
О СХЕМАТИЗОВАНОЈ ПЛАСТИЦИ 
У ПРЕГРЧКОЈ И ГРЧКОЈ АРХАЈСКОЈ 

КУЛТУРИ

Још увек je отворено питање значења схематизоване 
антропоморфне пластике y прегрчкој, егејској, и грчкој ар- 
хајској култури и уметности. Ова врста пластике јавља ce 
такође и y извесним протоисториским цивилизацијама које 
су посредно или непосредно биле везане за источне области 
медитеранског басена. Међу групама, типовима и стиловима 
ове пластике постоје разлике по добу кад ce јављају, као 
'и по њиховом локалном обележју. Једно и друго питање 
стоји y одређеној сразмери са удаљеношћу од центара из 
којих су потекли етнички носиоци овог материјала као и 
интелектуални и социолошки разлози његовог ликовног 
уобличавања.

У детерминацији докумената ове врсте археолози су 
претежно пружали објашњења која ce ослањају на конвен- 
ционалну одену самих предмета као инструмената извесних 
култова, којима природу, карактер и садржај они сами нису 
утврђивали довољно јасно и одређено. Схематизовани, a y 
грчкој архајској епохи често и натуралистички облици и 
проста фактура упућивали су на закључак да овај материјал 
припада добу о коме, најчешће, не постоје непосредни по- 
даци из писаних извора. То нарочито вреди за пластику 
протоисториских цивилизација, о којима су сачуване реми- 
нисценције и y раним вековима грчк^ историје. Зато су обја- 
шњења за ову археолошку документацију дата y великом 
броју случајева као теорије' засноване на аналогијама, утвр- 
ђеним пре на оцени форме, него садржаја који ова доку- 
мента индицирају.

Појава схематизоване пластике y добу о коме постоје 
и подаци из писаних извора пружа могућност да ce њено 
значење делимично осветли и подацима ове врсте. Ми ћемо 
покушати да повежемо нека места y писаним античким из- 
ворима, претежно грчким, мање римским, са археолошким 
објашњењима антропоморфне схематизоване пластике. При 
томе je потребно указати и на разлике и неслагања која 
постоје y ранијим археолошким објашњењима. Те разлике 
потичу- из три основна разлога: 1) примитивна форма
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схематизованих статуета узима ce често као основ за њи- 
хово ниско датовање; 2) разноврсност и многобројност 
симбола и манифестација y егејској и грчкој архајској ре: 
лигији допушта хипотезу о различитим функцијама ових 
статуета као претстава одређених појмова и 3) при одре- 
ђивању постанка и садржаја тих појмова недовољно су 
улазиле y предмет студија социолошке основе прегрчког, 
гентилног, и грчког друштва архајског доба.

За одређивање змачења прегрчке и грчке архајске схе- 
матизоване пластике и за њено везивање за одређене рели- 
гиозне појмове од којих посредно или непосредно зависи 
и највећи део њених објашњења, y методском погледу важно 
je питање: да ли je схематизована антропоморфна плј?стика, 
често обојена натуралистичким обележјем, израз естетског 
и уметничког стваралаштва једног доба и његовог друштва, 
илк су то пре свега идоли, култни, сакрални или вотивни, 
y којима су изражена и персонифицирана одређена схватања 
човека једне ' културне и историске епохе и одговарајућег 
степена друштвене организације.

Да схематизована пластика ни прегрчког ни грчког 
архајског доба не претставља првенствено израз потребе за 
естетским и уметничким стваралаштвом, најбољи je доказ 
њено одржавање на бакралним местилга и y доба кад ce y 
грчкој архајској уметности јављају коре и курои. То су дела 
једне велике уметности, која je сјединила зрелост оријен- 
талско-египатске скулптуре статичних облика и мера са тен- 
денцијом индивидуалности и динамичности као основном 
уметничком одликом грчког духа. У вези са-другим дело,м 
постављеног питања потребно je указати на разлоге због 
којих ce код археолога јављају разлике y интерпретацији 
антропоморфних статуета iqo сакралних, вотивних или култ- 
них инструмената. За решење ових питања, yлсојима ce на- 
лази и тежиште проблема, гшсани антички извори проширују 
основу студија· и самим тим пружају могућности да ce дође 
до резултата који су потпунији од оних који су постигнути 
конвенционалним, формалним и сувише уопштенит објашње- 
њем једне врсте археолошких докудгената од посебне кул- 
турне и социолошке вредности. Њихов значај y толико je 
већи што ce јављају на једној дугој временској и културној 
амплитуди, од цивилизација неолитског друштва до културе 
грчког архијског доба. С обзиром на заједничке одлике које 
показује њихово скулптурно третирање људског лика, хр.о- 
нолошки лдоменти које они индицирају итају секундарно 
значење. Стога je потребно подвући чињеницу да пластика 
ове врсте y целини и y свим случајевилда не претставља 
хронолошку функцију облика и степена друштвене органи- 
зације, транспоноване и y одговарајуће религиозне појмове. 
У многим случајевидда. y питању су реминисценције на ста-
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рије облике друштва и религије и њихови сирвивали, сачувани, 
током еволуције, по законима религиозног конзерватизма, и 
y новим друштвеним облицима и односима.

Као најстарије, иако увек не и најпримитивније схема- 
тизоване људске фигуре сматрају ce теракоте са малоазиских 
и балканских преисториских налазишта. У нашој земљи овакве 
статуете су нађене y највећем броју y Винчи, Потпорњу и 
Гривцу. У претежном броју оне показују одлике женског 
тела, иако их има за које ce без сумње може рећи да прет- 
стављају мушкарце. По основним одликама скулпторског 
третмана оне ce могу повезати са пластиком Крита, Киклада, 
Троје, Македоније и Тесалије. По схематизацији и концепцији 
оне показују сродности и са статуетама које припадају 
знатно млађим периодима.

Винчанске схематизоване статуете проф. М. Васић je 
дефинисао као „инструменте прастарих и дуговечних култова, 
без тачније ограничене епохе све до данас. . .  Понављање ис- 
тог култа проузроковало je истовремено и понављање његова 
иструмента — теракота примитивног облика и карактера"1).

Први део ове дефиниције може ce y потпуности при- 
менити и на целокупну пластику Винчине културне области. 
У питању су свакако инструменти одр|Јјеног култа. Проблем 
je, међутим, y одређивању односа ове%'пластике према добу 
коме припада: да ди ова врста статуета, откривених поред 
источних области медитеранских. земаља и y нашој земљи, 
претставља само реминисценцију на прастари култ" као што 
излази из другог дела ове дефиниције, или je временски 
ближа овом култу него религија грчког политеизма? И једну, 
и другу претпоставку мора да потврди целокупна слика 
културног материјала. У вези с тим стоји и одређивање зна- 
чења теракота не само као инструлгената извесних култова 
него и као функције одређених облика друштвено-економске 
органвзације живота и садржаја његове материјалне и ду- 
ховне културе. Отуда проблем значења и датовања схема- 
тизоване пластике наше земље може наћи своје решење y 
комплексу оних момената који одређују д>удско мишљење, 
степен индивидуалне и друштвене свести, од чега зависи 
карактер и садржај веровања, односно ликовна функција 
религиозних концепција.

Општи назив за ову врсту култних или боље хијерат- 
ских инструмената y археологији je идол. За одређивање 
основног значења ових инструљ(ената, односно. схематизо- 
ване антропоморфне пластике, од интереса су поред архео- 
лошкихи објашњење овог појмау античким писаним изворима.

Код Хомера идол — ε^δωλον — има значење појма слике 
— imago — и пластичног портретног лика2). Али изразом

’*) Μ. М. Васић, Јонска колонија Винча, Београд, 1948, стр. 215.
2) Odyss. IV, 796, II, V, 445 sq.
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καμόντω ν είδω λα — simulacra defunctorum — означене cy 
душе умрлих, ψ υχαϊ — animae, међу које жели да иде и Патро- 
клова душа. У Хадесу, где борави и ахајски јунак Ахил, ње- 
гова сен пита Одисеја кад ce спустио y подземни свет:

Како ce усуди доћи к Аиду, гдено мртваци 
станују y несвијести, тек идоди покојних људи?3)

Исти смисао имају и Вергилијеви стихови:
At.cantu commotae Erebi de sedibus imis 
umbrae ibant tenues simulacraque iuce carentum4).

Лукреције, међутим, посвећујући питању односа душе 
и тела цело треће певање De rerum natura, сматра да ce fio- 
јам вечности не може спојити с душом чије je трајање ве- 
зано за живот тела. Стојећи чврсто на позицијама матери- 
јалистичке философије, Лукреције сматра веровање y загробни 
живот душе изразом људске слабости, заблуда и незнања. 
Зато он одриче и подземни свет и вечни живот хероја, који 
cy y римској, као и y грчкој религији, имали свој култ-и 
своје нарочито значење5).

Код Херодота идол означава скулптурни портрет као 
што то показује ово место: . .  заједно са овим даровима 
пошаље Крез и златан женски лик од три стопе, за који ce 
y Делфима црича да претставља Крезову пекарицу“6). За 
λ ό γ ο ς  Исократ каде да je εϊδωλον ψ-υχης7). Код стоика ова 
реч има значење апстрактне претставе8). Сва та значења на- 
ведена ,су и код Хесихија, који, поред осталог εϊδω λον об- 
јашњава као είχώ ν, οημεΐον χαρα%ΐηρισ·η%όν, duioetôéç9).

Kao што ce види из наведених података, појам идола 
y религији Грка и Римљана означавао je и лик покојиикз.

■ То значење припада старијој традицији, чији су. корени y 
вероваљу простог народа y вечни живбт душе. Уколико je 
y питању старија епоха и друштвена организација нижег 
реда, и материјални симболи овог веровања били су ближи 
општ.ијим формама, најчешће конвенционалним и схематизо- 
ваним. За њихово објашњење потребно je навести још не- 
колико података, да би ce виделе разлике y схватањима 
њихове симболичне функције и да би ce могли потпуније 
разумети и пиеани извори кад ce односе на ову област ду- 
ховне културе.

■s) Odyss. XI, 476 sq.
4) Verg. Georg. IV, 472.
6) Lucret. De rer. nat. 1—1096.
β) Herod. 1, 51.
7) Isocr.. 3, 7.
8) Xenoph. Conviv. 4, 21.
®) Hesych. lex. s.' v.

10:
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За познате фигуре са Малте Myres каже да су биле 
вотивни симболиусветилиштима. Претстављале су дедиканте, 
a не богиње. За фигуре са Кипра и Киклада он сматра да 
су имале фунералну, a не вотивну намену. Као ескорта по- 
којникових рођака замењивале су стварна људска бића, која 
je требало да буду сахрањена са људима -високог угледа и 
положаја, као што ce радило y старом Египту и на Сици- 
лији10). Слично je и Хогартово мишљење да су схематизо- 
-вани идоли y Егеји служили y религиозно-магијске сврхе 
као αποτρόπαια или ψυχοπομποί11). Њега оповргава чињеница, 
констатована поред егејских локалитета и y Винчи, да су 
ови идоли нађени чешће ван гробова него y њима, што ука- 
зује на њихов култни а не магијски карактер.

У ранијим радовима ми смо показали да ce оваква об- 
јашњења не могу прихватити ни за тројанско-анадолску и 
егејско-кикладску као ни за подунавску пластику ове врсте. 
За њено објашњење и y једном и y другом случају тражене 
су аналогије у функцијама ushabti фигура, које претстављају 
супституције покојника y његовим практичним дужностима. 
Ове фигуре ce појављују y већ високо развијеном египат- 
ском друштву, y коме je потреба за замеником y  загроб- 
ном животу постојала y свести извесних друштвених сло-' 
јева зато што je το одговарало и стању y односима стварног 
живота. Појава ushabti фигура поред религиозних схватања 
индицира и специфичности y саставу. египатског друштва, 
подељеног на једне који раде и друге за које ce ради. Ме- 
ђутим, y npuiyvuTHBHoj друштвеној организацији, y најбољем 
случају гентидног друштва, y цивилизацијама Анадолије, 
Киклада.и Подунавља таквих појава друштвене подељености 
још нема. Самим тим отпада и тумачење схематизоване ан- 
тропоморфне пластике ових области на бази коју пружају 
минијатурне статуете из египатских гробова12 13 * * * *).

Прехеленске идоле који, као што je истакнуто, имају 
додирних места са нашом прот-оисториском пластиком Ch. 
Picard објашњава као богињу-мајку, заштитницу живих и 
мртвих18). То значење потврђује традиционалне црте y пла- 
стичком претстављању и хијератски карактер ових идола.

Међутим, и y овом случају потребно je нароменути да 
ее овде не ради о индивидуалној персонификацији једног 
одређеног божанства, као што су то скулптурни ликови

10) Myres, ViTho Were the Qreeks, Berkley, 1930, 227 sq.
u) Hogarth, Aegean Sépulcral Figurines, Essays in Aegean Archeo-

logy, Oxford, 1927, 55 sq.
13) Б. Гавела Однос кикладских идола и египатских ushabti фи-

гура према Винчиним статуетама, Зборник Фил. факултета Универзи-
тета y Београду, 1948, стр. 237—239; Антички култ хероса као наслеђе
преисгориског друштва, Жива антика, Скопље, 1953, св. 1 том 2, стр. 99.

13) Picard, Les idoles préhelléniques, R. A. 1941, VU.



богова грчког или римског политеизма. Таква религиозна хи- 
јерархија јавља ce тек y политички, a не само економски и 
родовски организованом друштву. По степецу и садржају 
цивилизације' култ богиње-мајке могао je да поникне y ма- 
тријархату, чији су религиозни сирвивали допрли и до грчке 
античке, a нарочито архајске религије.

Утврђујући разлику између кикладских идола, за које 
сматра да су имали свој прототип y Goddess of Fertiîity, као 
агрикултурном божанству14), и микенских идола, са којима 
je раније паралелно датована и Винчина пластика15), М. Nils- 
son мисли да су микенски идоли служили y домаћем култу16). 
Такво значење М. Nilsson17) приписује и змијској богињи 
snake goddess18), коју A. Evans објашњава као „lady of 
nether world and of the dead19). Nilsson, међутим, мисли да je 
το домаће божанство „а house goddess". Змију y критско- 
микенској религији он објашњава као симбол Зевса, који je 
као πατήρ, pater, vater, father, код свију већих етничких група 
Индоевропљана заштитник домаћег огњишта и породице — 
pater familias.

На култни и хијератски карактер антропоморфних .при- 
митивних и схематизованих статуета указује и чињеница да 
су y толосу y Хагија Тријади нађени идоли — теракоте за- 
једно са бронзаним вотивним статуетама. Они својим обли- 
ком потсећају на аниконичне идоле из Rhakhmani и TscanglL 
y Тесалији20).

Појава оваквих идола заједно са бронзаним објекТима, 
датованим y средњи миноски период, указује, преко сличних ‘ 
тесалских фигура, чије су аналогије утврђене и y Подунављу, 
на хронолошке моменте^који, поред осталог материјала, могу 
имати вредности за оријентацију y датовању схематизоване 
пластике y овој области.

Као карактеристику ових фигура, којима аналогије на- 
лази y пластици из Нагада и других некропола y долини 
Нила Еванс истиче шиљасту браду „pointed chin“21). Док y 
овим сличностима Еванс види утицање Египта на Егеју. Р. 
Demargne сматра да порекло ових одлика y егејској пла- 
стици треба тражити не y Египту, него на Оријенту22 *).

w) Nilsson, The Minoan Mycenaean Religion, стр. 2S1,
1δ) Васић, Преисториска Винча. !, 138.
1С) Nilsson, ор. cit. 258, 259, 265.
17) Nilsson, Qreek Popular Religion, New York, 1940, 70—71. A.
18) Evans каже за Mother of household да je антропоморфизирана 

верзија саме змије „As οίκουρός, and under the homely form of the Ser- 
bian domachitsa", P- of Μ. IV, 160.

19) Evans, P. of Μ. I, 83 sq.
20) Wace Thompson, Prejiistoric Thessaly, Cambridge, 1912,49, фиг. 

25, акролитске фигуре.
21) Evans, loc. cit.
s2) Demargne, Crète et l’Orient au temps d’Hammourabi, R. A,

1936, VII, 80 sq.
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Слично моделовану шиљасту браду има и један део 
антропоморфних статуета Винче и њене културне области. 
Овакав начин претстављања лица као и његових детаља не 
долази због „лакшег моделбвања“, као што je првобитно 
мислио проф. Васић23), него због значења које je приписи- 
вано теракотама y једно одређено доба развитка религиозних 
схватања протоисториског човека. Облик фигуре, нарочито 
лица, претставља интерпретацију магијског и мистичног зна- 
чења идола, чији je лик y веровању тадашњег човека y за- 
гробни живот душе био обавијен мистиком, као што су му 
мистичне биле и многе друге појаве које je везивао уз снагу, 
моћ и утицај својих предака post humum. Идоли као ликовне 
претставе душе, али не и портрети покојника, нарочито не 
оне са птичјим лицем, показују какве су биле првобитне 
претставе тадашњег човека о души, које су ce сачувале и 
y простој народној религији античког друштва.

Веровање y вечан живот и постојање душе· као не- 
уништивог дела људског духовног бића створило je потребу 
за њеним култом и довело до њеног ликовног претстављања. 
У материјалу критско-микенске културе A. Evans наводи цео 
низ примера где je душа приказана као лептир или као ларва, 
који ce сматрају симболима загробног живота. На Несторо- 
вом прстену претстављени су поред миноске богиње лепти- 
рови и ларве24). На златним плочицама из Микене, из Трећег, 
женског гроба претстављени су. такође лептирови као сим- 
боли душе покојника25). За Подунавље je карактеристична 
аналогна претстава. лептира на златној плочици из Турн- 
Северина, којој Еванс приписује исто значење као и онима 
из Микене26).

У старој грчкој религији душама покојника су прида- 
ване и извесне особине птица. Одисеј je y Хаду слушао како 
душе мртвих цвркућу као птице27). У гробовима су нађене 
птице од печене земље са људским главама. Као што ce види 
из Аристотела реч je употребљена и као синоним за 
лептира28).

Претстава лептира као симбола душе одржала ce и y 
КЛасичној грчкој и римској уметности. На грчко-римском 
саркофагу y капитолинском музеју богиња Атена 'оживљава 
земљану дечију фигуру коју jê направио Прометеј ставља- 
јући јој на главу лептира29). Конзерватизам y чувању тог

®) Упор. J. K. В., 170, sq.
24) Evans, The Ring of Nestor: ,,A Q'iimpse into the Minoan After 

World'1, journal of Hellenic Studies, 1925, vol. XLV, 53, сл. 45.
?s) ibid. 59, сл. 52.
26) ibid. 58, сл. 50.
27) Odyss. XL, 604 sq.
25) Arist,, an. V. v. 19.
29) Evans, op. cit. 63, ел. 54.
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веровања види ce и на савременом примеру Велса и западне 
Шкотске, где народ сматра беле лептире као душе покојника 
и храни их медом и водом дбк шарене убија30).

И бог смрти Thanatos, и бог подземног света Hades, 
неумитни чувар душа, претстављани су, свакако због асоци- 
јација са претставама душе, као крилата бића81).

Крилате претставе душе стоје y вези са веровањем о 
одласку душе на небо после смрти. У Вароновој схолији уз 
Вергилијеве стихове (V, 80—81), појам душе ce објашњава на 
следећи начин: „In tria hominem dividit: Animam quae in 
caelum abit, umbram quae ad inferos, corpus quod traditur 
sepulturae"82). Много чешће je веровање да људском бићу 
припада само тело, које ce предаје гробу, и душа која иде 

С Хадесу, за кога Хераклит каже да je идентичан са Диони- 
■ сом88). Ту, на Хадовим асфоделским ливадама, живе људ- 

ске: душе, певају као птице и миришу као цвеће84). Ово друго 
веровање припада старијим концепцијама просте народне 
религије y којој су сви покојници подизани на ранг хероја86).

Утврђене аналогне појаве y стилским и техничким од- 
ликама између теракота подунавске културне области и оних 
са јужнобалканских, македонских, тесадских, беотских и 
архајских грчких локалитета не морају указивати на исто и 

'  истовремено порекло из једног извора, нити допуштају ме- 
ханичко синхронизовање култура којима ове статуете при- 

.. падају. Али веровања y вечност људског живота оличена y 
појму и симболици ψυχή и y Архајској Грчкој, y којој поред 
археолошких споменика постоје и подаци античких писаца 
као и ликовне претставе душе y којима су понекад уједи- 
њене са особинама људског тела и одлике птица, лептирова 

i  и криластих бића, дају основа за закључак да и схематизо- 
ване теракоте из Подунавља, најчешће оне са птичјим лицем, 
претстављају персонифициране душе покојника. Хијератски 
карактер ових теракота потврђују и места на којима су на- 
ђене: код огњишта као светог места y кући, на олтарима и 
поред жртвеника, а. понекад .и y гробовима.

Из свега што je речено следи закључак да схематизо- 
вана антропоморфна пластика изражава одређени појам при- 
митивне философије о једној страни човековог живота. То 
je y ствари, појам о непролазности и вечности људског жи-
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И>) ibid. 54.
81) Pottier, Thanatos, Monuments et mémoires, 1916, T. XXII 35 sq. 
S2) Decharme P., Mythologie de la Grèce antique, III e ed. 497. 3a 

Варонову схолију в. Plessis, F., Lejay P., Oeuvres de Virgile, Paris, 
191 S, 455.

33> Heraclit, Fragm. 14 и 94 ynop. Solovine M. Heraclite d’Éphèse, 
Paris, 1951, 48, 71.

34) Decharme, op. cit. 506. > .
35) Упор. Гавела, Антички култ хероса, Жива антика III, стр. 99.1·
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вота, мисаоно изражен и кондензован y претстави душе као 
неуништиве манифестације тога живота. Да je тај појам имао 
и своју ликовну хипостазу и материјалну претставу, довољно 
су јасно, поред других података, показала објашњења која 

.су за ψυχή_ дали антички писци.
И,з области примитивне философије првобитног друштва* 

y коме je ψυχή добила и свој εϊδω λον појам бесмртности 
живота прешао je y религију. У пластици грчког архајског 
доба, y коме ce већ .зачињу клице полиса и антропоморфног 
политеизма,^ примитввна пластика малих облика припада и 
даље религији простог, претежно .земљорадничког стано- 
вништва. У његовој философији и религији веровања y непро- 
лазност живота створила су с једне стране појам ψυχή оли- 
чене y идолима, и култ хероса с друге страме као нужну 
везу двеју фаза људског живота.

Београд. Б . 5. ГавелаΛ

B. B. Gavela- SUR LES STATUETTES ANTHROPOMORPHES 
SCHÉMATISÉES DE L'ART PROTOHISTORiQUE ET GREC ARCHAÏQUE

L'auteur a essayé de trouver une signification plus précise plus 
déterminée pour les statuettes anthropomorphes primitives et schéma
tisées. Ce sont les instruments de vieux cultes, qui apparaissent dans les 
civilisations protohistoriques balkaniques, égéennes et anatoliennes. En 
même temps elles représentent une documentation directe sur la vie spi
rituelle et intellectuelle de l’homme et de la société de cette époque. On peut 
les constater aussi à l’époque de là civilisation grecque archaïque comme 
réminiscences d’un passé, éclairé, à côté des documents archéologiques, 
par des données des,sources écrites antiques. Estimant une grande partie 
des explications archéologiques de ces statuettes comme assez conven
tionnelles et peu approfondies, l'auteur cherche la possibilité d'élargir 
le fond du problème par les investigations des sources écrites antiques.

Les conclusions qu’il a atteintes sont les suivantes:
1. Les statuettes anthropomorphes schématisées et le plus souvent 

très primitives expriment une conception déterminée de la philosophie 
primitive sur l'essence de la vie humaine. En réalité, c’est la conception 
sur la durée continuelle et éternelle de la vie humaine. Cette idée sur 
ce phénomène naturel et au fond exact que l'homme a exprimée est matéria
lisée dans une condensation figurative de l’âme, qui est la manifestation 
la plus haute de la vie hifmaine.

2. Les sources écrites antiques, plutôt grecques que romaines, ont 
découvert assez évidemment que cette idée sur l’âme humaine a eu son 
hypostase et son image materielle. La conception primaire sur la conti
nuité de la vie est passée de la philosophie dans la religion de la société 
primitive. Et là, dans la religion, l’idée sur Péternité de la -ψυχή a obtenu 
son είδωλον, représenté le plus souvent dans la forme d’une figure an
thropomorphe et schématisée, quelquefois ailée.


