од импери- 
јата, односно на двајца владетели.

Западното римско царство ce сметаше за загубено со доаѓа- 
њето на власта на Одоакар во својство на узурлатор во 476 год. 
Петнаесетина години пред овој настан33, во 461 год. синот на еден 
од остроготските водачи — Теодерих е земен како заложник во 
Цариград. Тука тој останал десетина години добивајќи соодветно 
воспитување. Во еден момент кога дошло до подобрување на 
меѓусебните односи тој е вратен кај својот народ. Во следните 
години меѓусебните релации на Остроготите и источно-римскиот 
двор ce променливи и комплицирани. Интересно е тоа што Теоде- 
рих, сепак напредува војнички и веќе во 485 год. стасал до статусот 
на конзул.

Отстранувајќи ja опасноста за Источното римско царство, во 
488. год. Зенон ги упатува Остроготите во Италија против Одоакар 
кој ja узурпирал власта на последниот римски император Ромул 
Августул. Со ликвидирањето на Одоакар во 493 год., Теодерих 
завладеал со Италија, a подоцна и со Далмација. Ова својство на 
крал на Готите и Римјаните му е признато во 497 год. кога во 
Италија ce вратени ornamenta palatii што no падот на последниот 
римски цар биле однесени во Цариград. Токму таа година и може 
да ce земе како terminus post quem за изработката на хераклејскиот 
шлем. Овој чин, односно оваа атмосфера во меѓусебните односи 
на Равена и Цариград постоеше само за време на владеењето на 
Теодерих, односно Анастасиј и Јустин I и тоа можеби до 523 год. 
кога излегува указот со којшто ce забранува вклучување во јавните 
служби на незнабошцнте, Евреите и еретиците (тоа значи и на 
аријанците). Меѓусебните односи ce влошени, апосмртта на Теоде- 
риховата ќерка Амаласвинта почнува готската војна на Јустинијан 
I. Оваа војна покрај останатото има и реставраторски тенденции 
за обнова на Римската империја што значи дека веќе нема никакви

33 Н. Wolfram, Geschichte der Goten, 1979, 353—445 etc.
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илузии за заемни добри односи, уште помалку за одобрување или 
благослов на двајца владетели. Поаѓајќи од овие историски по- 
казатели и од ваквото толкување на приказот во централното 
поле на печатот бр. 2 ce претпоставува дека хераклејскиот шлем 
е изработен меѓу 497 и 523 година. Со ова уште еднаш ce потврдија 
хронолошките показатели што ги даваат некои од печатите на 
неговата челна лента инспирирани од нумизматичките претстави.

Печатите бр. 1 и 3 го фланкираат печатот бр. 2 нагласувајќи 
ja заемната симетрија и поврзаност како со своето место, големи- 
ната, така и со тоа што личиостите ce прикажани во лев односно 
десен профил со поглед усмерен кон централната сцена на Христос 
што благословува (Цртеж I и II). Почесното место на печатот 
бр. 1 во челниот дел, комбинаиијата со лавовските протоми, по- 
ставеноста од десната страна, двојиата рамка со која е опкружен 
(за да добие и соодветна големина) му даваат некоја хиерархиска 
нредност на овој печат во одиос на печатот бр. 3 којшто ce јавува 
како негов пандан. Овој впечаток ce дополнува со фактот дека 
овде е прикажана личност со царски инсигнии — со дијадема на 
главата. Во времето за коешто станува збор тоа може да биде 
само источно-римскиот император, no cé изгледа Анастасиј I34 
(или можеби Јустин I ?) како олицетворение на источно-римската 
империја. Во името на тоа царство и тој владетел војуваат и офи- 
церите носејќи ги овие шлемови коишто ja манифестираат таа 
идеа. Носителите на овој вид шлемови ce воени великодостој- 
ници под заповедништво на источно-римскиот цар.
И печатот бр. 3 којшто е поставен спроти печатот бр. 1 е под вли- 
јание на нумизматички претстави, но директни аналогии не ми ce 
познати. Меѓу нумизматичкиот материјал од времето кога ce 
датира шлемот на одредени сличности на претставата од печатот 
бр. 3 ce наидува, пред cé во третманот на главата на Invicta Roma 
застапена на монетите ковани во Рим и Равена, односно во остро- 
готските емисии35. Меѓутоа, таму ce прикажува биста или само 
глава во дееен профил со обетки и еднореден или двореден гердан 
на вратот. Прикажувањето во лев профил, деталите од облехата, 
крилото, поддигнатата рака со која го држи стапот на кој е намотана 
змија и посебно прикажаниот гуштер зад неа ce елементи со кои 
ce прикажуваат во оваа прилика специфичните атрибути на оваа 
очигледно синкретизирана персонификаиија. Особено ce инси- 
стира на прикажувањето на мотивот на влекачи што ja отвора 
дилемата во каков однос е ова суштество со нив: дали ce тоа нејзини 
атрибути, или ce симболи на опасностите што и ce закануваат 
или пак преку нив ce нагласува нејзината моќ да им ce спротистави 
и да владее со нив.

Следните три печати чие нумерирање, исто така, тече од 
лево кон десно по приказот на осумлистната. розета, ja чинат 
другата целина. За разлика од првите три коишто ce доминантни

34 Cf. η. 13,14.
35 W. Hahn, οχ. T. 40,41 etc.

6 Živa antika
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и по местоположбата и по пораката и по строгоста и свечаноста, 
кај втората групација печатите ce помали, имаат текстови и иако 
не комуницираат на толку очевиден начин како првите три, сепак, 
и овде провејува заедничко сиже што ce согледува преку соопшту- 
вањето на идеалите, личните желби, тежненија и преокупации на 
носителот и нагласувањето на профилактичката улога на шлемот 
како вид на одбрамбено оружје.

Печатот бр. 4 го прикажува императорот како воин — односно 
како единствен заповедник за кого и ce бори носителот на овој 
шлем, Преку натлисот ce моли Бог да даде милост и здравје за 
него36. Легендата и претставата на печатот бр. 5 односно персонифи- 
кацијата на Цариград и текстот: ,,Носи (Hè) здрави“ во овој кон- 
текст укажуваат на едно друго тежнение на носителот; по окон- 
чувањето на борбите штитен од Бога (а и од овој шлем) повторно 
да ce врати во Цариград. Во дополнение на овие два печата е и 
печатот бр. 6 каде е прикажана Викторија Августа со крст и текстот: 
„Христе, помогни (со) здравје“ што ja симболизира желбаат на 
носителот здрав (и неповреден) да ja доживее победата37.

Посебен нагласок, во декорацијата има религиозната тематика. 
По својата првобитна намена шлемовите како елемент на одбрам- 
бено оружје имаат превосходно заштитна улога. Религиозната 
содржина инспирирана од христијанскиот култ ja потенцираат 
основната профилактичка функдија на шлемот давајќи му апо- 
тропејска нота.

Христијанското обележје кај шлемовите ce забележува уште 
кај скапоцените царски шлемови со крести коишто ce прикажани 
на монетите и медалјоните од времето на Константин Велики 
така што на нив ce поставени христијански монограми (T. V. сл. 
4). Ова христијанско обележје е уште понагласено кај шлемовите 
од типот В. односно N./B. Тоа ce огледа во мотивот на рибина 
крлушка прикажан на спојките и образните плочи, a уште повеќе 
преку орнаментиката на бакарниот лим на челниот обрач како на 
пример crux gemmata, calix, како и други литургиски садови, разни 
амблеми, симболи на Евхаристија, риби, птици, гроздови, винова 
лоза, гулаби, старозаветни сцени —- Данаил меѓу лавови и сл38.

Профилактичко-религиозната порака на челниот обрач на 
хераклејскиот примерок најнепосредно ce покажува преку симбо- 
ликата на печатот бр. 2, легендите и молитвите за божја помош, 
милосрдие и здравје коишто упатуваат на литургиски текстови, 
мотивот на рибина крлушка и т.н.

За ваквото решение на декорацијата на хераклејскиот шлем 
полно со наративност и сјај придонесува и ефектот што го причи- 
нува позлатената челна лента на главата на еден воен великодостој- 
ник на којшто блеска низа од кружни печати слични на златници 
и медали. Ce чини дека тоа му погодувало на менталитетог и

36 Cf. η. 17.
37 Cf. η. 19.
88 Z. Vinski, SHP III-sv. 12 (1982) 17,
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естетските норми на сопственикот на шлемот соопштувајќи и 
на околината за неговото богатство и слава, a неговата појава ce 
доближува до архетипскатаслика на моќен и непобедлив воин.

Носители, центри на производство и време на употреба ш  
шлемовите со спојки

Занимањето, рангот, политичката и религиозната определба 
па и идеалите и желбите на оние на кои му биле наменети шлемо 
вите од хераклејскиот тип преку прикажаната декорација на челната 
лента стануваат јасни или барем поразбирливи. Истото тоа важи 
и за времето кога е тој изработен. Меѓутоа, со своите каракте- 
ристики, место и условите на наод овој примерок отвара уште три 
важни прашања: дали како вид на одбрамбено оружје овие шлемови 
можат да ce врзат за посебен етнички елемент, каде биле произве- 
дени и до кога ce во употреба? Во литературата39 доминантно е 
мислењето дека носители на овој вид на шлемови ce германските, 
a пред се остроготските кнезови, поглавици на племиња и племенски 
сојузи, односно високи воени достоинственици, водачи на поголеми 
воени формации како на пр. millenarii -одреди од по илјада души. 
Според ова мислење овие носители и го донеле овој вид на шлем 
на телто на Европа. Алфелди наведува дека носењето на шлемови 
не било вообичаено кај Германите, a писателите од Тацит до Проко 
гтиј известуваат дека германсхите воини ce бореле со непокриена 
глава. Само нивните кнезови и водачи ce истакнувале со еден шлем. 
но дури и тие до доцна ja задржуваат како стар национален украс 
лентата за глава40. Тезата за германската припадност на носителите 
на шлемовите со спојки ce темели на неколку факти. Ирано 
сасанидската традиција, која е несомнена во нивната генеза (T. V. 
сл. 1) можно е да влијаела на германската материјална култура 
од понтската фаза на развиток макар што елементи на персиски 
влијанија ce присутни дури и кај најлуксузните доцноантички пара- 
дни шлемови (T. V, сл. 3). Сепак, за оваа определба на етничката 
припадност на овие шлемови најмногу делувале ликовните извори, 
т.е. претставите на монети на остроготските серии од Италија 
каде некои од нивните владетели ce јавуваат со вакви шлемови 
на главата (T. V, сл. 6). Археолошки тоа не може да ce потврди 
кај Остроготите бидејќи тие немале обичај покојниците да ги 
погребуваат со оружјето, но затоа има десетина примери до поче- 
тоците на VII век вакви шлемови да ce наоѓаат во кнежевски гробови 
на подрачјето каде ce раселени германските племиња. Картата на 
простирање41 покажува дека тие ce помалубројни во источно-рим-

39 Ова мислење е особено застапено во постарата литература, но интерес- 
на е поновата теза дека овие шлемови ce произведувале само во времето на 
вледеењето на Теодерих во остроготска Италија (493—526) од каде и ce дарувани 
на останатите германски првенци како дипломатски потег.
B. Thomas, Ztschr. Ges. Für hist. Waffen -u. Kostümkunde 23, 1981, 1; 24, 1982 
67; O. Gamber, Ztschr. Ges. für hist Waffen-u. Kostümkunde, 24. 1982, 81,

40 A. Alföldi, A A V, 108.
41 Z. Vinski, SHP III, sv. 14 (1984), 83,
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ските области, макар што ce јавуваат на места и во време кога не 
е можно да ce објаснат со германско присуство, Од друга страна, 
не може да ce очекува меѓу длабоко христијанизираното ромејско 
население во источниот дел од Царството погребување со прилози, 
уште повеќе со воена опрема.

Тезата на 3. Вински за рановизантиско-романска припадност 
на овие шлемови ce однесува како на дентрите на производство 
така и на носителите42.

Шлемот од Хераклеја недвосмислено покажува дека негови 
носители биле офицери на источно-римскиот император и дека тој 
е произведен за времето на Анастасиј или можеби Јустин I. Тоа 
е време кога источно-римскиот император е единствен по својот 
ранг, додека Теодерих владее како негов мандатор. Овој третман 
на Теодерих од една страна и неговиот однос кон единствениот 
император во Цариград од друга43 ce согледува и по детали од остро- 
готските нумизматички серии. Така на монетите ковапи за време 
на Теодерих на аверсот ce прикажува источно-римскиот император 
(Анастасиј или Јустин I) додека на реверсот неговиот монограм. 
На аверсот на сочуваниот медалјон со ликот на Теодерих — тој 
е претставен гологлав44. Подоцна некои остроготски владетели 
ce прикажани на аверсите на своите емисии на монети со шлемови 
со спојки на главата (T. V, сл. 6).

Проблемот на носителите на овие шлемови е комплексен 
и наметнува посебно третирање на некол.су моменти. Имено, дали 
за време на Анастасиј и Јустин I, односно на Теодерих нив ги носеле 
германските, односно остроготските првенци и офицери како 
водачи на германските трупи или сите офицери на источно-рим- 
ската посада? Хераклејскиот примерок со своите специфични особи- 
ии како да отвора простор за нови согледувања, односно дека 
покрај германските можно е вакви шлемови (или барем од специ- 
фичната варијанта каква е најдена во Хераклеја) да носеле и другите 
офицери.

Непобитно е дека подоцна германските првении угтотребувале 
вакви шлемови како ознака на својот ранг и дигнитет. Тоа е по- 
тврдено со остроготските серии на монети и со наодите во кнежев- 
ските гробови на подрачјето населено со германски племиња. 
Меѓутоа, во ова време тие веќе не ce во својство на офицери на 
источно-римскиот император. Во тој контекст ce поставува праша-

42 Ibid., 89, 90.
43 Во сочуваниот текст од писмото што Теодерих му го испратил на 

Анастатасиј во 508 или 509 година ce вели: „Ти си здравје и спас за целиот 
свет кого сите други народи со право го гледаат со почит, бидејќи знаат дека 
во Тебе има нешто единствено...  Нашето кралство е имитација на Твоето, тоа 
е копија на единственото царство на земјата, и cè додека Тебе те следиме, ние 
ќе ги надминеме сите други народи“. Види Rani srednji vek во уредништво 
на David Talbot Rice посебно Donald Bullough, Germanska Italija, Osirogotska i 
langobardska država, (Beograd, 1967) 168.

44 W. Hahn, o.c. T. 36/1 etc.
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њето дали во овој период вакви шлемови носеле и офицерите 
на источноримската посада и на кои носители да ce припишат 
неколкуте примероци најдени во урбаните центри во слојот на- 
нивната деструкција кон крајот на VI или почетокот на VII век. Дали 
тие треба и може секогаш да ce толкуваат како заостаток од порано, 
како плен, дар, трофеј или импорт донесен од друго место или 
пак како предмети произведени во источните делови на Царството 
и носени од месните офицери?

He доведувајќи ja во прашање тезата за остроготските, однос- 
но, германските носители на шлемовите со спојки ни периодот од 
крајот на V до крајот на VI—почетокот на VII век, како време кога 
тие ce употребуваат, хераклејскиот примерок со своите спедифични 
особини, како и наодите на вакви шлемови во неколкуте источно- 
римски урбани центри коишто не можат да ce доведат во директна 
врска со германското односно остроготското присуство навесту- 
ваат нивна поширока примена од страна на офицерите на рано- 
византиската посада.

Прашањето на местото на изработка45 на шлемовите со 
спојки, особено на хераклејскиот примерок, заслужува посебно 
внимание. Голем број проучувачи на оваа проблематика ja 
застапуваат идеата за италско-остроготското потекло, односно 
за северноиталскиот круг на работилнтш и центри на производ- 
ство46. 3. Вински во своите поранешни истражувања нивното 
потекло го врзуваше за равенатско-јадранскиот круг на италско- 
остроготската држава наведувајќи ja и Салона како значаен адми- 
нистративен центар на остроготската држава и можен центар за 
продукција на овие шлемови47. Во своите најнови трудови за оваа 
проблематика тој ce залага за рановизантиско-романската теза 
при што укажува на центрите како Тесалоника, Константинопол 
и Александрија48.

Анализата на хераклејскиот шлем, посебно на неговата челна 
лента покажа дека некои елементи во изработката на печатите

45 Во Codex Theodosiani и Notitia dignitatum има податоци за некои 
оружарници од доцната антика. Codex Theodosiani (X, 22,1) зборува за посто- 
ењето на специјален одред во државните ковници на оружје што ce викал 
barbaricam, a чија должност била да ги украсува шлемовите со сребро, злато и 
бесцени камења. Notitia dignitatum пак споменува во Илирик четири фабрики
— ковници и тоа: Thessalonicensis, Naissacensis, Ratiarensis et Scutaria Horeomar- 
gensis, a на Запад уште пет од коишто четири ce scutorum, a само Sirmiensis 
scutorum, Scordiscorum et armorum, додека во Тракија уште две. Вакви фабрики
— ковници во 374 има во Цариград и Антиохија. М. Manojlović—Marijanski, 
Kasnoantički šlemovi. . . o.c. 33,34, cf. n. 55,59.

40 Ce мисли пред cè на Равена која како метропола за време на Острого- 
тите е и центар каде делувале романски мајстори (оружари, златари и тн.) Ј. 
Werner, Praehist, Zeitschr. XXXIV/XXXV, 1949/50, 182, Ibidm; Bericht Röm.
— German. Kommission, 1961 (1962); O. Doppelfeld, Kölner Domblatt, 20, 1961/62 
Ваквото мислење e застапено особено во постарата литература. За слични раз- 
мислувања во поново време Cf. 39.

47 Z.Vinski, ЅНР III — SV. 12(1982) 17; Ibid., SHP 111—14(1984)80,89,90.
48 Ibid. HP  III — sv. 14 (1984) 90.
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имаат аналогии со материјалите од ковницата во Цариград 
(посебно печатите бр. 1 и 5). Во врска со тоа посебно внимание 
заслужува проблемот на поистоветувањето на оруженицата со 
ковницата. Меѓутоа, стои претпоставката декачелната лента можела 
да ce произведе на друго место од каде ce носела во оружарницата49. 
Во изработката на калапите учестувувале мајстори од нумизматички 
ателјеа, a не ce употребувале нумизм. матрици. Покрај техничката 
постапка, измените во претставите и легендите, во прилог на ова 
зборува и фактот што рударските алатки и калапи во ковниците 
ce уништувале. Калапите за шлемот можеле да ce изработуваат 
и според изгледот на монети. Познато е дека во ковниците на монети 
ce изработувал понекогаш и накит, но, не е извесно дали и некои 
оружарници работеле во нивниот состав. Конечно, можно е вакви 
шлемови да ce изработувале и во повеќе центри според однапред 
прифатени норми,

Нема сомнение дека шлемот од Хераклеја бил дело на 
романските работилници, за што најречито зборува квалитетот на 
челната лента. Мајсторот кој ги припремал калапите за оваа 
намена го знаел грчкиот јазшс, има искуство од работа во нумизма- 
тичко ателие, ги познава иконографските и стилски особини 
на прикажаните претстави. . . Тој самиот или групата мајстори и 
уметници што ce ангажирани за оваа цел умееле да ги реализираат 
желбите на нарачателот.

Сложената симболика што ce открива преку претставите, 
литургиските натписи и т.н. зборуваат дека и нарачателот и изве- 
дувачите ce луѓе упатени во политичката, религиозната, па и умет- 
ничката клима на своето време и дека живеат и работаат во значаен 
административен и духовен центар.

Логично е да ce претлостави дека и ностелите на ваков тип 
на шлемови ja знаеле пораката што ja носи нивната декорација 
како политичката и религиозната, така и апотропејската што ce 
надоврзува на првобитната намена на шлемот. Со оглед на уникат- 
носта и комплексноста на проблеми што ги поставува шлемот од 
Хераклеја, на овој степен на созанија за овој тип на одбрамбе- 
но оружје попрецизни одговори на некои прашања ќе дадат 
специјализираните анализи и студии за одделни прашања, како и 
евентуалните нови наоди.

Примено 4. V 1986.

49 Околу проблемот на потеклото и воопшто проблемот на челната 
лента има неколку интересни размислувања. Така, Р. Post укажува дека овие 
ленти коишто ce ставале врз челниот обрач, можеби првобитно да биле израбо- 
тувани и за друга намена. Р. Post, „Die Kupferne Spangehelme“,BRGK, 1951—1953 
136—142 Holmcivist пак наведува дека украсниот лим доаѓал од Египет со 
трговија и дека има коптски уметнички влијанија, a дополнително од равенските 
мајстори во времето на Источните Готи биле монтирани на шлемовите. 
Holmqvist, Kunstproblem d. Merowingerzeit 133—137, 243. etc.
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R É S U M É

Elica Maneva: CASQUE À FERMOIR DE HÉRACLÉE

En 1966, dans l’espace de l’annexe sud du narthex de la Grande basilique à 
Héraclée, ont été trouvés plusieurs fragments d’un spécimen rare et très 
important de casque du type Baldenheim, c’est à dire Narona /Baldenheim. D ’après 
le schéma, il s’agit d’un casque du type Spangenhelm ou casque à fermoir.

On connaît jusqu’à présent, dans le monde entier, 29 casques de ce type, y 
compris l’exemplaire de Héraclée.

La calotte du casque de Héraclée consiste en quatre morceaux de fer corrodé, 
sans décoration, liés par quatre fermoirs en cuivre ressemblant à un „T“ inverse. 
La partie supérieure de la calotte manque, ainsi que les éléments du couvre-nuque, 
et il n’y a pas non plus de couvre -nez. Le cercle frontal et les paragnatides conservés 
sont faits en fer ultérieurement recouvert de tôle fine en cuivre doré. Au long des bords 
des paragnatides et à côté du bord inférieur du cercle frontal est conservée une rangée 
de perforations qui servaient à fixer la doublure en cuir.

Les fermoirs et les paragnatides sont décorés par ponction de motif d’écailles 
de poissons, tandis que la tôle de cuivre du cercle frontal est décoré par matrice. La 
tôle est un peu plus grande que la base de fer qui l’entoure et incurvée sur ses bords.

La décoration du cercle frontal du casque de Héraclée est unique. Elle consiste 
en une frise de six moules inspirés de prototypes numismatiques avec rosette et se 
répétant selon une relation fixée à l’avance. Le moule № 2 et la rosette juste à côté 
de lui se répètent trois fois et les autres moules quatre fois.

Dans la partie qui se trouve presqu’au milieu du front, au-dessus du nez, deux 
têtes de lions stylisés sont présentées en vis-à-vis. (T. II, fig. 1,4) Au-dessus de celles-ci 
se trouve le moule № 1 (I. II, Fig. 1,2,5).

Le moule n° 1 forme un ensemble avec les moules n° 2 et 3, tandis que les 
moules n° 4,5 et 6 forment un autre ensemble.

Les moules du premier groupe, plus importants et disposés symétriquement, 
communiquent entre eux — tout s’y oriente vers la scène centrale du moule n° 2, qui 
représente Jésus Christ sur le trône, bénissant deux personnages en toge. Dans le 
cadre de ce moule sont présentés douze portraits (six sont présentés avec le profil 
droit et les six autres avec le profil gauche) des douze Apôtres. Au-dessus de la tête 
de J.C. une grappe de raisin stylisée, symbolisant la ,,Vigne du Seigneur“ (T. III, 
fig. 1,2). Les portraits des moules 1 et 3 présentent aussi respectivement le profil 
droit au gauche et s’orientent symétriquement vers le Christ.

Le fait que les douze Apôtres soient représentés dans le moule n° 2 semble 
éliminer la possibilité d’une nouvelle représentation de Pierre et Paul. En l’absence 
d’attributs spécifiques, ces deux personnages en toge pouraient être interprétés comme 
un symbole de la dualité de l’Empire dans tous ses domaines. Ou s’agirait-il, en 
dernier ressort, de deux fidèles — deux souverains — bénis par le Christ?

L’extréme-droite du moule n° 1 présente un personnage avec diadème, sans 
doute un empereur de L’Empire romain d’Orient. En pendant, à gauche, se trouve 
un personnage symbolique, qui se caractérise par son syncrétisme, mais dont les cara
ctéristiques essentielles évoquent Invicta Roma. (T. Ill, fig. 4,5).

La composition de ces trois moules est sévère et officielle. Elle reflète un pro
gramme historique, politique et religieux concret. Cette symbolique correspond à 
la periode durant laquelle régnait à Constantinople Anastase Ier (ou peut-être Justin 
V e) dont le portrait est représenté dans le moule n° 1 en tant qu’empereur et 
commandant en chef unique, et qui, à peu près à la même époque, avait Théodoric 
pour mandateur. Ce dernier devient roi des Romains et des Ostrogoths en 497. 
Après l’èdit de 523 qui écarte les païens, les Juifs et les hérétiques (c’ést à dire 
aussi les Ariens) des services publics, et ce jusqu’à la guerre menée contre les Goths 
par Justinien Ier dans le but de restaurer l’Empire romain on n’ accepte plus la répar
tition de l’Empire entre deux souverains—-ce qui signifie que le casque de Héraclée 
doit être daté de 497 à 523.
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Après la représentation de la rosette à huit feuilles (dont le format, de même 
que le nombre huit a un rôle symbolique et non seulement décoratif) vient celle du 
deuxième groupe de moules. Ces derniers, plus petits et de composition moins austère, 
présentent une unité thématique et expriment les préoccupations et les voeux person
nels du porteur.

Le moule n° 4 représente un empereur de ГЕ. r. d’O. ,avec les attributs guerriers, 
et la légende lithurgique XAPIC ΥΓΙΑ (Grâce, santeé) — (T. IV, fig. 1).

Le moule n° 5 nous montre une personnification de Constantinople et une 
autre Légende ΥΓΙΕΝ ους ΦΟΡΙ, c’est à dire „porte (nous) sains“ (à Constan
tinople?) (T. IV, Fig. 2). Sur le moule n° 6 est représentée Victoria Augusta avec une 
croix dans la main et une inscription: XPICTE ΒΟΙΙΘΙ ΥΓΙΑ qui signifit: „Christ, 
accorde (-nous ) la santé“.(T. IV, fig. 3,4).La légende du moule n° 1 : ΚΥΡΙΕ XPICTE 
ΒΟΠΘΙ peut se rapporter au personnage repésenté ou au porteur du casque.

La casque de Héraclée était sans aucun doute destiné aux officiers de l’empe
reur romain d’Orient (Anastase 1er ou Justin 1er).

A l’époque de Théodoric oû existent des relations spécifiques entre Constanti
nople et Ravenne, les porteurs de se casque pouvaient être des officiers germaniques 
ou ostrogoths. Mais la spécificité et la complexité de la frise frontale nous montrent 
que ce casque (ou peut-être cett variante) était porté par tous les officiers de ΓΕ. r. 
d’O.

Plus tard, quand des conflits éclatent entre les Ostrogoths et ΓΕ. r. d’O. et 
que ces casques sont encore portés et apparaissent dans les séries de monnaies des 
Ostrogoths ou comme attribut funéraire dans une dizaine de tombeaux de princes 
germaniques, on peut se demander s’il sont utilisés par les officiers de ΓΕ. r. d’O. 
Le fait qu’on ait découvert de semblables casques dans la couche de destruction 
de nombreux centres urbains des provinces orientales (parmi lesquels l’exemplaire 
de Héraclée) à une époque où on ne peut expliquer la présence de ces casques par 
celle des Germains ou bien voir en eux des butins, cadeaux, trophées ou importations, 
— ce fait semble indiquer qu’ils auraient été aussi longtemps utilisés dans l’armée de 
ΓΕ. r. d’O. Malheureusement, il’n’existe aucune preuve de cela ni dans les sources 
historiques ni dans les sources picturales. Et l’on ne saurat s’attendre à rencontrer 
de preuve archéologique sous forme d’attribut funéraire.

Le cercle frontal du casque de Héraclée est orné aussi de moules inspirés de 
prototypes numismatiques, modélés par des artistes expérimentés. Le fait que ces 
moules (particulièrement les n° 1 et 5) présentent des analogies très proches avec 
certaines monnaies des forges de Constantinople ne signifie cependant pas que l’on 
puisse identifier les ateliers de fabrique d’armes aux ateliers de monnaie. Les moules 
des casques sont spécialement modelés en relief et utilisés selon une technique artisa
nale différente de celle qu’on utilise pour la monnaie.

Ces moules ont pu être inspirés seulement par les monnaies. Il n’existe d’ailleurs 
aucune donnée indiquant que certains ateliers d’armes servaient aussi à la monnaie. 
En dernier ressort, le cordon frontal pouvait être fait en un autre lieu et ultérieurement 
apporté dans un ou plusieurs ateliers d’armes ou l’on travaillait selon des normes 
fixées d’avance.

Toutefois, Il n ’ y a aucun doute que le casque de Héraclée est l’oeuvre d’artistes 
émérites qui travaillaient dans un centre important, tant sur le plan administratif 
et politique que sur le plan spirituel, Ceux-ci connaissaient la langue greque. ils 
connaissaient circonstances historiques et religieuses de leur époque ,de même que 
les caracteeristiques stylistiques et iconographiques de l’art du Bas-Empire.
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