
АНТИЧКО НАСЛЕЂЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ 
УМЕТНОСТИ

Ова тема, која je y више махова обрађивана y нас и y свету, 
остала je актуална и неисцрпна с обзиром на снагу и богатство 
форми које су ce вековима на нашем тлу, колевци античкаг света, 
увлачиле y пластично ткиво средњовековне културе1). Онај пут 
којим je до нас талас античког стваралаштва допирао далеко je 
од тога да буде једноставан. С једне стране постојала je аутохтона, 
хеленска и провинцијска римска уметност која je непосредно, y 
непрекинутом континуитету остала до данашњих дана чак y 
одјецима који ce могу посматрати као етнографске појаве.

С друге стране, непосредна близина Византије, званичне 
наследнице, са Константиновим градом који je носио са много 
права назив новог Рима, доносила je античку традицију прерађену 
већ y облицима који су више одговарали средњовековним схвата- 
њима, али су y себи задржали основу античку. Некад су ce копи^ 
рале ствари за које je било јасно да ce радило механички без до- 
вољно разумевања за узор. Каткад опет свесно инсистирање на 
старом садржају, као нека врста учене аналогије, поштовало je 
само класични садржај обично књижевни или митолошки, али ce 
без икакве резерве одевало y нове средњовековне облике, готово, 
да боље кажемо, прерушавало без икаква поштовања формалне 
врсте према традицији.

Извесни појмови космолошке и теолошке природе једноставно 
су остајали неревидирани, увек подразумевани, тако да ce понекад 
стиче утисак да ce хришћанство са својим привидним монотеиз- 
мом уствари одлично уклопило y политеистичке, антропоморфне 
оквире античке религије и још старијих религија.

г) Старију литературу, нарочито ону која ce тиче наших аутора дао je 
Светозар Радојчић, Улош антике y  старом српском сликарспЉу Glasnik Zern. 
Muz. u Sarajevu, 1946. G. Ladner, Some Re cent Publications on thè Classical Tradition 
in thè Middle Age and the Renaissance and on Byzantion, Tradicion, 10/1954), 578—594. 
K. Weitzmann Das Klassische Erbe in der Kunst Konstantinopels, Alte und neue Kunst, 
Wiener Kunstwissenschaftliche Blätter, 3/1954, 41 ff). R. Bianchi Bandinelli, ConH- 
nuita ellenistica nella pittura di età medio e tardo-romana, Rivista Istor. naz. d’arche
ologia e storia dell’arte, 2, 1953—1954,. A. Goldschmidt, Das Nachleben der antiken 
Formen im Mittelalter, Vorträge der Bibliothek Warburg, 1921/22, 40 ff. E. Swift, 
Roman Sources o f Christian Art, New York, 1951, M. Carl Schneider, Geistesgeschich
te des antiken Christentums, 1954, иниз мањих чланака no часописима европским 
и америчким.
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Сем тога оно што ce обично сматра хришћанском иконогра- 
фијом, те схеме које су ce вековима понављале, представља y по- 
гледу материјалне и духовне културе једно световно наслеђе, 
слику и огледало касно античког света, живог и реалистичког. 
Иконографија царских портрета y позној антици остала je актуална 
форма, непревазиђена y средњем веку, бар y културном кругу 
Византије. Одећа, коју носе библијска лица Христос и светитељи, 
јесте реплика античког хитона, химатија, пеплоса, тунике итд. 
Посуђе које фигурира на столовима библијских сцена има често 
античке облике, позноримске, a каткада ce чак виде посуде од 
алабастера које су представљале и египатски импорт. Ho посуде 
су могле дуже инсистирати на традицији, али зато архитектура 
која композиционо уоквирује и довршава сцене y средњовековној 
уметности, и која сада изгледа нереално, уствари чини само оси- 
ромашену схему вековима понављане реалне римско-сирске архи- 
тектуре која je y ери формирања хришћанске религије била свако- 
дневна и сасвим општа. Св. ратници, одевени y касноантичка одела 
царева и римских легионара такође представљају античко наслеђе. 
Кад ce мало дубље загледа, средњовековна иконографија личи 
на окамењену слику антике, онакву какву ју je видео живу и реалну 
хришћански уметник покушавајући да нову мисао одене y стару 
форму или пак, обрнуто, да старој мисли да нов облик. У том 
смислу ce и кретала позајмица античких традиција y дуализму 
старог и новога света, y сукобу који ce манифестовао y тражењу 
нових вредности унутар већ постојећих схватања. Први хришћански 
оци не само да ce нису ограђивали од своје класичне подлоге него 
су сасвим отворено инсистирали на њој. Они су ce заогртали цита- 
тима својих античких претходника желећи да своју сопствену вред- 
ност потенцирају тиме што нема прелома са традицијом. Уметници 
који су били само ликовни тумачи догме, и визуални пријемници 
реалног света који их je окруживао, апсорбовали су највише 
што ce могло из касноантичког света, y погледу материјалне кул- 
туре. Процес канонизације и окамењивања античких облика ишао 
je са степеном удаљавања од антике. Јер ако су већ y самом по- 
четку попаљене ризнице античког духа, прогонима које су црква 
и држава спроводила y више махова, ипак онај световни фонд 
који je ушао на почетку никада није избачен нити уништен y ликов- 
ној уметности.

Манастирски и царски скрипторији ипак су успели да пре- 
пишу и пресликају најважнија дела античке књижевности и умет- 
ности: Илијада и Одисеја, КинеГгтика Опијана и Диоскорид били 
су стална потреба образованог средњовековног клира којијеписао 
чак и коментаре на античке текстове.

Може ce са доста поузданости тврдити да je баш y сукобу 
два принципа, религиозног и световног, и настала средњовековна 
уметност, религиозна по својој концепцији, али световна y својој 
форми, односно обојена печатом оне средине y којој je и настала. 
У време када je борбено хришћанство супротстављало своју идео-



Античко наслеђе y средњовековној уметности т
логију паганском свету није било ни могућности ни времена да ce 
траже нове форме, за нови садржај. Отуда некад запрепашћује 
колико je мало инвенције унесено y обликовање главних личности 
нове религије, a колико je напротив пуно световних детаља који 
ce везују за обичаје, ношњу и декор касноримског царства.

Већ сам крст и као симбол хришћанске религије представља 
античку позајмицу. Оскар Монтелијус je на богатом сликаном 
материјалу показао како je из сунчаних зрака постао крст са четири 
крака. Тај сунчани зрак y облику четворокраког крста био je свети 
симбол поштовалаца Митре којим ce означавала мистерија2). 
Занимљиво je да и нимб који y хришћанству представља изразити 
знак светитељства није искључивао хришћански атрибут. Ве- 
ћине паганских богова с Олимпа као Див, Аполон, Афродита, 
Дионис, Дијана и Посидон, носе нимбове какве их видимо пред- 
стављене на неким мозаицима очуваним y Африци. Чак и мања 
божанства, као што je Силен на домаћем олтару из доба Хелага- 
бале y Латерану, и низ световних лица из касније копије ватиканског 
Вергилија (кодекс лат. 38673) имају главе овенчане нимбовима.

Централна личност хришћанске религије имала je више својих 
античких паралела. Див Филиос и Дионис са једне стране и Аполон 
и Хермес са друге, утицали су на приказе Христа4). Најраније 
представе Христа и апостола какве видимо на сребрној антиохијској 
чаши, на орнаменталној подлози разврежале лозице, сасвим одго- 
варају и суштински и формално представама младог бога Диониса 
каквог га срећемо на античким новцима Лидије и Киликије5).

Овако посматрано намеће ce питање није ли Дионисов култ са 
декоративним мотивом лозице инспирисао украс неких раних 
византијских грађевина као што je Напуљски Баптистериј или 
Санта Констанца y Риму.

Христос, добри пастир (Јован 10, 12 и Лука 15, 5), као нај- 
распрострањенији симбол Христа y рано хришћанско време, узео 
je ликовни израз Хермеса Криофороса, чији je чувени храм y Та- 
нагри био надалеко поштован. У време његових празника најлепши 
међу младићима ходао je око града с овцом на раменима обила- 
зећи зидове, што je према сведочанству Паусаније значило ритуал 
ослобођења града од куге6). Идилична римска поезија прихватила 
je овај мотив, да поменем само Тибула и Калпурнија7), a пагански 
саркофази понављају ову тему коју je тешко разликовати од хриш- 
ћанске интерпретације, идентичне и по садржини и по облику.

2) М. Татић—Ћурић, Једна касноантичка лампа из збирке Нар. музеја y 
Београду, Жива Антика, Скопље, 1960, стр. 242 f.

3) Cabrol—Leclercq, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, 
s. V. nimbe, col. 1272, tom XII, 1. fig. 8845, 8855.

4) Упор. American Journal of Archaeology, t. XX, 1916, 426—437.
5) A. B. Cook, Zeus, A Study in Ancient Religion, vol. II Part II, Cambridge, 

1925, p. 1210.
6) Pausan. IX, 22, 2.
7) Eleg. I, 1 y. 31. ynop. Piper, Mythologie der christlichen Kunst, Weimar 

1847, p. 80.
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И као некада y смислу старе природне философије где ce сун- 
чани бог Хелиос Аполон сматрао праоцем свих ствари, тако je 
и Христос наследио тај основни атрибут сунчаног божанства, 
који je имао евоју другу развојну линију од Египта до данашњег 
доба (Серапис, Див, Хелије, Митра, Христос), везаности за извор 
живота, сунце8).

Лик Дива y хомеровској божанској држави био je прилично 
монотеистички замишљен, јер Хомер и Хесиод подвлаче његову 
„самоуправу“ истичући да цар свих (πάντω ν βασιλεύς). Надимак 
Највиши ("Τψιστος) који ce придаје Диву y Есхила и Пиндара уствари 
je исти назив који носи хришћански бог y старом и новом завету. 
Бог, отац свих људи, како га зову Хомер и Хесиод, живи y типу 
Христа Пантократора насликаног y свим куполама средњовеков- 
них византијских цркава.

Међутим, монотеизам хришћанске религије био je само при- 
видан. Низ Христових сарадника и светитеља, по својој функцији, 
дају ce поредити с нижим олимписким божанствима.

По речима чувеног француског писца Ренана, хришћанска 
религија би остала иконокластична, тј. не би било ликовне умет- 
ности, да није било јереси, која je од ње тражила, из разлога кон- 
куренције више концесије за паганске слабости9).

Анђели су такође узети из антике. To je дословно копирање 
типа Викторије — Нике, богиње победе. Хеленистичке бисте, 
стојећи на сферама и носећи y рукама медаљоне победиоца, као 
напр. y Хипогео y Палмири10), ушле су y хришћанску иконогра- 
фију не само као форма него и као садржина. Христово вазнесење 
које значи победу над смрћу и грехом уобличено je y сличну схему 
y којој су римски цареви славили своје победе. Смисао je остао 
исти и y Вазнесењу y Св. Софији Охридској и на Теодорихову 
медаљону или код Хонорија који слави победу над Аларихом 
држећи крилату Нике на Кугли11).

Анђели „психагози“ који носе душе y Аврамово крило, како 
каже Јефрем Сирски, имају своје паралеле y Еурипидовим сире-

8) Представе бога Хоруса на једној александријској стели која ce чува 
y музеју y Гизех-у и идентична Христова како стоји y катакомби y Кармоуз 
близу Александрије, на аспиди и базилискуЈасно потврђује ту традицију 13 стих 90 
псалма и текст Осирида имају исти смисао да Бог светлости гази и гони страшне 
рептиле. (Упор. Cabrol, s. v. Alexandrie, col. 1135 и корице од слоноваче Бодлејанске 
библиотеке y чланку: Arthur Haseloff, Ein Altchristliches Relief aus der Blütezeit 
römischer Elfenbeinschnitzerei, Jahrbuch d. preuss. Kunstsamml. XXIV, Berlin, 
1903, fig. 7. У Бечу и Копенхагену постоје новци Константинови којиносе фигуру 
сунчаног Бога Soli invicto. Comiti, a ca друге стране крст. (Eckhel, Cat. Mus. 
Caes, II, p. 477/Упор. Pieper, op. cit. p. 96).

9) E. Renan, Marc Aurèle, Paris, 1883, 145.
10) P. Ducati, V arie classica, Torino, 1927, p. 700, fig. 840.
n) Ed. Aubert, L'empereur Honorius et le consul Anicius Probus, Revue 

archéologique, 1862. tom. I, p. 161— 170, pi. I. H. Schrade, Die Ikonographie der 
Himmelfahrt Christi, Vorträge der Bibliothek Warburg, 8, 1928/29, 109—15); H. P. 
L’Orange, Studies on the Iconology o f Cosmic Kingship in the Ancient World, Oslo, 
1953, pl. 100 b.
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нама које песмом уздижу душе на крилима анђела. Тако Аврам 
из грачаничког Страшног суда са душама y крилу или рељеф 
Флавије Сабине са погребне урне имају исту мисао непрекинуту 
од антике. И црквени оци као Григорије из Назијанза подвлаче 
посредничку снагу анђела носећи између бога и људи печат мира, 
функцију коју je имала античка Нике12).

И међу апостолима, Христовим ученицима, имамо паралеле 
y античком свету. Апостол Павле, најученији међу Христовим 
сарадницима, носи лик античког философа Плотина13). То ce 
јасно види из поређења очуваних скулптура Плотина и најстари- 
јег лика Павла на дну једне позлаћене чаше из IV века. Овај лик 
ће задржати исте црте на свим споменицима нашег и византиског 
фреско-сликарства. И то не само због огромног утицаја античког 
философа на хришћанску религију и естетику него због ближе, 
непосредне паралеле философа по превасходству каква je био Пло- 
тин с његовим панданом, хришћанским мислиоцем и мудрацем 
какав je био Павле који ce no свему везује за мудраце и визионаре 
касноантичког света, homines spirituales или πνευμα τικοί. Ha јед- 
ном конзуларном диптиху седи Павле за катедром y палијуму 
са свитком y левој руци док je десну подигао y реторском гесту 
који потпуно одговара традиционалној слици античког фило- 
софа14).

Попут Павла и остали јеванђелисти су задржали током целог 
средњег века схему амбијента радне собе хеленистичког шссца или 
философа насликане на потпорним луцима кубета, где ce налазио 
бог коме су јеванђелисти представљали стубове религиозне уче- 
ности15). Христос који учи апостоле јасно евоцира старо схватање 
философске школе. Најстарији споменици као Милански Сан 
Аквилино16) из 2. пол IV века, једна чаша из времена nane Дама- 
ска17) и слоновача из бивше колекције Ханенко18) показују схему и 
гестове који ће остати непромењени кроз цео средњи век. У нашим 
Сопоћанима XIII в. ова сцена евоцира античку схему која следи,

12) Or. VI. De pace; P. G. 35, col. 737—740. Упор. и Mario Serra, La carità 
pastorale in S. Gregorio Nazianzeno, Orientalia christiana periodica, vol. XXI, no. 
3—4, Roma, 1955, p. 347.

13) R. Delbrueck, Die Consulardiptychen und verwandten Denkmälern, Berlin, 
1929, Abb. 69.

14) Η. P. LOrange, Plotinus-Paul, Byzantion, XXV, XXVI, XXVII, 1955, 
56, 57. fase. 2, 484.

15) Nikos A. Bees, Darstellungen altheidnischen Denker und Autoren in der 
Kirchen-Malerei der Griechen, Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, Berlin, 
IV, 1, 1923, и сва старија литература коју даје.

16) Carla Casalone, Ricerche sul battisterio della cattedrale di Ravenna, Rivista 
dell’ Istituto nazionale d’archeologia e storia dell’arte, nuova serie, anno VII, Roma. 
1959. fig. 11. p. 216.

17) A. B. Cook, op. cit. vol II, fig. 1009; R. Garrucci, Vetri ornati di figure 
in oro trovati nei cimiteri dei cristiani primitivi di Roma, 1888, p. 40 f. tav. 18, 4.

18) D. Ajnalov, Un fragment d ’évangéliaire du VI siècle, Byzantion, I Paris — 
Liège, 1924. g. 61, 62.
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према Квинтаријоновим објашњсњима, рецепте вештине орације 
која ce предавала y школи за реторе y античко доба19).

И култ светаца y хришћанству има своје античке паралеле20). 
Радо ce говори да je св. Ђорђе на коњу уствари ликовни наследник 
дунавског коњаника, a сем те паралеле постоје низ касноантичких 
сликаних споменика, где je представа идентична. Да поменем само 
мозаичкипод из Апамеје с краја IV века: y сцени лова на тигрове 
имамо одговарајућу фигуру каснијим средњовековним концеп- 
цијама св. Ђорђа21).

Хришћанска композиција поклоњења мудраца дословна je тран- 
скрипција античког aurum coronarium, позајмица која ће бити веома 
честа y средњовековној уметности да ce наслеђеној античкој форми 
даје сличан и одговарајући хришћански, садржај22). Ту би ce вредело 
осврнути на представе апотеоза (Dextrarum iunctio) која ce y једва 
измењеном виду јавља y композицији Христова вазнесења23). 
Исто тако стара схема приче о Херакловим делима послужила je 
као узор библијске легенде y смислу ликовне имитације без пот- 
пуне садржајне сродности. Довољно je упоредити сцену праро- 
дитељског греха из Дечана и један фрагмент фриза позоришта из 
Делфа да ce уочи композициона зависност24). Ова епизода о Хеспе- 
ридину врту била je омиљена y антици и приказивала ce веома 
често на новцима, гемама и вазама, на хеленским надгробним 
споменицима као и на конторнатима од Константина до Ва- 
лентијана.

Један песник из прве половине V века пореди пророка Илију 
са сунчаним богом Хелијем, наглашавајући y вештој игри речи 
да je довољно да ce промени слово па да од Хелија постане Илија. 
И данас Илија y својим огњеним кочијама на зидним сликама и 
минијатурама подсећа по облику и садржини на античког бога 
сунца25).

Лествица Јована Климакса илустрована на зидним сликама 
манастира Мораче, Пиве и манастиру код Прилепа, представља 
сећање на култ небеске богиње Ирмин, и њеног стуба који ce доста 
дуго одржао на трачкој граници y виду веома распрострањеног 
култа.

19) Упор. фотографску архиву Народног музеја № В 4465.
20) P. Saintyves, Les saints successeurs des dieux, Essai de mythologie chré

tienne, Bibliothèque de critique religieuse, Paris, 1907.
21) Galassi, Roma o Bizanzio, Roma, MCMLIII, fig. 209; ЈТопарев, Виз. 

Врем. XX, 1913, 25—50; R. Günther, Byz.-Neugr. Jahrb. II, 1921, S. 389—412.
22) G. Brunns, Der Obelisk und Seine Basis auf dem Hipodrom zu Konstanti

nopel, Istambuler Forschungen 7, 1935, fig. 37, 42, 43; i Th. Klauser, Aurum coro
narium, Römische Mitteilungen, 59, 1944, 129, 53.

23) Упор. белешку 11.
24) P. Lévêque, Fragment inédit de la frise du théâtre de Delphes, Bull. corr. 

Hell, LXXIV, II, fig. 3 p. 229.
25) Schedai. carm. pasch, lib. I v. 184 sqq, p. 174 ed. Areval: „quam bene 

fulminei praelucens semita caeli, convenit Heliae! Merito quiet nomine fulgens.. .  
Упор. Pieper, op. cit. p. 76. Нагоричка фреска y фото-архиву Hap. музеја Београд 
№ 3726 В приказује Илију y огњеним колима.
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У чудима арханђела Михаила, y занимљивој епизоди y Хони, 
на икони XIV века чуваној y Народном Музеју y Београду, понавља 
ce античка трачка легенда на сасвим другом терену. Пагани из 
града Лаодикеје, желећи да потопе богомољу и свети извор, начи- 
нили су ново корито за реке Куфос и ЈТикокарпос. Као одговор на 
молиДве испосника Архипоса анђео ce јавља као ватрени стуб од 
небадо земље: поделивши огромну стену, он наређује води да тече 
без икакве снаге26).

Сем ових комплетних позајмица античких схема постоји низ 
упадица које ce уклапају y чисто хришћанске композиције. И данас 
y разним представама Христовог распећа видимо персонификације 
сунца и месеца чија je композициона схема дошла из Митрина 
култа. Обе ове представе светлосних персонификација доследно ce 
прате једино на представама дунавског коњаника. Ту ce налазе 
обично њихове бисте, лево сунце a десно месец. Њихова улога ту 
није предмет култа него нека врста теолошког коментара слике 
која увек треба да приказује космичке богове27). Ти атрибути су 
прихваћени као симбол моћи код оријенталних владара нарочито 
малоазијских. Кроз царски култ ови елементи, преко новаца, про- 
диру даље на запад. У III веку наше epe владарске слике имају 
сунце, звезде и полумесец. To je био начин дивинизације световне 
власти присвајањем атрибута паганских Божанстава28). У старо 
хришћанско време из истих разлога Христу, добром пастиру, 
додаје атрибуте космичких богова. Ови мотиви продиру прво на 
буколичке представе доброг пастира на старим лампама да би кас- 
није пратили распетог Христа као цара славе на Голготи29).

Низ осталих античких персонификација одомаћио ce y разним 
сценама само хришћанске иконографије. Тако y сцени крштења 
редовно видимо стару нагу фигуру, персонификацију реке, с преврну- 
том урном y свим црквама Милутинова времена. Женска фигура

26) М. Bonnet, Narratio de miraculo a Michaele Archangelo Chonis portato 
adjecto Symeonis Metaphrastae de eadem re libello, Analecta Bolandiana, Paris—Bru
xelles, 1889, V ili, 287 ff. G. Anrich, Die Anfänge der Heiligekults in der christlichen 
Kirche, Tübingen, 1904, p. 267.

27) Упор. M. J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et Monumentorum reli
gionis Mithriacae, Haag, MCMLVI 168, η. 390 fig. 112. Упор. код С. Радојчића, 
ор. cit. стр. 409 о вези композиционе схеме трачког коњаника са каснијим сред- 
њовековним иконама са житијем.

За приказе сунца и месеца: Ernst Will, Le relief cultuel gréco-romain, 
contribution à Vhistoire de Fart de Vempire romain, Paris, 1955, 272 ff; H. H. Seyrig, 
Syria, 1932, p. 55 no. 7 i p. 56.

28) Ernst Will, op. cit. I, p. 129, Deonna, Revue de Fhistoire des Religions, 
1947, p. 40 f.

29) Hnp. y Богородичној цркви y Студениди из краја XII века. За Христа 
доброг пастира упор. Bull, di archeologia Christiana, 1870, pi. 1. Упор. Равенски 
саркофаг са кризмоном, два јагњета и сунцем и месецом поред. Garrucui, Storia 
D eir arte christiana, Prato, 1872, pi. 387 no. 8 или рано распеће на оловној плочици, 
Garucci, op. cit. pi. 480 η. 16.
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(Θάλασσα), како je Филострат описује на једној слици30), налази ce 
y композицији страшног суда код нас y Грачаници31), y манастиру 
Благовештењу Кабларском, Темској и Бањанима.

Најмлађи Дивов син, по мишљењу Паусаније, Каирос, бог 
згодног тренутка, ушао je y хришћанску иконографију као персо- 
нификација живота. Антички рељеф са Таса, сада y Цариграду, 
приказује га као крилатог младића с вагом y рукама. Још визан- 
тијски писац 12 века Георгије Кедрен помиње да ce чува међу 
осталим ремекделима y кући Лауса, ванредно дело вајара Лисипа, 
статуа античког Хроноса. Византијска уметност дословно je пренела 
y своју уметност ову античку персонификацију. Рељеф y Торчелу32 33), 
хеленски ватикански рукопис 394/33) и дечанска фреска Страшног 
суда са анђелом који мери душе, ликовно изражавају исту мисао 
коју су византијски песници Теодор Продром из прве пол. XII 
века и Манојло Филес из XIII-XIV века унели и y своју поезију 
као античко наслеђе34).

Античка Моира, суђаја, приказана као жена која испреда нит 
живота ушла je као персонификација y сцену рођења Богородице. 
Такву je видимо y Доњој Каменици и манастиру Градцу35).

Персонификације земље и пустиње y божићној химни Јована 
Дамаскина приказане су као младе девојке одевене y пеплос: илу- 
стратор ове црквене химне y манастиру Жичи и Раваници из че- 
трнаестог века сасвим мирно компонује елементе антике и средњо- 
вековне световне детаље, приказа савремене ношње племства и 
свештенства са текстом једног од најчувенијих хришћанских мелоса.

Античка персонификација Софије (мудрости) задржала je y 
хришћанској иконографији и термин и садржај. Њене представе 
y Грачаници и Дечанима појављују ce y време оживљеног интереса 
за антику, времену које се обично назива Ренесансом Палеолога 
y византијској уметности. У то доба, сем персонификација које су 
означене одређеним именима, постоје прикази женских фигура 
заоденутих усковитланим плаштом, без назива, као напр. y сцени 
Рођења y Ариљу које су остатак персонификације какве срећемо

30) U Imag. XXVII, 43): γράφει δέ καί τον Ώρωπον νεανίαν έν γλαυκοΐς 
γυναίοις: τά δέ έστι θάλατται. F. X. Kraus, Recilencyclopädie der christlichen 
Altherthümer, Freiburg im Breisgau, 1886, s. v. oceanus.

31) B. P. Петковић, Неки антички Moiüubu y старом xcuboüucy српском 
Strena Buliciana, стр. 474.

32) A. Munoz., V arie  1906, 314, fig. 2; R. v. Schneider, Über das Kairosrelief 
in Torcello und ihm verwandte Bildwerke, Serta Harteliana, Wien, 1896, 279 ff.; P. 
Perdrizet, Bull, de Corr. Hell. 1912, XXXVI, 264 ff., fig. 2, 7. Ha рељефу je десно 
Метаноја y ставу очајања.

33) A. B. Cook, Zeus, ор. cit. fig. 803. За библиографију о овом рукопису: 
B. Н. Лазарев,Историл bu3aHiüuücKoü muboüucu, Москва, 19471, прим. 31. стр. 34.

34) У епиграму Теодора Продрома (Migne, СХХХШ), описује ce Bios 
као наги човек са точковима на ногама и крилима држећи теразије

35) У Градцу ce налази на западном зиду нартекса: Ђурђе Бошковић, 
Слободан Ненадовиђ, Градац, Београд, 1951, XXXIII, 2. За Каменицу упор. фо- 
тоархиву Нар. музеја №. В, 2819,



Античко наслеђе y средњовековној уметности 385

на многобројним: примерима y антици: Саркофаг из Кефисије36), 
Кућа Сирико y Помпејима37), Дијана Луцифера, статуа y Риму38), 
Европа на бику из музеја Cilli39), сребрна ситула са годишњим 
добњма40) и мозаик Нептуна из музеја Терма41). Извесни мотиви 
из антике пренесени су y декоративЕе сврхе и без много разумевања 
за њихов првобитан садржај. Тако мотив кентаура, митске фигуре 
полу-коња са човечијом главом, који ce y антици обично јавља y 
пратњи морских божанства Тритона и Нереида. видимо y сцени 
страшног суда y Никољцу са дувачким инструментом. У Египту y 
Бавиту42) он ce појављује y сцени где св. Синисије убија Демона, 
док на дрвеним вратима Св.Николе y Охриду, служи само да испуни 
једно декоративно поље, што ce може исто рећи и за украс сале 
РогераП y Палерму из 1130—1140 год43). Тај мотив ce одржао и 
вероватно доспео на фреско-сликарство дугом применом на 
византијској керамици, и рукописима као и на исламским спо- 
меницима44).

Сем тога чак и антички ставови ce прихватају, негујући облике 
класичног илузионизма контрапоста или покрете какве видимо 
на надгробним стелама. Овакав ликовни садржај, који није одго- 
варао духу средњовековних схватања, провлачио ce највише по- 
средством илустрованих књига које су копирале античку уметност 
и које су долазиле до великог изражаја y време оживљеног интереса 
за антику. Довољно je упоредити саркофаг звани тужбалица иско- 
пан y Сидону y царској некрополи са фигурама појединих апостола 
из Сопоћана, да ce осети колико je наша средњовековна уметност 
y ставовима била блиска античкој концепцији естетике45). Исто

36) Ludwig von Ulrichs, Beiträge zur Kunstgeschichte, Leipzig, 1885, Kap. 
VI: Ein Sarkophag in Kephisia, taf. 17.

37) A. Springer, Die Kunst des Alterthums, Leipzig, 1923, fig. 971, p. 511.
38) Erich Neumann, Die große Mutter, 1956, Zürich, Abb. 161.
39) Arnold Schober, Die Römerzeit in Österreich, Wien. O. J. taf. XLVII, 

Abb. 106.
40) Сребрна ситула je из доба Августа: H. B. Walters, M. A. F. S. A. Обе, 

Catalogue o f thè Silver Plate Greek Etruscan and Roman, London, 1921, pi. X, №. 74.
41) Представља Нептуна ca морским коњима: Pierre Grimal, Dans les 

pas des césars, Paris, 1955, fig. 36.
42) Jean Clédat, Le monastère et la nécropole de Baoût., Tom. I, pl. 39, 42—46.
43) Paul Mouratoff, La peinture byzantine, Paris, MCMXXVIXI, pi. CXVI. 

Затим мозаик ca тритонима : Hermann Wirch-Bemards, Sonderdruck aus dem An
zeiger für Schweizerische Altertumskunde, Heft 3, 1935, Abb. 4. За врата Св. Николе 
y Охриду, H. П. Кондаков, Македонил, Археологическое путешествие, СП.Б. 
1909, табл. III.

44) Ha пример на рукопису № 17 Манастира Μεγάλλου Σπηλαίου, y 
јерменском рукопису Мехитариста y Венецији, подни мозаик Sta Maria del Patria 
y Калабрији гипсани одлив из збирке F. Sarre y Kaiser Fridrich музеју y Берлину, 
персијска бакарна посуда из збирке R. Haris и муслимански рељеф понављан 
y разним техникама исти мотив. Упор. Άνδρέου Ξυγγοπούλου Βυξαντι,νοί καί 
ίσλαμικοί κενταυροΐ, Αρχαιολογική Έφημερίς, 1955, IHN. 7, 8, 5, 10, 4, 3, 2.

45) Чува ce y цариградском музеју. Hamdy Bey, et Th. Reinach, Une nécro
pole de Sidon, 1892, p. 241 i Denise Jalabert, Le tombeau gothique, Revue de Par 
chrétien, LXIV, no. 349 dee. 1933, Paris, fig. pag. 147.

25 2iva Antika
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толико je корисно и поредити, например, римски надгробни спо- 
меник из Аугсбурга (сада y Максимилијан-Музеју)46) и јеванђелисте 
из Жиче као и оне које ce налазе y Бамбергу a потичу из римске 
Галије47). Рељефи са стуба Марка Аурелија показују ставове 
који дају скраћења с леђа. Они су често понављани на средњове- 
ковним сценама y оним темама где ce илуструје жив ритам догађаја, 
готово драмски схваћен, као што су теме Христова страдања48).

Свечани став Богородице која седи на престолу примајући 
дарове мудраца (Мага) има, y снази експресије и ставу, мирноћу 
хеленистичких женских фигура које одлично илуструје надгробна 
стела са Таса y Бечу49). Антички Јасон, моносандалос, утицао 
je на исти став y приказивању Мојсија, каквог га најраније пратимо 
иа фресци y Домицили50). Сем већ поменутих паралела треба поме- 
нути и Хермеса психопомпа y вези с анђелом смрти који има исту 
функцију ношења душа и паралелу св. Јеронима (у коментарима 
о пророку Јони), који своју причу о Јони поткрепљује компарацијом 
античке Данаје са хришћанском Богородицом: да би показао како 
je и y антици као и y хришћанству било чуда зависних од 
воље божије51).

И y области материјалне културе имамо видних трагова 
позајмице из аитике. Почећемо са сликаном архитектуром спољном 
и унутрашњом и низом декоративних или композиционих схема 
које су узете из пагавског света Мада су y класично време биле 
омиљене женске персонификације за представу града, ипак имамо 
података да ce Александрија сликала као утврђгни урбанистички 
комплекс опасан чврстим опасачем утврђења. Таква представа, 
очувана на мозаику y Гераси52), понављала ce дуго y Средњем 
веку y сцеви уласка y Јерусалим, да поменем само оне y манастиру 
Нерези и Раваници код нас. Исто тако касноантички прикази лука, 
пре свега александријске, са изупчаним градским бедемима, налазе 
ce као одјек на сликаној архитектури оних сцена које ce одигравају 
ван градских зидина и где ce y позадини види развијена представа 
доста ниске изупчане хоризонтале градских платна. Занимљива 
je тако паралела представе луке на мозаику y Палацо консерватори 
и рељеф с истом темом y музеју Капитола y Риму53) са сликаном 
архитектуром на Нагоричхом распећу или позадином дела апостол-

4G) Adolf Preyss, Mädchentorso vom Ilissos, Römische Mitteilungen, Bd. 
XXIX, Rom, 1914, S. 28. Abb. 12.

47) Germania Romana, taf. XLYI, 1. Bamberig, 1924.
48) André Malraux, La sculpture mondiale, Paris, 1952, fig. 187 i 176, 183.
49) Ch. Picard, Sur trois grandes stèles hellénisitques de Délos et de Thasos, 

Bulletin de Correspondance Hellénique, Paris, 1954, tom LXXVIII, pag. 272, fig. 4.
50) M. Mesnard, Uinfluence de Viconographie romaine sur les mosaïques 

de Ravenne, Rivista di archeologia christiana, 1928, fig. 23.24.
51) Coment in Jon, 2,2 Opp. t. VI., p. 406 ed. Valars. Upor. Piper, op. cit. 

S. 92, 93.
52) Ch. Picard, Quelques représentations nouvelles du phare d'Alexandrie, 

Bull. Corr. Hell. LXXVI, I Paris, 1952, pag. 80, fig. 7, 8,
5S) Ch. P i c a r d ,  op. cit. fig. 12,



Античко наслеђе y средњовековној уметности 387

ских y Матејићу. Сем тога, мирна античка фасада какву видимо на 
једном јонском гробу из II века наше epe54), или јавна зграда из 
Сирије из VI века y Серџиблеху, монолитна са кровом на две воде55), 
чине зацело остатак античке архитектуре који je већ столећима 
понављан на касноантичким и хришћанским слоновачама a касније, 
зацело посредством рукописних књига, задржан на споменицима 
као што су Сопоћани, напр. y сликаној архитектури једне сцене 
из приче о прекрасном Јосифу.

И заиста постоји низ сродности које одмах падају y очи када 
ce пореде урбанистички комплекси централне Сирије56) или архи- 
тектура приказана на дрвеним вратима Санта Сабине која су сирског 
порекла57) такође и разна решења сликане архитектуре на фрескама. 
При томе затварање зграда завесама уместо врата, какве видимо 
на Базилици са две куле Санта Сабина, омиљен je мотив y сценама 
које ce још оживљавају личношћу слушкиње како ce прислушку- 
јући крије иза овакве завесе. (Сопоћани, детаљ из приче о Јосифу). 
Сличан начин представљања архитектуре био je и на споменицима 
из западког дела римске империје58), као што je латерански саркофаг, 
што свакако значи да су елементи источњачког градитељства по- 
чевши од хеленизма па надаље дубоко продрли y рдмску импе- 
рију и одатле ушли као основа хришћанском грађевинарству.

Што ce тиче декоративних елемената, одавно ce истиче да 
je декоративна позадина помпејанског сликарства, нарочито 
четвртог стила ушла y основ фантастичне сликане архитактуре 
y средњем веку. И одиста компликована архитектура y задужбинама 
Милутиновог времена, Грачаници, Нагоричину и Студеници под- 
сећа понекад и на други помпејански стил, као што je напр. слика 
једног округлог храма (толоса) на зидној слици из Боскореала59). 
Слична, ма да слободно схваћена представа, јесте архитектонска по- 
задина на Тајној вечери из Грачанице. Сличности с архитектуром на 
нашим фрескама показује једна представа на сребреној плочици сада 
y Британском музеју y Лондону60), слике y Casa del labirinto y Пом- 
пејима61), и касноантички рукопис бечких Диоскорида (V—VI в.62). 
Представе балустрада које подсећају на решеткасто дијагонално 
пробушене плоче (транзене) биле су омиљен мотив y касноантици. 
Један даљи одјек тога пратимо y Сопоћанима и y Градцу (сцене 
Успења и Сретења)63). Оне нам визуално дочаравају једну навику

54) Butler, Architecture and Other Arts, New York, 1004, fig. 208.
δδ) Butler, op. cit. fig. 209.
56) Prema Vogué, Syrie centrale, pl. 64.
57) Op. cit. pl. 135.
58) Cabrol. Leclerqc, s. v. Basilique fig. 1449.
59) A. Springer, Die Kunst des Altertums, Leipzig, 1923, fig. 738, 913.
60) Koch, Römische Kunst, Weimar, 1949, fig. 34 из Corbridge onTyne.
61) Anna Maria Tamassia, La pittura nelVetà di Augusto, Arte antica e mo

derna, Bologna, 1959, fig. 14 b.
62) Caparoni, Intorno ad una copia rafigurante Γestrazione della Mandragora. 

Atti del V Congresso internazionale di studi biz. Roma, 1940, pag. 65, fig. XVIII, 1, 2,
«3) Фотоархива народног Музеја № A 155 (balustrada iz Sretenja) и иста 

преграда из Успења, A. Frolow, II, Album, pl. 59, 23,

25*
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архитектонских преграда какве су транзене приликом приказивања 
ростре на бази Константинова обелиска y Цариграду, на рељефу 
Константинова лука y Риму64), па чак и на бази једног погреб- 
ног олтара y Бреши65), или међу представама једног античког 
календара66).

Атланти, мушке згрчене фигуре које су биле носачи гредне 
конструкције Дионисова позоришта y Атини, задржали су ce и 
y средњовековној уметности. Један такав колос приказан je на 
икони охридских Благовести67), једва приметан на капителу стуба 
сликане архитектуре због монохромног ликовног израза који му 
je уметник дао.

Антички стубови изоловани усред пејзажа, какве, например, 
видимо y Помепејима y Вила рустика68) или са главама Хермеса 
какви ce виђају y кући Хермеса на Делосу69), задржали су ce знатно 
ређе y средњовековном сликарству. Прикази обарања античких 
идола на фрескама y Матејичу, Нагоричину и Дечанима сећају на 
једну надживелу тему. Још убедљивија паралела може ce y том 
правцу повући између једног рељефа из римске виле Албани где 
ce y радној соби философа налази једна херма и идентичног приказа 
на минијатури Српске академије наука № 69 из XIV века70). Иначе, 
y фреско-сликама какве видимо y Пећи y Богородичиној цркви71), 
y Нагоричину72) и Леснову73) y радној соби писца Јеванђелиста 
које као y хеленистичко доба инспирдшу девојке (сада Премудрости) 
недостају херме.

Антички утицај ce огледа и y ситним архитектонским дета- 
љима: Напр. y позадини сдене Прања ногу y Старом Нагоричину 
на архитектури сс налазе низ перли) декоративни мотив приме- 
њиван y антици и зван астрагал74). У Сопоћанима међутим, и Наго- 
ричину видимо на фасадама y плитком рељефу и без боје пред- 
стављене фигуре целе или само попрсја обично из профила. Ова 
античка навика задржала ce тако на сцени Богородичиног успења 
y Сопоћанима где ce приказује y виду полунаге фигуре са шлемом

64) André Malraux, ор. cit. fig. 189.
65) Guido a. Mansuelli, Elementi ellenistici nella tematica monumentale della 

valle del Po, Arte antica e moderna, 10, Bologna, 1960, fig. 31 1.
66) George Lafoye, Mosaïque de Saint romain en Gal {Rhône), Revue archéo

logique XIX tom, pag. 342, fig. XXIV.
67) Jean Charbonneaux, Aspects de la Grèce, Paris, 1955, fig. 56, p. 7. Oto 

Bihalji Merin, Fresques et icones, Bruxelles, fig. 71.
68) Jahrbuch, Archäologischer Anzeiger, 1926, I, II. fig. 23.
69) J. Marcadé, Trouvaille de la maison dite de VHermès, Bull. Corr. Hell., 

LXXVII, 1953, II Paris, fig. 15.
70) Anton Hekel, Philosophen und Gelehrten-Bildnisse der mitteren Kaiser

zit Die Antike, Bd. 16,2 Heft, Berlin, 1940, fig. 31. p. 114.
71) V. Petkovic, Peint, serbe, П tabi. 106.
72) H. Л. Окунев, Гласник Скопског Науч. Друштва, Скопље, 1929, стр. 94
73) С. Радојчић, Улога Антике, ор. cit. tab. III.
74) Исто je y сцени Христос y храму y Сопоћанима. Упор. Н. Окуњев 

Грађа за историју уметности, (Старо Нашричино), Гласник Скопског Науч- 
ног Друштва, 1929, Скопље, V, 2, стр. 102.
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на грађевини y позадини, једне од најдраматичнијих религиозних 
композиција Средњег века y нас75).

Мотив укргшавања декоративних фризова лављим главама, 
и њихова примена y печеној земљи, бронзи и камену још y архајско 
време и доцније y доба Римљана задржала ce и y Средњем веку код 
нас. У краљевој Богородичиној цркви y Студеници y сцени Молитве 
Ане на кладенцу и на истој сцени y Каранској цркви видимо систем 
двоструких фонтана где бронзане лавље главе служе као славине76). 
Лавље маске као акротерије на зидним платнима срећемо такође 
y Студеници y сцени Рођења Богородице y Краљевој Цркви77). 
Слична маска изнад врата ce појављује и y сцени Петрова одрицања 
изнад једних врата y линети78).Као античке паралеледојих има много 
за овакав мотив, вреди поменути оне ране из IV века пре наше epe 
из Коринта79) са Сицилије из приближне епохе80), и један етрурски 
свећњак из Кортоне81). Бронзане лавље маске, украси дрвених 
саркофага из римског доба y Сидону, чувају ce сада y музеју при- 
мењених уметности y Хамбургу, y Копенхагену, Лувру и Цари- 
граду82). Утицај антике ce огледа и y појединим елементима компо- 
зиционих схема. Распоред приче y континуалним фризовима je 
био уобичајен на споменицима касноантичке скулптуре, као што 
су Трајанов стуб и лук Септимија Севера83) или на још ранијим 
грчким, као што je апотеоса Хомера из Британског музеја84). 
Систем уоквиравања две личности y једно оквирно поље, нека 
врста диптиха какве видимо на надгробним споменицима y римској 
Галији напр. одржао ce y фреско-сликарству код нас y приказивању 
диптиха икона85). Низови сцена или личности, уклопљених y ланац 
кругова, je композициона схема какву често срећемо y манастирима 
моравске школе Каленићу, Манасији, Сисојевцу и Раваници. Код 
нас су обично попрсја светитеља испуњавала овакве оквире. Њихове 
античке паралеле нађене y Картагини или y близини старог фени- 
чанског Тира имају богатије теме, али идентичну композициону

75) Фотоархива Народног музеја В 2804; затим персонификација код 
распећа y Полошком са натписом κοστοσα: В 25 16; Петковић В. Дечани, II, 
1941, Београд, tabi. 301, y сцени Нестор убија Лија има персонификација на 
архитектури.

76) Петковић Влад., Манастир Студеница Београд, 1924, fig. 76; Idem, 
Peinture Serbe, I, tab. 84 a.

77) Петковић, Влад. Манастир Студеница, Београд, 1924, сл. 77.
78) У Старом Нагоричину, фотоархива Нар. музеја В 1912.
79) Chronique des fouilles en 1947, Bull, de Coir. H ell, LXXI—LXXII, 1947, 

—1948, 435, fig. 13.
80) Pietro Maiconi, Griechische Lövenköpfe aus Sizilien, Die Antike, Berlin 

—Leipzig, 1930, 179 ff. из IV—V века.
81) Raymond Bloch, V  art étrusque, Paris, 1956, fig. 38.
82) Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts, Bd. XLI, Berlin, 1 1926, 

fig. 2, 3, 4, 5, 6.
83) Morey Ch. Rufus, Early Christian Art, Princeton, MCMLIII. fig. 45.
84) Ibidem, fig. 11.
8δ) Germania Romana III, Bamberg, 1924, tab. XXXII, 2, исти je распоред 

на једном диптиху y Мистри на сцени VII васељенског сабора.
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схему, Борбе животиња, сцене из земљорадње, дечије игре и сцене 
које приказују 12 месеци, четири годишња доба, четири ветра и низ 
животиња и биља, нижу са на том мозаичном поду, насталом y доба 
када су хришћански цареви рушили паганске споменике по Сирији86).

Хеленистички начин распоређивања фигура y простору при- 
мењивали су сликари наших манастира y XIV веку с всликим разу- 
мевањем. Илузија дубљег простора на српским фрескама XIV 
века постизавала ce увек истим средствима: поделом простора 
на паралелне појасеве који су одвајани архитектонским или пејзаж- 
ним кулисама. Док фреске из првих деценија XIV века имају најчешће 
подељену сцену y два просторна плана чији je ниво исти a раздвојени 
су једино архитектонским кулисама, тако да ce личности виде изнад 
колена (Градац, сцена рођења), дотле касније ова сцена постаје 
и претвара ce y дебео зид или пластичну масу стења. Ha тај начин 
су особе из другог плана потискиване још y већу дубину. Ha нашим 
фрескама, где ce појас позорнице степеничасто подиже, имамо 
утисак помпејанског сликарства с мотивима узетим из позори- 
шта. Ha неким нашим фрескама XIV века архитектонска ку- 
лиса са степеницама, стубовима и архитравима личе на античку 
scenae fons87), какав пример имамо y Грачаниди и сцени 10 икона. 
Стари обичај хеленистичких мајстора да особе y другом плану 
представља ce иза ниских зидова, понавља ce на многим иконама и 
фрескама XIV века нарочито y илустрацији календара88). Imago 
clipeata, no Овидију „imago mundi“ на штиту Ахиловом (Мет. 13, 
110), астрална апотеоса, примењивана зацело и y култу мртвих, 
остала je и y Средњем веку са сличним смислом. Христова слика 
y округлом медаљону какву je видимо y рукама два арханђела y 
Нагоричину и Жичи или на сабору арханђела y Тројици плеваљској 
траје од представа Ахурамазде y сунчаном кругу из Персеполиса, 
преко римских саркофага до диптиха y слоновачи и каснијих икона89).

Звездано успење сасанидских краљева очувано на сребрним 
зделама y париској Нар. библ. и Британском музеју на текстилу 
или мозаицима катедрале y Отранту, задржало ce на представи 
лета Александра на небо y Мирослављеву јеванђељу90).

86) Julien Durand, Mosaïque de Sour, Annales archéologiques, tome, XXIII. 
Paris, 1863, p. 281; Упор. и цибориј iz Bagnacavallo : Rohaut de Fleury, La messe, 
étude archéologique sur les monuments, Paris, 1883, Tom. II, pi. LXXXXIX, p. 
20; такође и мозаик V века са персонификацијом Картагине: Mém. de la Soc. 
des antiqu. de France, 1902. p. III.

87) M. Bieber, Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum, Berlin und Leipzig, 
1920, tab. 40; Carlo Anti, Rilievo Teatrale Romano da Castel S. Elia, Festschrift 
für Rudolf Egger, Bd. I, Klagenfurt, 1952, pag. 189 ff. fig. 1, 2, p. 195.

88) Светозар Радојчић, Улога антике y  српском ошкарспЉу ор. et. стр. 43.
89) L’ Orange, Studies on thè Iconografy o f Cosmic Kingship in thè Ancient, 

World, Oslo, 1953, 90, ff; Упор. Портрете Драгутина и Милутина уАриљу (Fro- 
low, II, pi. 96, 3 и портрете Владислава и Урошица Frolow, II. 97, 3). Сличан 
распоред слоновачаизУ века y Лувру; Louis Marie Michon, Un ivoire du Vsiècle 
la bibliothèque d ’ Arsenal, Mon. Piot, Paris, 1932, XXXII, pag. 86, 87, fig. 3.

9Ü) L’Orange, op. cit. fig. 52, 53, pag. 76
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Схема смрти Богородице није никаква средњевоковна компо- 
зиција. Њени коренипостоје дубоко y Египту91), a представе транс- 
лација моштију владара, као например Студеничка транслација 
Немањиних моштију, има своје блиске паралеле на надгробним 
рељефима као што je онај „Amiterne“ y Риму92).

Чак ce и значење појединих покрета одржало са старим сми- 
слом: Христос који благосиља y суштини je гест говора још од 
Сабазијева култа, a срећемо га на световним диптисима као што 
je Пробијанусов из Берлина, или на минијатурама позоришних 
сцена93). У том виду ce, y многим средњовековним приказима 
соло-фигуром и сегментом руке, одвија дијалошка форма панто- 
кратора који говори невидљив. Тако на једној иконици из Нар. 
музеја y Београду, Богородица обавља свој познати дијалог са 
Христом молећи за спас душе анонимног донатора94).

Исто тако празан престо, Хетимасија, има своје дубоке анти- 
чке корене95).

Једна маса појединости, која ce из области материјалне културе 
задржала, наталожила ce y ликовни фонд средњовековне уметности 
готово неприметно. Престоли украшени крупним четвртастим 
драгим камењем на којима седе све фигуре Христа и Богородице 
позајмица су античка: као пример узмимо римску кућу из прве 
пол. III века са приказом крунисања Аријадне. Полунага женска 
фигура која сама себи спушта круну на главу седи на престолу 
који ће остати свуда на фреско-сликама наших манастира96). 
Разне постеље које ce срећу y сцени исцељења паралитичара97) 
y приказима чуда Христових понављају касноантичке облике 
са слоноваче98 *). Слично ce може рећи и за плетене високе столице 
y којима седе јеванђелисти. Форма њихових наслоњача подсећа 
на бронзани престо y коме седи Кибела на својим процесионалним 
колима98) или на галски надгробни споменик код Трира са прика- 
зом наставе y школи").

91) Virg, Vätä§ianu, Dormitio Virginis, Ephemeris Dacoromana, VI, Roma, 
1935, Мумија — душа коју hoch бог на небо из тела умрлог владара, постоји 
y виз. уметности као паралела Египатског сна, стр. 40 ff. fig. 15.

92) Pierre Lavedan, Dictionnaire illustré de la mythologie et des antiquités 
grecques et romaines, Paris, 1931, p. 414. s. v. funérailles

93) Orange, op. cit. fig. 124—126.
94) M. Tatic—Duric, Bogorodica zastupnica iz Kursumlije, rad citan na sed- 

nici arheoloskog iustituta S. A. N. 22 V 61 u Beogradu.
95) Ch. Picard, Le trône vide d ’ Alexandre dans la cérémonie de Cyinda et le 

culte du trône vide à travers le monde gréco-romain, Cahiers archéologiques, VII, 
Paris, MCMLIV, 1 ff.

9e) L. Poinssot et R. Lantier, Les mosaïques de la „Maison i f  Ariadne“ à, 
Carthage, Mon. Piot, XXVII, 1924, pi. VI.

97) J. J. Marquet de Vasselot, Un ivoire chrétien récemment acquis pour le Musee 
du Louvre, Mon. Piot, XXVIII, pi. XIV.

98) Упор. Neumann, Die große Mutter, Zürich, 1956, fig. 128 A. Germania 
Romana, Ein Bieder-Atlas, Bamberg, 1924, taf. XXXVIII. Сем тога, висока постеља 
y представама рођења Богородицеилинпр. y Сопоћанима y представи како Јосиф 
благосиља унуке (Foto Nar. Muz. B. 2832) сасвим задржава антички облик.

") A. Springer, op. cit., fig. 1025.
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Прикази банкара на позлаћеном дну чаше са столом на коме 
ce налазе новци представљени y виду шупљих обруча као да су 
прецртани y неким важнијим споменицима друге византијске 
ренесансе y сценама истеривања трговаца из Храма100).

Лађа са повијеним кљуном y Чудесном лову y Грачаници има 
касноантички облик, само je тешко рећи je ли y питању функцио- 
нална надживелост једног облика y сталној употреби или иконо- 
графска реплика101). Имитација или надживелост облика, тешко 
je рећи када ce нађемо на плану још ситније занатске продукције, 
посуђа например. И фрескосликарство позне антике и чаше са 
златним украшеним дном са сценом крчмара који продаје разна 
пића има исти морфолошки репертоар као на столовима постав- 
љеним за тајну вечеру y Средњем веку102). Подударност коју пру- 
жају археолошка ископавања, например, стаклено посуђе нађено 
y Израелу из IV века103), ликовне представе из епохе већ поменуте и 
наше средњовековне уметности подударају ce y многим облицима 
посуда. Тако онај тип посуде са дугим грлићем a широким трбу- 
хом какав носи један светитељ y Милешеву, или жене мироносице 
на Христову гробу104), обилно срећемо y гробовима IV—V века. 
Занимљиво je да je плитка пљосната здела, некада y функцији 
жртвеног посуђа, задржала свој антички тип који je зацело био 
најфункциоиалнији y сценама приношење дарова y сцени Рођења

10°) Carnicci, Vetri., ор. cit. pi. 33, fig. 1: ијш сцена Јуда прима сребр- 
њаке, Foto В 2017) y Нагоричину.

101) Античка корбита остала je готово неизмењена. Упор. М. Rostovzeff, 
Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, Bd. I, Taf. 24, S. 227 ; P. Gaukler, 
Un catalogue figuré de la batellerie gréco-romaine, Mon. Piot, XII, 1905. pag. 129, fig. 8.

102) Garmcci, Vetri ornati di figure in oro, tav. XXXIII, no. 2 и фреска Adru- 
ment-a ca представом крчмара Purpurins, Bulletin archéologique du Comité des 
travaux historique, 1892, XXIX, p. 458.

103) S. Veivin, A Year’s Work in Israel, Archaeology, vol. 11 no. 4, 1958, стр. 
239, СЛ. на стр. 239; стаклене посуде из Фесендорфа, упор: Oswald Menghin, 
Spätrömische Grabfunde aus Vösendorf (N. o.) S. 247 a b i Abb. 10, 11, Jahrbuch 
für Altertumskunde, Wien, 1913, Bd. VII; рељеф на саркофагу из времена 250— 
260 наше epe y Isola Sacra ca представом куле светиље и подрума са вином,, 
Frederick Poulsen, Römische Kultubilder, Kopenhagen, 1949, стр. 135, сл. 49:, 
затим представу чаше на декору једне виле y Остији: Pierre Grimal, Dans les 
pas des Césars, Paris, 1955, pi. VII и оригинални примерак чаше из IV века y 
Римско-германском музеју y Келну: Fritz Fremersdorf, Christliche Leibwächter 
auf geschliffenen Kölner Glasbechern des 4 Jahrhundert, Festschrift für Rudolf Egger, 
Klagenfurt, 1952, Abb. 1, S. 66, inv. No 326.

i°4) удор. Фотоархива Народног музеја B 1770 (Милешева), B 3125 (Кра- 
љева црква Мироносице), В 3058 (краљева црква Рођење богородице и В 3149 
(мироносице) и на представи одбијене понуде y Краљевој цркви y Студениди, 
Петковић, Peinture serbe, IIXLVI; Мироносидама y Богогодичној цркви y Сту- 
деници, Frolow, Album I, pi. 36; Св. Врачи y Сопоћанима В. 2861 и Св. Пантелејмон 
y сев. зап. капели Сопоћана код Frolow-a, Album. II pi. 35, No 4; У Сопоћанима 
y олтарском простору, св. жене на гробу, Frolow II, pi. 16; 1 и на столу јеванђе- 
листа y Ђурђевим Стубовкма y југозападном дандантдфу, Frolow, pi. 25. Упор- 
стакло IV века код: Michel Vanderhoeven, Verres romains tardifs et Mérovingiens 
Liège, Musée Curtius, 1958, стр. 27—30, pi. VI i pi. XVIII No 61, 62, 64, 65, 66., 
To je облик ампула са крвљу мученика или ваза које служе за скупљање суза 
„Lacrimatores“.
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богородице y Студеници и др.105) Исто ce може рећи за металну 
посуду коју држи жена при купању детета y Ариљу: идентичне 
су нађене y римској Германији и богатим гробовима из римског 
доба y Словачкој106). Овај репертоар сродности који би могао 
још трајати мислим да je могуће закључити са вазама y Алабасреу 
које носе жене y Маркову манастиру107), и за које пе би требало 
даље тражити паралела од египатског увоза изложеног y витри- 
нама Народног музеја y Београду. Ha крају би свакако требало 
додати како облик питоса који ce јавља y сцени Свадбе y Кани 
на вазама има облике са касноантичке слоноваче IV—V века који, 
међутим, и сам подсећа на оне y којима су Јевреји сахрањивали 
жртвовану децу. Могуће je108) да ce облик задржао y сцени која 
такође симболише жртву y хришћанству, тим пре што je јеврејска 
старина оставила трага y хришћанству: y погледу материјалне 
културе седмокраки свећњак je поуздан доказ109).

105) И y Грачаиици, Peinture Serbe, II, pi. LXXIV и Дечанима y параболи 
o Лазару (Бошковић. ор. cit. pi. CCXXXI). Античку паралелу видети: Louis 
Leschi, Mosaïque à scènes Dionysiaques de Djemila Cuicul, Mon. Piot, Paris, 1935, 
XXXV, t. 36; Reinhard Herbig, Strömungen späthellenistischer Malerei, Die Antike, 
7, 1931, стр. 135 ff. fig. 12) представља девојку ca жртвеном посудом из Bosco
reale, и сл. 11) девојка са жртвеном посудом из Нила Item, сала мистерија y 
Помпејима. Ha ковчежићу св. Назијанза y Милану, сребрни рад IV века, прика- 
зани су маги као полунаги атлети; којих нема овде тачно три на броју; како 
носе овакве зделе y сцени поклоњења. F. de Mély, Le coiffret de Saint Nazaire de 
Milan, Mon. Piot VII, 1100, pi. IX.

106) Vojtech Ondrouch, Bohaté Hroby z  doby rimskej na slovensku, Slovenska 
Akadémia vied, Bratislava, 1957, tab. 21 i E. Koepp., Germania Romana, Bamberg, 
1924, V, tabi. IV, sl. 3.

107) Упор. Ферара, археолошки музеј ; вазе од Алабастра нађене и гробу 
136. Paolo Enrico Arias, La tomba 136 di Valle Pega, Riv. dell’ Istit. naz. d’arch. 
e storia dell’ arte, Anno IV, 1955, fig. 70 потиче из 360 године пре наше epe. Затим 
египатска амфора y Лондону — Кенсингтон музеју. (Anton Kisa, Das Glas im 
Altertum, Zweiter Teil; Leipzig, 1908, Abb. 200;) затим, Lilly, B. Chali Kahil,. 
Nécropole Thasienne, Bull. corr. Hell. LXXXIII, 1954, sl. k 12 i Bull. corr. Hell. 
1958, fig. 4. p. 769.: из Амфиполиса, лакриматориј од алабастра. Античко оде- 
љење Народног музеја y Београду има неколико таквих посуда од алабастера.

108) У мозаицима куполе Напуљског баптистерија налази ce сцена свадбе 
y Кани. Облици из IV века (упор. Atti del II congresso internat, di arch. christ., 
1902, p. 273.) остали cy до XIV no нашим манастирима. Упор. даље: Jahrbuch 
d. K. Preuss. Kunstsammlungen, XXIV, 1903 после стр. 48 tabi, i F. de Mély, Vases 
de Cana, Mon. Piot, X, 1903, fig. 2, pag. 147. Упор. и велике вазе y којима cy, 
нађени дечији скелети из Megiddo: Benzinger, Hebräische Archäologie, Leipzig, 
1927, fig. 430, p. 358 ff.

109) Седмокраки свећњак представљен y рељефу на Титову славолуку. 
To je облик који je после рушења Соломонова храма установљен као седмо- 
краки уместо десет свећњака. Њега je Антиох узео a Макавеј Јуда дао да ce 
направи. Упор. Henrich Straks, Journal of thè Warburg and Courtauld Institutes, 
vol. XXII, No. 1—2,1959. p. 6 ff. исто тако и J. Benzinger, Hebräische Archäologie, 
Leipzig, 1927 fig. 420, 421. Према Garrucci, Cimiteri degli antichi Ebrei, Prato, 
1862, p. 16 саркофаг из Виња Ронданини има представу седмокраког свећњака, 
Диван примерак из Миланске катедрале седмокраког свећњака неки сматрају 
да припада XII веку: Annales archéologiques XI, Paris, 1851, p. 294. Једна од 
старијих узора je сигурно мозаичка представа на поду VI—VII века y синагоги 
y Horvat Maon (Nirim) стр. 245, S, Veivin, наведено дело y Archaeology, vol. 
11, No 4, 1958.
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У репертоару посуђа не треба изоставити ни ону која y сцени 
причешћа y Сопоћанима110) има облик отвора y виду листа од 
детелине. Од Августова времена111) до споменика откопаних y 
Сирији са натписима V века112) постоји обиље таквих облика које 
je византијска керамика радо прихватила, као надживели нешто 
проширени изглед античке ојнохое. И Народни музеј y Београду 
има неколико посуда таква облика, и то y металу инв. бр. 2270 
и керамици инв. бр. 3246 итд. Античка амфора задржала ce y 
средњовековној уметности y нешто измењеном облику као, напр., y 
сцени табернакула y Грачаници или напр. y Леснову истом наменом 
посуде за течност, вино уље итд.113). Сликарство y Помпејима из 
куће Ветијер приказује љупку сцену пута заузетих око продаје 
вина114) y амфорама.

Плитке зделе с поклопцима какве видимо на представи тајне 
вечере y Пећским Апостолима одржавају античке облике који су 
преко византијских споменика какав je Сан Аполинаре Нуово y 
Равени115), дошли до нас, a дубљи крчаг са две релативно мале 
ушице из Дечанске сцене оплакивања116) има облик римских ме- 
талних посуда какве видимо y витринама античког одељења На- 
родног музеја y Београду. Слично je са дубоком чашом из Пара- 
боле о изгубљеној овци y Дечанима117) која свој облик дугује узо- 
рима са метала из римског доба.

Канелирано посуђе, вероватно такође узето из технике метала 
какво запажамо y Св. Клименту охридском y сцени Премудрост 
сазда себи храм118), y Грачаници на столу y Тајној вечери119), дошло 
je може бити и посредством оријенталних радова y металу из 
XIII века какав je напр. комад из Берлинског етнолошког музеја120) 
или могуће преко окамењених касноантичких форми сачуваних

110) Сопоћани, Причешће апостола, Фотоарх. Нар. музеја В 3731.
1П) Archeologicke Rozhledy, roc. IV, 1952, 149. fig. 2.
112) N. M. Verdélis, Vases de bronze de Metsovo, Bull. Corr. Hell. LXXIII, 

1949, fig. 7 p. 23; Le Comte du Mesnil du Buisson, Les ruines d ’el -Mishrifé au nord 
est de Homs (émèse), Syria, tome, V ili, Parsi 1927, fase. 1. p. 13 ff.

113) Упор. и Св. Софија охридска (Oto Bihalji Merin, Fresques et icones, Bru
xelles, 1958, fig. 11 ; Св. Климент y Охриду (Petkovic, Peinture, I, 24 a); Грачаница 
{Peinture, II, LX i Lesnovo), Petkovic, Peinture I, 131 b. (Амфоре нађене y Кијев- 
ској области имају и натписе: Благодатнат плона корчага сии. Б. А. Рибаков, 
Надпис Киевского гончара XI в, краткие сообшенил, XII, Мл. 1946, сл. 62. 
и Ј. Barnea, Amforele feudale de la Dinogetia, Stud. çi Cere. d. Ist. Veche, V. 1954) 
Упор. No 3—4, 513—530.

114) Michael Rostovtzeff, Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, 
Leipzig, I. O. J. tab. 13 Abb. 13.

ηδ) Petkovic, Peinture II, pi. XXV i G. Galassi, Roma o Bizanzio, 1930, tab. 
XXV i Kurt. Weitzmann, Das Klassische Erbe, nav. deio. XI, fig. 22.

116) Petkovic ,Decani, op. cit. pi. CCXIV i Bulletin archéologique, 1882, XXIX, 
p. 458 посуда на фресци Адрумета код крчмара Purpurius-a

117) Ibidem, и Манастир Дечани, op. cit. pi. CCXXXV.
lls) Peinture serbe I, 24 a.
119) Peinture serbe II, pi. LXVI.
12°) Fr. Sarre, Ein orientalisches Metallecken des XIII Jahrhunderts im könig

lichen Museum für Völkerkunde zu Berlin, Jahrbuch der Kön. preußischen Kunst
sammlungen, Berlin, 1905, XXVI, 28 ff.
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посредством минијатура. У трезору војводе од Берија y музеју y 
Буржу чува ce посуда канелирана од жутог мермера за коју ce 
сматра да je служила y тајној вечери121). Исто тако један временски 
размак од готово десет векова није изменио облик посуде: она 
коју држи Персонификација Јордана y крштењу из Богородичине 
цркве y Студеници122) и она из сцене Благовести на слоновачи 
V века чини ce да су имале заједничке узоре y мермеру или племе- 
нитом камену касне антике. Мали крчаг са полукружно заврше- 
ним канелурама које не иду целом дужином посуде очувао ce y 
готово неизмењевом виду што показује свакако да су ce сличне 
функције и намена посуда природно одржавале праћене тако рећи 
истоветним декором.

Највећи продор античких мотива код нас почиње са другом 
византијском ренесансом, званом y уметности ренесанса Палео- 
лога. То je y исто време доба највећег територијалног продора y 
Византију и потребе наших владара да подражавају културније 
суседе који су такође били обузети студијама антике. Није чудо 
што архиепископ Данило прави поређења између Милутина и 
Александра Великог123), a Константин философ пише биографију 
y којој ce угледа на оригиналне списе Плутарха124). Представе 
Хелева Платона, Плутарха и Сибиле, царице Етиопске, y Бого- 
родици Љевишкој y Призрену уклапају ce одлично y време када су 
ce и професори богословије y Цариграду молили богу да буде 
милостив према Плутарху125). У средњовековној књижевности y 
спису званом „Пчела“ скупљена су пророчанства Хелена мудрих 
о Христу126) као још један доказ колике су концесије чинили хриш- 
ћански аутори паганском наслеђу. Док су класицистички стилови 
y западној Европи сви настали по узору на античку пластику, 
углавном безбојну, српски уметници су још y XII и XIII веку имали 
боље услове захваљујући близини Византије која je била непре- 
сушан извор античких минијатура икона, и мозаика и фресака. 
Зато су ce сликарски узори могли непосредно преносити y истој 
техници. Са сопоћанских фресака зрачи богатство старих хеле- 
нистичких мајстора. Сви елементи античког порекла y Сопоћа- 
нима, боја, јасна пластичност облика, физиономија и начин оде- 
вања, све je το пренееено из византијских узора из такозване средње 
ренесансе127).

121) Mon. Piot, X, 1903, str. 152, 159. si. 9.
122) Cabrol—Leclercq, s. v. Annonciation, fig. 766 и Frolow pl. 36 fig. 3.
123) Данило, ed. Даничић, 141.
124) Растислав Марић, Tpaiohu Грчких историчара y  делима Констан- 

тина философа Глас С. A. H., СХС, Београд, 1946, стр. 38.
125) Дејан Медаковић, Ilpegciüabe античких филозофа и сЉила y  жи- 

boûucy БоГородии,е JhebuiuKe, Зборник радова Византолошког института, Бео- 
град, 1960, 43 ff и Марић. нав. дело. стр. 39.

126) Павле Поповић, Константин Филозоф и изреке мудрих Јелипа, 
Прилозиза књижевност, језик, историју и фолклор, XVI, св. 2, Београд, 1936, 320.

127) S. Radojcic. Uloga antike u starom srpskom slikarstvu, Gl. Zem. muzeja 
Sarajevo, 1946, стр. 42.
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Велики део ношње представљене на фрескама античког je 
порекла: Христос Пантокртаор одевен je y хитон као антички 
философи128), арханђели y конзуларно одело какво видимо на 
диптисима129). Свети ратници носе античко царско одело јаш из 
Августова доба130) које ce држи још основних облика маратонског 
ратника131) y Атини. Парагауде на жонглерима и исти украс на 
Стефану Лазаревићу y Манасији говоре о хеленистичком утицају. 
Кратке тунике које представљају народно одело на нашим фрес- 
кама са клавима сигурно су елементи античке ношње132). Хитон, 
химатион и таблион све то говори о живом античком наслеђу133).

Девојке из Рођења y Градцу носе антички пеплос a y рукама 
држе вероватно флабелуме134). Одело на коњушару из музеја 
Терме има облике које подсећају на данашњи кожух по систему 
закопчавања. Исто такво одело има човек који води коња y Матејичу 
ii један св. ратник из Андрејаша135). Ha Александровом мозаику 
из Каза дел Фауно y Помпејима ратници имају као капуљаче на 
главама које су идентичне y средњовековним сценама Изгнања 
трговаца из храма y Грачаници и Нагоричину. У студеничком 
Распећу један центурион задржава такву капуљачу a готово y 
свим136) сценама Поклоњења мудраца очувале су ce сирске капе137) 
као сећања на источњачко порекло дародаваца.

128) A. Grabar, Le pantocrator vêtu à F antique et les archanges en costume, 
impérial, Atti V Congr. inter, d. studi biz., Roma, 1940, II, 147,

129) удор. Jean Cousin, Le diptyque consulaire de Besançon, Mon. Piot, 
XXXVIII, 1941, p. IX, представља конзула Аеробиндуса из 506.

130) Упор. и Теренција и његову кохорту y пронаосу храма палмирских 
богова y Dura Europos-y (Emerson Swift, Roman Sources o f Christian Art, New 
York, 1951, tab. XXXIV), и ратника ca трајановог лука ibidem, pi. XXXI.

131) Vicompte Théodose du Moncel, Coup d ’ oeil sur les antiquités d ’ Athènes. 
Annales archéologiques, II, 1845, fig. après p. 266. упор. и Giovanni Bermond, 
Montanari, Un’ Amazonomachia del pittore dei Niobidi, Arte Antica e moderna, 
4, Bologna, 1958, fig. 113 a, p. 314.

132) Упор. антиохијске мозаике ca сценама лова, коптске тканине, мозаике 
из Misismopsuhestia {Pantheon II, XVIII, 1960) fig. 116, онеиз Царичиног Града 
са представом венатора и разне приказе пастира y сценама Христовог рођења. 
Туника са клавима .,manicata cincta“ коју носе радници од III века наше epe има- 
мо на једној представи календар y Аргосу. Упор. Réné Ginouves, La mosaïque des 
mois à Argos, Bui. Corr. Hell. Paris, LXXXI, 1957—8, fig. 22. За клаве G. V. Gentili, 
Mosaici della villa romana del Casale di Piazza Armerina, y Bolletino d’arte, 37/ 
1952, fig. 40, 41.

133) Упор. код Кондакова, Очеркпи замјетки, ор. cit. 88, 217, 274, 291—92.
134) Упор. delo Léon Heuzey, Le peplos des femmes grecs, Mon. et Mem.

Piot, XXIV, 1920. Што ce тиче трака декоративних које ce зову парагауде упор. 
Милешевску фреску и једну стаклену чашу из IV века са сценом мерења жита 
{Annali deir Instituto di corrispondenza archeologica. 1885, t. LVII, pi. 9.

13б) 3a мозаик из музеја Терме: Pierre Grimal., Dans les pas des Césars, 
Paris, 1955 стр. 121: Анрејашка фреска, y фотоархиви Hap. музеја A 9.

136) A. Springer, Die Kunst des Altertums, Leipzig, 1923, tab. XIII.
137) Фригијске капе ce налазе на већини Митриних споменика: М. J. Ver- 

maseren, Corpus inscriptionum et monumentarum religionis mithriacae, Haag, 
MCMLVI. fig. 23, 28, 30, 43, 46, 49, 88, 92, 97, 98, 102 итд.
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Иунакитуантикаје оотавила снажан печат. Минђуше са полу- 
кружном кариком украшене гранулираним зрнцима, типа Поповац 
из Народног музеја које су ce касније развиле и y развијеније облике 
какве су оне из Маркове вароши или њихове одјеке на фрескама 
(напр. Брајанове кћери из Карана) имају далеке прототипе y на~ 
киту V—VI века пре наше epe138). Тако пар минђуша из церетанског 
гроба повезује ce за сликане вазе најкасније из VI века пре наше 
epe, a средњовековне паралеле трају до налаза какав je, напр., онај 
из Петрове цркве код новог Пазара. Један гроб из Орвијета, сада 
y Грегоријанском музеју, показује облике полумесечасте карике 
на којој ce налази превесак са гранулацијом. У нашем средњове- 
ковном накиту, на тај тип ce надовезују све варијанте минђуша 
око велобрдског типа и неки посебни облици звани браничевски.

И музички инструменти употребљавани y антици задржали 
су ce y средњовековној уметности. О томе живо сведоче наше 
фреске са сценама Христова рођења. Тако y Градцу, пастир свира 
y двојни дувачки инструмент, звани аулос који срећемо илустро- 
ван од хетитске уметности преко хеленско-римске до наше сред- 
њовековне139).

Неисцрпна je листа трагова које je антички свет оставио y 
наслеђе сведњовековној култури a с њоме и новом времену до 
манифестација y етнографији. Још y XX веку ce y неким молдав- 
ским манастирима обавља ритуал процесије хлеба „артоса“ која 
je no смислу истоветна са мистеријом Осиридова сједињења духа 
зрна са духом воде. Тело Осиридово ставља ce y земљу да би, 
васкрсло, a ликовно ce цео ритуал представља као две фигуре 
које ce грле: река Нил и Вегетација. Отуда je остало y обичају да 
румунска деца сахрањују y пролеће статуете140).

Ta иста земља мистицизма, Египат, научила je средњовековно 
хришћансгво већ готовим формулама аскетизма који су анахорете 
пустиње Тебаиде својим примером рашириле дуж читавог подручја 
касноримског царства, a лишавање хране било je један од пред- 
услова психичких стања екстазе које су египатски мистици увелико 
практиковали141).

138) W. Heilbig, Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert, Leipzig, 
1884, fig. 56 i 57.

139) Музикант на стели из 950 године пре наше epe са аулосом из Кархених 
N o 53. Исто тако имамо оргуље пнеуматске и двојнице на Теодосијеву обелиску 
y Цариграду. (E. D. Coussemaker, Essai sur les instruments de musique au moyen 
âge, Annales archéologique III, 1845. Исти инструмент видимо на зидним олтару 
на Делу (Ch. Picard, Peinture murales gréco-latines et autels historiés de Délos, Revue 
de Г art ancien et moderne, Paris, Tome LIV. No 301 dee. 1928, fig. 7 p. 261). и 
Дионисовим сценама на мозаику из Марока) Robert Etienne, Dionysos et les 
quatre saisons sur une mosaïque de Volubilis (Maroc), Mélanges d’ archéologie et 
d’ histoire, tome LXIII, 1951, pi. II, fig. 4 из III века наше epe.

14°) J. D. Stefanescu, Rites païens conservés dans les liturgies chrétiennes, 
Byzantion, XIII, 1938, p. 197 f.

141) Franz Cumont, Le culte égyptien et le mysticisme de Plotin, Byzantion, 
XXV, 1922, p. 77,
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Овај непрекинути ток прожимања и настављања старих тра- 
диција на плану историјског развоја не само да je оправдан већ 
je и нужан. У живом току збивања, историјска подлога значи само 
нужне оквире за расподелу материје, али никако дефинитивне 
границе догађања које има своју логику развоја и незадрживу 
инерцију кретања.

Eeoïpag. Мирјана Татић-Ђурић.

RÉSUMÉ

Mirjana Tatic-Duric: L’HÉRITAGE ANTIQUE DANS L’ART MÉDIÉVAL

La position géografique et les conditions historiques ont facilité la conti
nuité ininterrompue de l’héritage antique dans l’art et la culture médiévale de l’ancien 
état serbe. D ’un côté la tradition gréco-romaine (de la culture pagane autochtone), 
de P autre côté Byzance, qui était empreinte de classicisme perpétuel, ont servi de 
source inépuisable pour la continuité morphologique et spirituelle de 1’ esprit antique. 
L’ auteur traite en forme synthétique tous les points principaux par lesquels la culture 
hellénique manifeste sa puissance formelle et essentielle dans l’art médiéval byzantin : 
l ’ancien schéma de composition, la décoration, le vêtement, la vaisselle, la parure, 
les instruments de musique, jusqu’au culte chrétien et les survivances du mysticisme 
oriental.

Ces formes d’expression qu’on considère maintenant comme iconographie 
médiévale, sont au fond l’ image pétrifiée de la réalité gréco-romaine qui est entrée 
dans la religion chrétienne comme fond profane. Dans un large apperçu Г auteur 
a tâché non d’épuiser entièrement le sujet, mais de démontrer la richesse et la 
variété des formes survécues.


